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Festa Major

La Diada dóna 
el tret de sortida 

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

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

agost - setembre

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temp. mitjana:   25,9º 22,3º
Temp.màxima:   39º  32,5º 
             (dia 3) (dia 20)
Temp. mínima:  11° (27) 10° (25)
Dies precip.:       7 3
Precip. màx.: 13 mm  1 mm 
          (dia 16) (dia 3)
Total precip.: 34,7 mm 1,5 mm

B) BALDOMAR 
Temp. mitjana:   24°       21,6°
Temp. màxima:  37,1º       31,8º
             (dia 2)       (dia 21) 
Temp. mínima:   10,9º (26)    9º (25)
Dies precip.: 10      5
Precip. màx.: 30,2 (17)    9,8 (17)
Total precip.: 76,8 mm    12,9 mm 

VILANOVA DE MEIÀ     
Temp. mitjana: 23,3º  21º

Temp. màx.:   37º (2)  32,2º (21)
Temp. mín.:    11,3º             8,4º 
         (dia 26)       (dia 25)
Dies precip.:   12        9
Precip. màx.:  30,2 mm        9,8  
                    (dia 17)           (dia 17)
Total precip.:   117,9 mm      13,6 mm

FORADADA
Total precip.: 0 mm          4 mm
        (dia 4)

Fe d’errates
El número 423 (juliol-agost) conté 
un error a la pàgina 27: l’entitat 
organitzadora de l’excursió a 
Calafell va ser la Coma de Meià i 
no les Artesenques Actives.

setembre 
ARTESA DE SEGRE 
DEFUNCIONS
31 ago: Ramon Viladrich i Gabernet (81 

anys), de St. Martí de la Morana
dia 9: Isidre Clotet i Travesset (83 anys), 

natural d’Oliana
dia 11: Joan Lladós i Novau (78 anys), 

natural de Barcelona
dia 23: Josep Sala i Martí (87 anys), 

natural de Seró
dia 24: M. Lluïsa Estany i Miquela (85 

anys), natural de Montmagastre
dia 29: Vicente González de la Fuente 

(83 anys), de Silla (València)

FORADADA
DEFUNCIONS
dia 9: Raimunda Serentil i Cuberes (90 

anys), natural de Foradada

26, 27 i 28 d’octubre
Al Cubtural, divendres i dissabte a 
les 22 h i diumenge a les 18:30 h, 
representació de l’obra Rumors, de 
Neil Simon, a càrrec del Grup de 
Teatre d’Artesa

9 de novembre
A les 19 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
Raimon Pannikar, un esperit con-
templatiu, espai de meditació per 
a adults a càrrec del filòsof  Xavier 
Serra Narciso

10 de novembre
Al pavelló poliesportiu d’Artesa, a 
les 21 h, Sopar Groc Solidari i con-
certs posteriors de diversos grups. 
Tiquets pel sopar (15 €): Ajunta-
ment, Aquí Natura, Bar Pavelló, 
L’Eixida i paradeta dels diumenges. 
També tiquets Fila 0 (10 €).

Agenda
ciutadana

Actes
que sabem que es faran

11 de novembre
A Vilanova de Meià, Fira de la Per-
diu (veure pàg. 13)

16 de novembre
A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
Escoltem: Martí i Pol

17 de novembre
Cinema al Cubtural. Doble sessió: A 
les 17:30 h, Smallfoot (animació). A 
les 21:30 h, pel·lícula per confirmar

21 de novembre
A les 17:30 h, a l’Àrea Infantil de 
la Biblioteca, Hora del conte amb 
Jasmina Gabandé

22 de novembre
A les 19 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
xerrada La Marató de TV3 contra el 
càncer

Nota de la redacció
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els 
naixements i les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa 
de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixe-
ment, excepte quan les persones interessades ens fan saber de manera 
explícita que no ho volen. 

4 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Octubre 2018 I Núm. 425



editorial
Quan encara tenim fresc el record 
de la recent passada Festa Major, 
ens ve una pregunta al cap: Què se 
n’ha fet, de la comissió de festes? 
És més, també es va trobar a faltar 
una figura clara del consistori com a 
responsable de la festa, al marge de 
l’alcalde, és clar, que sembla “Nostre 
Senyor, omnipresent”.

En altres ocasions ens hem dedi-
cat a fer una revisió crítica tant de la 
Festa Major com d’altres esdeveni-
ments que es produeixen al llarg de 
l’any, sempre amb esperit construc-
tiu, tot i que som conscients que la 
crítica –constructiva o no– no sem-
pre és ben rebuda. Sense ànim de 
tenir la raó ni de ser posseïdors de 
la veritat absoluta, la nostra intenció 
és introduir algun element de debat 
de cara a millorar el futur, en tant que 
mitjà de comunicació local i, per tant, 
també portaveu dels comentaris de 
carrer.

Aquesta vegada, però, ens volem 
centrar en el fet concret de la man-
ca de comissió de festes. No deixa 
de ser significatiu que en un moment 
en què arreu es parla de processos 
participatius i són tan populars fra-
ses com “el poble mana, el govern 
obeeix”, a Artesa la participació ciu-
tadana en la programació de la Festa 
Major sigui zero.

Això últim s’ha de matisar, perquè 
les activitats que depenen d’alguna 
entitat o grup organitzat en queda-
rien al marge. Un exemple clar el 
trobem en les activitats organitzades 
per l’Alternativa. Per cert, ja era hora 
que totes les activitats organitzades 
per aquest col·lectiu apareguessin al 
programa oficial. Altres vegades no 
havia estat així.

Tornant a la pregunta inicial, re-
sulta incomprensible que tota aque-
lla munió de gent que vèiem l’any 
passat al sopar de germanor lluint la 
samarreta de la comissió hagi desa-
paregut de la nit al dia. I la qüestió va 
en doble sentit. Per una banda, per 
què des de l’Ajuntament s’ha permès 
que això passi; però també com és 
que aquesta gent no ha donat sen-
yals de vida i, si és el cas, hagi plan-
tat cara a la situació.

Som conscients que el volunta-
risme és un tema cada vegada més 
complicat, però la inexistència d’un 
col·lectiu que valori les millors op-
cions pel programa de la Festa Major 
no s’entén. No ho podem deixar tot 
en mans dels representants artístics, 
amb tot el respecte per la seva feina.

És un repte important, però veiem 
imprescindible la recuperació de la 
comissió de festes.

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	8	de	novembre

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

La Festa Major d’enguany, que 
s’ha celebrat entre el 26 i el 30 

de setembre, ha forjat el programa 
en base a les propostes clàssiques, 
que tot i ser menys innovadores, ga-
ranteixen la satisfacció dels assis-
tents. I ben bé que ha estat així en el 
conjunt d’actes, des de les activitats 
infantils del dijous a la tarda fins als 
concerts i orquestres, sense oblidar 
el tret de sortida de les caramelles, 
dimecres a la nit, o activitats paral·le-
les com el correbars o l’escalabirres 
de l’Alternativa (vegeu pàgina 27).

Port Bo va ser el grup convidat a 
les caramelles, que el dimecres dia 

26 a les 22h van ser l’avançada de 
la festa i a les quals no hi va faltar el 
rom cremat.

El tret de sortida oficial, amb tra-
ca, repic de campanes i actes per la 
canalla va ser dijous a les 17.30 ho-
res. El mateix dia a la nit es va fer la 
que ja ha estat la 28a edició del so-
par de germanor, amb menú d’adults 
a 15 euros i infantil, a 10. El grup en-
carregat d’animar la nit va ser Band 
the Rock.

El divendres hi havia parc infantil 
a l’avinguda Ma Anzizu en horari de 
matí i tarda, sardanes al migdia i el 
concurs de Botifarra, en la 24a edi-

ció, a la tarda. A les 23.30 comença-
va un altre dels plats forts de la fes-
ta, el correfoc, de la mà dels Follets. 
L’espectacle va superar totes les ex-
pectatives i confirma no només està 
recuperat, sinó en plena forma.

Dissabte, a més de sardanes, 
espectacles infantils i concerts, a les 
22h es va fer l’espectacle al Cubtural 
de la mà del televisiu Peyu.

Finalment, diumenge es va fer 
la tercera jornada de sardanes de 
la festa, aquesta acompanyada del 
vermut popular, mentre que a la tar-
da l’espectacle de màgia i el concert 
van tancar el programa.

Una Festa Major amb tots els clàssics
Espectacle infantil, caramelles, sopar de germanor, inflables, correfoc i vermut | Jordi Farré, Benjamí Llobet, Dolors Bella
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noticiari

Les últimes setmanes s’han suc-
ceït dates assenyalades que han 

estat plenes d’actes commemoratius 
i reivindicatius. La primera va ser la 
Diada de l’11 de Setembre, amb la 
vetlla el dia anterior, la pujada a la 
Roca del Cudòs i l’assistència als 
actes a Barcelona.  Per altra banda, 
l’1 d’octubre, l’endemà de la Festa 

Major, es va commemorar l’aniver-
sari del referèndum amb actes du-
rant tot el dia i una crida a no anar 
a treballar ni a l’escola. Durant tot el 
matí, al centre d’entitats les Monges, 
on es van col·locar llaços grocs, es 
van fer tallers i altres manifestacions 
en memòria del primer aniversari 
del referèndum i a la tarda, al ma-

teix lloc, es va fer berenar popular i 
parlaments. L’alcalde va dir que es 
dedicarà algun lloc públic d’Artesa a 
l’1 d’octubre.

Finalment, el dissabte 13 d’octu-
bre nombrosos artesencs van parti-
cipar de la iniciativa Cims per la Lli-
bertat, el més proper dels quals era 
el Tossal de la Torreta, al Montsec.

Actes per la Diada, l’1-O i els presos polítics
Aniversari de l’1 d’octubre, ascensió al Tossal de la Torreta i actes de la Diada | Dolors Bella, Jordi Farré, Josep M. Mayora
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E l diputat d’ERC al parlament i líder de Demòcrates, 
Antoni Castellà, va oferir una xerrada a Artesa el 15 

de setembre convidat pel CDR, on va dir que calia ha-
ver proclamat la república el 3 d’octubre de 2017. | DB

Conferència d’Antoni Castellà

E l doctor i catedràtic en economia Santiago Niño Becer- 
ra va oferir la xerrada “Tendències, el futur de l’econo-

mia” el dia 5 d’octubre al vespre en el marc dels actes del 
60 aniversari de la Cooperativa d’Artesa. | JF

Xerrada de Niño Becerra

La filòloga Carme Vidal va oferir la xerrada “Pedro-
lo Insubornable” el divendres 21 de setembre a la 

biblioteca, en el marc dels actes de commemoració del 
centenari del naixement de l’escriptor lleidatà. | JF

‘Pedrolo insubornable’

La cinquantena d’integrants dels torns de 14 a 15h i de 
15 a 16h de natació dels mesos de juliol i agost van 

celebrar el final de curs amb un pica pica i un sopar, i van 
ser obsequiades amb un clavell i una copa de cava. | D. B

Final de curs de natació
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NOUS CONTENIDORS

La Sunsi i la Mercè, tècniques de 
Medi Ambient del Consell Co-

marcal de la Noguera, varen impartir 
a uns 15 veïns, una xerrada sobre 
com millorar el reciclatge al nostre 
poble i a tota la Noguera, just ara 
que s’ha fet el desplegament dels 
nous contenidors i la implantació 
de la recollida amb illes complertes, 
amb el pesatge de totes les frac-
cions. Els costos aniran pujant cada 
any, per una taxa que penalitza la 
fracció de rebuig, és a dir, o reciclem 
millor o ens costarà diners. L’any 
2017 vàrem generar prop de 53 to-

nes de residus cap a l’abocador. 
Cal baixar aquesta xifra almenys a 
la meitat. Les fraccions reciclades 
ens aportaran ingressos, a restar del 
rebut de la brossa. Uns dies abans 
es va repartir una bossa reutilitzable 
per totes les llars.

SOPARS DE “TRAJE”

Ja fa uns mesos que cada pri-
mer dissabte de mes s’organitza 

un sopar al casal on tothom que hi 
participa porta menjar elaborat o de 
compra i es comparteix amb les al-
tres persones que també fan el ma-
teix. Acostumem a ser una vintena 

de persones. L’únic inconvenient és 
que mengem massa!!! Sempre aca-
bem molt tips!!!

VISITA DEL SUBDELEGAT 
DEL GOVERN CENTRAL

E l dia 21 de setembre ens va visi-
tar José Crespín, subdelegat del 

Govern a Lleida. Vam veure l’Ajun-
tament, el Museu, l’Església, el Ce-
ller de Baldomar i els equipaments 
esportius. Vam parlar del reconeixe-
ment per part del Govern Central de 
les Entitats Menors, de la CHE, del 
transport escolar entre poblacions i 
del mur caigut pels aiguats de l’abril.   

EMD Baldomar
baldomar
E l dia 8 d’abril, diada de les Marededéus Trobades, 

es va celebrar l’aplec a la Vedrenya, per a totes les 
masies de la zona, amb mig centenar de persones. En-
guany no es va repartir el típic pa beneït. | Dolors Bella

Aplec a la Vedrenya
Montmagastre va celebrar la festa de Sant Miquel, 

recuperada fa 12 anys, el 22 de setembre. Es va fer 
un concert de música tradicional amb Ribatònics, una de-
gustació de productes Km0 i es va acabar amb una obser-
vació del cel nocturn amb Joan Pujol. | Amics de Montmagastre

Sant Miquel a Montmagastre
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A Foradada, els actes de com-
memoració de la Diada de 

Catalunya van començar el dia 9 de 
setembre a les 19 amb la penjada de 
l’estelada a Sant Urbà de Montsonís. 
El dia 10 a les 21 al recinte esportiu 
de Foradada es va fer una llonganis-
sada popular i tot seguit, a les 22.30, 
concert amb el grup Somnis.

El dia 11 es van continuar els ac-
tes amb la penjada de l’estelada al 
Calvari de Rubió, lloc on es va oferir 
un esmorzar per tots els presents, i 
a la Plaça Major de Foradada, on es 

va llegir el manifest de la Diada.
La jornada del dia 11 va finalitzar 

amb un dinar de germanor al Polies-
portiu de Foradada.

Diada a 
Foradada

municipis

Un dels actes de la celebració de la diada al municipi de Foradada | Aj. de Foradada

E l 9 d’octubre l’Associació de Dones Mareselva de 
Cubells va rebre un reconeixement de la Generali-

tat, a través de l’Institut Català de les Dones, pels seus 
25 anys d’història. El reconeixement es va fer en un ac-
te públic encapçalat per la presidenta de l’Institut, Núria 
Balada, on es van distingir un total de 50 associacions 
amb la mateixa antiguitat. 

Balada va destacar la importància de la tasca 
d’aquestes entitats en l’empoderament de la dona. A 
Catalunya hi ha 1.051 associacions de dones, 201 de 
les quals a Lleida. | Ajuntament de Cubells

Distinció a l’associació de 
dones Mareselva de Cubells

V ilanova celebra 
la Fira de la Per-

diu l’11 de novembre. 
L’obertura és a les 9 
i hi haurà exposició 
i venda de perdius i 
altres aus i atraccions 
per tots els públics, 
com inflables, tallers o 
cercavila. A les 10, el 
jurat valorarà les per-
dius exposades i a les 
13.30 es farà l’entrega 
de premis.

Fira de la Perdiu
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la noguera
CONCURS D’INSTAGRAM

Aquesta ha estat la fotografia guanyadora del con-
curs que el Consell Comarcal ha dut a terme aquest 

estiu a través d’Instagram, una instantània del Congost 
de Montrebei de la usuària @nuriagregori. El premi és un 
val per a dues persones d’una nit  i esmorzar en qualse-
vol dels albergs de la Xanascat. 

RETARD EN ELS NOUS CONTENIDORS

E ls alcaldes de la Noguera han demanat explicacions 
a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) pel 

retard en la implantació dels nous contenidors. FCC va 
renovar el contracte amb el compromís d’haver renovat 
tots els contenidors a finals de setembre, però només 
s’ha fet en nuclis petits. FCC ho justifica per la reclama-
ció judicial que va demorar la signatura del contracte.

DONACIÓ A L’ARXIU DE LA NOGUERA

E l fotògraf Pere Tufet Felip donat 296 negatius dels 
anys 1961 i 1962 amb imatges de Tragó i dels veïns 

just abans de marxar, i del procés d’inundació.

LA COMARKALADA 2019, A LA SENTIU

La Sentiu de Sió acollirà la Comarkalada 2019, la tro-
bada jove de la Noguera, segons es va anunciar en 

l’acte de relleu de l’edició d’aquest any, a Albesa.
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institut els planells

E l 15 i 16 de setembre Platja d’Aro 
va acollir la final espanyola de 

la competició de robòtica educativa 
World Robot Olympiad (WRO), que 
s’organitza en diferents categories 
en funció de l’edat dels participants. 
Proposa que nois i noies de 7 a 18 
anys construeixin un robot innova-
dor que superi un determinat repte. 
Els participants s’organitzen en pe-
tits equips de dues o tres persones 
i tenen un entrenador que els guia, 
assessora i encoratja durant la fase 
de preparació i aprenentatge. L’en-
trenador, en canvi, es converteix 
en un observador més el dia de la 
pròpia competició, ja que no pot co-
municar-se de cap manera amb els 
participants.

En el torneig, els nois i noies dis-
posen d’un parell d’hores per a cons-
truir el robot amb què hi participaran i 
realitzen cinc rondes en què intenten 
obtenir el màxim de punts resolent el 
repte plantejat. D’aquestes cinc ron-
des, se n’extreu la puntuació final en 
calcular la mitjana aritmètica de les 
tres rondes amb més puntuació.

Al de juny, amb l’acompanyament 
de Jordi Trilla com a entrenador i 
de Montse Miralles, quatre equips 
d’alumnes de 3r d’ESO van com-
petir en la WRO Lleida, organitzada 

per l’empresa Engijoc a l’Auditori 
del Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera de la Universitat de 
Lleida. En aquella ocasió, si bé tots 
els nois i noies del nostre institut van 
participar amb determinació i apli-
cant els conceptes i valors treballats, 
un dels equips, l’integrat per en Raul 
Filip i la Xènia Zamora, va guanyar 
la competició en la categoria Junior 
i va obtenir, així, el dret a participar 
en la final estatal de la WRO 2018.

En aquests darrers tres mesos 
d’ençà de la WRO Lleida, la Xènia 
i en Raul han estat treballant i millo-
rant el disseny del seu robot, fent-lo 
molt fiable, i desenvolupant una es-

tratègia per a la final de Platja d’Aro.
El dia de la final els Lego Màs-

ters, competint amb 20 equips més 
provinents de tot l’estat espanyol, 
van construir el seu robot amb agili-
tat i van poder mostrar-ne la solvèn-
cia en les diverses rondes planteja-
des. Com a resultat, van obtenir un 
meritori segon lloc en la classificació 
general.

Els tres primers equips de la fi-
nal espanyola han obtingut l’accés 
a la final mundial WRO 2018 i, per 
tant, els Lego Màsters estan cridats 
a competir entre els dies 16 i 18 de 
novembre a Chiang Mai, a Tailàndia. 
| Institut Els Planells

Els Lego Màsters a la final mundial a Tailàndia

La Xènia i el Raul (samarreta clara, primera fila), amb els companys a Platja d’Aro
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Comença un nou curs escolar i 
com cada any els infants d’Ar-

tesa i dels voltants comencen les 
classes amb molta il·lusió i ganes.

Els primers dies són d’adaptació 
per a tots plegats, petits/es i grans 
es retroben amb els companys/es, 
amigues i amics, mestres i amb tota 
la resta que forma la comunitat edu-
cativa. 

Les rutines costen, sobretot al 
començament, i més després d’un 
fantàstic estiu on tothom ha gaudit 
del lleure.

Enguany, a l’escola hi ha hagut 
canvis molt evidents, el nostre direc-
tor, el Ramon, s’ha jubilat, deixant 
una gran empremta que sempre ro-
mandrà en tots aquells/es que l’hem 
conegut d’una manera o d’una altra.

El nou equip directiu està format 
per la Sabina Casas, directora, la 
Meritxell Solé, cap d’estudis, i la Ro-

sa Ma. Regué, secretària.
Amb moltes ganes i il·lusió, amb 

nous reptes, s’endega un projecte 
d’escola en què tothom hi és convi-

dat, cal conèixer-lo i sentir-lo.

Un cop d’ull a l’Escola

L’equip directiu i el professorat de l’Escola pel curs 2018-2019 | Escola Els Planells

escola els planells
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Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

Tel.   973 400 198 
Nit   973 415 119
Mòbil    630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)

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

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

18 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Octubre 2018 I Núm. 425



poesia  Júlia Ribera

Esclau de la paraula
Amo del silenci 

Que provoco entre tu i jo
Caminant cap a l’horitzó

El mar, la gran presó
O alliberació

De les històries
Dels qui s’endinsen en ell 

Valents que trenquen onades
Herois del sol i la lluna 

Una lluna que encén el cor
I que manté viva la flama d’aquest amor

Mar, lluna,  
màgiaLa llibertat d’un poble 

Que lluita per ser república 
Lluita pels seus empresonats i exiliats 

Que van haver de marxar 
De la seva terra tan estimada
Per lluitar pels drets humans 

I buscar la llibertat 

Perquè avui fa un any 
Van decidir aquesta llibertat

Però ens van parar 
No volien reconèixer la veritat 

I és que sense vots no hi ha democràcia 
I avui fa un any 

Més de dos milions de catalans 
Van decidir ser republicans 

1 d’octubre

Sóc la Júlia Ribera Coma d’Alentorn i tinc catorze anys. Aquest 
curs faig 3r d’Eso a l’Institut Els Planells. 
M’encanta la poesia i m’encanta compartir-la amb el món, així li 

ensenyo un trosset més de mi.

Presentació 
de l’autora
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E l consum de begudes ensucra-
des, qualsevol beguda amb ad-

dició de sucre o un altre edulcorant 
calòric, és elevat en el nostre entorn 
i té una relació directa amb l’aparició 
de sobrepès, obesitat, diabetis tipus 
2 i totes les malalties relacionades 
amb la síndrome metabòlica. 

El nou im-
post (IBEE), 
vigent des del 
primer d’octubre 
de 2017,  ha re-
duït el consum 
d’aquests tipus 
de productes en 
un 22%, i repre-
senta una reducció del consum de 
403.200 litres per setmana de be-
gudes ensucrades, que comporten 
32.256 grams de sucre setmanals, 
segons un estudi presentat pel Cen-
tre de Recerca en Economia i Salut 
de la Universitat Pompeu Fabra. 

L’IBEE és la resposta catalana 
a la crida que el 2016 va fer l’Orga-
nització Mundial de la Salut. La re-
comanació marcava que els països 
haurien d’imposar un impost que in-
crementés els preus de venda de les 
begudes ensucrades en com a mí-
nim un 20%, per aconseguir-ne una 

reducció efectiva 
del consum.

Una de les ca-
racterístiques de 
la taxa catalana 
és que repercu-
teix en el consu-
midor el 100% de 
l’impost, tal com 

recomana l’OMS. En altres països, 
com Mèxic, França i algunes ciutats 
dels Estats Units, el consumidor final 
només en suporta una part. 

L’IBEE no és una mesura aïllada, 
sinó que forma part d’una estratègia 
a llarg termini, en el context del Pla 

interdepartamental i intersectorial 
de salut pública i del Pla integral de 
promoció de la salut a través de l’ac-
tivitat física i l’alimentació saludable 
(PAAS). 

Concretament, el PAAS recull 
l’acció per actuar en els àmbits co-
munitari, educatiu, laboral i sanitari 
sobre els determinants de l’obesitat.  
Es porten a terme accions per infor-
mar, sensibilitzar i educar la persona 
perquè triï opcions saludables, i tam-
bé per afavorir  els entorns promo-
tors de salut. En aquest sentit, l’exis-
tència d’impostos sobre begudes 
ensucrades busca desincentivar-ne 
el consum a favor d’opcions més 
saludables. Algunes de les accions 
que s’han desenvolupat en aquest 
sentit són les recomanacions sobre 
aliments i begudes a les màquines 
de vending d’hospitals i centres de 
salut. Trobareu més informació a: 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ 
ambits/promocio_salut/alimentacio_
saludable/Especial-sis-mesos-IBEE/
index.html.

Menys sucres, més salut

el cap informa

L’impost ha reduït 
un 22% el consum 

de begudes 
ensucrades
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Joan Fontanet i París
pàgina jove

La Mar té 19 anys i viu a Barcelona. 
Al juliol va viatjar a l’Índia amb 
Acció Solidària Blanquerna i avui 
ens	explica	l’experiència	a	Calcuta	
i altres ciutats d’aquell país.

Com valores l’etapa d’estudiant?
Fins ara, bona. He estudiat sempre 

al poble, Artesa, i el curs passat vaig 
començar la universitat a Barcelona.
A	què	et	vols	dedicar	en	el	futur?	

Estic estudiant a la Facultat de Co-
municació i Relacions Internacionals, 
el segon any del grau de Periodisme 
i Comunicació Corporativa. En comu-
nicació hi ha molts àmbits de feina i ja 
aniré descobrint quin m’agrada més.
Com et consideres com a persona? 

Com qualsevol noia als 19 anys, 
amb moltes ganes de viure i descobrir. 
Quines	aficions	tens?

M’encanta estar amb els meus i 
gaudir de les petites coses, però crec 
que la més rellevant és viatjar i desco-
brir nous horitzons, com aquest estiu: 
anar a l’Índia de voluntariat.
Com	ha	estat	aquesta	experiència?	

Ha estat la millor de la meva vida. 
Sempre he tingut interès per la soli-
daritat i tenia molt clar volia viatjar a 
l’Índia. Pels joves que hi vam partici-
par ha estat un creixement personal, 

hem pres consciència de moltes co-
ses. La meva col·laboració solidària i 
la dels 28 estudiants i professors de 
Blanquerna era en diversos projectes 
a la Casa Mare Teresa de Calcuta, en 
orfenats i en escoles, i vaig tenir la sort 
de col·laborar en tots. No tinc parau-
les per definir com em vaig sentir. L’ex-
periència és tan intensa que ens ha 
deixat una empremta profunda. L’últim 
dia va ser un bany de llàgrimes, no vo-
líem marxar. T’adones que has ajudat, 
sí, però que també has rebut molt i que 
ha estat una lliçó de vida.
Què	t’ha	marcat	més	del	país?

La gent, sens dubte. En tot moment 
em vaig sentir respectada i estimada. 
Són humils i comparteixen tot el poc 
que tenen, i el més important de tot, 
és que són plenament feliços i en fan 
sentir a tots els qui tenen al seu costat.
Un somni o desig?  

Tornar a l’Índia és el meu gran de-
sig. Totes les ciutats que vaig visitar em 
van impressionar i enamorar, sobretot 
el Taj Mahal i Benarés. La ciutat que 
sento més “meva”, per la gent que es-
timo i considero els meus amics, pels 
carrers plens de vida, per l’energia per 
viure i l’alegria per fer les coses és Cal-
cuta. Una part de mi sempre hi serà. 

Mar Baró i Vilanova
“El viatge del no retorn: l’Índia”

• Data de naixement:  
8 de novembre de 1999

• Horòscop:  Escorpí
• Plat de cuina: Japonesa
• Color: Blau
• Número: 8
• Cançó: Perfect, d’Ed Sheraan
• Grup musical: Coldplay
• Viatges fets: Índia, París, Irlanda, 

Àustria i Hongria, entre d’altres.
• Viatge per fer: Àfrica
• Lloc per viure: Catalunya

En essència
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des del mirador
del montsec

Vull i puc recordar Esvorancs 
(1987), l’opera prima de Joan 

Obiols Puigpinòs, erudit notable del 
bisbat d’Urgell, mestre i filòsof emèrit 
de l’alta muntanya. A part de col·labo-
racions en revistes científiques i cul-
turals, Garsineu de Tremp i Pagès de 
Lleida van ser els editors de la meitat 
de la seva obra llibresca, Salòria de la 
Seu i Andorra, de l’altra meitat, des-
cripcions, viatges, escenaris, llegen-
des de les dues Cerdanyes, l’Aran, el 
Pirineu en definitiu. 

I arribats a enguany, aquell espe-
rit de recerca i divulgació l’ha motivat, 
com els cabirols que han anat dava-
llant del Pirineu, fins arribar a l’Alt Ri-
pollès, l’Alt Berguedà, l’Alt Solsonès i 
l’Alta Noguera, comarques prou cone-
gudes per l’autor d’aquesta ressenya 
per raons familiars i historiogràfiques. 
A la República de les Lletres podríem 
compartir banqueta perquè com se 

sap un no és solament d’on neix i 
creix sinó d’on pastura però amb la 
particularitat que Joan Obiols n’hau-
ria de tenir la presidència perquè és 
un tot terreny sense parangó. Una de 
les presentacions aquest estiu va te-
nir lloc a principis d’agost a Vilanova 
de Meià a càrrec de Ramon Bernaus 
Santacreu, historiador per excel·lèn-
cia de la Vall de Meià i director de 
novedosa revista Lo Pas Nou (2015). 

Especial relleu adquireix el viatge 
quan accedeix des de la Baronia de 
Rialb a la baronia de la Vansa i la vall 
de Meià: la casa natal de Melitón Sala, 
heroi de la Resistència francesa mort 
a la deportació a Tòrrec, el Roc dels 
Rams homenatge a dotze soldats re-
publicans, dels quals en van exhumar 
tres el passat estiu, Raimond Lladós, 
monjo màrtir del 36 i Delfí Solé “el 
Síndic de la Vansa”, poeta i alcalde 
republicà de Vilanova (1959-1963) 

són els noms de referència a Lluçars, 
Rufino Gabaldón, alma mater de la 
petanca de Gàrzola durant molts an-
ys, la Uderwood amb què Joan Tomàs 
i Joan Amades van fer el 1930 una de 
les recopilacions més importants del 
Costumari a cal Tatx de Vilanova, a 
Santa Maria mossèn Pere Codern i 
Sebastià Piera, combatent republicà 
de tres guerres (1936-1951), mort a 
Ajaccio. | Ferran Sánchez Agustí

Última obra de Joan Obiols
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tema del mes

L ’escola de Suboficials de Tudela 
va acollir una original proposta 

per conèixer de més a prop la Gue-
rra Civil el dissabte 6 d’octubre, que 
consistia en una recreació històrica 
de l’exterior, és a dir, reproduir com 
era quan estava en funcionament 
ara fa 80 anys, i visites guiades a 
l’interior.

L’acte el va organitzar la Bibliote-
ca Joan Maluquer i Viladot conjunta-
ment amb el grup de recerca de Di-

dàctica del Patrimoni, Museografia 
Comprensiva i Noves Tecnolo-

gies de la Universitat de Barcelona 
(Dipatri) i el Servei Històric de Mos-
sos d’Esquadra, i el van visitar mig 
miler de persones, segons van infor-
mar els organitzadors.

Un equip de 28 actors van donar 
vida a la vestimenta, tendes de cam-
panya, armes i objectes que es van 
utilitzar per la recreació. L’acte va 
començar a les 10 del matí i el tinent 

republicà anava donant ordres als 
recreadors reproduïnt la vida quo-
tidiana d’un campament militar als 
anys 30 del segle passat.

El catedràtic Francesc Xavier 
Hernández i Cardona, director del 
Dipatri, va presidir la inauguració, 
a la qual també va assistir l’alcalde 
d’Artesa, Mingo Sabanés, i altres 
autoritats locals. No obstant, el pro-
tagonista va ser Josep Serra i Car-
denyes, veí de Colldelrat i supervi-

L’escola militar de Tudela viatja 
en el temps fins a la Guerra Civil

Un dels moments de la recreació, a dalt, i parlaments de les autoritats i detalls de la recreació, a baix | Jordi Farré
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tema del mes

vent de la lleva del Biberó, que fa 
ser obsequiat amb una placa com-
memorativa i va poder comentar 
amb els recreadors com era la vida 
al campament 80 anys enrere.

EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA

Precisament l’acte de la recrea-
ció s’emmarca en la commemoració 
dels 80 anys del Front del Segre i ha 
anat acompanyat d’altres propostes, 
com l’exposició sobre aquesta ma-
tèria que es va presentar el diven-
dres 14 de setembre a la Biblioteca 
i que s’ha pogut visitar fins al 12 
d’octubre. La presentació de l’expo-
sició va anar a càrrec de l’historia-

dor Pol Galitó, expert en el Front del 
Segre, i també hi van participar Oriol 
Miró, historiador, escriptor i recrea-
dor membre també del Dipatri, que 
va parlar de l’escola de milícies a la 
Guerra Civil, i del sotsinspector Fé-
lix González del Servei Històric dels 
Mossos d’Esquadra, que va parlar 
del paper del cos durant la Guerra 
Civil.

EDIFICI DE TITULARITAT PRIVADA

Val a dir que l’edifici de l’escola 
militar de Tudela encara és de titu-
laritat privada, tot i que l’Ajuntament 
d’Artesa ha manifestat en reiterades 
ocasions la voluntat i, fins i tot, la 

necessitat que fos públic, pel valor 
històric que representa. En aquest 
sentit, l’alcalde, Mingo Sabanés, ha 
assegurat a La Palanca que l’ajun-
tament veu inassumible comprar-ho 
però sí que estaria disposat a col·la-
borar en el manteniment o altres tas-
ques que s’haguessin de fer a l’im-
moble en el cas hipotètic que acabés 
essent de titularitat pública, ja fos de 
la Generalitat o a través d’algun con-
veni amb sindicats i altres entitats.

Els assistents a la recreació en 
van poder visitar l’interior, que es 
manté encara com quan estava en 
funcionament, en les visites guiades 
del dia 6 d’octubre.

Entrega de la placa commemorativa al combatent, diferents espais recreats i foto de grup dels actors | J. F.

#temadelmes
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Per fer un repàs a tota la festa ma-
jor, cal començar fent referència 

al Correbars. Volem agrair la pun-
tualitat i les ganes de facilitar-nos les 
coses com a organització  a les més 
de 300 persones que hi va haver! 
També volem donar gràcies als bars 
per entendre que tot i tenir un horari 
marcat hi podia haver imprevistos. I 
gràcies a la comissió “Entrepà” per 
fer-los tan bons, gràcies al pa de Cal 
Borrell, i per procurar que arribéssim 
fins al final! 

Pel que fa a dissabte, ens falta-
ran línies per agrair a tothom, així 
que procurarem no deixar-nos nin-
gú. Gràcies a totes les persones 
que ens van ajudar, incloses les de 
dins, a fer que tot anés més o men-
ys com estava marcat. Gràcies a to-
tes les persones que van participar 
a l’Escalabirres, i homenatgem el 
vencedor, Xavier Solsona. Gràcies 
als comerços que ens van donar 
productes per fer un lot pel guanya-
dor, com la Cooperativa pels vins i 
el Pub Jacks pels embotits, i també 
a Prefabricats Lleida per deixar-nos 
el camió. 

Gràcies a l’Alba i l’Ignasi per en-
dinsar-nos en el món del “Feminis-
me i les masculinitats”, i també a to-
tes les persones assistents per voler 
desconstruir-se una mica.

“MIL GRÀ-
CIES”, en majús-
cules, per la re-
buda que va tenir 
el Sopar Popular, 
que va arribar a les 
140 persones! I en 
especial, al nostre 
xef i ajudants de 
cuina, Robert Bo-
rrell, Marc Vernet, 
Joan Pursals, Marc 
Rovira, Laia París, 
Marta Boher... per 
deixar-vos enre-
dar sempre i se-
guir-nos les boge-
ries! 

Volem donar les gràcies també a 
la Virgi i el Kike per fer-nos-ho pas-
sar tan bé, sobretot amb l’arribada 
de Simptomatixs, i al Senyor Oca 
per fer gaudir tant la gent. Volem fer 
èmfasi, a més a més, en l’equip de 
tècnics de so, que va resistir totes 
les hores, va aguantar i se’n va can-
sar. 

També volem recalcar i agrair 
que el CAU ens prestés el seu local 
per guardar-hi i organitzar tot el ma-
terial, així com deixar-nos el bany, 
durant tota la jornada del dissabte. 

Per tot això, tenim molta ressaca! 
Ressaca d’il·lusió al veure com 

va respondre la gent d’Artesa, so-
bretot el jovent, ressaca de tota la 
feina que vam fer els dies previs a 
la Festa Major, ressaca d’intentar 
portar-ho tot controlat i al final d’ha-
ver d’improvisar, ressaca de riure, 
riure molt amb tots i totes. Ressaca 
d’emocions a flor de pell en veure 
que tot el que havíem pensat va fun-
cionar, ressaca d’anotar-nos cada 
error per millorar de cara la propera. 
I sobretot, ressaca d’aquestes que 
duren dies després de les dues nits 
màgiques que van fer que l’alternati-
va brillés durant tota la Festa Major. 
| Alternativa Artesa de Segre

L’Escalabirres de dissabte, tot un espectacle

Ressaca post Festa Major!
les entitats
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Com cada any en aquesta època 
és hora de començar nous pro-

jectes i iniciar el curs amb empenta, 
i com no, des de l’AMPA Els Planells 
també comencem el curs amb molt 
entusiasme i amb  ganes de fer acti-
vitats pels nens i nenes de l’escola. 

En primer lloc voldríem aprofitar 
aquest espai per donar la benvingu-
da als alumnes de P3 que comencen 
el camí a l’escola i als nouvinguts 
de cursos superiors, a les famílies 
d’aquests alumnes i a l’equip direc-
tiu que ha iniciat una nova etapa al 
centre. 

També pensem que és un bon 
moment per anunciar nous projectes 
que des de l’AMPA hem pensat per 
aquest curs. Durant l’any organit-
zem diferents tallers o conferències 
obertes als pares i a tota la comu-
nitat educativa per donar resposta a 
inquietuds i dubtes de les famílies. 
Enguany hem decidit fer un cicle de 
conferències relacionades amb els 

hàbits alimentaris; l’alimentació ens 
amoïna, ja que cada vegada aug-
menta més el percentatge de nens 
que tenen problemes d’obesitat o bé 
relacionats amb el consum excessiu 
de sucres. És 
per això que 
hem organitzat 
un cicle de tres 
conferències, 
una per trimes-
tre, per millorar 
l’alimentació i 
aconseguir que 
sigui més sana i saludable. 

El cicle s’estrenà el 23 d’octubre 
a les 19.30 al menjador de l’escola 
amb la xerrada “Vols aprendre di-
ferents opcions d’esmorzars i bere-
nars saludables?”. Durant el segon 
trimestre tindrà lloc una xerrada i un 
taller sobre el tema “Sabem llegir les 
etiquetes dels aliments? No et deixis 
enganyar!”, encara sense data. Per 
acabar, el tercer trimestre hi haurà 

una xerrada i taller titulats “Vols 
aprendre a menjar de forma salu-
dable i equilibrada?”, també encara 
sense data. 

Totes tres xerrades i tallers se-
ran impartides per 
Maria del Mar Vi-
dal Cupons, Diplo-
mada en Nutrició 
Humana i Dietèti-
ca, Llicenciada en 
Ciència i Tecnolo-
gia dels Aliments i 
Nutricionista-Die-

tista del Centre VICUS. 
Una alimentació sana i equilibra-

da és fonamental per un bon des-
envolupament tant a nivell físic com 
intel·lectual, importantíssim espe-
cialment pels nens i nenes que es-
tan en ple creixement. És per això 
que esperem la màxima participació 
i assistència de les famílies de l’es-
cola. | AMPA de l’Escola Els Pla-
nells

Inici de curs, inici de nous projectes
les entitats

Aquest curs 
farem un cicle de 

xerrades sobre 
hàbits alimentaris
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Activitats de l’Associació de Gent Gran
A l’esquerra, el curs de català i a la dreta, el curs d’informàtica, ambdós iniciats aquest mes | Dolors Bella

A l’octubre han començat diver-
ses activitats a l’associació de 

Gent Gran. En primer lloc, durant tot 
el mes es fa un curs d’informàtica 
dos dies a la setmana. A més, han 
començat les classes de català, els 
dissabtes de 16 a 17.30, a càrrec de 
Pau Jovell i que s’allargaran durant 

tot el curs escolar. 
Per altra banda, a partir de l’oc-

tubre, l’Obra Social de la Caixa or-
ganitza cada dijous xerrades gra-
tuïtes culturals i de salut pels socis. 
Els interessats poden trucar al 973 
40 02 39 o al 669 80 49 62 (Dolors 
Morera). Finalment, els socis també 

poden gaudir de cursets de gimnàs-
tica a partir dels 65 anys al gimnàs 
Altis, on dues sessions per setmana 
valen 5 euros al mes. Si no, a la llar 
se n’hi fa un dia a la setmana, i valen 
3 euros al mes. Us podeu informar i 
inscriure al 973 40 12 57 o bé al 696 
60 60 16 (Dolors Godés).
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E l 15 de setembre vàrem gau-
dir de la darrera sortida cultural 

d’aquest any, que va ser a la comar-
ca del Bages, al terme de Navàs. La 
ruta va transcórrer entre Sant Cugat 
del Racó i el petit nucli de Castella-
dral.

Ens vàrem trobar a les 10 al po-
ble de Balsareny, on la gent vinguda 
de Barcelona i Lleida vam esmorzar, 
i en acabar, de la mà de Josep Ma 
Mata, catedràtic emèrit de mineralo-
gia i president del Geoparc Mundial 
de la Catalunya Central, ens diri-
gírem al poble de Navàs.

Des d’allà continuàrem per la ca-
rretera local fins a Sant Cugat del 
Racó, on a les 11 havíem quedat 
amb Maria Estruch i Subirana, filòlo-
ga encarregada d’explicar-nos de 
manera planera i didàctica la història 
d’aquesta església monumental i 
romànica del segle XI d’art llombard 
dedicada a Sant Cugat màrtir, a l’in-
terior de la qual podem gaudir de la 
forma de creu grega, única a la co-
marca del Bages, i el cimbori amb 
les arquacions. Destaquen també 
els bancs amb les famílies més im-
portants d’aquesta zona: Soler, Tau-
rons, Espinal, Sallés i Iglesias. La 
nostra guia ens va delectar amb una 
sèrie de llegendes i històries molt 
amenes que parlen d’aquesta zona 

on ella viu i n’és 
filla, es nota que 
l’estima.

A les 12.15, 
després de do-
nar-nos explica-
cions gràfiques 
que portava en 
una carpeta, ella 
i en Josep Ma 
Mata varen marcar el recorregut que 
faríem per camí de terra fins a Cas-
telladral. Ens acomiadàrem amb bon 
sabor de boca de la Maria Estruch, 
una guia de luxe guanyadora de di-
versos premis de cultura catalana i 
autora de llibres importants. 

De la mà de Josep Ma Mata 
vàrem fer una petita ruta geològi-
ca  amb quatre parades on afloren 
els materials de la formació Artès. 
La primera, al mas de Taurons, on 
hi ha dues tines revestides de cerà-
mica. Més endavant hi ha la tomba 
antropomorfa de Vilamorós, excava-
da entre els gresos d’un paleocanal 
i en els materials que ja hem citat i 
continuant amb la depressió geolò-
gica de l’Ebre. Seguint la ruta, arri-
bàrem a Can Reixes, on hi ha unes 
tines excavades a la roca i sota hi ha 
una paret impressionant de gresos 
d’una potència de 6 a 8 m d’alçada 
on hi ha excavada una premsa de vi 

i altres cavitats molt curioses. Abans 
d’arribar a Castelladral i ja enlairats 
a més de 630 metres, vàrem gaudir 
d’una vista impressionant de tot el 
Pirineu, amb el Cadí de fons i algu-
nes serralades més, encara que el 
dia estava una mica ennuvolat i no 
hi havia bona visibilitat.

Després d’un bon dinar a Caste-
lladral i fer un tomb pel poble i els 
seus miradors, ens acomiadàrem  
de les visites culturals del 2018, 
però som tan treballadors que el dia 
29 de setembre, Sant Miquel, vam 
ser a Tartareu per participar en unes 
jornades amb els companys Josep 
Ma  Mata, Josep Roqué i Ramon I. 
Canyelles.

De tot plegat en trobareu infor-
mació al nostre lloc web i pàgina 
de Facebook: www.marquesat.cat i  
https://ca-es.facebook.com/Terres-
delMarquesat

 | Terres del Marquesat

Sortida cultural al Bages
les entitats
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Eel 15 i el 16 de setembre es va 
disputar el II Torneig de Minibàs-

quet CENG Cooperativa d’Artesa. 
En categoria masculina hi partici-
paren 8 equips, arribant a la final 
el Manresa, que derrotà al Força 
Lleida en semis, i el Pardinyes, que 

s’imposà a l’amfitrió CENG Fisart. 
En una final molt disputada, els del 
Bages derrotaven per 30 a 22 als del 
Segrià. 

En categoria femenina, hi partici-
paren 6 equips. A la final s’hi planta-
ren el CB Lleida que eliminà l’amfi-

trió CENG Autoxami; i l’Snatt’s Sant 
Adrià que derrotà al CN Tàrrega. Les 
lleidatanes s’endugueren la copa, en 
un partit dominat des de l’inici, per 
52 a 32.

La segona edició del torneig fou 
un èxit a nivell organitzatiu i compe-
titiu i suposa la consolidació d’una 
competició que es disputa a Artesa 
de Segre i que creix any rere any.

II Torneig de Minibàsquet

esports

Els equips finalistes del torneig, a l’esquerra els dos femenins i a la dreta els dos masculins | CENG

El CENG carrega piles amb un nou 
‘stage’

E ls equips de bàsquet base del CENG van fer un any 
més un stage de pretemporada el primer cap de set-

mana de setembre. La casa de colònies de la Carral, al 
Solsonès, va acollir els joves basquetbolistes artesencs, 
que van fer diferents entrenaments i activitats de cohesió 
grupal. Una d’aquestes activitats la va dirigir el coach Richi 
Serrés, que va explicar diferents tècniques per millorar el 
treball en equip. Una altra, s’adreçava als pares i mares, un 
taller de normes de joc a càrrec de l’àrbitre Oscar López.

La PB d’Artesa arriba a les 
semifinals del Torneig de Penyes

E El 13 i 14 d’agost es va disputar el XIII Torneig de 
Penyes Barcelonistes de Futbol 7, conegut també 

com el Gamper dels nens. Els partits es van disputar als 
camps annexos al Miniestadi i la PB d’Artesa de Segre i 
Comarca va ser representada per un equip benjamí i un 
altre aleví. Ambdós equips van realitzar un magnífic pa-
per, tot arribant a les semifinals. Els joves futbolistes van 
poder gaudir de dos dies d’activitats a les instal·lacions 
de Can Barça.  
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Travessa dels ports de Salau i Aulà

E ls ports de muntanya transfronterers pirinencs han 
estat rutes comercials i camins d’exili o llibertat, i iti-

neraris excursionistes a peu i ara en bicicleta. Al port de 
Salau, a 2087m d’altura, hi ha les ruïnes de l’estació del 
telefèric que transportava fusta del bosc de Bonabé a la 
vall de la Noguera Pallaresa, a 1500m, al poble francès 
de Salau, a 850m d’alçada. El telefèric va funcionar a 
principis del segle XX i va transportar fins a un milió de 
troncs aprofitant la força de la gravetat per travessar la 
muntanya, ja que el destí era més baix que l’origen. El 
port de Salau també és anomenat perquè des de 1988 
el primer diumenge d’agost s’hi celebra una trobada 
d’agermanament catalano-occitana, els participants pu-
gen a peu de banda i banda de la frontera. A prop hi ha 
el port d’Aulà, de 2262m, que té una pista des del poble 

francès de Coflens. Es va fer als anys 70 amb vocació de 
ruta automobilística turística transfronterera però afor-
tunadament no va tenir continuïtat al Pallars. La pista 
acaba al cap del port després de 1560m de desnivell i 
18km de pujada sense cap descans, és un dels ports en 
bicicleta més llargs i durs del Pirineu. El monòlit del port 
diu amb tota justícia “Monument Internacional”. El 22 de 
setembre cinc valents del CUDOS vam fer la travessa 
dels ports de Salau i Aulà en bicicleta, 57km i 2300m de 
desnivell per rutes naturals i històriques. | Joan Roca

Torneig aleví de l’EFA

E l 8 i 9 de setembre es va jugar el VI Torneig de Fut-
bol Formatiu Aleví Copa Cooperativa d’Artesa. El va 

guanyar el Girona CF, que es va imposar a la UD Corne-
llà a la final, i el tercer va ser el Gimnàstic de Manresa. 
Hi van jugar 28 equips i es van donar trofeus al millor ju-
gador (del Girona FC) i millor porter (de la UD Cornellà).  
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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in memoriam
Maleïda malaltia, t’has emportat 
el més important de la vida d’una 
filla.	Mama, ja fa uns dos mesos 
que ens has deixat i encara no ens 
hi acostumem. Ho has sigut tot a 
la meva vida. Des que vaig néixer 
m’has cuidat, mimat, estimat i en-
senyat tot el que sé. Sempre seràs 
la meva “gordi” i jo la petita de la 
casa, la teva petita, com deies tu.

La casa està tan buida sense tu. 
Quan arribo, espero el teu somriure 
i els teus petons, però no arriben.

Has marxat lluitant fins al final 
com una campiona. Ets la perso-
na més valenta, més treballadora 
i més bona que he conegut, i això 
serà el meu referent per continuar 
el dia a dia. He de lluitar com vas 
fer tu per tots, tot i que és molt di-
fícil. Aquest dolor és insuportable. 
Trobaré a faltar els nostres mo-
ments de cafè, xerrades i riures. 

No t’oblidaré mai. Et necessito 
tant. T’estimo fins a l’infinit i més 
enllà. Tota la família et donem les 
gràcies per haver estat a les nos-
tres vides la millor mare, sogra i pa-
drina del món. T’estimem.

PD: Volem donar les gràcies a 
tots els amics, familiars, metges i 
veïns que ens vàreu acompanyar.

| Sandra

A la meva mare Neus, la millor 
del món

Encara que no estiguis present, 
estaràs sempre amb mi i sempre 
pensaré en tu.

T’estimaré sempre i mai no 
t’oblidaré. La teva marxa ha sigut 
un cop molt dur per a tots. Has 
deixat un gran buit.

Siguis on siguis, sempre t’esti-
marem.

| Pili

No sé per on començar, iaia
Dir-te que et trobo a faltar és 

poc. Juntes hem viscut molts mo-
ments, tant de bons com de do-
lents. Sempre hi has estat quan t’he 
necessitat i m’has fet somriure com 
ningú. Gràcies per tot el que has fet 
per mi, per creure’m i donar-me la 
força que tant he necessitat. Grà-
cies pels riures, sortides, etc. que 
hem passat.

He après moltes coses de tu. A 
no rendir-me, a agrair el que tinc i 
que no m’afecti el que digui la gent. 
I sobretot, que si a la vida no ets 
fort, estàs perdut.

T’admiro a tu i la teva forta-
lesa. Per ser tan forta i no perdre 
l’essència en els teus últims mo-
ments. Sempre et tindré present 

perquè una iaia com tu és impossi-
ble d’oblidar.

T’estimo, iaia. Mil gràcies.
| Andrea

Neus, amiga meva
Hem passat moments bons i 

també moments dolents. Artesen-
ca, quan venia a portar-te el paper, 
et posaves tan contenta! Tenies 
ganes d’anar a les sortides, tallers, 
xerrades, dinars... I quan arribava 
el dia, em deies: “Lourdes, no em 
trobo bé”. Jo et contestava: “La 
pròxima”. 

I no ha pogut ser. 
Tot i que sense poder, no sé 

d’on et sortien les forces. A la que 
podies fer alguna cosa a casa, ho 
feies. Estimaves tant la teva família 
que tot era poc!

I com a veïna, la germana petita 
(com em deies), t’estimo i no t’obli-
daré mai.

| Lourdes Calveres

A Neus Gràcia
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Per tu, el meu súper padrí
I justament decideixes anar-

te’n a donar un tomb ara que sóc 
tan lluny, si és que… Tu sempre 
amb la teva. Per mala sort, aques-
tes últimes setmanes, mesos i 
algun que altre any no han estat 
fàcils. Però l’important és el que hi 
havia abans de tot això. Te’n re-
cordes? Jo sí, i espero que tu tam-
bé, perquè realment poder estar al 
teu costat ha estat molt i molt bé.

Te’n recordes de quan em ve-
nies a comprar a les meves boti-
gues i quan et preguntava com 
et deies em responies “com tu”; o 
del típic: però què vols, patates o 
trumfos? I d’aquelles nits d’hivern 
fent foc o nits d’estiu a la galeria 
amb un bon gelat mirant les estre-
lles? 

També recordo quan li deslliga-
ves el davantal a la padrina i ella 
es girava i et deia: “home!”, i els 
dos us miràveu i rèieu amb com-
plicitat. I és que m’heu ensenyat 
que tot i els anys, l’amor existeix 
i perdura.

La veritat és que t’he de donar 

mil gràcies. Mil gràcies per deixar-
me ser la princesa del teu trac-
tor de color blau Ebro, per haver 
deixat que l’Aleida i jo juguéssim 
a l’hort, ens embrutéssim, féssim 
camins i t’arrenquéssim infinitat de 
pastanagues. Gràcies per deixar-
nos descobrir què és la terra i so-
bretot per fer-nos una mica men-
ys de ciutat. Per haver tastat tots 
els meus invents culinaris i dir-me 
que eren boníssims. Gràcies per 
estimar-nos molt a tots i per poder 
tenir aquesta súper mare i tietes i 
tiets, per haver fet que casa teva 
i de la padrina fos una mica casa 
meva, i sobretot, per ensenyar-me 
que les coses simples són les que 
fan la felicitat. Moltes, moltes grà-
cies, súper padrí.

I avui m’aixecaré a Londres, re-
cordant-te com el dia que vam ba-
llar a la festa major de Benavent, 
ben guapo i amb el cap ben alt, i 
miraré el cel i et dedicaré el més 
gran somriure, continuaré cami-
nant entre aquests autobusos ver-
mells i només permetré que cai-
guin llàgrimes si són amb regust 

de felicitat, i encara que no sigui 
fàcil, intentaré somriure i ser forta, 
perquè tu ens voldries veure fe-
liços, i és que el que ens defineix 
a la vida no és qui som, sinó com 
ens aixequem després de caure.

Quan torni pintarem amb la 
padrina, li faré unes magdalenes i 
anirem a fer una xocolata calenta 
(el dolç sempre va bé, oi?), i se-
guirem endavant tots junts, “se-
guirem somiant, seguirem lluitant, 
ensorrarem els murs, i anirem 
sempre més lluny”, i tot sempre 
amb un trosset de tu.

La teva Ariadna que, tot i no 
ser aquí, t’ha estimat, t’estima i 
t’estimarà moltíssim. I d’acord, 
tens raó, són trumfos i no patates!

| Record de les teves nétes i 
nét: Ariadna, Aleida i Oleguer

La família de Ramon Viladrich (el Farràs de Tudela) volem agrair 
als amics i coneguts el suport que vam rebre en el seu comiat, tant 
a la sala de vetlla d’Artesa de Segre com també en l’enterrament a 
Tudela de Segre. 

Moltes gràcies a tothom!!!

| Família Viladrich-Esteve

Baptista Fontanet

Ramon Viladrich
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Fa uns dies, aneu a saber com 
va sortir el tema, amb l’Esteve 

Pujol vam convenir que calia anar a 
tallar-nos els cabells. Potser tant l’un 
com l’altre els dúiem ja massa llargs 
i ens feien calor. D’aquí va venir la 
conversa sobre les pilositats.

I és que en el cap, els humans, hi 
tenim cabells, no cabell ni pèl ni pèls. 
A alguns de nosaltres, quan ens fem 
grans –o tenim alopècia- ens cauen 
els cabells. El pèl és el que ens creix 
a la resta del cos, a uns més que als 
altres: a les celles, a la barba, al pit...

Això no vol dir que no existeixi el 
mot pèl en singular, de cap manera, 

però en la nostra llengua ho diem 
en plural, segurament perquè al cap 

n’hi ha molts de cabells, per això ens 
anem a tallar els cabells i no el ca-
bell, perquè ens en tallem més d’un 
cada vegada.

Els animals no humans sí que en 

tenen de pèls, totes les pilositats que 
tenen les anomenem pèls, ja siguin 
al cap o a qualsevol altra part del 
cos.

Per altra banda, i curiosament, 
diem que ens rentem el cap, no pas 
que ens rentem els cabells ni el ca-
bell ni el pèl. En castellà sí que “se 
lavan el pelo”, tot referint-se als ca-
bells.

Per cert, als catalans, tot sovint 
ens prenen el pèl, però ens agrada 
més dir que ens aixequen la camisa 
o ens planten la llufa o ens porten a 
dida o ens fan beure a galet o ens 
porten venuts... Però això no té res 
a veure amb els cabells ni amb els 
pèls.

Cabells i pèls
Albert Vidal

coses de l’idioma
Al cap, els 

humans, hi tenim 
cabells, no cabell 

ni pèl ni pèls

IMMEDIATA
Rep les notifi cacions en qualsevol 
moment via SMS o correu electrònic.

CÒMODA
Fes tràmits allà on siguis, sense 
dependre dʼhoraris dʼofi cina.

ÀGIL
Rep directament les notifi cacions de 
lʼOAGRTL i evita les publicacions als 
butlletins ofi cials.

SOSTENIBLE
Entre tots estalviem paper i emissions 
de CO2 en desplaçaments.

LʼOAGRTL de la Diputació de Lleida, més a prop teu

Donaʼt dʼalta a www.oagrtl.cat

PASSAʼT A LA
NOTIFICACIÓ 
ELECTRÒNICA
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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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E ra cap a l’any 1943 (només fa uns 
75 anys).  L’Església estava molt 

imposada a Espanya, tant, que si un 
tenia un amic o familiar capellà, aquest 
escrivia una carta de recomanació i si 
hi havia algun familiar a la presó o exi-
liat per la recent guerra, gairebé era 
segur que ben aviat tornava a casa. 
Nosaltres, que érem jovenets, quasi 
teníem l’obligació el diumenge d’anar 
a missa i quan hi havia algun esde-
veniment religiós tampoc hi faltàvem. 
També he de dir que aleshores no hi 
havia tantes comoditats com ara, com 
sigui la TV, els mòbils... I això ho feia 
una cosa més per passar l’estona. Al 
col·legi, les Escuelas Nacionales, a la 
paret principal hi havia un Sant Crist 
i un retrat de Franco, i abans de co-
mençar l’estudi dèiem el parenostre. 
Una vegada a l’any ens visitava el Bis-
be de la província i era un gran esde-
veniment per tothom, però en especial 
pels nens i nenes, tant de les Escoles 

com de les Monges.
Quan arribava el dia, tots els alum-

nes, ben puntuals i una mica arreglats, 
amb un ramet de branques a la mà, 
esperaven a cada costat de carretera. 
El Bisbe arribava en cotxe, no massa 
luxós, ja que en aquell temps n’hi ha-
via pocs. En baixava amb el seu se-
guici, i amb els capellans del poble i 
rodalia feien un grup bastant nombrós. 
Anaven a l’església a resar, es desfeia 
la processó que els havia esperat, ells 
feien la seva via i nosaltres aquell dia 
ja fèiem festa, no hi havia escola.

L’endemà vam anar a col·legi com 
sempre i ens va visitar sobtadament el 
Bisbe. Va entrar a classe amb el se-
guici i ens va fer un petit sermó. Tot 
seguit, potser per veure com anaven 
els estudis, es va fer silenci i va pre-
guntar: “A ver si me sabéis responder: 
¿Cuantos reinos hay en la tierra?”. 
Tots vam contestar que eren tres, “el 
reino animal, el vegetal y el mineral”. 

Ens va dir que molt bé i seguidament 
va preguntar: “Y yo, ¿de qué reino 
soy?”. Aleshores es va fer un silenci 
total fins que un noi va aixecar el braç 
per respondre. Tot decidit, va dir: “Us-
ted es del reino de Dios, señor”. To-
ta la classe va aplaudir i el Bisbe es 
va sentir molt satisfet. Ell i els altres 
capellans es van posar en un racó i 
van cridar al noi que havia contestat 
per proposar-li si volia fer el curs de 
capellà. Ell va respondre que era de 
família gent pobra i no podria pagar 
la carrera. Li van contestar que tot ho 
tindria gratuït però el noi els va dir que 
no sentia cap inquietud per la religió, 
però que ho agraïa molt i si alguna ve-
gada canviava d’idea ho parlaria amb 
el senyor mestre. Aquest noi encara 
és viu i… Crec que encara s’ho està 
pensant. I aquí va acabar la visita del 
Bisbe, ja que després d’Artesa va se-
guir pels pobles més importants de la 
rodalia.

la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

Visita del senyor Bisbe a Artesa de Segre
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La notícia destacada del mes és 
sens dubte que el CAP tirava en-

davant definitivament. Vull destacar, 
però, que en una època en què la re-
vista editava 12 números cada any, 
l’exemplar que comento agrupava dos 
mesos. Ha passat en altres ocasions, 
però crec que va ser la primera.

PORTADA. Una fotografia de Joan 
Serra ens mostra el solar del carrer 
Guimerà, adquirit per l’Ajuntament, on 
s’havia d’edificar el CAP d’Artesa.

EDITORIAL. Amb el títol Llum 
verda al CAP, constata el sentiment 
d’alleujament sobre aquest tema, ja 
que era una actuació promesa des de 
feia 10 anys. El ple de l’11 d’octubre 
del Consell Comarcal, entitat gestora 
de l’actuació, aprovava per unanimitat 
el plec de condicions i la contractació 
de l’obra per un preu de sortida de gai-
rebé 70 milions de pessetes.

ENTREVISTA. L’article Josep 
Roig, nou president del Consell Co-
marcal ens presenta el perfil de l’al-
calde de Cubells, escollit president 
de l’ens comarcal pels dos anys que 
quedaven fins acabar el mandat mu-
nicipal, en substitució del president en 
funcions, Josep Batalla, després de 
la renúncia de l’artesenc Jaume Car-
dona. La decisió es va produir en el 
mateix ple en què es van aprovar les 
contractacions del CAP d’Artesa i de 
l’abocador comarcal, actuacions que 
Roig destaca. Sense entrar gaire en 
temes concrets, al final diu: “L’obra 
més important que intentaré portar a 
terme és la convivència entre tots”.

CULTURA. Mitjançant l’article Eu-
geni Nadal dirigeix la presentació d’un 

llibre, la revista 
ens informa que, 
en vigílies de la 
Festa Major, es 
va presentar el 
llibre XXVI Jor-
nada de Treball, 
dedicat a la 
memòria del Dr. 
Joan Maluquer 
de Motes i edi-
tat pel Museu 
del Montsec en 
c o l · l a b o r a c i ó 
amb el Grup de 
Recerques de 
les Terres de 
Ponent. El llibre, 
presentat pel 
coordinador del 
Departament de 
Cultura de la Ge-
neralitat a Lleida, 
recull treballs so-
bre prehistòria a 
Artesa i rodalia.

DES DEL MIRADOR DEL MONT-
SEC. Ferran Sánchez Agustí ens pre-
senta la segona part de l’article La 27a 
divisió, retrobament a Lluçars. Sán-
chez continua explicant anècdotes de 
la Guerra Civil que tingueren com a 
escenari de fons el Montsec, com la 
presència del poeta Miguel Hernán-
dez a la 46a divisió de les files repu-
blicanes o, en el bàndol contrari, de 
Santiago Bernabéu, que fou president 
del Real Madrid entre 1942 i 1978. Pel 
que fa a la trobada de Lluçars, desta-
ca algunes afirmacions dels supervi-
vents. Explica que “no guarden rancú-
nies a ningú, però no obliden aquelles 
amargors passades” i que “aquelles 
jornades no s’haurien de repetir mai 
més”.

NATURA. Joan Aranés Clua signa 
l’article Llibres, pensament i sensibili-

tat per copsar la natura en el temps de 
lleure. A diferència d’altres ocasions, 
en què Aranés descriu alguna de les 
seues excursions, ascensions, esca-
lades..., aquesta vegada ens convida 
a gaudir de la natura a través de la 
lectura de llibres que en parlen i així 
“complementar el coneixement adqui-
rit en les passejades i excursions”.

LOCAL. A les pàgines centrals, 
trobem l’article Exposició de ceràmi-
ca, on la revista ens parla dels treballs 
presentats al vestíbul del Cinema Ca-
talunya per l’artista local Rosa Rueda 
durant la Festa Major i fets amb dife-
rents materials: refractari, fusta, mar-
bre i pedra. L’article ve acompanyat 
de diverses imatges, una de les quals 
reproduïm.

OPINIÓ. Amat Bernaus Marqués 
ens ofereix una interessant reflexió en 

fa 25 anys
Setembre i 
octubre 1993

40 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Octubre 2018 I Núm. 425



fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

l’article Tardor. A partir de la compara-
ció de les múltiples activitats que es 
desenvolupaven al camp temps enre-
re i el silenci que hi predominava en la 
visita que va fer al paisatge de la seua 
infantesa, es pregunta si “el progrés, 
que ha millorat el benestar material 
del pagès, no ha empitjorat la seva 
confiança, el seu equilibri i bonhomia”.

Completa la secció l’article Surt 
de la teva closca, d’Elisabet Juanola 
Soria (Àmbit Maria Corral). L’autora 
constata la individualitat de cada per-
sona però insta a trencar barreres i 
sortir a l’encontre dels altres: “Ningú 
no és el centre de l’univers, encara 
que siguem exclusius i irrepetibles”.

NATURA. L’article Alarmant des-
aparició de la capa d’ozó està signat 
per Vida Universal, que crec que és 
una entitat de caire religiós difícil de 
descriure. A partir del fet de la des-
coberta del forat a la capa d’ozó, es 
plantejava què passaria amb les plan-
tes a causa de la major radiació ultra-
violada. I si les plantes desapareixien 
progressivament, això seria sinònim 
de fam. L’article acaba amb una pre-
gunta: “Per quina raó els poderosos 
del món voldran destruir la Terra, l’hà-
bitat de tots nosaltres?” 

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. En els dos plens del mes 
de setembre destacaven les nombro-
ses absències, que es repetien en el 
cas dels tres regidors de CiU i d’un 

regidor d’ERC que havia 
dimitit i estava pendent 
de substitució. Entre di-
versos acords de tràmit, 
hi trobem una important 
modificació del pressu-
post, que s’incrementava 
50 milions de pessetes. 
L’augment es justificava 
per l’obtenció de diverses 
subvencions i el superàvit 
de l’any anterior, que per-
metien l’execució de diverses obres, 
entre les quals la construcció de gra-
des-llotja al pavelló. En l’apartat d’in-
formacions, destaquen el tancament 
temporal de l’escorxador municipal 
per aspectes sanitaris i la visita a l’al-
caldia de l’arquitecte redactor del pro-
jecte de la nova caserna de la Guàrdia 
Civil, que en portava un esborrany! 
Curiós, això últim.

LOCAL. L’article Planta potabilitza-
dora d’Artesa de Segre és més aviat 
una fitxa tècnica d’aquesta infraes-
tructura que s’havia inaugurat durant 
la Fira del Meló i que va costar 75,4 
milions de pessetes. En la descripció 
s’afirmava que “el disseny d’aques-
ta tecnologia permet concentrar els 
equips en un recinte de petites dimen-
sions i assolir grans rendiments amb 
un baix cost de manteniment”. El ca-
bal diari es quantificava en 1.000 me-
tres cúbics.

HUMOR. Quimet i Cosme, subtitu-

lats en aquesta ocasió com a xafarders 
i indomables, ens aportaven el seu ca-
racterístic humor amb tres acudits de 
temàtica política. Vull destacar que el 
primer fa referència a un fet publicat al 
diari Segre el 8 d’octubre d’aquell any. 
Es veu que el Canal d’Urgell va cata-
lanitzar el nom de Franco (Francesc) 
en una placa commemorativa del tras-
pàs del canal als regants que s’havia 
col·locat al Castell del Remei el 1964.

DE LA VELLA ARTESA. La contra-
portada reprodueix un altre article que 
deu procedir de l’Àlbum de la vella 
Artesa: Els rentadors, any 1911. En la 
imatge veiem dues dones agenolla-
des a terra i rentant la roba sobre unes 
lloses que s’inclinen cap a la secla. 
L’indret és després del pont, darrere 
les cases del carrer Prat de la Riba. 
No es tracta del rentador que encara 
es conserva avui, a l’altra banda. Més 
avall hi havia un salt d’aigua que ali-
mentava una petita central elèctrica i 
feia moure un molí.
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reflexionem
L ’alumne donava per acabat el qua-

dre i va cridar el mestre perquè 
l’avalués. Es va acostar i va observar 
l’obra amb deteniment i concentració 
una estona. Llavors, li va demanar la 
paleta i els pinzells i amb gran destre-
sa va donar uns quants traços aquí 
i allà. Quan li va tornar les pintures, 
el quadre havia canviat notablement. 
L’alumne va quedar sorprès: havia 
passat de mediocre a sublim. Gairebé 
amb reverència li va dir al mestre:

- Com és possible que amb uns 
quants tocs, simples detalls, hagi can-
viat tant el quadre?

- És que en aquests petits detalls 
està l’art. Va contestar el mestre.

Si ho veiem poc a poc, ens adona-
rem que tot a la vida són detalls. Els 
grans esdeveniments ens enlluernen 
tant que a vegades ens impedeixen 
veure aquests petits miracles que ens 
envolten cada dia. Una au que canta, 
una flor que s’obre, el petó d’un fill a la 

nostra galta, un somriure, una mirada, 
són exemples de petits detalls que al 
sumar-se poden fer diferent la nostra 
existència.

Totes les relacions, família, matri-
moni, festeig o amistat, es basen en 
detalls. Ningú espera que remuntis 
l’Oceà Atlàntic per ell, tot i que proba-
blement sí que vol que li parlis el dia 
del seu aniversari. Ningú et demanarà 
que escalis l’Everest per demostrar-li 
amistat, però sí que el visitis uns mi-
nuts quan està malalt.

Hi ha qui es passa el temps espe-
rant una oportunitat per demostrar de 
forma heroica l’amor per algú, però el 
trist és que mentre espera aquesta 
gran ocasió en deixa passar moltes 
altres, modestes però significatives. 
Pot passar tota la vida sense que l’al-
tra persona necessiti que li donis un 
ronyó, però es pot quedar esperant 
que li tornis una trucada.

Es pensa a vegades que la felicitat 

és com guanyar la loteria, un succés 
majestuós que de la nit al dia canvia 
una vida miserable però és fals, la fe-
licitat és la suma de petiteses, detalls 
que ens alegren dia a dia l’existència. 
Ens deixem enganyar amb massa 
facilitat per l’aparent simplicitat. No 
desestimis mai el poder de les coses 
petites: una flor, una carta, un copet a 
l’espatlla, una paraula d’al·lè o un pa-
rell de línies en una targeta. 

Semblen poca cosa, però no són 
insignificants. En els moments de més 
alegria o més dolor, són el ciment que 
uneix els maons de l’obra que ano-
menem relació. La flor es marcirà, les 
paraules se les pot endur el vent, però 
el record romandrà durant molt temps 
en la ment i el cor de qui les va rebre.

Què esperes, doncs? Escriu la 
carta, fes la visita, aixeca el telèfon. 
Fes-ho ara, mentre encara tens l’opor-
tunitat, i no ho deixis per a després per 
semblar poca cosa. En les relacions 
no hi ha coses petites, només hi ha 
les que es van fer, no les que es van 
quedar en bones intencions...

Els petits detalls
Mercè Nogues
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Autèntics PROFESSIONALS 
de la impressió al vostre servei!

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es
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Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida dels objectes (973 40 00 13)

- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts 30 
d’octubre.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, 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’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’ho-
rari, només amb cita prèvia, és de dilluns a di-
vendres 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

Dates a recordar

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple	extraordinari	del	dia	24	
Sense absències

S’aprova l’expedient de contrac-
tació mitjançant procediment obert 

ordinari en relació a la concessió del 
servei integral d’explotació de la Re-
sidència Municipal de la Gent Gran 
d’Artesa de Segre, així com el plec 
de clàusules administratives particu-

lars i de prescripcions tècniques que 
regiran el contracte.

A favor: 8 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots (PDCAT)

Mes de setembre

*
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Artesa de Segre - 25730

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

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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humor
Josep Galceran

Comissió de festes d’Artesa dual

- La Festa Major de l’any passat va ser sonada en coincidir amb l’1 d’octubre.
-	La	d’enguany	ha	estat	grossa,	fins	i	tot	els	refrescos	i	cubates	es	feien	amb	“litrones”.
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imatges d’ahir
1913-14

A ra farà uns mesos ens va arri-
bar a les nostres mans un tre-

sor periodístic: 34 exemplars origi-
nals del periòdic local ¡¡ALERTA!! 
Es tracta de la primera publicació de 
premsa escrita que va existir a Arte-
sa de Segre (anys 1913 i 1914).

Teníem coneixement de l’existèn-
cia de l’esmentada publicació, però 
fins al moment no n’havíem pogut lo-
calitzar cap original ni còpia. Aquests 
exemplars varen ser “rescatats” per 
Jordi París i Marta Solé, un matrimo-
ni artesenc que resideix a Agramunt 
i que va descobrir una carpeta amb 
aquests exemplars a les golfes de la 
Farmàcia Viladot.

Llegint aquests números amb la 
il·lusió de qui té a mans una peça de 
museu, hem pogut observar que fa 
més de 100 anys hi havia gent molt 
il·lustrada i conscienciada social-

ment. El primer número de l’¡¡ALER-
TA!! s’edità el 20 d’octubre de 1913 i 
el darrer (núm. 40) el 20 de desem-
bre de 1914.

La publicació era bilingüe, amb 
alguns escrits en català i altres en 
castellà. Sortien tres números al 
mes i el preu de l’exemplar solt era 
de 15 cèntims. La subscripció valia 
una pesseta el trimestre.

ORIGEN I CARACTERÍSTIQUES

Pel que entenem d’alguns arti-
cles que hi hem llegit, el periòdic va 
néixer per combatre l’amenaça real 
de la construcció d’un pantà per part 
de la Canadenca, que havia de ne-
gar l’horta d’Artesa. En aquells anys 
es varen construir diverses preses i 
centrals hidroelèctriques al Pirineu 
lleidatà i hi havia una ofensiva em-
presarial que havia fixat com a ob-

jectiu a explotar el riu Segre al seu 
pas per Artesa.

La publicació tenia 12 pàgines 
tamany foli i se n’editaven uns 100 
exemplars. Tenia diverses seccions: 
editorial, noticiari, agenda, cartes 
d’opinió, reportatges, taula de preus 
del cereal, etc. Fins i tot, incloïa al-
guna fotografia de tant en tant.

No sabem qui formava la direcció 
del periòdic, ja que la majoria d’es-
crits no van signats o porten pseu-
dònim. Sí que sabem que l’alcalde 
d’Artesa d’aquells anys era Tomàs 
Solé Solà, i que la publicació era 
força crítica en temes com la neteja 
dels carrers o amb la manca d’equi-
paments municipals. I també que va 
desaparèixer per la falta de viabilitat 
econòmica i pel poc suport ciutadà, 
tal i com expliquen en el darrer nú-
mero.

¡¡Alerta!! La primera publicació d’Artesa

Miquel Regué i Gili
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la foto

Un grup de voluntaris de l’entitat esportiva CUDOS van recol·locar els dies 24 i 25 de setembre l’estelada a la roca del 
Cudós, ja que el diumenge anterior havia aparegut trencada només 12 dies després de ser hissada | CUDOS


