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Caminar i córrer amb la 
posta de sol i la lluna plena
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juliol i agost
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
17 juny: Adrià Castells i Canes, fill de 

Gerard i de Gemma
Marc
Nour

DEFUNCIONS

27 jul: M. Isabel Hernández i Sánchez 
(59 anys), natural d’ Artesa

9 ago: Enric Antoni Castelló i Martínez 
(76 anys), natural de Bell-lloc 
d’Urgell

9 ago: Josep Serra i Cardeñes (100 
anys), natural de Colldelrat

10 ago: Lluís Mateu i Palou (97 anys), 
natural de Cubells

11 ago: Ramon Miralles i Ribera (95 
anys), de Santa Maria de Mont-
magastrell

14 ago: Sofia Gil i Camps (90 anys), 
natural de Montargull

15 ago: Josep Puigredon i Farré (83 

anys), natural de Collfred
20 ago: Joan Caubet i Badia (91 

anys), de Vilanova de Meià
20 agost: M. Carme Talavera i Marqui-

lles (67 anys), de Ventoses
29 ago: Ramona Pijuan i Oliva (85 

anys), de Tudela de Segre
30 ago: Jeroni Farré i Segura (87 

anys), natural de Vilves

FORADADA

DEFUNCIÓ

27 jul: Francisco Pinós i Pey (82 
anys), natural de la Baronia de 
Rialb

VILANOVA DE MEIÀ

DEFUNCIONS

12 ago: Daniel Casanovas i Terré 
(90 anys), natural de Vilanova 
de Meià

19 ago: Pere Santacreu i Trepat (79 
anys), natural de Vilanova de 
Meià

18 de setembre
A la tarda, concert de música tradi-
cional a Montmagastre

22 al 26 de setembre
Festa Major d’Artesa (pàg. 46)
Cada dia, de 12:30 a 14:30 h, al 
Museu del Montsec, exposició Va 
de vi. Es podrà adquirir el llibre. Or-
ganitza: Club de Lectures Artesenc

26 de setembre
16 h, al Camp de Futbol, presenta-
ció dels equips de l’EFA

29 de setembre
Anem al Liceu: òpera Ariadne auf 
Naxos, de Strauss. Organitza: Bi-
blioteca Joan Maluquer i Viladot

10 d’octubre
18 h, al Cubtural, obra de teatre 
Canto jo i la muntanya balla

14 d’octubre
17:30 h, al Cubtural, inauguració 
de les Aules de Formació i primera 
conferència. Organitza: Consell 
Comarcal, Ajuntament, Artesenques 
Actives

16 d’octubre
Al Cubtural, cinema. Tarda: A todo 
tren destino Asturias.Nit: Chavalas

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

temps

Agenda
ciutadana

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

juliol i agost

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT   Juliol      Agost       

Temp. mitjana:          24,6°      24,9°
Temp. màxima:          39°          42° 
       (dia 22)  (dia 14)
Temp. mínima: 8°(dia 14)  13°(dia 1)
Dies amb precip.:        5             3
Precip. màxima:     17mm       31mm
      (dia 26)   (dia 25)
Total precip.:     29,5 mm    32,6 mm

B) BALDOMAR     Juliol        Agost
Temp. mitjana:         24,1°         24,1°
Temp. màxima:   38,7° (22)  40,8° (14)
Temp. mínima:    8,3° (14)    10,3° (2)
Dies amb precip.      4         3
Precip. màxima:   14,5 mm    22,2 mm
    (dia 26)    (dia 25)
Total precip.: 22,2 mm     23,2 mm

VILANOVA DE MEIÀ   Juliol        Agost
Temp. mitjana:         23,6°         23,5°

Temp. màxima:   37,4° (22)  40,7° (14)
Temp. mínima:     8,4° (13)   11,4° (18) 
Dies amb precip.:   5         5
Precip. màxima:  8,8 mm       24 mm
   (dia 26)      (dia 25)
Total precip.:        13,5 mm    48,9 mm

FORADADA               Juliol
Dies amb precipitacions:   2
Precipitació màxima:   12 mm (dia 24)
Total precipitacions:        20 mm

4 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Agost i setembre 2021 I Núm. 458



editorial

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	7	d’octubre	de	2021

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

DIPÒSIT LEGAL: L-283-1981
EDITA
Associació Cultural La Palanca

COORDINACIÓ
Marta Serret i Bella

CONSELL DE REDACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta, Bartomeu 
Jové i Serra, Miquel Regué i Gili

REDACCIÓ
Marta Serret i Bella

COL·LABORADORS
Ivan Balagueró, Anna Balcells, 
Dolors Bella, Biblioteca Municipal 
d’Artesa, Ramon I. Canyelles, Anto-
ni Español, Josep M. Espinal, Jordi 
Farré, Joan Fontanet, David Fusté, 
Josep Galceran, Joan Giribet, 
Myriam Gutiérrez, Enric Kahn, Io-
landa Masanés, Eva Maza, Mercè 
Nogués, Martí Regué, Montse Vall i 
Albert Vidal

MAQUETACIÓ M. Àngels López i 
Ortiz, Marta Serret i Bella

SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Cubtural. Sala La Palanca
C/ M.D. del Pla, 25 1r 3a
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic:  
revista@lapalanca.cat
publicitat@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat

IMPRESSIÓ
Impressus Gestió Integral SL

TIRATGE
725 exemplars

SUBSCRIPCIÓ ANUAL  
(11 revistes)
27 euros (Estat espanyol i Andorra)

MEMBRE  
DE L’ACPC

PREMI TASIS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PREMI AL FOMENT DE LA 
CULTURA. 
Noguerenc de l’any 1998.

PREMI PICA D’ESTATS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.

El futur de les festes majors
S’acaba l’estiu i també el temps 
de les festes majors. I, com passa 
a les nostres contrades, a finals 
de setembre toca la d’Artesa, que 
celebrem en honor als sants patrons 
Cosme i Damià (26 de setembre), 
coneguts com els sants metges.

No sempre havia estat així, ja 
que antigament se celebrava el 4 
d’agost, festivitat de Sant Domènec, 
que avui dia és el 8 d’agost. Com 
que aleshores les tasques agrícoles 
eren manuals i la feina s’allargava 
durant l’estiu, es va canviar a finals 
de setembre, tot i que ara mateix en 
desconeixem l’any.

Degut a la pandèmia, l’estiu passat 
gairebé no es van celebrar festes 
majors o només es van organitzar 
alguns actes amb moltes restric-
cions. Enguany, no ha estat molt 
diferent, però hi ha més poblacions 
que s’han animat a fer algunes 
activitats.

Enrere queden aquells estius en què 
la gent esperava els caps de setma-
na d’estiu per anar de festa en festa, 
ja que des de finals de juny fins a la 
d’Artesa, la majoria dels pobles dels 
municipis del nostre entorn celebra-
ven la seva Festa Major.

Malauradament, en els darrers anys 

se n’ha perdut algunes. I en altres 
casos l’afluència de gent havia anat 
minvant.

Un fenomen que havia fet molt mal 
és el de les botellades (o botellots), 
tant de “moda” durant aquest estiu. 
Per una banda, la recaptació dels 
bars populars que permetia sufra-
gar una part important de la festa 
va anar a la baixa. Però, a més, 
la proliferació d’aquest fenomen 
desvinculava qui ho practicava de la 
resta de l’activitat festiva, ja que es 
feia en racons apartats. I per acabar 
d’arreglar-ho, l’embriaguesa estava 
més que assegurada i algunes des-
trosses o enfrontaments amb altres 
persones, també.

Així és que, entre unes coses i 
altres, el futur que espera les festes 
majors més modestes és franca-
ment incert. Potser la pandèmia 
haurà significat l’estocada final per a 
algunes. El temps ens ho dirà.

Ja sabeu, però, que ens acostumem 
a mostrar optimistes, malgrat que 
hi ha temes que no conviden pas a 
ser-ho. L’esperança sempre hi és, 
perquè depèn molt de tots nosaltres. 
Esperem, doncs, que hi continuï 
havent gent amb ganes d’organitzar 
les tan nostrades festes majors.
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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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noticiari

La Diada Nacional de Catalunya 
d’enguany encara no s’ha pogut 

celebrar com abans de la pandèmia, 
però sí una mica més que l’any pas-
sat. Pel que fa a l’acte de la hissada 

de l’estelada a la Roca del Cudós, 
inicialment s’havia de fer sense pú-
blic i amb retransmissió per Insta-
gram, com l’any passat, però final-
ment el canvi en la normativa va fer 

possible que hi assistissin una cin-
quantena de persones. També hi va 
haver un acte la vigília, el concert del 
cantautor Feliu Ventura al Cubtural, 
amb poca assistència de públic.

Concert i hissada de l’estelada per la Diada
La hissada de l’estelada l’Onze de Setembre al Roc del Cudós, i el concert de Feliu Ventura la vigília al Cubtural | J.F., D.B.

La regidoria de Cultura d’Artesa ha 
preparat una programació de tar-

dor per al Cubtural en un intent d’anar 
recuperant certa normalitat, tot i que 
encara caldrà aplicar mesures per la 

pandèmia. S’han programat quatre 
obres de teatre, una d’elles familiar, 
i hi haurà cinema cada setmana, en-
cara per confirmar i segons l’acord 
amb Circuit Urgellenc. Les obres de 

teatre són Canto jo i la muntanya ba-
lla, el 10 d’octubre, Jo vaig amb mi, 
teatre familiar el 7 de novembre, Els 
Brugarol, el 20 de novembre, i Clas-
se, el 10 de desembre.

Quatre obres de teatre recuperen l’agenda cultural a la tardor
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noticiari

Durant aquest estiu s’han con-
cretat els detalls del relleu an-

ticipat de Mingo Sabanés a l’alcaldia 
d’Artesa. S’ha fet pública la data 
concreta que Sabanés deixarà el 
càrrec, que serà després de festes 
de Nadal, durant el mes de gener de 

2022, i no a la primavera com s’ha-
via dit inicialment.

A més, s’ha confirmat qui ocu-
parà el càrrec, l’actual tinent d’alcal-
de Maria Cusola, que serà també la 
cap de llista d’Esquerra Republicana 
a Artesa a les pròximes municipals, 

el maig de 2023. A partir del gener, 
Cusola exercirà d’alcaldessa amb 
una dedicació del 70%. Sabanés ha 
explicat que el relleu l’ha demanat el 
partit per evitar que el canvi de cap 
de llista després de tants anys perju-
diqui la formació.

Maria Cusola rellevarà Mingo Sabanés a l’alcaldia al gener

La meteorologia de l’agost ha estat marcada pels ex-
trems, la segona setmana amb l’onada de calor i a 

finals de mes, un fort aiguat el dia 25, que va inundar 
hortes i va fer danys en un sostre a les Escoles Velles.

Onada de calor i aiguat

A rtesa ha seguit la mateixa tendència que la resta 
de Catalunya i a l’agost ha baixat el ritme de vacu-

nació. Durant tot el mes hi ha hagut una mitjana d’entre 
10 i 20 casos actius i el 6 de setembre eren 9, amb un 
risc de rebrot de 786, molt més alt que la mitjana. Des 
del CAP insisteixen que persones infectades complei-
xin els aïllaments, que els contactes no vacunats facin 
les quarantenes i que cal que tothom es vacuni.

La vacunació també s’alenteix 
a Artesa durant el mes d’agost

L ’inici de les obres de la segona variant d’Artesa és 
imminent, segons ha informat l’alcalde, Mingo Sa-

banés, d’acord amb el calendari previst i amb els últims 
tràmits d’adjudicació de la construcció (vegeu La Pa-
lanca de juliol). Sabanés ha dit que ja han començat 
alguns treballs topogràfics i que durant el setembre ja 
s’hauria de veure moviment de maquinària.

Ja està tot a punt per l’inici de 
les obres de la segona variant

Hortes inundades i danys a les Escoles Velles | D.B. , J.M.E.
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La segona setmana d’agost van 
començar les obres de la cober-

ta del pavelló, amb problemes per 
servir alguns materials però que de 
moment segueixen el calendari per 
estar acabades a temps i rebre la 

subvenció. L’alcalde, Mingo Saba-
nés, ha explicat que ara la feina s’ha 
centrat sobretot en les parets i fines-
tres interiors, que s’han pintat i aïllat, 
i que a la coberta s’hi estan fent les 
modificacions per poder aprofitar 

l’estructura, bàsicament reforçar les 
bigues (ara la coberta pesarà més), 
pintar-les amb pintura antiincendis 
i passar per les noves lluminàries. 
Tot seguit caldrà fer la nova coberta 
amb nou aïllant i material.

La reforma del pavelló segueix el calendari 
El gruix de la feina a l’agost s’ha centrat en parets i finestres, tot i que també s’han pintat bigues i passat cables | J. F.
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Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o escriure un missatge de correu elec-
trònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de 
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.
- Pobles agregats: dimarts 28 de setembre
- Artesa de Segre dia 6 d’octubre, excepte al 
nucli antic, que és el 21 de setembre  
El servei només és per casos que no puguin 
anar directament a la deixalleria i se sancio-
narà deixar residus al carrer.

Renovació del DNI - 13 i 15 d’octubre

El 13 d’octubre es farà la renovació del DNI 
al centre d’Entitats, i el 15 d’octubre es podrà 
anar a recollir. L’horari és de 10 a 12 i cal apun-
tar-se abans a l’Ajuntament, amb un màxim de 
70 persones per dia. Si no, us podeu adreçar a 
comissaria de la Policia Nacional a Lleida, ca-
rrer de l’Ensenyança 2, sempre amb cita prè-
via. L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 
20.30 hores per DNI i passaport, i de 9 a 14.30 
hores per les TIE i documentació d’estrangers.

**
noticiari

A finals de juliol, Antoni Borrell 
Pujol va obsequiar l’Associació 

Cultural La Palanca amb un qua-
dre fet expressament com a mostra 
d’agraïment a l’entitat.

Una representació de la revista 
va visitar el seu museu particular de 
Baldomar, on l’artista els va lliurar el 
quadre, de caire impressionista. S’hi 

veu persones treballant en una vinya 
amb el Montsec de Meià de fons.

Segons els nostres companys, 
“va ser una estona agradable, molt 
ben atesos per la Cristina i l’Antoni”. 
Amb 93 anys, Borrell va explicar-los 
els seus projectes més immediats, 
relacionats sobretot amb la figura del 
cavaller medieval Arnau Mir de Tost.

Borrell obsequia La Palanca amb un quadre

Acte d’entrega de la pintura | Jordi Farré

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

A mitjans d’agost un 
veí que feia feines 

agrícoles va trobar una 
bomba de la Guerra 
Civil a Artesa. Es va 
avisar immediatament 
el Grup Especialista en 
Desactivació d’Explosius (GEDEX) de la Guàrdia Civil, 
el GEDEX , que va gestionar el trasllat de la troballa. 
Es tractava d’un projectil d’artillera del calibre 100 mm, 
utilitzat durant la Guerra Civil. | Foto: Guàrdia Civil

Bomba de la 
Guerra Civil

Recollida de l’explosiu

E l 20 d’agost les piscines d’Artesa van acollir el Mu-
lla’t per l’Esclerosi Múltiple, amb la col·laboració de 

les Artesenques Actives i el Gimnàs Altis. | Foto: D. Bella
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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Autèntics PROFESSIONALS 
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Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es
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baldomar
EMD Baldomar

PISCINA
Enguany, encara condicionats 

per la pandèmia, hem tingut un estiu 
una mica més “normal”. La piscina 
ha funcionat força bé, tant per l’as-
sistència de banyistes com pel ser-
vei de bar de la concessió. També 
s’han pogut realitzar tres activitats 
d’aquafitness, una amb el suport 
del consell comarcal i dues amb el 
suport de l’associació, que va acon-
seguir els serveis del Gimnàs Altis. 
Així mateix, després d’un any i mig 
sense, l’associació va organitzar 
un sopar popular col·laborant amb 
el concessionari de la piscina, amb 
l’assistència de 76 persones.

FESTA MAJOR
Pel que fa a la Festa Major, la 

Comissió de Festes va organitzar 
les diverses activitats, totes per gau-
dir-ne asseguts, que recollim tot se-
guit. Una sessió de cinema, amb la 

projecció del reportatge de la Festa 
Major de l’any 2020, enregistrat amb 
dron; la presentació del llibre d’Ivet 
Eroles Dones al Marge, un Escala 

en hi-fi molt participatiu, l’espectacle 
amb el Mag Marc, el concert amb el 
Duet Vintage, el vermut musical i les 
havaneres de la Bella Lola.

Estiu 2021
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municipis

E l 14 d’agost va tenir lloc la X Jor-
nada Sociocultural de Cubells, 

organitzada pel col·lectiu Gent de 
Cubells i amb la col·laboració de di-

verses institucions i entitats. La pro-
posta d’actes era variada i comença-
va amb un partit de petanca que va 
reunir 10 jugadors i jugadores, des-

prés es van fer activitats infantils, 
amb 40 participants, un concert de 
rock amb 70 assistents i un taller de 
ioga amb 20 persones.

Desena jornada sociocultural de Cubells

La petanca, les activitats infantils i el taller de ioga van ser algunes de les propostes | Gent de Cubells

Una trentena de membres de 
l’Associació BMW Moto Club 

France es van allotjar a Montsonís 
entre el 23  i el 29 d’agost per fer 
diferents recorreguts per les Terres 
de Lleida. 

Des de Montsonís, els membres 
de l’associació francesa van visitar 

el congost de Montrebei, que van 
recórrer en barca, el monestir de les 
Avellanes, les botigues de Salàs de 
Pallars, el Museu del Torró i la Xo-
colata d’Agramunt i el mateix Castell 
de Montsonís, entre altres. El BMW 
Motorrad Club Catalunya també va 
participar en alguna de les sortides.

Motos de França a Montsonís

Els motoristes francesos es van allot-
jar a Montsonís | Castells de Lleida
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municipis la noguera
AGENTS CÍVIQUES A ARTESA I PONTS

A l setembre finalitzava el programa a través del qual 
el Consell Comarcal de la Noguera va contractar 

dues agents cíviques i informadores socials dins del 
Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Les agents han treballat 9 mesos reforçant 
l’atenció dels Serveis Socials a Artesa de Segre i Ponts..

BALANÇ D’INTERPISCINES

E l projecte Interpiscines, que enguany oferia una ses-
sió d’aquafitness gratuïta, va finalitzar a l’agost amb 

èxit d’assistència. Hi han pres part 31 piscines: Àger, Al-
besa, Alentorn, Algerri, Alòs, l’Ametlla, Baldomar, Bellcai-
re, Bellmunt, Butsènit, Cabanabona, Camarasa, Castelló 
de Farfanya, Coscó, Cubells, Gerb, Foradada, Ivars, la 
Sentiu, les Ventoses, Menàrguens, Montgai, Os de Ba-
laguer, Penelles, Ponts, Santa Linya, Tartareu, Térmens, 
Torrelameu, Vallfogona i Vilanova de la Sal. .

EL PROJECTE JOVA TANCA L’EDICIÓ 2021

La desena edició del projecte Joves i Valors (JoVa) 
s’ha tancat amb la participació de més de 160 joves 

d’entre 12 i 17 anys de 15 municipis de la Noguera. El 
projecte ha recuperat les xifres d’abans de la covid.

  I 15



16 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Agost i setembre 2021 I Núm. 458



el cap informa

E l sistema sanitari català, tot i la 
pandèmia, és pels seus resul-

tats un dels sistemes de referèn-
cia a Europa, està ben valorat pels 
usuaris i és un motor important per a 
l’economia del nostre país. 

Per mantenir i millorar la quali-
tat amb la qual es presta l’atenció 
sanitària, el sistema requereix ava-
luacions constants i coordinades. 
La qualitat de l’atenció està direc-
tament relacionada amb l’efectivitat 
i l’eficiència dels serveis sanitaris, 
per aconseguir el màxim valor pos-
sible pels recursos esmerçats. Així, 
està demostrat que hi ha pràctiques 
d’efectivitat contrastada, d’altres 
d’un valor escàs i altres que no apor-
ten valor.

Evitar les pràctiques que no 
aporten valor contribueix a millorar 
la qualitat assistencial, la innovació 
i la sostenibilitat del sistema sanitari, 

ja que permet alliberar recursos que 
poden ser destinats a procediments 
que sí que afegeixen valor a la pràc-
tica clínica. 

És per això que el mètode per 
desenvolupar aquest projecte és 
explícit i transparent, amb la partici-
pació de i en col·laboració estreta i 
continuada entre les societats cien-
tífiques, els professionals sanitaris, 
els pacients i l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).

Els objectius del projecte són 
promoure un canvi real i efectiu de 
la pràctica, evitant intervencions que 
aportin poc valor al maneig clínic de 
la persona malalta, fomentar la par-
ticipació dels professionals sanitaris  
i la ciutadania i avaluar l’impacte de 
les recomanacions en el sistema sa-
nitari, tant des del punt de vista de 
procés com dels resultats finals.

Actualment hi ha 78 recomana-
cions publicades que tracten temes 
com les proves d’imatge en el mal 
d’esquena (lumbàlgia), els medi-
caments per al refredat comú en 
infants, els protectors d’estómac 
en malalts polimedicats, els medi-
caments per a l’insomni en la gent 
gran o l’analítica de sang anual en 
població sana. | CAP 

Què és el projecte Essencial?
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per què diem...

Es diu quan un assumpte es des-
barata, quan tot el que estava 

previst se’n va a passeig i, possible-
ment, ja no hi ha res a fer per ado-
bar-ho.

Un orri és un corral on es mu- 
nyen les ovelles, i fer orri és l’acció 
de munyir-les. Per extensió, una 
òrria és una ovella que ha estat 
munyida a l’orri, i també l’ovella que 
no ha estat ajuntada al ramat i que 
es muny a casa. I un orriaire és, 
doncs, el pastor de les ovelles que 
cal que siguin munyides dins l’orri.

No s’ha de confondre amb els 
“hórreos”, uns graners que s’usen 

a Galícia i Astúries, i que es cons-
trueixen alçats de terra mitjançant 
unes columnes per tal d’aïllar el gra 
de la humitat i els rosegadors.

A Catalunya, l’orri també és el 
trull on es premsen les olives per 
poder extreure’n l’oli, i vist que els 
orris solen estar per sota del nivell 
de terra, quan algun tema fracassa, 
figuradament es considera que ha 
anat a parar més avall que el mateix 
terra, dins l’orri.

I vist també que les olives es tritu-
ren, la dita té igualment el significat 
que la cosa que es tracta s’ha trinxat 
i, per tant, s’ha esguerrat del tot, 

sense arranjament possible.

TENIR EN ORRI

Per altra banda, l’expressió “tenir 
en orri” també vol dir que es deixa 
alguna cosa apilonada, de qualsevol 
manera, sense ordre. Per això quan 
es ven alguna cosa “en orri” significa 
que es ven a granel i que, per tant, 
no està en sacs ni en caixes ni en-
vasat, sinó més o menys escampat 
per terra, sobre un taulell o en un re-
cipient gran del qual se’n traurà una 
part per vendre-la, el que llavors es 
coneix com a venda al detall, és a 
dir, en una quantitat més petita.

... anar-se’n en orri?
Albert Vidal

les entitats
Aquest any el Club de Lectures 

Artesenc Associació Cultural 
us vol oferir un nou llibre-revista 
d’unes 100 pàgines sobre la his-
tòria de la vinya i el vi a les nostres 
contrades i amb articles escrits pels 
nostres conciutadans. 

Parlem de Baldomar, de Tudela 
de Segre, de Vilanova de Meià, de 
Cubells i, no cal dir-ho, d’Artesa de 
Segre, amb articles que ens parlen 
des de l’època dels ibers, fins als 
nous cellers de la DO Costers del 

Segre, passant per les fasines, la fi-
l·loxera, etc.

Entre els autors hi ha en Ramon 
Bernaus, na Teresa-Maria Vinyoles, 
en J. Amigo, en Jordi Maluquer de 
Motes i Bernet i en Joan Maluquer 
de Motes i Nicolau...

Així mateix, és un plaer per nosal-
tres convidar-vos a visitar l’exposició 
que tindrem al Museu del Montsec 
sobre aquest tema, els matins de 
Festa Major de 12:30h a 14:30h, on 
podreu aconseguir el llibre-revista.

| Josep M. Espinal, Secretari 
del Club de Lectures Artesenc 
Associació Cultural

Va de Vi
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Benvolguts/des artesencs i arte-
senques,

Des de la regidoria de Festes, 
conjuntament amb la Comissió de 
Festes d’Artesa de Segre i amb el 
suport de la resta de regidors i re-
gidores de l’Ajuntament, us volem 
comunicar que enguany també hi 
haurà Festa Major. 

L’any passat vam haver de reduir 
actes, en vam suprimir i vam reubi-
car espais, en definitiva, hi va ha-
ver una sèrie de canvis necessaris 
pel moment que estàvem vivint. En 
algunes ocasions vam haver d’ac-
tuar a base de prova i error, perquè 
vèiem que la que semblava la millor 
manera d’organitzar-ho, in situ era 
una altra. A més a més, que la me-
teorologia d’aquell cap de setmana 
no ens va acompanyar, però gràcies 
a tots i totes vosaltres vam poder 
celebrar la primera Festa Major en 
pandèmia i sense un increment de 
casos positius posteriorment.

Un any més tard, ens trobem 
que el virus persisteix, però nosal-
tres, una vegada més, hem decidit 
tirar endavant la nostra Festa Major, 
sempre respectant i complint les me-
sures de prevenció per la covid-19 
que siguin vigents en el moment 
que es durà a terme la Festa Major, 
per contenir el virus i evitar conta-
gis.  

Enguany s’ha decidit dur a terme 
la Festa Major de la manera més 
semblant possible als anys pre-pan-
dèmia; començant el dimecres amb 
les havaneres a la plaça del Ball i 
acabant el diumenge amb l’orques-
tra i castell de focs. Ara bé, si la lo-
gística de la covid-19 ja ens compli-

cava l’organització, aquest any se’ns 
hi suma el pavelló, actualment inha-
bilitat per les obres de reforma, i és 
per això que hem hagut de prendre 
una sèrie de decisions que no han 
estat sempre fàcils. 

Els concerts d’orquestra, per tal 
de facilitar l’accés a les persones 
que hi assisteixen, així com també 
als i les tècnics/ques i músics, es du-
ran a terme al Cubtural, ja que con-
siderem que l’acústica i el lloc són 
perfectes i, si es donés el cas d’in-
clemències meteorològiques, se’n 
podrà seguir gaudint. 

Els actes infantils es duran a ter-
me a l’aire lliure com de costum els 
altres anys, i ens reservem el dret a 
canviar-ho de lloc segons les con-
dicions climàtiques del moment. A 
més a més, hi haurà el parc infantil 
d’inflables totalment gratuït, super-
visat per sis monitors/es, que no 
únicament vetllaran per la seguretat 
dels infants, sinó també per la des-
infecció. Malgrat això, comuniquem 
que de moment, tant des de la regi-
doria de Festes, la Comissió de Fes-
tes i tot el consistori s’ha considerat 
que per mantenir les mesures covid 
i seguir fent de la Festa Major un es-
pai segur, les atraccions infantils, un 
any més, no hi tindran cabuda, tot i 
no estar prohibides pel Procicat. El 
control d’aquest espai ens sembla 
massa complex pels recursos hu-
mans que tenim.

Per altra banda, pel jovent i per 
aquelles persones que els agradi la 
música en viu, de versions i pròpia, 
després que l’any passat s’hi dedi-
qués pocs espais, enguany es duran 
a terme concerts dijous, divendres i 

dissabte.  
El dijous, després del pregó 

de benvinguda a la balconada de 
l’Ajuntament per part de l’Olímpic, 
tot seguit al Cubtural podrem gau-
dir dels i les joves talents del poble: 
Demanem Perdó a Santa Sicília, 
Bernat Giribet, Arnau Farràs, Maria 
Baró, Vassamba i Jordi Maluquer i 
l’Enric Kahn. 

Divendres, amb el grup Banda 
Neon i DJ Bacardit, entrada gratuïta. 
Pel que fa al dissabte, tindrem en di-
recte un dels grups del moment Zoo, 
i tot seguit un MONDJ, aquest serà 
l’únic dia de pagament, l’entrada tin-
drà un cost de 10 euros. 

Els concerts de divendres i dis-
sabte tindran lloc al pàrquing de 
l’institut, la reserva de divendres i la 
compra d’entrada pel dissabte serà 
únicament per internet.

IMPORTANT:
- En cap dels actes es podrà 

menjar i beure.
- La mascareta serà obliga-

tòria tant si l’acte és en un interior o 
a l’aire lliure.

- Caldrà cita prèvia en tots els 
actes, en el llibret especificarem bé 
on cal fer-la segons l’acte. 

- Cada persona tindrà una 
cadira assignada i aquesta serà ina-
movible i s’haurà de respectar la dis-
tància amb les altres.

Rebreu el llibret de Festa Major 
a casa, a més a més, anirem publi-
cant a les xarxes socials i a l’Ebando 
els actes, els espais i actualitzacions 
que hi puguin haver en el moment. 

Esperem que malgrat tot, gaudiu 
molt d’aquesta festa major.

Salutacions,
| L’Ajuntament d’Artesa de 

Segre i la Comissió de Festes 
d’Artesa de Segre  

Tindrem Festa Major

cartes a la redacció
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cartes a la redacció

Bones, per motius de feina he es-
tat un temps mig exiliat. Per fi, 

quan he pogut tornar, he recopilat les 
Palanques i m’he posat al dia. Des 
de l’escrit que es va publicar al ge-
ner, he vist que s’havien fet algunes 
accions interessants, com posar en 
valor l’aparcament d’autocaravanes. 
Aquest escrit sortirà després de va-
cances, però igualment pot servir pel 
turisme anual o per l’any que ve. Us 
proposo el mateix que en l’anterior, 
una pluja d’idees (o com diuen els an-
glesos, “brainstorming”) on tothom di-
gui el que vulgui encara que no tingui 
massa sentit, però que ens pot dur a 
trobar accions que facin que el nostre 
poble passi a ser destí i no passatge.

Primer vull felicitar els de Montso-
nís, perquè a part de l’atracció lògica 
del castell i les diverses activitats que 
es fan i que atreuen prou visitants 
que sumen de forma important, cal 
tenir en compte que són turistes que 
probablement no haurien vingut a Ar-
tesa i ara en canvi hi pernocten uns 
dies, hi fan compres i altres visites an-
nexes. Els felicito no només per tot el 
que fan, amb un bon servei d’atenció 
i restauració, sinó també perquè no 
contents amb això, han afegit l’obser-
vació d’ocells com a atracció turística.

Mirem, vegem, observem bé el 
nostre entorn. Què hi ha? Què fem? 
Nosaltres no ho veiem perquè ho 
veiem cada dia, està camuflat, és 
millor que ho preguntem als que ens 
visiten: què us agrada, què us falta? 
Ells mateixos ens indicaran el camí.

 Bé, passo a enviar la meva prime-
ra pluja d’idees:

- Primer, òbviament, s’ha de posar 
a disposició un qüestionari de sugge-

riments, idees, agraïments, etc, sub-
vencionat, de forma que els visitants, 
ells mateixos, ens diran què fer. Si ho 
fan empreses de gran importància, 
doncs nosaltres també, s’ha d’imple-
mentar a la web i que el visitant rebi 
a través de l’allotjament o de les com-
pres, un QR amb l’enllaç. S’ho des-
carrega i l’envia. Perquè sigui efectiu, 
seria bo “remunerar-lo”. Després us 
explico com.

- Implementar un altre QR que ens 
porti a la guia integral d’Artesa. He 
vist els planells amb rutes de visita, 
força encertats, s’ha de seguir treba-
llant i implementar-ho tot digitalment. 
No substitueix el paper, però és ac-
cessible per mòbil des de l’origen i, el 
més important, es pot compartir per 
whatsapp o xarxes socials.

- Actualitzar comptes a Facebook 
i Instagram amb històries d’Artesa, 
productes, activitats... S’ha de fer a 
través d’un “community manager” que 
coordini les entitats i obtingui les fotos 
o publicacions i les canalitzi.

- L’aparcament de caravanes es-
tà genial, no estaria malament ins-
tal·lar-hi una cabina d’informació 
turística amb una persona els dies 
d’estiu, que pugui informar de les ac-
tivitats a fer, o canalitzar-ho des de 
l’oficina de l’ajuntament. Bé, la ca-
bina és millor, ens acosta al lloc on 
la gent aparca i s’hi podria afegir un 
servei un lloguer de bicicletes elèctri-
ques perquè la gent es pugui moure, 
almenys a l’estiu. Això és un pla més 
ambiciós, perquè també necessitaria 
de la construcció de vies bici cap als 
diferents pobles. Una feinada, sí, però 
és la direcció que hem d’emprendre.

- Caldria recuperar el càmping, a 

través d’una gestió mixta
- Recuperar el sistema de tiquets 

de la fira del meló, de forma que la 
gent que no coneix res compri els ti-
quets i pugui fer degustació, és una 
compra doble, perquè segur que 
compren el tiquet però desprès tam-
bé compren el producte sencer, així 
que és força interessant. El qüestio-
nari el remuneraríem amb alguns ti-
quets. Seria bo que aquests produc-
tes de degustació poguessin ser a la 
cabina (que va creixent de volum per 
moments).

- Col·laborar amb municipis veïns 
com Alòs o Vilanova. La unió fa la 
força i les rutes i les visites augmen-
ten, fent que una visita de dos dies 
duri una setmana.

- Implementar guies de natura, 
persones que puguin acompanyar 
fent de guies i es puguin treure un ex-
tra portant la gent als indrets naturals 
i fins i tot coves, etc, i òbviament in-
vertir en què aquests indrets naturals 
estiguin senyalitzats i cuidats. Per de-
manar que no quedi.

- Implementar un minibús que pu-
gui augmentar el valor del guia de 
natura, el territori és gran i es poden 
fer rutes, amb horaris concertats, a 
través de la web. També és ambiciós, 
però ho deixo com a idea.

- Trobar un altre motiu per visitar 
Artesa: activitats d’esport com pira-
güisme o escalada? Turisme històric 
o de guerra? Qui pot aportar idees? 
Totes sumen, però si trobem algun 
tema a potenciar, em refereixo a ac-
tivitats que es puguin fer al municipi o 
que siguin punt de reunió d’aficionats, 
tindrem molts visitants i els visitants 
mengen, dormen, compren i… Ho po-
sen a les xarxes socials.

Salutacions
| Joan Giribet

Què fem amb Artesa? (2)
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E l 30 de juny, el diari digital va-
degust.cat, del grup del diari El 

Món, va publicar un article amb el 
títol “El meló d’Artesa de Segre, una 
varietat en perill d’extinció” signat 
per la col·laboradora Júlia Gamis-
sans.

En l’article s’entrevista Jordi Anti-
llach, al qual defineix com l’últim pro-
ductor de melons d’Artesa. Ell ma-
teix comenta que “fa vint anys érem 
uns 40 pagesos que ens dedicàvem 
al conreu de melons, però el canvi 
climàtic i el relleu generacional han 
provocat la quasi extinció d’aquesta 
tradició” i afirma que encara hi ha 
uns quants avis que en cultiven per 
autoconsum.

Referint-se al canvi climàtic, An-
tillach comenta que “abans sempre 
hi havia tronades i pluges intenses 
al voltant de Sant Joan i Sant Pere, 
però el canvi climàtic ho ha capgirat 
tot” i que la manca d’aigua l’ha obli-
gat a implementar el reg per dego-
teig al melonar. Molts pagesos que 
abans feien melons han decidit con-
rear cereals de secà o llegums da-
vant la manca d’aigua.

En l’article també es transcriu 
l’opinió del consistori d’Artesa, sen-
se indicar-ne la font, respecte la Fira 
de Sant Bartomeu, a la qual l’autora 
es refereix com Fira del Meló afegint 
que “però fa uns cinc anys que el pa-
per dels melons és marginal a la fira. 
Ara, els protagonistes de l’esdeveni-
ment són els diversos productes que 
fan els artesans del territori: pots tro-
bar-hi des de joies fins a formatges”.

L’article continua amb les expli-
cacions d’Antillach sobre les carac-
terístiques dels melons conreats a 

Artesa i rodalia. Segons Antillach, el 
meló d’Artesa es caracteritza per te-
nir una textura més compacta que la 
resta, “fa crec-crec al mossegar-lo”, i 
una dolçor exquisida. 

“Com que està menys hidratat, 
la polpa mai queda aigualida i agafa 
una consistència similar a la de les 
pomes. A més, molta gent el coneix 
com el meló d’or perquè emmagat-
zema una alta quantitat de sucre a 
causa de la manca d’aigua, dotant-lo 
d’un alt grau de dolçor”, afegeix el 
pagès. 

En aquesta zona, la varietat més 
conreada i idònia és l’anomenada 
pell de gripau, però la família Anti-
llach també planta tendrals, rogets i 
crosta de roure.

Entre les característiques es des-
taca que el sucre afavoreix la con-
servació dels melons artesencs, que 
aguanten en el seu punt òptim du-
rant més temps que la resta. “Com 
els nostres melons no n’hi ha d’al-
tres al món. Són tan bons gràcies 

a l’altitud i el microclima que tenim, 
sec i àrid a l’estiu, i humit a la tardor 
i l’hivern”, conclou el pagès.

Quan parla dels melons pell de 
gripau diu que és un meló ovalat 
amb un pes entre l’1,5 i els 2,5 qui-
los, de polpa groguenca, compacta, 
cruixent, dolça i poc aromàtica. És 
de pell fina, verdós i amb taques gro-
gues, que donen nom a la varietat 
i que es fan més grosses a mesura 
que el meló creix.

Per acomiadar-se, l’article ens 
transmet les reflexions d’en Jordi An-
tillach, que segueix cultivant aquest 
meló perquè creu que aquesta tradi-
ció no s’ha de perdre al municipi. Tot 
i que encara no sap si els seus fills 
voldran seguir amb l’horta, cada any 
prepara el melonar per deixar-los un 
dolç llegat.

L’article original es pot llegir a: 
https://vadegust.cat/reportatges/
el-melo-dartesa-de-segre-una-varie-
tat-en-perill-dextincio-13941/

| Josep M. Espinal i Aubet

El meló d’Artesa, a vadegust.cat

cartes a la redacció

23 d’agost de 2014, Oriol Junqueras, Roger Antillach i Jordi Antillach | JME
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A finals de juliol la regidoria de 
fires, festes i associacions de 

l’Ajuntament d’Artesa de Segre infor-
mava que no se celebraria la fira de 
Sant Bartomeu a causa de la pandè-
mia. No es coneixia cap anul·lació en 
la història recent de la fira, tot i que 
és difícil d’assegurar que sigui la pri-
mera de la història, donada la seva 
antiguitat (més de 560 edicions).

De tota manera, la regidoria ha in-
tentat salvar l’esperit festiu del cap de 
setmana i, tot i no haver-hi parades, 
expositors ni degustacions, sí que 
ha mantingut la programació cultural 
que tenia prevista per la fira i fins i tot 

ha editat un programa especial sota 
el lema “cultura segura”.

Així, el cap de setmana del 21 i 
22 d’agost l’agenda d’oci i cultura ar-
tesenca va ser especialment intensa, 
amb un una ballada de sardanes dis-
sabte al matí, una actuació musical 
al vespre i un espectacle de circ diu-
menge al matí. 

A més, les propostes d’aquells 
dos dies es complementaven amb 
dos esdeveniments esportius de re-
llevància, la cursa i caminada Lo Me-
ló (vegeu pàgina 26) i el Memorial 
Joel Bertran (vegeu pàgina 29), que 
originàriament també formaven part 

de la programació de la fira de Sant 
Bartomeu.

La regidora de l’àmbit, Maria Ber-
naus, ha explicat que ja des del des-
confinament, l’any passat, s’havia 
buscat potenciar l’agenda cultural, 
en primer lloc com a línia d’actuació 
pròpia de la regidoria però també per 
proporcionar una alternativa davant 
la reducció, per no dir desaparició, de 
l’oferta d’oci tan característica de les 
nits d’estiu que suposaven les festes 
majors.

“Fins abans de la pandèmia era 
habitual reduir l’agenda d’actes a 
l’estiu, per no solapar-nos amb les 

tema del mes

La pandèmia anul·la fires i 
festes, però no la cultura

‘Furgonólogo’, el dia 5, i sardanes, música i circ, el tercer cap de setmana, han estat els plats forts de l’agost | J.F. / D.B.

24 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Agost i setembre 2021 I Núm. 458



festes majors del municipi i rodalia, 
però l’any passat ho vam reprendre i 
aquest any ho hem volgut mantenir”, 
ha dit. 

MONÒLEG A L’AIRE LLIURE 

Amb aquest objectiu, a l’agost es 
va programar l’obra còmica “Furgo-
nólogo”, el dia 5 a la nit, a la qual van 
assistir prop d’un centenar de per-
sones. Els protagonistes són Julen 
Axpe i Borja Nicolau, que interpreten 
dos personatges que viatgen en fur-
goneta i porten “l’humor sobre rodes”, 
que és com defineixen ells l’obra. 
Són un basc “hippie” i un català “pijo” 
i fan quilòmetres buscant fer riure el 
públic. Ja el cap de setmana en què 

s’hauria fet la fira, Bernaus ha dit que 
tots els actes van tenir bona acolli-
da, especialment l’espectacle de circ 
diumenge al matí, que va omplir afo-
rament, i el concert del 21 al vespre 
amb Túsika, del qual van gaudir tant 
les persones que havien fet inscripció 
prèvia com les desenes d’esportistes 
i acompanyants que eren a la plaça 
de l’Ajuntament per la cursa Lo Meló. 
L’endemà es va fer la ballada de sar-
danes, amb un públic ja més mino-
ritari però també amb bona acollida.

REPERCUSSIÓ I FUTUR DE LA FIRA

Preguntada per la repercussió de 
l’anul·lació de la fira, Bernaus ha as-
segurat que els comerciants o bé ho 

han entès, ja que l’avís va coincidir 
amb l’esclat del rebrot de l’estiu, o 
bé encara no havien confirmat si hi 
participarien, de manera que l’impac-
te negatiu ha estat més pel global de 
la situació que per la cancel·lació de 
la fira en si. “Segurament no és bo 
haver parat un any, però no teníem 
opció”, ha lamentat.

De cara a futures edicions, la re-
gidora ha manifestat la intenció de 
l’equip de govern de mantenir-la, tot 
i que reformulada, seleccionant més 
el perfil dels expositors i apostant 
més pels qui porten producte propi. 
“Volem centrar més la fira, apostar 
més per qualitat que per quantitat”, 
conclou.

tema del mes #temadelmes
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La setena edició de la cursa i ca-
minada Lo Meló s’ha fet esperar 

però el resultat ha valgut la pena. 
Primer havia de ser al maig de 2020, 
en ple confinament per la pandèmia, 
i després es va intentar una opció 
autoguiada i amb cronometratge a 

través de l’aplicació Strava a la tar-
dor, però les restriccions a la mobi-
litat per l’empitjorament de la crisi 
sanitària ho van tornar a impedir. Al 
maig d’aquest any la situació era en-
cara massa complicada per afrontar 
amb garanties una organització tan 

complexa com la d’aquest esdeve-
niment i finalment, animada per la 
coincidència amb la Fira del Meló i 
l’esperit de tornar als orígens, l’en-
titat organitzadora, CUDOS Artesa 
de Segre, va optar per una versió 
nocturna a l’agost. Tot i que a l’últim 

Lo Meló debuta en versió nocturna
Els participants van gaudir d’una espectacular posta de sol el primer tram de la cursa | Jaume Jovell, CUDOS

 

Segueix-nos

Tens fotos d’Artesa i comarca de fa 30 
anys o més? T’agradaria que sortissin a 

La Palanca? 
Posa’t en contacte amb nosaltres i t’infor-

marem: revistalapalanca@gmail.com, 
973 40 11 58 (contestador)

Busquem fotos antigues
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moment es va cancel·lar la fira, la 
cursa va seguir endavant i el resultat 
va ser espectacular, amb una jorna-
da on els prop de 150 caminadors 

i corredors van gaudir d’un circuit 
banyat per la llum de la posta de sol, 
primer, i una oportuna lluna plena, 
més tard. En la categoria masculi-

na es van imposar Bernat Bertran, 
Amadeu March i Manel Romeo i en 
la femenina, Anna Cisquella, Natàlia 
Badia i Mònica Guilera. | CUDOS

Tret de sortida, foto de grup de l’equip de voluntaris, i diferents moments de l’arribada a meta i podis | Jordi Farré
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E l 28 i 29 d’agost es va celebrar 
una nova edició del torneig 3x3 

de bàsquet del CENG. El primer dia 
es va disputar el torneig sub16, on hi 
van prendre part un total de 9 equips. 
Els guanyadors en categoria mascu-
lina, van ser els “Hermitanyos” i en 

femenina, les “No ens ho han dit”. 
L’endemà va ser el torn pels equips 
+16, on hi van participar 7 conjunts, 
enduent-se la victòria final els “TER” 
davant del “Mollerussa 3x3”. 

D’altra banda, tots els equips 
del club han iniciat la pretemporada 

les darreres setmanes d’agost i pri-
meres de setembre. Es tracta d’un 
inici inèdit, a causa de les obres del 
teulat del pavelló, i on els equips es 
reparteixen per la pista de les pisci-
nes d’Artesa i els pavellons de Ponts 
i Foradada.

3x3 del CENG i inici de pretemporada
El torneig 3x3 es va disputar el 29 i 30 d’agost, el primer dia en categoria sub16 i l’endemà, en +16 | CENG

E l 22 d’agost es va disputar la pri-
mera edició del Memorial Joel 

Bertran, en què es van enfrontar el 

CE Artesa de Segre (2a Catalana) i 
l’Atlètic Lleida (1a Catalana). El tor-
neig porta el nom del recentment 

traspassat jove jugador i entrenador 
del club, al qual es va homenatjar el 
dia del partit.

1a edició del Memorial Joel Bertran
El CE Artesa va retre homenatge al jugador, la família del qual va ser present al partit | Jordi Farré
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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E l Torneig de Futbol Sala d’Estiu 
, organitzat pel CENG amb la 

col·laboració de l’Ajuntament d’Arte-
sa i el Bar Piscines, ha fet 40 anys 
en aquesta darrera edició.

Hi han participat 19 equips, 11 
d’Artesa, un d’Alòs de Balaguer, un 
de Vilanova de Meià, dos d’Agra-
munt, dos de Balaguer i dos de 
Ponts, amb un total aproximat de 
190 jugadors. El torneig s’ha dispu-
tat del 26 de juny al 31 de juliol a la 
pista de les piscines d’Artesa, i pun-
tualment, les finals es van jugar a la 
pista del pavelló de Ponts, perquè 
aquell dia havia fet un fort aiguat a 
Artesa. S’han jugat dos partits diaris 
de dilluns a dissabte.

El dia 31 es van jugar dues finals, 
la principal i la de consolació. La 

principal la van jugar els equips As-
segurances Gardel i Ocean’s Eleven 
i va acabar amb empat (2-2). Des-
prés de la pròrroga es va arribar als 
penals, en què l’equip Assegurances 
Gardel es va imposar per 3-2

La final de consolació la van ju-
gar els equips Inter de Ponts i Mo-
bles Ros, i el campió va ser l’Inter de 
Ponts per 6-3.

A més, es van donar els trofeus 
al màxim golejador (Màrius Rostas), 
al millor jugador (Guerau) i a l’equip 
menys golejat (Ocean’s Eleven).

TORNEIG FEMENÍ

A més, aquest any s’ha dispu-
tat el primer torneig  d’estiu femení 
de futbol sala del 15 al 31 de juliol, 
organitzat també pel CENG. Hi han 

hagut vuit equips, cinc d’Artesa, un 
de Balaguer, un de Lleida i un de 
Ponts, amb unes 90 jugadores en to-
tal. Els partits s’han jugat a les pistes 
futbol sala de les piscines d’Artesa, 
de Baldomar (amb la col·laboració 
de l’EMD) i de Ponts.

Cada equip ha jugat un mínim de 
quatre partits, i la final es va jugar al 
pavelló de Ponts per la pluja caigu-
da a Artesa, entre les Drinking Team 
(de Lleida) i Jajakehapasao (Bala-
guer). El partit va acabar amb empat 
(4-4) i després de pròrroga i penals, 
les Drinking Team es van procla-
mar campiones. A títol individual, al 
torneig femenir es van entregar els 
trofeus a millor jugadora (Sheila Bel-
chi i Xènia Segura) i millor portera a 
(Elena J. Bustamante). | CENG

Campionats de Futbol Sala d’Estiu
Equips campions del torneig masculí i femení i jugadors i jugadores amb trofeus per la seva actuació individual | CENG
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A l final de la travessa que vam fer 
el 2019 estava remenant llibres 

en una botiga mentre esperàvem el 
tren de retorn i hi vaig trobar un llibre 
en francès d’una travessa dels Alps 
francesos amb bicicleta de muntanya 
amb unes fotos d’impacte, era Trans- 

Alpes VTT, de l’autor Eric Berioux. A 
Wikiloc, si es busca pel nom de l’autor, 
es pot trobar el track GPS de la ruta. 
Ja a casa vaig comprar el llibre amb 
la il·lusió de fer la travessa per les va-
cances de l’any següent. El 2020 no 
va poder ser a causa de la pandèmia, 

però aquest 2021 sí. No hem fet tota 
la travessa però sí una part, des del 
peu del Mont-Blanc, el cim més alt 
dels Alps, a Briançon, ciutat a tocar 
del parc nacional dels Ecrins. És una 
travessa molt exigent, tècnica i física-
ment, amb pujades molt dretes que 

Tota la travessa ha estat acompanyada de paisatges espectaculars, des del peu del Mont Blanc fins als Ecrins | Joan Roca

Transalpina BTT 2021
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sovint ens van obligar a pujar a peu 
empenyent o carregant al coll la bici, 
i descensos per senders vertiginosos 
que requerien un pilotatge de nivell o 
baixar a peu en el meu cas. El port de 
més anomenada que vam pujar va 
ser el Galibier, de 2642 metres, que 

assolirem per la carretera vella, avui 
convertida en una pista de muntanya 
sense asfalt i amb un pendent cons-
tant del 10%, però lliure de trànsit, un 
homenatge als ciclistes pioners del 
Tour de França de principis del segle 
XX. A la taula hi ha els finals d’etapa, 

els quilòmetres, desnivell de pujada 
i observacions o comentaris que en 
destaco. La ruta vam fer-la Dominic 
Aldavó, Xavier Solsona i Pepe i Joan 
Roca del CUDOS, amb l’amic de Bar-
celona habitual de les travesses d’es-
tiu Jorge Castro. | Joan Roca

Altres moments de la ruta i quadre resum i dades tècniques de la travessa | Joan Roca
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H i va haver una temporada en 
què els dissabtes, cap a les 

tres de la matinada, la juguesca en-
cara s’engrescava més. Nois més 
joves que habitualment no freqüen-
taven el Cafè David, en sortir de les 
discoteques, hi passaven a fer els 
darrers “cubalibres” i en molts casos 
a deixar-hi els pocs calés que els 
quedaven, abans d’anar a dormir. 
El joc preferit era el set i mig, però 
s’havia jugat fins i tot al bacarà, un 
joc típic de casino que es va implan-
tar a França a principis del segle XIX 
en ambients elegants i que jo només 
havia vist a les pel·lícules. Recordo 
com la colla dels Joan Bo, Gardele-
ta, Masó..., quan arribaven del Kips 
d’Agramunt, muntaven grans timbes 
d’aquest joc, fent servir per taula el 
“xapolín” (el feltre ja feia de tapet). Al 
voltant hi podia haver perfectament 
quinze o vint persones apostant. 
L’espectacle de veure el cafè ple de 
gent jugant a cartes i un munt de bit-
llets de mil pessetes a sobre les tau-
les, a les quatre de la matinada d’un 
dissabte, no tenia preu.

Un altre joc que es feia era el 
“tropicón”, una mena de pòquer des-
cobert, però jugat amb baralla espa- 
nyola. Parlant de baralles de cartes, 
us diré que el David sempre com-
prava les del número 5 de la famosa 
casa Heraclio Fournier, nascuda el 
1870 a Vitoria-Gasteiz i avui inte-
grada dins de la multinacional Car-
tamundi. Els bons jugadors, quan hi 
havia diners pel mig i feia estona que 
no guanyaven, demanaven un joc 
de cartes nou per veure si els can-
viava la sort. A vegades no duraven 
ni mitja hora. D’altra banda, el David, 
sempre amb mires de negociant, va 

buscar una solució per tal d’aprofitar 
els jocs de cartes que havien estat 
poc utilitzats, i així es va convertir 
en el subministrador de baralles de 
segona mà, que gairebé semblaven 
noves, a molts bars de la comarca.

El joc més fort pel que fa als di-
ners apostats, però, era el 42. La 
partida es jugava entre quatre, cinc 
o sis jugadors, amb cinc cartes ca-
dascun i tres descarts, amb l’objec-
tiu d’aconseguir ”la real”, o sigui rei, 
cavall, sota i nou d’un mateix pal, 
que en total sumen quaranta-dos 
punts. El sistema d’aposta era sem-
blant al del pòquer. Com que la suma 
de diners a sobre la taula podia ser 
escandalosa, es jugava moltes ve-
gades al soterrani, per on es podia 
accedir des del mateix cafè o també 
per una porta del pati del carrer de 
les Monges. Així hi havia gent que hi 
entrava sense que se’ls veiés, com 
un sergent de la Guàrdia Civil. Per 
cert, hi havia algun guàrdia civil ras 
que també hi jugava, però abans de 
baixar-hi em preguntava: “Davitet, 
está el sargento abajo?”. No fos que 
es trobessin cara a cara fent un acte 
impropi del Cos. 

El que està clar és que el joc té al-
gun aspecte positiu: no és classista. 
No cal ser ric ni tenir un títol. Només 
cal que portis diners. En aquell soter- 
rani hi podies veure tant un empre-
sari propietari de molts camions com 
algun dels xofers que treballaven a 
sou per ell. També hi podies trobar 
un metge i un pagès, que l’endemà 
es tornarien a trobar a la consulta 
del primer però amb un tracte di-
ferent al de la nit anterior. Hi havia 
vist un transportista i un mecànic 
que potser un parell de dies abans 

s’havien discutit al taller del segon 
perquè l’altre no podia pagar-li la 
factura. O també un veterinari i un 
granger que quan es trobaven per 
la revisió dels animals feien com si 
no es coneguessin. Un botiguer, un 
banquer, un guàrdia civil...  

Es deia que el Cafè David d’Ar-
tesa era dels tres o quatre llocs de 
la província més viciosos. De tant en 
tant apareixia algun jugador “profes-
sional” que venia de fora i passava 
uns quants dies a Artesa, jugant ca-
da dia fins que el pelaven o que ja 
havia guanyat prou. Solien ser per-
sonatges que anaven ben mudats, 
amb corbata i americana. Me’n re-
cordo d’alguns: el Carlos de Barbens 
que prenia sempre conyac Carlos III; 
el senyor Porti de Castellserà, que a 
l’hivern portava una gavardina que li 
donava aires de gàngster; o un ter-
cer, del qual només recordo la cara i 
que cada 15 o 20 minuts em dema-
nava un cafè curt i carregat. En una 
partida es podia arribar a prendre 
gairebé vint cafès... i jo no veia que 
li tremolés el pols. Però també venia 
a jugar gent que no era tan profes-
sional. Per exemple, colles de cam-
brers d’altres pobles com els del bar 
Cadí de Ponts, que baixaven a jugar 
ben entrada la nit, després d’acabar 
el seu torn. 

Em sembla, però, que aquests 
eren carn de canó. També recordo 
que alguns estius a la matinada pa-
rava un andorrà que portava un Mer-
cedes i que, segons ell, pujava peix 
del port de Cambrils pels restaurants 
d’Andorra i de baixada aprofitava 
per dur tabac i whisky als bars de la 
platja. No sé si el peix arribava gai-
re fresc perquè el cert és que podia 
quedar-se a Artesa jugant a cartes 
durant hores... 

Jocs de cartes (i II)

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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in memoriam
Padrí, encara no em crec que 

ens hagis deixat. Amb tu ha 
marxat una part de mi.

Mai deixaré d’agrair-te el que 
has fet per la padrina, la mare i 
sobretot, per mi.

Eres i seguiràs sent el pilar 
més important de la família. Ens 
toca seguir aquest camí sense 
tu, però et prometo que trauré 
forces per seguir endavant.

Des de petit m’has ense- 
nyat que la família és el més 
important, la teva bondat et feia 
ser molt especial. Tu ens has 
ensenyat a estimar, a caminar 
junts sempre de la mà.

Per tu seguirem construint 
tota il·lusió teva i d’allà on ens 
cuidis et sentis orgullós de no-
saltres.

Et diria tantes coses que mai 
acabaria, però si una cosa et 

puc assegurar, és que, en cada 
pas aniràs de la nostra mà.

Espera’ns, espera’m, que te-
nim una altra vida per tornar-la 
a compartir.

Ja et trobo a faltar.
Brillaràs sempre amb nosal-

tres.
T’estimem molt, padrí.
 | Xavier

La família Puigredon-Bala-
gueró agraeix les nombroses 
mostres de condol rebudes en 
aquests moments tan difícils 
per a tots, la pèrdua d’una per-
sona estimada no deixa de ser 
sempre motiu de tristesa, però 
el seu record, la vivència i els 
moments compartits, sempre 
perduraran amb tots nosaltres. 

També volem fer exten-
siu l’agraïment al personal del 

CAP d’Artesa de Segre per to-
ta l’atenció i el treball rebut dels 
seus professionals sanitaris. 

La teva dolça rialla, espòs, 
pare i padrí, ens acompanyarà 
dia a dia. 

Que la llum il·lumini el teu 
camí.

| Família Puigredon Bala-
gueró

A l’estimat padrí Josep Puigredon i Farré

E l dissabte 14 d’agost la nos-
tra mare, àvia i besàvia ens 

va deixar. La Sofia Gil Camps 
havia ingressat a la residència 
d’Artesa de Segre fa més de 10 
anys. Avui tota la família volem 
mostrar el nostre agraïment a 
tot el personal de la residència, 
i sobretot als qui més a prop 
d’ella heu estat. Gràcies a tots 
vosaltres per l’atenció dispensa-
da, per la vostra delicadesa, les 

vostres cures i el vostre acom-
panyament; gràcies per haver 
fet que la nostra mare, àvia i 
besàvia no patís en els seus 
últims dies. Tot i la dificultat de 
l’últim any i mig, fèieu que nosal-
tres no ens sentíssim tan lluny 
d’ella.

Gràcies, moltes gràcies de 
tot cor.

| Família Riart Gil

Sofia	Gil	Camps
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Josep Serra i Cardeñes, na-
tural de Colldelrat, va morir 

el passat 9 d’agost, vuit mesos 
després d’haver fet 100 anys. 
Era l’últim supervivent de la lle-
va del biberó de la nostra co-
marca.  

En Josep va rebre uns sen-
tits homenatges en les edicions 
passades de les Recreacions 
Històriques a l’Escola de Subo-
ficials Republicana de Tudela de 
Segre (foto).

Tant des de la Biblioteca 
Joan Maluquer i Viladot com per 
part de diverses entitats, lamen-
tem la seva mort i volem acom-
panyar la seva família en el seu 
condol.

Josep Serra i Cardeñes

Ens va deixar el passat 9 d’agost i, 
per tan dolguda pèrdua, la família 

vol fer un agraïment molt especial als 
metges i infermeres del CAP d’Artesa 
per la seva professionalitat, suport i aju-
da en aquests moments tan difícils.

I a tots els familiars i amics pel seu 
suport i per les mostres de condol re-
budes. També a totes les persones que 
van col·laborar en la Recreació Històri-
ca que es va fer a Tudela, i a l’Ajunta-
ment per la seva labor en tots els home-
natges rebuts.

| Família Serra-Huguet

Josep Serra Cardeñes

I els grups de recreació històrica de la Guerra Civil:

  I 37



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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L ’educació respectuosa i cons-
cient no és sinònim de permissi-

vitat i absència de límits. Els límits 
són necessaris per als nens i els 
donen seguretat, sense ells es po-
den sentir abandonats, insegurs i no 
estimats, ja que si no els ensenyem 
i acompanyem en les diferents eta-
pes i situacions que viuen poden in-
terpretar que no ens importen.

Ara bé, quins límits hem de mar-
car?

És important, en primer lloc, dife-
renciar entre límits infranquejables i 
normes. Els primers són aquells que 
no són negociables i tenen a veure 
amb la salut i seguretat dels infants. 
Per exemple: no creuar sols/es el 
carrer, menjar, no anar sols/es a la 
piscina, anar a dormir a una hora 
determinada per assegurar un bon 
descans, no abusar de les panta-
lles, etc. Les normes en canvi, són 
aquelles accions que són pròpies de 
cada família, però poden ser nego-
ciables i flexibles depenent del mo-
ment. Per exemple: només es menja 
gelat el cap de setmana, cada dia 
ens dutxem abans d’anar a dormir, 
anem al parc fins a les 7 de la tarda, 
etc.

És interessant que com a família 

fem una revisió dels límits i normes 
que tenim a casa. A vegades, posem 
molts límits i diem que no a tot el que 
ens demanen i es creen situacions 
d’enrabiades evitables. Per tant, és 
més efectiu establir els límits real-
ment necessaris, de manera clara 
i conscient, sempre pensant en la 
seva salut, seguretat i benestar. Pel 
que fa a les normes, podem ser més 
flexibles i en ocasions permetre ex-
cepcions.

Com ho hem de fer?
Sempre des del respecte, l’amor i 

la comprensió. Deixant de banda les 
amenaces, els càstigs, els xantat-
ges, les imposicions i els crits. Hau-
ríem d’eliminar les típiques frases: “si 
fas això, anirem a tal lloc”, “si no fas 
el que et dic, no jugarem”, “recull ara 
mateix”, “no, perquè ho dic jo” “t’he 
dit que no i punt! Ets sord o què?” i 
un llarg etcètera.

Estem acostumats a fer ús 
d’aquestes expressions, però hem 
de pensar que a ningú li agrada que 
li prohibeixin tot, que el manin tot el 
dia i que li demanin les coses de ma-
la manera, tampoc als nens i les ne-
nes. Per tant, els límits i les normes 
s’han d’expressar amb respecte i 
demanant-los-hi de manera correc-

ta. Només així aprendran a tractar 
bé als altres i a demanar les coses 
amb respecte.

És important que siguem cons-
cients que els nostres fills o filles 
poden acceptar el límit, però el més 
probable és que es queixin, s’enfa-
din i no ho vulguin fer. Aleshores no 
ens quedarà més remei que acom-
panyar el seu malestar amb pa-
ciència i comprensió, mostrant-nos 
disponibles i oferint afecte en tot mo-
ment, entenent que és normal que 
s’enfadin. 

És primordial que ens mantin-
guem ferms en la nostra decisió, 
perquè si veuen que canviem d’opi-
nió o que no estem segurs del límit 
que estem marcant i que quan s’en-
faden, nosaltres els hi permetem, 
aprendran aquesta dinàmica.

Per últim, cal que els límits siguin 
coherents. No els hi podem dema-
nar coses que nosaltres no fem, de 
la mateixa manera que no els po-
dem prohibir coses que nosaltres 
fem habitualment. Hem de recordar 
que nosaltres som exemple.

| Anna Balcells Molina, Psi-
còloga Clínica, nº col·legiada 
20605

Els límits en l’educació respectuosa

psicocàpsula
Anna Balcells i Molina
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reflexionem
H i havia una vegada sis perso-

nes que eren grans savis, però 
no gaudien del do de la vista, eren 
cecs i empraven el sentit del tacte 
per experimentar i conèixer les di-
ferents realitats, éssers i objectes 
del món. Cap d’aquests savis ha-
via vist mai un elefant, i després de 
conèixer que el seu rei en tenia un, 
li van sol·licitar amb humilitat poder 
conèixer-lo. El monarca va decidir 
concedir-los la petició, els va portar 
davant del paquiderm i va permetre 
que s’hi acostessin i el toquessin.

Els savis es van aproximar a 
l’animal i, un per un, el van tocar per  
saber com era.

El primer li va tocar un ullal, i va 
considerar que l’elefant era llis i agut 
com una llança. El segon savi, es va 
aproximar i va tocar-li la cua, respo-
nent que en realitat era més aviat 
com una corda. El tercer entraria en 
contacte amb la trompa, referint que 

l’animal s’assemblava més a una 
serp. El quart indicaria que els altres 
havien d’estar errats, ja que després 
de tocar el genoll de l’elefant va arri-
bar a la conclusió que es tractava 
d’alguna cosa semblant a un arbre. 
El cinquè ho va desmentir en tocar 
l’orella de l’ésser, valorant que s’as-
semblava a un ventall. Finalment, 
el sisè savi va arribar a la conclusió 
que en realitat l’elefant era com una 
forta paret rugosa en haver-li tocat 
el llom.

Després d’haver arribat a dife-
rents conclusions, els savis van co-
mençar a discutir sobre qui posseïa 
la veritat. Atès que tots defensaven 
les seves posicions amb afany, van 
recórrer a l’ajuda d’un setè savi que 
sí que hi podia veure. Aquest els va 
fer entendre que en realitat tots ells 
tenien part de raó, ja que havien es-
tat descrivint una única part del con-
junt de l’animal, de manera que, tot 

i no equivocar-se, cap d’ells l’havia 
pogut conèixer totalment.

REFLEXIÓ

La història és un conte clàssic 
procedent de l’Índia que ens parla de 
la necessitat de tenir en compte que 
el nostre punt de vista no és l’únic 
que existeix sobre la realitat: hem de 
valorar que les opinions, creences o 
coneixements d’altres persones po-
den ser tan vàlides i veritables com 
les nostres, sense necessitat que 
cap dels dos estigui equivocat. Quan 
la nostra visió no és la mateixa que 
la d’altres persones, no vol dir  que 
tinguem la raó i els altres estiguin 
equivocats, només són diferents 
maneres de veure les coses amb els 
nostres ulls físics, emocionals i estat 
d’ànim.

Ens cal saber escoltar amb res-
pecte, tolerància i empatia, totes les 
persones.

Els sis savis cecs i l’elefant
Mercè Nogues
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NOVEL·LA

Civilitzacions. Laurent Binet. Edicions 
del 1984
Cap a l’any 1000, la filla d’Eric el 
Roig, Freydis Eriksdottir, es dirigeix al 
sud-oest. El 1492, Colom no descob-
reix Amèrica. El 1531, els inques en-
vaeixen Europa. El que va ser, en qui-
nes condicions hauria pogut no ser?

Els feliços anys del càstig. Fleur 
Jaeggy. Les Hores
Al Bausler Institut, un internat femení 
situat al cantó més retrògrad de Suïs-
sa, l’Appenzell, s’hi respira una densa 
atmosfera de captiveri, sensualitat in-
confessada i demència. 

Un fill del nostre temps. Ödön von 
Horváth. Fonoll
Publicada poc després de la mort de 
l’autor, narra la història d’un jove des-
esperat que troba sentit a la seva exis-
tencia allistant-se a l’exèrcit en una 
epoca de crisi profunda.

L’anguila. Paula Bonet. Univers
Llibre sobre el cos, un cos que esti-
ma i és estimat, que també és abusat, 
violentat a través del sexe i el part, de 
l’avortament i la sang, del greixum.

Un lugar llamado Antaño. Olga 
Tokarczuk. Anagrama
Diverses generacions lluiten per la feli-
citat a l’Antany, un indret fictici i mític al 
cor de Polònia, en aquesta enlluerna-
dora novel·la en què realitat i màgia es 

fonen per crear un univers literari bell i 
esborronador.

Les nenes que llegien al lavabo. 
Sebastià Portell. Ara
Quin va ser l’últim cop que vas llegir el 
que realment et venia de gust? En ple-
na nit, al lavabo o sota el llum furtiu de 

la nostra habitació? Per no fer esport, 
per no fer els deures o perquè senzi-
llament no ens venia de gust res més.

Aliment. Martí Sales. Club
Explicar històries i menjar: els dos 
plaers més vells del món, a més de 
l’altre que compartim amb les bèsties. 
O potser les bèsties també s’expliquen 
històries?

El pèndol. Anna Gas Serra. Proa
Relats que conviden el lector a en-
dinsar-se en un món inquietant on la 
realitat i les seves distorsions s’entre-
creuen.

Petó ferotge. Roberto Saviano. Ana-
grama
Una novel·la sobre les trifulgues d’una 
banda d’adolescents de la Camorra. 
Una crònica impactant de la sagnant 
realitat napolitana.

La veritable història del llibreter 
assassí de Barcelona. Marcel Fité. 
Edicions de 1984
La Barcelona tràgica del comte d’Es-
panya, de les bullangues i de la crema 
dels convents, la Barcelona oprimida, 
convulsa i revolucionària, la ciutat me-
nestral, laboriosa, pacífica i religiosa, 
esclatà amb un foc i una fúria inconte-
nibles el dia 25 de juliol de 1835.

La panerola. Ian McEwan. Anagrama
Sàtira mordaç de l’Anglaterra del Bre-
xit i l’Europa dels populismes.

Els argonautes. Maggie Nelson. L’altra
Llibre inspirador que barreja autobio-
grafia i teoria acadèmica i ofereix una 
reflexió apassionada i moderna sobre 
el desig, la identitat i les limitacions i 
possibilitats de l’amor i del llenguatge.

notícies
NOVETATS   
SETEMBRE

de la biblioteca
Activitats
• Presentació d’En defensa prò-

pia, de Joan Tardà 
8 d’octubre, 19 hores, a càrrec 
de l’autor 

• Reunió Club de Lectura d’Adults 
de la Biblioteca 
13 d’octubre, 20 hores

• Reunió del Club de Lectura 
Infantil de la Biblioteca 
22 d’octubre, 17 hores

• Hora del Conte de la Biblioteca 
Data per confirmar, 17.30 hores    

• Presentació d’Un pas feliç de 
la meva vida a la docència, de 
Genoveva Clua Cases 
29 d’octubre, 19 hores, a càrrec 
de l’autora (aforament limitat, 
inscripció prèvia)                                                   

• Exposició ‘Per sucar-hi pa’, Set-
mana del Llibre Infantil i Juvenil 
1 d’octubre - 30 de desembre  

• Exposició ‘Dibuixos’, de Montse 
Terés   
De l’1 de setembre al 31 de 
gener de 2022, replà escala            

• Exposició ‘15 anys del Club 
de Lectura de la Biblioteca’                   
Tot el 2021, 1r pis         

• Exposició de llibres de bolets i 
fruits de tardor 
Planta baixa

• Exposició d’àlbums il·lustrats 
Planta baixa

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, matí de dimarts de 11 a 13 hores

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

  I 41



fa 25 anys
PORTADA. Un parell de fotos de 

la Fira de Sant Bartomeu, obra del 
fotògraf Joan: inauguració de Fran-
cesc Vidal, delegat del Govern a 
Lleida, i tast de vins de les autoritats.

EDITORIAL. L’article La força 
dels pobles petits feia menció a la 
recuperació dels nuclis de l’entorn 
en els darrers 20 anys. Posava com 
a exemple de dinamització les asso-
ciacions d’Anya i Boada.

OFICIS ARTESANS. Joan Fon-
tanet París dedicava la secció a Jo-
sep Fité: melonaire. Fill de cal Puig 
de Vall-llebrera, Josep Fité Solé va 
néixer el 1922. Era l’hereu i tenia 
tres germanes. Es dedicà a la page-
sia i destacà com a pioner en el con-
reu del meló a gran escala (1970). 

EN MEMÒRIA. Un breu agraï-
ment de la família Fusté-Guiu pel 
prematur traspàs d’Anna Gual.

ARTESENCS 
I L · L U S T R E S . 
Ramon Abelló 
Masó presen-
tava el primer 
de tres capítols 
dedicats a La  
figura de Josep 
Trueta i Raspall, 
on explicava els orígens artesencs 
del famós doctor, cinc generacions 
abans, a partir del cirurgià Antoni 
Trueta i Puigredon (1763-1816), que 
també fou alcalde d’Artesa.

HISTÒRIES DEL CANAL D’UR-
GELL. Bartomeu Jové publicava el 
quart article d’aquesta sèrie, inicia-
da aquell passat febrer: El túnel de 
Montclar. Jové aprofundeix en el 
tema de la construcció del túnel, ja 

plantejat en el 
primer capítol.

FIRA DE 
SANT BARTO-
MEU. La re-
dacció signava 
l’article Tornar 
a començar, 
amb de quatre 
imatges del fo-
tògraf Joan. És 
una interessant 
anàlisi de la his-
tòria de la Fira, 
que amb més 
de 550 anys 
d’història “ha 
viscut diferents 
èpoques d’es-
plendor i també 
d’ostracisme”. 
Se centra en 
l’època moder-
na, iniciada el 
1980 amb la Fi-
ra del Meló, i aprofundeix en els més 
petits detalls de la seua complexa 

organització.
CENTENA-

RI DEL CINE-
MA. Tercera 
entrega dels 
articles de Ma-
gí Serra i Pi-
qué dedicats al 
cinema a Arte-

sa abans de la guerra: Cinema a cal 
Cadiraire. On avui hi veiem el BBVA 
hi havia el cafè del Centre Comarcal 
Progressiu, darrere el qual una sala 
servia per a ball, teatre i cinema. El 
cinema s’anomenà Progressiu, però 
fou conegut amb el nom de la casa: 
cal Cadiraire.

CULTURA. Ferran Sánchez 
Agustí informava de la presentació 
del llibre Una història de la Baronia, 

d’Antoni Bach i Manuel Gabriel en la 
III Trobada d’Amics i Protectors del 
Monestir de Gualter (20 de juliol).

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Pocs temes al ple del 
9 de juliol comparat amb mesos an-
teriors. S’hi va aprovar el padró d’ha-
bitants amb només 3.063 persones.

ASTROLOGIA. Una foto de Jo-
sep Riudeubàs ens mostrava el ple-
niluni de juliol, en condicions que no 
es repetien des de 1919.

HUMOR. Quimet i el Cosme con-
versen sobre la Fira de Sant Barto-
meu: un acudit de melons i un de vi.

IMATGES D’AHIR. “El Dimoni” 
comentava la imatge La colla del pe-
bre, 1934. Era una cèlebre colla de 
nois, el nom de la qual venia d’una 
broma per Carnaval, amb el pebre 
com a protagonista, a la sala de ball 
La Lluna.

Agost       
de 1996

El ple del 9 de 
juliol va aprovar 

un padró de només 
3.063 habitants
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

PORTADA. La imatge escollida 
per il·lustrar aquest número és una 
altra portada, la d’un llibre escrit per 
diferents persones d’Artesa i coor-
dinat per Josep M. Sabartés del 
qual es parlava a la secció Cultura 
d’aquell mes.

EDITORIAL. Amb el títol Co-
mença l’espectacle, la secció re-
flexionava sobre la influència cada 
vegada més gran del futbol.

OFICIS ARTESANS. Joan Fon-
tanet París escrivia l’article Josep 
Guàrdia: mecànic. Josep Guàrdia i 
Porta va néixer a Vilanova de Meià 
el 1918. De cal Ferrer, era el segon 
de cinc germans. Tot i que va apren-
dre a fer de mecànic a Artesa, des-
prés de vuit anys entre guerra i ser-
vei militar, va fer de taxista i botiguer 
a Vilanova.

CENTENARI DEL CINEMA. La 
secció publicava la quarta entrega 
de Magí Serra i Piqué en relació al 
cinema a Arte-
sa abans de la 
guerra, aques-
ta titulada Ci-
nema a la sala 
del Coro. Serra 
explicava amb 
tota mena de 
detalls com es 
feia cinema 
al local de la 
Dàlia Blanca 
abans de la Guerra Civil.

A LA LLUM DEL RECORD. Síco-
ris signava Recordant festes majors 
pretèrites, un article sobre la Festa 
Major d’Artesa en temps de post-
guerra. Entre altres anècdotes, ex-

plica que la im-
premta Nogués 
va ser multada 
amb 10.000 
pessetes pel 
Govern Civil 
per haver im-
près el pro-
grama que la 
comissió de 
festes havia 
redactat en ca-
talà.

P E T I T 
C O S T U M A -
RI. M. Isabel 
Pijoan Picas, 
filòloga i es-
criptora, publi-
cava la primera 
part de l’article 
Josep Gili i Al-
cedà, i quatre 
g e n e r a c i o n s 
d’estiuejants a 
Vilanova de Meià. En aquesta pri-
mera part, explicava interessants 
detalls de les dues primeres gene-
racions.

ARTESENCS 
I L · L U S T R E S . 
Hi trobem l’arti-
cle titulat Josep 
Trueta i Raspall. 
Apunt biogràfic 
(capítol 2). Tal 
com indica el tí-
tol, el capítol era 
una síntesi bio-
gràfica de True-
ta (1897-1977). 

“Quan li preguntaven d’on era, deia 
que de Barcelona, però que la seva 
família procedia d’Artesa de Segre”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Tot i ser període de 
vacances, hi va haver força temes 

en l’ordre del dia del ple ordinari 
del 12 d’agost d’aquell any, la ma-
joria relacionats amb obres i temes 
econòmics i tots ells aprovats per 
unanimitat.

CULTURA. L’article Artesa de 
Segre, avui i demà ens parlava del 
llibre presentat a la imatge de la 
portada, al qual descrivia com una 
“diagnosi de la realitat actual i futu-
ra”.

HUMOR. Quimet i Cosme dedi-
caven un parell d’acudits als turistes 
de l’àrea metropolitana amb el títol 
Que macos són el camacos!

IMATGES D’AHIR. Sícoris co-
mentava la imatge La classe del 
mestre Garret, 1934. En l’article 
identificava els 34 nois i noies que 
apareixen al costat del docent. Sí-
coris qualificava Garret de “mestre 
com la soca d’una alzinera”.

El llibre que il·lustra 
la portada és “una 

diagnosi de la 
realitat actual i 
futura d’Artesa”

Setembre 
de 1996
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Josep Galceran

Recordant les converses del Quimet i el Cosme

humor

Senyor alcalde, aquest estiu, amb les onades de calor, es van tancar els accessos al Castellot i a La 
Palanca, de forma que les parelles no sabien on anar a “fer petar el pistó”. 
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festa major
DIMECRES 22 DE SETEMBRE
22:00h Havaneres Port Bo
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament

DIJOUS 23 DE SETEMBRE
16:45h Tirada de Coets
Es podrà veure des de tot el poble
**Sense inscripció prèvia
18:00h Espectacle Els Rebufons 
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
19.30h Tradicional Pregó
Balcó de l’Ajuntament 
**Sense inscripció prèvia
22:00h 2a Vesprada Artesenca 
Cubtural 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
11:00h	i	17:00h	Parc	d’Inflables	
Avinguda Maria Anzizu 
* Inscripció a la web de l’Ajuntament
13:00h Sardanes amb La Principal 
de la Bisbal 
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
19:00h Concert amb La Principal 

de la Bisbal 
Cubtural 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
22:00h Concert amb la Banda 
Neon + Dj Bacardit 
Pàrquing Institut (Carpa) 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament

DISSABTE 25 DE SETEMBRE
13:00h Sardanes amb la Cobla Jo-
venívola d’Agramunt
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
18:00h Màgia amb el Mag Karlus 
(Il·lusiona’t) 
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
19:00h Concert amb l’Orquestra 
Cimarron 
Cubtural 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
22:00h 5a Nit Jove: Zoo i Mon Dj 
Pàrquing Institut (Carpa) 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
11:00h a 13:00h Jocs de Fusta i 
Aprendre amb Kapla 

Carrer Bisbe Bernaus 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
11:30h Espectacle Una Carretada 
de Contes 
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
13:00h Swing amb Three Cool Cat 
Combo 
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
17:30h CE Artesa - La Seu d’Urgell 
Camp de Futbol 
**Sense inscripció prèvia
18:00h Espectacle Caça-Històries 
Plaça del Ball 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
19:00h Concert amb l’Orquestra 
Saturno
Cubtural 
*Inscripció a la web de l’Ajuntament
21:30h Castell de Focs 
Es podrà veure des de tot el poble 
**Sense inscripció prèvia
INSCRIPCIONS
http://www.artesadesegre.cat/fes-
ta-major/festa-major-2021/inscrip-
cions-i-entrades
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festa major la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

El cap de setmana del 21 i 22 d’agost s’havia de fer la fira de Sant Bartomeu, que es va anul·lar per la pandèmia, però en 
canvi es van mantenir totes les propostes culturals previstes, com aquest espectacle de The Incredible Box | Jordi Farré


