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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.

setembre
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS

Natasha Maya
Andreu
Aisha
Ana Daniela

DEFUNCIONS

30 agost: Salvador Cardona i Vila (76 
anys), natural d’Artesa de Segre

30 agost: Benet Porta i Codina (90 
anys), natural d’Artesa de Segre

15 setembre: Àngela Ribes i Capell 
(79 anys), natural d’Artesa de 
Segre

15 setembre: Joan Serentill i Brescó 
(86 anys), natural d’Alòs de 
Balaguer

VILANOVA DE MEIÀ

NAIXEMENT

12 de setembre: Àlex Sala i Mon-
guet, fill de Ramon i Josefina

DEFUNCIÓ

9 de setembre: Jesús Gabaldón i 
Escribano (92 anys), natural 
d’Alarcón (Cuenca)

Fins al 15 de juny
Els dimecres, cada dues setmanes, 
de 9:50 a 10:40 h, al Parc urbà de 
salut d’Artesa, Activitat Física per 
a majors de 65 anys. Inscripcions 
a l’Ajuntament o al telf. 691406726 
(veure p. 8)

29 d’octubre
A les 19 h, a la Biblioteca, presen-
tació del llibre Un pas feliç de la 
meva vida a la docència a càrrec de 
l’autora, Genoveva Clua Cases

7 de novembre
3a Cursa BTT Artesa Meló Bike. 
Sortida a les 9 h de la Pl. Ajunta-
ment (veure p. 33)
A les 18 h, al Cubtural, teatre fami-
liar Jo vaig amb mi (preu: 8€)

11 de novembre
A les 17:30 h, al Cubtural, Aules de 
Formació de la Noguera. Conferèn-
cia: Alimentació, nutrició i hàbits sa-
ludables a càrrec de la nutricionista 
Teresa Hernández

14 de novembre
Vilanova de Meià, Fira de la Perdiu.

20 de novembre
A les 22 h, al Cubtural, represen-
tació de la comèdia Els Brugarol 
(preu: 18€)

temps

Agenda
ciutadana

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

setembre

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 21,4°
Temperatura màxima:    35° (dia 6)
Temperatura mínima:     8° 
            (dia 19)
Dies amb precipitació:   6
Precipitació màxima:    15 mm
           (dies 16 i 25)   
Total precipitacions      36,9 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:     20,9°
Temperatura màxima:    34,4° ( dia 6)
Temperatura mínima:     8,7° (dia 30)
Dies amb precipitació:    10
Precipitació màxima:     14,9 mm
            (dia 16)
Total precipitacions:       36,3 mm

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      19,7°

Temperatura màxima:     33,4° (dia 6)
Temperatura mínima:      8,5° (dia 19) 
Dies amb precipitació:    10
Precipitació màxima:      9,8 mm
               (dia 3)
Total precipitacions:       26,1 mm

FORADADA              
Dies amb precipitacions:   6
Precipitació màxima:   22 mm (dia 10)
Total precipitacions:        68 mm

Hi va haver un error en la numeració de la revista d’agost i setembre, que 
havia de ser la núm. 457 i no la 458. La que ara teniu a les mans sí que és 
la 458. Per altra banda, també a l’anterior número, a la pàgina 7, on s’in-
dica que les sessions de cinema seran setmanals, hi ha de dir mensuals.

Fe d’errates
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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	4	de	novembre	de	2021

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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Aparteu les criatures
Per abordar el tema d’aquest mes ti-
rarem de veta de la saviesa popular, 
com en altres ocasions. I ho farem 
per parlar de calamars i de criatures.
Començarem amb una dita poc 
coneguda: Carn fina és un calamar i 
et pot emmascarar. Ens ve a dir que 
les aparences enganyen. Potser us 
sonarà més aquesta: Cada criatu-
ra fa segons sa natura. I és que la 
canalla acostuma a actuar de forma 
irreflexiva. I en la mateixa línia: Grà-
cia de criatura i cant d’ocells, no són 
quan tu vols sinó quan volen ells.
I on volem anar a parar? Doncs a la 
sèrie El juego del calamar, que emet 
una coneguda plataforma televisiva 
i que està tenint molt d’èxit, també 
entre els infants.
Hem de reconèixer que en sabem 
poc i que només n’hem vist algunes 
imatges. Es veu que el joc ja s’ha 
introduït als patis de les escoles i el 
personal docent comença a preo-
cupar-se per la seva incidència. I és 
que, amb imatges molt atractives 
per a públic infantil, el que s’està po-
tenciant és la violència. Una violèn-
cia, a més, sense sentit, perquè qui 
no progressa bé en el joc és literal-
ment eliminat i de forma impactant.
Fa pocs dies que el president del 
Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC), Roger Loppacher, va 

instar les famílies a evitar l’exposició 
de la canalla a “continguts inade-
quats” i va recordar que aquesta 
polèmica sèrie no està recomanada 
per a menors de 16 anys. També 
les va animar a utilitzar els sistemes 
de control parental, però va lamen-
tar que sovint es desconeixen i va 
anunciar que el CAC treballa en 
l’elaboració d’uns tutorials per divul-
gar com fer-ne un ús efectiu.
Doncs bé, d’aquí plora la criatura. 
És a dir, el problema en si no és la 
sèrie, sinó com evitar que els infants 
hi accedeixin. La tecnologia ens ho 
permet, però el desconeixement, 
la desídia o ves a saber què... ens 
ho posa difícil. Hi ha altres formes 
sobre les quals no ens estendrem, 
però passen per dedicar més temps 
al tresor més preuat de casa.
Ja sabem que criatures i gallines 
són raons entre veïnes i que cada 
criatura que neix porta el pa sota 
l’aixella, però això no té res a veure 
amb el tema. Així és que no siguem 
criatures.
Per acabar, us recomanem que, si 
bé hi ha una expressió que ser-
veix per a donar-se importància a 
un mateix o per treure-li a qui se 
l’atribueix, en aquest cas actueu en 
sentit literal i aparteu les criatures... 
del joc del calamar.
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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

Entre el 8 i el 10 d’octubre, Cata-
lunya va celebrar la 30a edició 

de les Jornades Europees de Patri-
moni amb el lema “Cultura i patrimo-
ni a l’abast de tothom”. La iniciativa 
busca apropar el patrimoni cultural 
a la ciutadania a través d’activitats 
participatives en centenars de mu-
seus, monuments i altres equipa-
ments culturals. 

En aquest marc, l’Espai Trans-
missor de Seró va organitzar una ac-
tivitat oberta a tothom, relacionada 
amb el projecte Territori de Valor, el 
dissabte 9 d’octubre a la tarda. Pri-
mer, Montse Díaz i Ramon Mayals, 
autors dels textos i les il·lustracions 
del projecte, respectivament, en van 
presentar els materials i tot seguit 
es va fer un taller familiar en què els 
assistents van pintar els dibuixos i 
jugar amb els jocs. Per acabar, va 
tenir lloc una visita a l’Espai Trans-
missor. Els materials estaran expo-

sats a Seró, amb accés gratuït, fins 
a finals d’any.

TERRITORI DE VALOR

Prèviament al taller familiar, el 
dia abans, també a l’Espai Trans-
missor de Seró, es va presentar el 
projecte Territori de Valor a les em-
preses turístiques i als ajuntaments 
de la Noguera. La iniciativa, que va 
començar a gestar-se abans de la 
pandèmia, parteix de la premissa 
que la Noguera “val com l’or” i pre-
tén “posar en valor els recursos del 
territori com a dinamitzadors del tu-
risme familiar”. Està coordinat pel 
Grup d’Acció Local (GAL) Noguera 
Segrià Nord, que gestiona els ajuts 
del programa Leader, i finançat pel 
Consell Comarcal, fons europeus i el 
Departament d’Agricultura.

La gerent del GAL, Gemma Cor-
tada, va presentar el projecte acom-
panyada del president del Consell 

Comarcal, Miquel Plensa, l’alcalde 
d’Artesa, Mingo Sabanés i el res-
ponsable de la gestió de l’espai, Xa-
vier Bermúdez. 

Posteriorment, els autors del ma-
terial van explicar-ne el procés crea-
tiu. Díaz va dir que “la descoberta 
del territori va ser una agradable 
sorpresa” i Mayals va explicar que 
van haver de “documentar-se i com-
plementar-se en aquesta tasca”.

L’estiu de l’any passat es van fer 
públics els primers materials, vincu-
lats a sis municipis de la Noguera, i 
ara ja són 26. Al gener està previst 
arribar fins a 33 elements singulars 
de la comarca. El material consisteix 
en postals amb un text de cada punt 
turístic, estovalles de paper d’un sol 
ús que es poden pintar, capses pe-
tites de llapis de color i fitxes amb 
propostes didàctiques i jocs. A www.
territoridevalor.cat, qualsevol esta-
bliment interessat pot demanar-ho.

Seró se suma a la divulgació del patrimoni
Les Jornades Europees del Patrimoni van servir per presentar el projecte Territori de Valor a Seró | Jordi Farré
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noticiari

E l Secretari General d’Empresa i 
Competitivitat del Departament 

d’Empresa i Treball, Albert Caste-
llanos, i el delegat de la Generalitat 
a Lleida, Bernat Solé, van visitar el 
16 de setembre les instal·lacions de 
Mobles ROS. També van participar 
de la visita el director dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Treball a 
Lleida, Vidal Vidal, Clara Porta, de-

legada d’ACCIÓ a Lleida, l’alcalde 
d’Artesa, Mingo Sabanés, i els regi-
dors Josep M. Farré i Marc Ticó. 

Segons ha informat l’empresa, “la 
visita formava part de la descoberta 
de la vida empresarial a les Terres 
de Lleida per donar visibilitat a una 
realitat llunyana dels grans centres 
industrials i alhora resilient i perse-
verant en la lluita per la dinamització 

del territori”, de manera que durant 
la visita es va mostrar “la gran apos-
ta de ROS per construir un model de 
negoci que alimenti el treball i l’eco-
nomia en el nostre entorn”. 

La visita va constar de dues 
parts, primer es va mostrar la plan-
ta productiva i després Castellanos, 
Solé i Enric Ros, CEO de l’empresa 
artesenca, van mantenir una reunió.

Visita institucional a la fàbrica de Mobles Ros
Foto de grup dels participants i un moment de la visita a la planta | Mobles Ros

E l 6 d’octubre van començar les sessions gratuïtes 
d’activitat física per la gent gran a càrrec de l’Ajun-

tament i el Consell Comarcal. Es fan dos dimecres al 
mes a la plaça 1714, s’hi treballen força, equilibri i coor-
dinació, entre altres, i cal inscripció prèvia.| Foto: D. Bella

Activitat física per la gent gran

La música dels acordionistes Ribatònics, de l’Alta Ri-
bagorça, va amenitzar, un any més, la festa de Sant 

Miquel de Montmagastre. Enguany el concert va tenir 
lloc la tarda del dissabte 18 de setembre i el públic, a 
més d’escoltar, també va poder ballar. | Foto: D. Bella

Sant Miquel a Montmagastre
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E l celler Mas Blanch i Jové va 
celebrar l’Any 10 de La Vinya 

dels Artistes amb la instal·lació de 
l’obra Món, d’Antoni Llena, que evo-
ca la idea que el món sempre està 
en construcció. Després d’haver de 
suspendre els actes previstos per 
l’any 2020 a causa de la pandèmia, 
el celler va voler recuperar l’activi-
tat el passat 19 de setembre amb 
l’adquisició d’una nova obra d’art 
conceptual i amb una festa amb 
centenars d’invitats a la seva finca 
vitivinícola de la Pobla de Cérvoles 
(Garrigues). 

Els impulsors d’aquest original 
espai d’art a l’aire lliure són la famí-
lia agramuntina Jové Balasch amb 
arrels familiars a Artesa de Segre, 
juntament amb el pintor Josep Gui-

novart. La Vinya dels Artistes comp-
ta actualment amb 12 obres expo-
sades de forma permanent enmig 

de les vinyes i es pot visitar durant 
l’any. Ha estat declarada BCIL re-
centment.

Any 10 a La Vinya dels Artistes

Obra ‘Món’, que aquí podem veure amb el seu autor, ja forma part de la Vinya

Joan Tardà va presentar el seu nou llibre, En defensa 
pròpia, amb pròleg d’Arnaldo Otegi, el 8 d’octubre 

a la biblioteca. El llibre aposta per la perseverança i el 
realisme des d’un independentisme obert a la societat. 
En la presentació, Tardà va estar acompanyat de Sergi 
Sol, periodista que ha tingut diversos càrrecs a Esque-
rra Republicana de Catalunya i que també és l’autor 
de l’epíleg del llibre, i del músic Pep Picas.| Foto: J. Farré

Llibre de Joan Tardà

E l 14 d’octubre van començar les Aules de Formació 
que organitza el Consell Comarca. La sessió inau-

gural va comptar amb la conferència “Les dones de la 
generació del 27: el cas d’Elena Fortún”, a càrrec de la 
Llicenciada en filologia catalana i hispànica Raquel Mo-
lina Angulo. Cada mes, fins al juny, es farà una sessió 
on es tractaran diferents temàtiques. El total de 9 ses-
sions val 15 euros i cal fer inscripció prèvia. | Foto: D. Bella

Tornen les Aules de Formació

noticiari
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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: divendres 5 de novembre
- Artesa de Segre: dimecres 10 de novembre, 
excepte al nucli antic, que és el 26 d’octubre.  
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

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

La nit del 30 de setembre a l’1 d’octubre, cap a quarts 
d’11, va cedir la part de darrera d’un magatzem (sit-

ges del Broc) i va fer que el gra acumulat a l’interior sor-
tís de cop cap a fora. A banda de les pèrdues, l’incident 
va causar un gran tarrabastall que va despertar l’alarma 
entre les persones que viuen a les cases més properes. 
No hi havia ningú a la zona i no va causar ferits.

Cedeix la paret d’un 
magatzem de gra

Tot i estar apartat, el soroll es va sentir des d’Artesa | R. G.

Una tempesta amb pedra la tarda del 25 de setem-
bre, de ben just 30 minuts de durada, va provocar 

diversos embussos i acumulacions d’aigua. | Foto: J. F.

Fort aiguat el 25 de setembre

D ’acord amb el protocol per a la vigilància i control 
de les arbovirosis transmeses per mosquits a Ca-

talunya i els resultats de la vigilància entomològica dels 
municipis de Lleida tramesos al setembre pel Servei 
de Control de Mosquits del Baix Llobregat, l’Ajuntament  
d’Artesa ha informat que s’ha detectat la presència de 
mosquit tigre al municipi, per tal que la ciutadania adop-
ti les mesures preventives i de control. Tot i detectar-se 
ja a finals d’estiu cal prendre mesures, que estan de-
tallades a Canal Salut (https://canalsalut.gencat.cat/ca/
salut-a-z/m/mosquit-tigre/).

Troben mosquit tigre al 
municipi d’Artesa de Segre

**
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A rtesa va participar al 33è Aplec Internacional de 
Cultura Catalana a l’Alguer del 24 al 26 de setem-

bre, organitzat per l’associació Adifolk, de la mà de la 
colla sardanista Fonts de Valldans, de Ponts. A l’aplec 
hi van participar un miler de persones repartides en 40 
grups de diferents àmbits de la cultura popular catalana.

Artesencs a l’aplec de l’Alguer

E l 24 de setembre al vespre va tenir lloc una concen-
tració de suport al president Carles Puigdemont, 

detingut per la policia italiana aquell dia precisament 
quan assistia a l’aplec de l’Alguer. L’acte estava con-
vocat arreu de Catalunya per l’Associació de Municipis 
per la Independència. | Foto: J. Farré

Acte de suport a Puigdemont

E l sorteig del cupó diari de l’ONCE va deixar un premi 
de 35.000 euros a Artesa el dia 14 de setembre. El 

venedor de la nostra població, Joan Mir, va ser un dels 
que va repartir el cupó afortunat del número 11.774.

Premi del cupó de l’ONCE

Enguany és el 50è aniversari de l’Orfeó Artesenc i 
l’entitat ha aprofitat l’efemèride per fer una crida a 

la participació, tant a antics com a nous cantaires. Els 
assajos són els dimarts a les 21.30 a les Escoles Velles. 

L’Orfeó Artesenc fa 50 anys

E ls Bombers van rescatar un ciclista accidentat en 
una trialera del municipi d’Artesa el 15 de setembre. 

El van evacuar a l’hospital de la Vall d’Hebron| Foto: GRAE

Un ciclista ferit greu a Artesa

A principis d’octubre s’han instal·lat les casetes de 
material i els canviadors del personal de l’obra de 

la variant i se’n preveu l’inici immediat. Al tancament 
d’aquesta edició s’havia començat a preparar el terreny 
aplanant i marcant algunes zones de pas de la variant.

Per altra banda, l’obra que avança a bon ritme és la 
reforma del pavelló. A mitjans d’octubre ha quedat aca-
bada la coberta i ara falta instal·lar focus, falsos sostres 
i finestres. La data límit per acabar és finals de novem-
bre i tot i que la Generalitat ha plantejat una possible 
pròrroga, tot apunta que no serà necessària. Entre les 
millores hi ha la instal·lació de 14 claraboies a la pista 
de futbol sala i 8 a la de bàsquet.

A punt de començar la variant 
i bon ritme a l’obra del pavelló

noticiari
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baldomar
EMD Baldomar

BARANA A L’ESGLÉSIA

Amb l’ajut de l’Associació de 
Veïns, finalment s’ha pogut 

col·locar la barana que feia temps 
que estava prevista. Poc a poc se’n 
van instal·lant de noves, minorant el 
risc en diferents espais.

PLANS D’AJUT DE LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La corporació provincial va ator-
gant diferents plans d’ajut a mu-

nicipis i EMD en lloc d’atorgar-los de 
manera aleatòria. Per aquest any i el 
proper podem gaudir dels següents:

- Pla de cooperació:  2.750€, per 
ajudar a pagar despeses corrents

- Pla de salut:  6.424€, pel man-
teniment i gestió en els temes que 
afecten la distribució de l’aigua

- Pla de camins: 5.910€, per aju-
dar en l’arranjament l’any vinent

- Pla de cultura: 1.645€, aquest 
cop en temes de fotografia antiga

Així mateix, la Diputació donarà 
suport a tots els ens locals de la pro-
víncia perquè puguin optar als ajuts 
que sortiran al novembre del fons 
Next Generation, destinat a la mi-
llora dels espais i edificis públics en 
matèria d’energies renovables, solar 
passiva, mobilitat elèctrica, enllume-
nat eficient, calderes de biomassa i 

tot allò relacionat amb les energies i 
el medi ambient, amb inversions de 
com a mínim 40.000 euros.

MELÓ BIKE
Per altra banda, des de Baldomar 

us animem a participar a la tercera 
cursa de BTT Meló Bike del CUDOS, 
que passarà per l’EMD (pàgina 33).

Notícies de l’EMD
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** Les persones nascudes a Artesa i comarca 
l’any 1949 farem un dinar al  

Restaurant Jack’s.

Dissabte 13 de novembre

Si et fa il·lusió retrobar-te amb amistats i gent 
coneguda i vols compartir aquest dia, truca:

Telèfons:   
618 12 79 62  /  662 96 31 15

Persones nascudes l’any 1949

municipis

E l 23 de setembre es va celebrar 
un ple especial a l’Ajuntament de 

Cubells amb un únic punt, Josep Re-
gué Montserrat deixava l’alcaldia del 
municipi, 10 anys després de la seva 
investidura i després d’haver guan-
yat tres eleccions municipals. Durant 
el discurs de comiat davant les des-
enes de cubellesos i cubelleses, Re-
gué va donar gràcies als veïns i veï-
nes de Cubells, a les associacions 
municipals que han col·laborat en di-
ferents tasques i esdeveniments a la 
vila, a l’anterior alcalde, Josep Roig, 
al doctor Joan Bargés i a tot el per-
sonal administratiu, tècnic, social i 

sanitari municipal i a Salvador Solde-
vila, cap del grup d’ERC, pel seu to 
democràtic de moderació i respecte.  

Al llarg d’aquests 10 anys s’han 
transformat moltes necessitats del 
poble en realitats, entre les quals 
destaquem l’arranjament del local 
del Castell, la construcció de la sala 
de vetlles, l’aprovació del POUM, la 
construcció de la potabilitzadora, el 
canvi a LED de tot l’enllumenat públic 
i s’ha aconseguit estabilitat financera 
per poder reduir l’IBI urbà un 25%. 
En clau de futur, deixa subvencions 
acceptades pels propers dos anys 
per import d’1.400.000 euros.

El ple va comptar amb la visita de 
l’Honorable Jordi Puigneró i Ferrer, 
vicepresident del Govern i conseller 
de Polítiques Digitals i Territori, que 
després del ple va dedicar un sen-
tit homenatge a l’alcalde, va signar 
el llibre d’honor i va prometre que la 
fibra òptica arribaria ben aviat a Cu-
bells.

La renúncia a l’alcaldia estava 
anunciada des del moment de la pre-
sa del càrrec l’any 2019 amb l’objec-
tiu de deixar pas a una nova genera-
ció de dirigents, als quals va desitjar 
molta sort. Ara, l’alcalde en funcions 
és en Jaume Cuñat. | Martí Regué

Josep Regué deixa l’alcaldia de Cubells

El ple de renúncia va tenir un nombrós públic i la visita del vicepresident de la Generalitat, Josep Puigneró | Aj. Cubells
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municipis
NOGUERAMENT BO

Noguerament Bo és la marca sota la qual es comer-
cialitzen lots d’aliments de productors locals per 

fomentar la transformació i comercialització del produc-
te agroalimentari de la Noguera, comarca amb el PIB 
del sector agrari més elevat de Catalunya però que, per 
contra, presenta poca transformació agroalimentària, 
quan la transformació en origen és la que aporta valor 
al producte perquè el deixa llest per comercialitzar. Els 
lots es poden encomanar a través de Pla Oví d’Algerri, 
Conill Com Cal de Baldomar, FructumCat de Gerb, Cal 
Blasiet d’Albesa i Balaguer i Formatgeria de Clua, però 
el projecte inclou més empreses, com Pla Oví, Alimenta-
ció Farràs, Cal Retjo, FructumCat, Lo Pernil de Ponent, 
Casa Patau i Pàmies Vitae. Aquest any s’hi han afegit 
dues empreses més en categoria de vins, el Celler Rubió 
de Sòls i el Monestir de les Avellanes.

ES NECESSITEN FAMÍLIES D’ACOLLIDA

E ls serveis socials del Consell Comarcal fan una cri-
da a les famílies disposades a acollir infant, ja que 

han augmentat els casos de famílies d’origen amb difi-
cultats que no se’n poden fer càrrec. Una de les mesu-
res de protecció és que aquests infants convisquin amb 
una família d’acollida mentre la d’origen intenta refer-se. 
L’empresa Intress, responsable d’aquest servei, també 
assessora i fa seguiment de les famílies acollidores. S’hi 
pot contactar al correu electrònic acollimentslleida@in-
tress.org o al 973246307.

EL PROJECTE FER VA SUMANT ESCOLES

E l curs 2021-2022, 34 escoles d’arreu de Catalunya 
se sumen al projecte FER, que fomenta les iniciati-

ves d’emprenedoria entre alumnat de 5è i 6è de primària. 
El projecte està coordinat pel GAL Noguera Segrià Nord.

la noguera
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el cap informa

E l consum de tabac és, segons 
l’OMS, la primera causa d’al-

tres malalties, d’invalidesa i de 
mort prematura del món. Les dades 
entre tabaquisme i mortalitat són la 
demostració d’una pandèmia. I és 
que el consum de tabac mata, al 
món, una persona cada 6 segons i 
un de cada dos fumadors. 

Cal considerar també l’afectació 
en l’entorn de qui fuma, ja que els fu-
madors passius tenen un 35% més 
de risc de desenvolupar càncer de 
pulmó i, en el cas de les criatures 
petites, presenten més predisposició 
a patir otitis, asma i infeccions respi-
ratòries.

El fum del tabac conté més de 
4.000 components, molts dels quals 
són tòxics i cancerígens. La nicotina 
provoca addicció i els seus efectes 
fisiològics immediats inclouen l’aug-
ment de la freqüència cardíaca i de 
la pressió arterial. El quitrà conté ar-
sènic i cianur i provoca broncoespas-
mes, asma i, a llarg termini, càncer 
o emfisema. L’amoníac potencia els 
efectes addictius, provoca l’envelli-
ment neuronal perquè fa disminuir la 
capacitat de resposta cerebral i tam-
bé causa pèrdua de memòria a llarg 
termini.

Cal destacar també la despe-
sa econòmica derivada del consum 
de tabac. Una persona que fumi un 
paquet al dia es gasta al voltant de 
1.500 euros l’any. És per això en fa-
mílies on es manté aquest hàbit pot 
comportar una pèrdua important en 
el pressupost anual i fer augmentar 
la pobresa en les llars més desfavo-
rides.

Finalment, cal tenir en compte que 
el tabaquisme redueix la fertilitat tant 
en dones com en 
homes, i aquests 
últims tenen més 
risc de disfunció 
erèctil. Les dents 
es tornen grogues, 
els dits, les ungles i 
la pell tendeixen a arrugar-se i a pre-
sentar psoriasi. En cas d’embaràs, hi 
ha més risc d’avortament i complica-
cions, i els nadons solen néixer amb 
baix pes perquè hi ha un retard en el 
creixement.

QUINS SÓN ELS BENEFICIS DE 
DEIXAR-HO I QUAN ES NOTEN?

Tot i que el risc de desenvolu-
par càncer persisteix fins i tot des-
prés de 15 anys d’haver deixat de 
fumar, abandonar aquesta addició 

almenys durant 48 hores ja té efec-
tes positius en l’organisme, com la 
normalització de la pressió arterial i 
el pols (només en una calada s’ele-
va la freqüència cardíaca de 10 a 15 
batecs per minut). En aquest període 
també milloren els nivells d’oxigen 
en sang, disminueix la probabilitat de 
patir un infart i la milloren l’olfacte i 
el gust. 

En un any, es recuperen les mu-
coses del pulmó i es redueixen les 

infeccions. La 
circulació mi-
llora, desapa-
reixen la tos 
i la dificultat 
respiratòria, es 
guanya con-

centració i disminueix el mal de cap. 
Al cap de cinc anys, la mortalitat 

disminueix a la meitat. Es redueix 
el risc de patir un accident cerebro-
vascular i també el de desenvolupar 
càncer, i en el cas de tenir una malal-
tia crònica, la salut millora significa-
tivament.

Si fumes... pensa-t’ho. 
Al CAP et podem ajudar. Posa’t 

en contacte amb el teu personal sa-
nitari de referència. Hi som per aju-
dar-te! | CAP Artesa de Segre

El tabac, l’altra pandèmia

Deixar de fumar té 
efectes positius al 
cap de 48 hores

 

Segueix-nos
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S i entenem que els patis de les 
escoles són llocs privilegiats i 

amb moltes possibilitats, hem de 
vetllar per mantenir-los en les millors 
condicions possibles.

Per això, una de les millores que 

hem fet aquest estiu, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament, ha estat el 
canvi de llosetes del pati de P3 per 
un terra de cautxú d’una sola peça.

Esperem que aquesta millora 
serveixi perquè els nens i les nenes 

de P3 el puguin gaudir com es me-
reixen. Que puguin desenvolupar la 
capacitat de jugar i esbargir-se amb 
la resta de companys i companyes 
de classe.

| La junta de l’AFA

Canvi de llosetes al pati de P3

les entitats

Dues imatges en què podeu comparar l’estat anterior (esquerra) i posterior (dreta) a la reforma | AFA
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poesia
La família d’Enriqueta Marsà Ber-

nadó (EPD), de Cal Joanetó de 
Montargull, ens ha fet arribar el poe-
ma que reprodum tot seguit, que va 
ser trobat entre les pertinences de la 
senyora Enriqueta.

El document original deu tenir uns 
quants anys, però ja està escrit a mà-
quina. Al marge esquerre, davant la 
primera i la cinquena estrofes respec-
tivament, hi ha escrites les paraules 
“curts” i “llargs”, la qual cosa ens fa 
pensar que la lletra correspon a una 
sardana. No hi consta l’autor o auto-
ra i la família ens demana si algú pot 

aportar alguna dada al respecte.
En fer la transcripció del poema, 

ens havien sorgit un parell de dubtes. 
En primer lloc, la paraula “maies”, 
que apareix a la sisena estrofa. Pel 
context, deu ser algun tipus de flor 
o planta. El més semblant que hem 
trobat és la malla (o morella roquera), 
herba que es fa a les parets i als her-
bassars, però no n’hem tret l’entrellat. 

I en segon lloc, a la desena estro-
fa hi trobem el topònim Maifred, que 
desconeixíem. Per si també és el vos-
tre cas, us confirmem que es tracta 
d’una font.

Per altra banda, hem descobert 
una estampa simfònica per a cobla del 
músic Manuel Oltra (1922-2015) que 
porta per títol “Montmagastre” (1970). 
També es menciona com a “Montma-
gastre, petit quadre simfònic” i com a 
poema. Sabem que està inclosa en 
almenys tres discos i que l’autor en va 
fer una versió per a orquestra. No ens 
consta, però, que aquesta peça d’Ol-
tra tingui lletra. Per tant, desconeixem 
si hi pot haver alguna connexió amb 
el poema. En qualsevol cas, no deixa 
de ser una curiosa coincidència.  
| Ramon Giribet i Boneta

Poema anònim sobre Montmagastre

Des del cim de Montmagastre
quantes serres i quanta plana:

Grialó, Serra, la Força,
Comiols, Montsec, Montclar.

Com per veure’s dintre el Segre,
aquests poblets lleidatans
s’enfilen dalt les carenes
entre boscos i sembrats.

Montargull queda a l’esquerra,
Folquer queda arrecerat,
La Vedrenya s’endevina

prop l’ermita de Sant Marc.

Anya, dolça i solitària,
sent el Segre al seu voltant,
besant-li sos peus de pedra
i regant-li sos camps d’alfals.

Vilves i Collfred s’aguanten
com si al cel fossin penjats,
sentint l’arpa de mil boscos
quan el vent hi està bufant.

Tòrrec vetlla enllà la Vansa
sobre els cims, cara al cel blau,

les maies solitàries
escampades dins els prats.

Molt més lluny surt coll d’Orenga,
cara a cara a Montserrat,

Sant Mamet, bosc de Cabrera,
unint-los en un sol llaç.

Al damunt, Santa Maria,
més avall queda Lluçars
can Bolló damunt Boada,
Argentera al sol brillant.

Alentorn enmig de vinyes,
Vall-llebrera està amagat
a l’ombra de la Soganya

quan el sol al tard se’n va,

Sant Jordi guarda Sant Serni,
de Vall-llebrerola hostal,

a la vora del riu les Segues
que de Maifred ve cantant.

Avui canten nostres pobles,
demà donem-nos les mans,

que del cim de Montmagastre
tots el pobles som germans.

Montmagastre
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escola els planells

E l setembre ha arribat de nou 
i amb ell ens tornem a trobar 

a les portes d’un nou curs escolar. 
Enguany, malgrat que continuem 
en situació de pandèmia, afrontem 
la tornada a l’escola amb més opti-
misme i més esperança que mai de 
tornar a la normalitat. Després de 
viure el curs passat la incertesa i el 
desconcert que suposava la situació 
epidemiològica, vam poder compro-
var que seguint les mesures i amb 
bona una organització de centre, el 
curs va ser possible.

Aquest any continuem amb les 
mesures de seguretat que es dicten 
per prevenir possibles confinaments 
i garantir l’assistència a l’escola del 
nostre alumnat. Sabem que fer les 
coses bé és garantia d’èxit, i per a 
nosaltres, l’èxit és poder assistir ca-
da dia a l’aula, compartir estones 
amb els companys i companyes, 
seguir l’aprenentatge amb acompa- 
nyament presencial i gaudir d’un 
curs el més normal possible. 

És per això que iniciem aquest 
nou curs amb molta energia, mol-
tes ganes de poder retrobar-nos i 
molta responsabilitat. Seguirem les 

mesures que són garantia de segu-
retat per al nostre alumnat i flexibi-
litzarem totes aquelles que se’ns 
permeti, adaptant-nos al transcurs 
de la pandèmia, sempre prioritzant 
l’acompanyament emocional i edu-
catiu dels infants. 

Tenim per davant moltes coses 
per aprendre, activitats per a fer, per-
sones amb qui compartir-les, aules 
plenes de moments, un entorn per 
descobrir i un grapat de dies que ens 
permetran avançar com a mestres, 
com a alumnes i com a persones.

Els i les mestres de l’escola ini-
ciem aquest nou curs amb il·lusió 

i ganes, tot esperant que puguem 
compartir amb l’alumnat i les fa-
mílies uns mesos de convivència, 
aprenentatges i col·laboració mútua.

Aquest curs estrenarem la nova 
aula de psicomotricitat, amb un terra 
antilliscant i una reorganització de 
tot el material d’educació física en 
armaris nous.

I pel que fa als patis, gaudirem 
d’un espai amb pissarra per fer-ne 
ús tant a les hores d’esbarjo com per 
anar a fer-hi classe. És un espai a 
l’exterior i obert a l’entorn. 

El claustre de l’escola Els Pla-
nells us desitja un bon inici de curs!

Tornem a 
l’escola

Espai al pati amb pissarra, tant per esbarjo com per fer classe | Escola Els Planells

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Quan ja ens començàvem a 
acostumar a reinventar es-

deveniments i tradicions per adap-
tar-los a les restriccions sanitàries, 
a l’organització de la segona Festa 
Major en pandèmia se li ha sumat un 
altre repte, el fet de no poder utilitzar 
un espai tan habitual com el pavelló, 
ja que aquests mesos està en plena 
obra de reforma de la coberta. 

De tota manera, el resultat final 
ha estat positiu, la Festa Major s’ha 
celebrat i tots els actes programats 
han tingut bona resposta de públic. 
De fet, l’únic que es va haver de can-
cel·lar va ser un espectacle infantil a 

l’aire lliure, per la forta tempesta del 
dissabte dia 25 a la tarda.

El programa d’actes no era tan 
ple com els d’abans de la pandèmia, 
però tenia actes tots els dies i per a 
públics molt variats. Es van intentar 
mantenir tants clàssics com va ser 
possible, tot i que actes com el sopar 
de germanor, per exemple, encara 
s’han deixat en espera. Així mateix, 
es van fer les havaneres, però tam-
bé per motius de seguretat sanitària, 
no es va repartir rom cremat, i tam-
poc es va donar berenar als actes in-
fantils. De tota manera, segurament 
la mancança més vistosa van ser les 

firetes, que es van deixar en espera 
un any més.

NOUS ESPAIS

Precisament el lloc que habitual-
ment ocupaven les firetes, l’aparca-
ment de l’escola i l’institut, s’ha ha-
bilitat enguany com a nou espai per 
a concerts i, amb la complicitat de la 
meteorologia, ha estat un èxit. Per-
metia acollir un miler de persones 
complint les mesures de distància i, 
de fet, el concert de Zoo de dissab-
te dia 25 al vespre es va acostar a 
aquesta xifra amb gairebé 900 per-
sones assistents. Aquest va ser l’ac-

tema del mes

Festa Major, malgrat les 
obres al pavelló i la Covid

Concert de Zoo (dalt), pregó a càrrec de l’Olímpic (baix esquerra) i havaneres (baix centre i dreta) | M.A.L. / R.G. / J.F. / D.B.
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te més multitudinari, però força actes 
dels quals acollia el Cubtural també 
van omplir l’aforament, que en aquell  
cas eren unes 250 persones (cal 
tenir en compte que ara l’aforament 
màxim és un 70% del total).

La regidora de Fires, Festes i 
Entitats Maria Bernaus ha explicat 
que no disposar del pavelló era un 
repte important, ja que és un espai 
molt gran que permetia encabir molt 
públic tot i les mesures de distancia-
ment, i que a més afegia la garantia 
de protecció en cas de mal temps. 
Per altra banda, la regidora també 
ha posat de relleu un altre problema 
amb el qual s’han trobat, que és el 

fet que els actes de la Festa Major, 
fins i tot els concerts i DJ per jovent, 
estaven catalogats per la Generalitat 
com a actes culturals i no d’oci noc-
turn, per la qual cosa havien d’aca-
bar-se a dos quarts d’una. 

“Molta gent ens preguntava per 
què acabàvem tan aviat”, ha expli-
cat, i també ha atribuït la menor as-
sistència de públic a algun concert al 
fet que “era a les 10 del vespre i no 
és una hora en què hi hagi el costum 
de sortir”. 

POCA AFECTACIÓ ECONÒMICA

El pressupost de la Festa Major 
ha estat el mateix que els anys an-

teriors a la pandèmia, 80.000 euros, 
ja que les circumstàncies que l’en-
careixen han compensat les que 
l’abaratien. Per exemple, sí que hi 
ha hagut menys actes a contractar 
i menys despeses en detalls com 
repartir berenar o rom cremat, però 
també s’ha patit una davallada d’in-
gressos en no oferir servei de barra 
als concerts. 

La regidoria està fent una en-
questa entre els assistents als di-
ferents actes de la Festa Major per 
conèixer-ne la valoració. Es pregun-
ta, entre altres temes, en quins actes 
han participat, què en canviarien o 
què els n’ha agradat més.

tema del mes #temadelmes

Jocs de fusta per la canalla, inflables, swing, concert al Cubtural, espectacles infantils i sardanes | Jordi Farré, Dolors Bella
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Des de la regidoria de Cultura 
volem traslladar una informa-

ció en relació l’anul·lació de l’obra 
de teatre que hi havia prevista el 
diumenge 10 d’octubre al Cubtural, 
Canto jo i la muntanya balla. 

Com ja sabeu, abans de la pan-
dèmia vam iniciar un projecte que te-
nia per objectiu dinamitzar l’activitat 
i l’oferta cultural d’Artesa de Segre. 
Per assolir-lo, i considerant que te-
nim els mitjans i un espai de primer 
nivell per a fer-ho, vam decidir dis-
senyar i consolidar una programació 
estable anual, adreçada al públic 
infantil i adult i dividida en dues fran-
ges de temps, de setembre a de- 
sembre i de gener a juny. 

Malgrat la situació de pandèmia 
hem seguit programant activitats i 
propostes diverses, que ens han 
obligat a repensar estratègies i a 
fer-nos resilients. Mai hem deixat 
de programar cap activitat malgrat 
les adversitats, i mai deixarem de 
pensar propostes diverses per ofe-
rir-vos. Estimem el nostre territori i 
ens enorgulleix poder posar a l’es-
cenari artistes locals, comarcals i 
provincials. Estimem la gent que viu 
aquí i que estima el nostre territori. 
Per això volem que pugueu rebre 
sempre les millors propostes, i el 
que us oferim sempre persegueix 
propostes actuals, innovadores, re-
flexives, diverses i, sobretot, de qua-
litat. 

No obstant això, molt a contra-
cor nostre, el 10 d’octubre ens vam 
veure obligats a suspendre una obra 
de molta, molta qualitat. Volem expli-
car-vos que aquesta decisió és fruit 
de diverses conjuntures. En primer 

lloc, cada obra i/o proposta que us 
oferim està programada amb mol-
ta antelació i té un cost econòmic. 
Algunes valen més diners, algunes 
menys. 

La regidoria de Cultura té una 
partida destinada a aquesta finali-
tat, i ajustant els números, tanquem 
acords per les obres que podem as-

sumir. Posem el preu de les entra-
des de cada obra segons cost que 
té, però mai acabem de cobrir-ne les 
despeses. 

Malgrat això, la regidoria de cul-
tura i tot l’equip de govern sencer, 
amb el convenciment que la cultura 
i l’educació són dues de les eines 
principals transformadores de la 
societat i que cal apostar per elles, 
assumim que hi haurà un dèficit per 
a cada activitat, que acabarà esde-
venint de més o menys quantia en 
funció de les entrades venudes. És 
a dir, sabem i tenim calculat que per 
a cada obra hi ha un topall màxim de 
pèrdues que podem assumir. 

En el cas de l’obra del diumen-
ge 10 d’octubre, considerant que el 
dijous anterior hi havia tan sols 20 
entrades venudes, que el catxet (o 
preu) de l’obra és elevat i que a més 
a més hi havia uns extres de mate-
rial i de personal tècnic que havíem 
d’assumir, sobrepassàvem el topall 
màxim de dèficit i, per tant, no po-
díem seguir endavant amb l’obra. 

Aquest conjunt de motius són els 
que ens van portar a prendre una 
decisió que ens entristeix.

Cancel·lar una obra o activitat 
cultural no és només dir que no es 
farà. No és només assumir que ens 
perdem l’oportunitat de rebre un es-
tímul de qualitat que ens pot portar 
aprenentatges per a la vida. És tam-
bé haver d’assumir que hi ha moltes 
persones dins el sector cultural que 
deixaran de tenir uns ingressos que 
tenien previstos: personal tècnic, 
personal de muntatge i desmuntat-
ge, productors, directors, artistes, 
assessors de vestuari, d’imatge, i 
membres diversos de tot staff que hi 
ha al darrere d’una producció. 

És per això que us encoratgem, 
us demanem i us animem a partici-
par dels actes i activitats que us pro-
posem. Tingueu la certesa que totes 
les propostes estan prèviament es-
tudiades, contrastades, valorades 
i, molts cops, fins i tot visualitzades 
abans de portar-les a Artesa. 

Tingueu la certesa que sempre 
us oferim el millor que podem, per-
què nosaltres sabem i ens creiem de 
veritat que és el que us mereixeu. 
Ens mereixem un municipi i un terri-
tori de qualitat. Ens ho hem de creu-
re, ho hem de defensar i hi hem de 
treballar. Incansablement. Amb va-
lentia i fermesa.

Moltes gràcies a tots els que ens 
feu costat i participeu de les nostres 
propostes. 

Moltes gràcies als que no ho feu, 
però us agradaria. 

Moltes gràcies a tots. 
Nosaltres, seguirem. 
| Regidoria de Cultura

Cancel·lació per falta de públic

cartes a la redacció

El dijous anterior 
només hi havia 20 
entrades venudes
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esports

Des de l’1 de juliol i per tota 
aquesta temporada, el futbolis-

ta artesenc Miquel Massana i Macià  
(32 anys) és el segon entrenador de 
l’AEK Larnaca (1a divisió de Xipre). 
Larnaca és una ciutat de 80.000 
habitats i el club compta amb èxits 
recents: la temporada 2017-2018 va 

guanyar la Copa de Xipre i la 2018-
2019, va jugar la fase de grups de 
l’Europa League. Massana ja hi ha-
via jugat la temporada 2014-2015, 
quan van quedar sotscampions i van 
jugar la fase prèvia de l’Europa Lea-
gue. Pel jugador, és la seva “millor 
experiència futbolística”.

Massana és mestre i té la màxi-
ma titulació tècnica en l’àmbit del 
futbol, la llicència UEFA Pro. Acaba-
da la temporada 2016-2017, amb 28 
anys, va penjar les botes per proble-
mes físics crònics, però sempre ha 
volgut continuar vinculat al futbol.

Fins als 13 anys, es va formar als 

Miki Massana, segon entrenador a la 
1a divisió de Xipre amb l’AEK Larnaca 

Massana és el segon entrenador de l’AEK Larnaca, equip de la primera divisió xipriota | AEK Larnaca
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equips de base del CE Artesa. Des-
prés, fins a juvenil, va militar a la UE 
Lleida i acabada l’etapa formativa, 
va ser cedit al Fraga (3a divisió) per 
un any. Després, entre la UE Lleida 
i el Lleida Esportiu va jugar quatre 
temporades a 2a B. Amb el Lleida 
Esportiu va jugar un play-off d’as-
cens, eliminats als penals a Jaén.

La temporada 2013-2014 va ser 
complexa perquè va passar per tres 
equips: FC Volos (2a divisió de Grè-
cia), FC Santboià (3a) i SD Amore-
bieta (2a B). L’any següent va jugar 
a l’AEK Larnaca de Xipre. La tem-
porada 2015-2016 va començar a 
exercir de mestre i va deixar el futbol 
professional. Va jugar amb el FC As-
có (3a) i l’any següent es va retirar 
després de jugar amb el FC Bala-
guer (1a catalana).

Llavors va començar a fer d’en-
trenador. Un any amb el CE Artesa 
de Segre (2a catalana) i tres amb el 
Lleida Esportiu, dos dels quals amb 
el juvenil A (divisió d’honor) i, la tem-

porada passada, amb el Lleida Es-
portiu B (2a catalana).

Aquest any, l’AEK Larnaca ha 
començat un nou projecte amb l’ex-
jugador català Xavi Roca com a 
director esportiu, que va fitxar l’en-
trenador David Català, exjugador 
que va ser capità de l’AEK Larnaca 
durant vuit temporades. Allà, va ser 
on va coincidir amb Massana i van 
forjar una bona relació amistosa, de 
forma que Català el va voler com 
a segon. Massana diu que ha vist 
“complerta una il·lusió” i confessa 
que “no va ser fàcil poder acceptar la 
proposta per la meva situació perso-
nal i laboral, però finalment ho vam 
poder encaixar tot”.

També es mostra mot agraït amb 
l’oportunitat que fa quatre anys li va 
donar l’Artesa (la junta, el president 
Carles Serra i José Luis Carrio). Afe-
geix que “sabia de la dificultat que 
hi ha en aquest món i que, si algun 
dia podia arribar aquesta oportuni-
tat, seria com a assistent tècnic. No 

obstant això, no em pensava que 
pogués arribar tan aviat”. Malgrat 
estar lluny de la família, diu que ho 
porta bastant bé i que no li ha costat 
adaptar-se perquè ja coneixia el lloc. 
En relació al futur, opina que “aquest 
món és molt complicat” i que haurà 
de “compaginar-lo amb la professió 
de mestre”.

Respecte al dia a dia, manifesta 
que “hi estem dedicant moltes ho-
res i l’ambient dins del cos tècnic és 
molt bo; a més, m’estic sentint molt 
valorat pel primer entrenador”. Afir-
ma que tenen un gran repte, ja que 
“l’objectiu del club és tornar a jugar 
a Europa. Aquesta temporada la lli-
ga xipriota té un molt bon coeficient  
UEFA, amb cinc places per a com-
peticions europees”. 

Per tot plegat, se sent “un privile-
giat pel fet de poder viure una altra 
experiència del futbol professional i, 
a la vegada, poder seguir aprenent, 
millorant i creixent com a entrena-
dor”, conclou.
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E ls dies 9 i 10 de setembre el 
CENG va organitzar la quarta 

edició del Torneig de minibàsquet 
Cooperativa d’Artesa. Enguany es 
va celebrar al pavelló poliesportiu de 
Ponts i va comptar amb la participa-
ció de vuit equips. 

En categoria masculina, els cam-
pions van ser el Manresa per davant 
del Força Lleida. En femenina, el 
CENG Tallers J. Cardenyes es va 

endur el trofeu per davant del Man-
resa. D’altra banda, la temporada de 
bàsquet s’ha iniciat oficialment amb 
la disputa dels diferents campionats 
territorials. Enguany, el CENG comp-
ta amb 14 equips federats, l’escola 
de bàsquet i un equip de babies. 

MARC ROS, A LA PRESELECCIÓ

El jugador infantil del CENG Marc 
Ros i Marimon ha estat seleccionat 

entre els 24 jugadors que formaran 
part de la preselecció catalana de la 
categoria. 

D’entre aquests basquetbolistes, 
en sortiran els 12 que representaran 
Catalunya al campionat d’Espanya 
que se celebrarà la primavera del 
2022. | CENG

El Manresa i el CENG 
s’enduen el IV Trofeu 
Cooperativa d’Artesa

Equips campions del torneig masculí i femení i (dalt) i Marc Ros (dreta) | CENG

Anunci Publicació LA PALANCA   -   Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA   -   MAIG 2021

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida
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E l CUDOS ha posat en funciona-
ment el rocòdrom habilitat a la 

sala del club, a les Escoles Velles. És 
una instal·lació autogestionada d’ús 
exclusiu per a les persones sòcies i 
condicionat al seguiment d’una nor-
mativa que ja se’ls ha fet arribar. 

La iniciativa del rocòdrom va co-
mençar quan un grup d’aficionats a 
l’escalada socis del club van proposar 

potenciar aquest esport com una sec-
ció més, juntament amb la muntanya, 
la BTT o el trail. Després de mesos 
de tràmits i de dur a terme diverses 
iniciatives per recaptar fons i donar a 
conèixer el projecte, el rocòdrom és ja 
una realitat. 

La inauguració va ser per la Festa 
Major, el dissabte 25 de setembre, en 
un acte de portes obertes amb autori-

tats i públic nombrós. No obstant això, 
cal insistir que l’ús i l’accés al rocò-
drom és restringit a persones sòcies.

Cada persona autoritzada podrà 
accedir a la sala de dilluns a diven-
dres de 18 a 22h i caps de setmana 
i festius, de 8 a 20h. Entre altres, la 
normativa exigeix estar federat o tenir 
assegurança i regula l’accés de me-
nors, sempre acompanyats.

El nou equipament del club es va inaugurar el 25 de setembre, coincidint amb la Festa Major | Marta Serret, Jordi Farré

Inauguració del rocòdrom del CUDOS
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esports

S ’ha fet esperar, però el 7 de no-
vembre tindrà lloc la tercera 

edició de la cursa de BTT Meló Bi-
ke, organitzada pel CUDOS Arte-
sa de Segre. Com en les anteriors 
edicions, oferirà tres recorreguts de 
diferents distàncies i dificultat. La 
sortida és a les 9h de la plaça de 
l’Ajuntament i les inscripcions es po-
den fer a inscripcions.cat fins al 6 de 
novembre o fins a arribar al màxim 
de 300 persones. L’organització re-
serva la possibilitat d’admetre ins-
cripcions presencials el mateix dia 
de la cursa.

Com en les anteriors edicions, 
tots els recorreguts van per Artesa 
i rodalia, però presenten novetats 
importants gràcies a la incorpora-
ció dels nombrosos corriols que el 
voluntariat de l’entitat organitzadora 
ha anat recuperant des de l’edició de 
2019. La cursa curta té 20 quilòme-
tres i 250m de desnivell, la mitjana 
és de 40 quilòmetres amb 850 me-
tres i la llarga és un circuit exigent i 
molt tècnic de 58 quilòmetres i 1.300 
metres de desnivell, només apte per 
a persones amb molta experiència 

en aquest tipus de terrenys.

COMPETICIONS 

L’activitat competitiva en BTT i 
trail ha estat molt intensa les últimes 
setmanes, com podeu veure en el 
següent resum. El 28 i 29 d’agost, 
Esther Farré va guanyar la Gran Ma-
rató de la Canillo Trail (Andorra), on 
feia 21 km dissabte i 25 diumenge, 
amb 2.600m de desnivell entre els 
dos dies. El 4 de setembre, Jordi 
Rey, Pepe Roca, Victor Segú, Xa-
vier Solsona i Marc Ticó van com-
pletar els 65km i 1.600m de la BTT 
Tàrrega; Anna Ingla va quedar 1a 
individual i 3a general i Eli Urbano i 
Víctor Bellvé van quedar primers en 
parelles mixtes a la Rural Cycling de 
Castelldans, de 110 km i 1.600 me-
tres. L’11 de setembre, Xavier Solso-
na va quedar 7è a la Cabanera, a la 
Vall Fosca, de 22km i 1.500m. 

El 18 setembre es va fer la BTT 
Serra Almenara amb participació de 
nombrosos socis repartits en totes 
les modalitats (75, 45 i 25 km), on Eli 
Urbano va quedar 2a a la modalitat 
de 45 km i 800m. El 18 i 19 setembre 

es disputava la Rialp Matxicots, on 
dissabte Esther Farré va quedar 3a a 
la Marató de 44km i 4.000m, neutra-
litzada pel mal temps al km 15, i diu-
menge Andreu Arasa va participar a 
la caminada. També aquell diumen-
ge, Àngel Nieto, Ruben Garcia i Xa-
vier Solsona van córrer la Taga2040, 
a Sant Joan de les Abadesses, amb 
28km i 2.000m. L’1 d’octubre, Àngel 
Nieto va córrer la Nit del Pirineu, ver-
tical de 5km i 850m positius, i el 3 
d’octubre, Xavier Solsona va quedar 
3r a La Foranca, a Alàs i Cerc, de 
20km i 950m. El d’9 octubre es va fer 
la Transiscar, cursa de BTT, on Marc 
Cotonat, Josep Trepat i Victor Bell-
vé van completar el recorregut de 
70km, i  Jordi Rey i Eli Urbano, que 
va quedar 3a, van fer el de 53km. 
L’endemà, Ruben Garcia, Ot Malu-
quer i Xavier Solsona van fer la Cur-
sa Alta Segarra, de 24km i 1.000m, 
on Solsona va quedar 3r veterà i 5è 
a la general. Finalment, el 16 d’octu-
bre, Àngel Nieto va quedar 15è de la 
general i 5è de la seva categoria al 
Trail Bisaura, última cursa de la Co-
pa Catalana.| CUDOS

Els preparatius per la Meló Bike i participació de socis i sòcies del club en diferents competicions | CUDOS

Tot a punt per la tercera Meló Bike
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En els dos mesos anteriors us he 
parlat dels molts records que tinc 

del Cafè David en relació als jocs de 
cartes. Ara bé, qualsevol qui, com 
jo, busqui en el seu subconscient 
una imatge del cafè d’aquells anys, 
no només veurà taules amb el tapet 
verd. Segur que hi trobarà un ele-
ment inconfusible del local: el “xapo-
lín”. Tot i que us vaig dir que es feia 
servir a altes hores de la nit com a 
substitutiu de taula de set i mig o de 
bacarà, òbviament aquesta no era la 
seva funció. El joc que s’hi feia era 
el típic del billar americà, amb les 16 
boles, una tota blanca i 15 de dife-
rents colors numerades de l’1 al 15.

Les partides es disputaven entre 
dos contrincants, si bé també se’n 
feien algunes entre quatre, per pare-
lles. Qui guanyava tenia dret a jugar 
la partida següent amb el nou que en-
trava (sempre hi havia cua), i aquest 
estava obligat a posar la moneda 
perquè les boles tornessin a sortir. A 
més a més, moltes vegades hi apos-
taven diners. La colla dels Santacreu 
del banc, Marcel barber, Ramon del 
Polla, Tonet de Vall-llebrera... eren 
grans jugadors de “xapolín”, gairebé 
professionals. Però recordo molt es-
pecialment el Ramiro de Puigdegalí, 
no perquè en sabés molt, que també, 

sinó perquè sempre ens ensenyava 
als xavals coses que despertaven la 
nostra curiositat. Per exemple, com 
fer pujar una bola de billar posada 
sobre les puntes primes de dos tacs 
junts, obrint i tancant els tacs per l’ex-
trem gruixut, fins a aconseguir que la 
bola arribés al capdamunt dels matei-
xos sense que s’escolés pel mig.

Una altra cosa que ens ensenya-
va el Ramiro als nois de la meva edat 
era a fer filigranes amb la bicicleta. 
Al carrer de les Monges, darrere del 
cafè, ell, assegut al seient, amb els 
peus als pedals i el manillar girat 90 
graus, s’agafava a la roda del davant 
amb les dues mans, una a cada cos-
tat, i en aquesta posició tan incòmo-
da mantenia l’equilibri, sense caure 
de la bicicleta. No és estrany que 
el seu fill i els seus néts siguin uns 
grans aficionats al ciclisme. 

Però tornem a entrar al local. Un 
altre joc habitual durant algunes tem-
porades va ser la “garrafina”, que es 
feia amb les 28 fitxes del dòmino. Era 
molt curiós. A la taula hi seien quatre 
jugadors, però en cada jugada només 
n’hi participava tres, per rotació. Ca-
dascú havia de lligar les seves fitxes 
de manera que li quedés el mínim de 
punts possibles en les fitxes que no 
lligaven. Aquestes es podien col·lo-

car a la fila d’un altre quan passava, o 
sigui, quan ja no podia seguir posant 
les seves. Es començava pagant el 
punt a dos rals (aquella moneda fo-
radada de 50 cèntims tan graciosa) i 
s’anava doblant la quantitat fins que 
un jugador es quedava amb tots els 
diners de la taula, que eren fixos per 
partida. Un personatge habitual de la 
“garrafina” era el “Monsieur”, un avi 
francès (em sembla que era parent 
de cal Rana) que va marxar per la 
guerra i va tornar a Artesa un cop ju-
bilat. Sempre ens explicava històries 
viscudes a França.

Hi havia, finalment, molts clients 
que amb les cartes feien solitaris, 
una cosa que avui potser s’ha perdut 
una mica. N’hi havia de molts tipus, 
alguns eren molt bonics i francament 
molt difícils de solucionar. Alguns 
cops, al voltant d’una taula on algú 
feia un solitari, hi havia quatre o cinc 
clients rodejant-la i dient la seva. En 
aquests casos jo ja no en deia un so-
litari, sinó un “multitudinari”. El Ventu-
ra del Sisquet, o el senyor Martínez, 
n’eren grans aficionats. No paraven 
de tirar les cartes una i altra vegada 
fins que treien el solitari, o sigui fins 
que sortia bé. Jo també en feia, però 
no tenia tanta paciència: si a la se-
gona no em sortia, mirava al voltant 
i, quan no em veia ningú, feia alguna 
trampa. Aleshores no fallava: jo tam-
bé treia el solitari. 

Altres jocs del cafè

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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in memoriam
El Benet era un home molt senzill 
amb una gran riquesa dins seu. 
La Felicitat la sabia trobar en el 
seu dia a dia, ens la contagiava i 
ens feia el millor regal.

Sempre estava content, enca-
ra que la vida li hagués ensenyat 
la seva cara més amarga, ell hi 
ficava el seu millor somriure i ho 
canviava tot.

Sempre deia “la felicitat se la 
fa un mateix”, i quina raó que te-
nia. Era feliç amb molt poca cosa: 
saludar-vos pel carrer, explicant 
les seves anècdotes de joventut, 

cantant les seves cançons de la 
mili,... I quin gust que ens dona-
va escoltar-te quan cantaves les 
caramelles!

El Benet se sentia una perso-
na molt estimada per tots, porta-
va la seva Artesa al cor.

Mai un metre quadrat de bal-
có havia estat tan ben aprofitat, 
des d’allí ho controlaves tot i ens 
regalaves la teva rialla i fins i tot 
pel confinament ens hi vas fer 
una bona actuació.

Gràcies per cuidar-nos a tots, 
ser un marit exemplar i un pare 

excepcional i gràcies, gràcies, 
gràcies a cada un de tots vosal-
tres per a fer-lo sentir l’home més 
estimat del poble, el Benet us 
portarà sempre al cor.

Benet Porta i Codina

El Club de Lectura de la Biblioteca Joan Malu-
quer i Viladot vol expressar el condol més 
sentit per la mort del nostre company Joan 
Serentill. Acompanyem la família i amics en 
aquests moments de tristesa i dolor. | Club 
de Lectura de la Biblioteca

Joan Serentill

“El  Benet de cal Carreter”
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Comiat al nostre padrí Josep, 
que ens va deixar el 9 d’agost.

Hola padrí,
Fa molts anys ens vas dir 

que arribaries als 100, es po-
dia complir o no, i fins i tot això 
has fet possible. Sempre concís, 
precís i amb una elegància ex-
trema, ens has regalat un segle 
d’amor i companyia però el que 
tenim clar és que per nosaltres 
sempre seràs etern.

Ens has ensenyat com hem 
de passar per aquesta vida, amb 
valentia i comprensió, sense re-
signació i acceptant les coses 
tal com venen. Tu mateix les 
has passat de tots colors, vivint 
a primera línia una de les bata-
lles més cruels que aquest món 
ens ha donat, passant set i por 
entre trinxeres, havent de sacri-
ficar bona part de la teva joven-
tut. Has vist famílies destrossa-
des de molt a prop, has perdut 
amics i els germans pel camí 
però sempre has mantingut la 
mateixa força i vitalitat per esti-
mar-te la vida i aferrar-t’hi.

Mai has caigut en el desà-
nim, mai t’hem sentit una pa-
raula negativa cap a ningú. Junt 
amb la iaia, heu demostrat que 
l’amor etern existeix, en un camí 
ple de pedres, heu trobat la ma-
nera d’anar-lo aplanant i poder 
avançar, vingués el que vingués 
sempre heu sabut decidir i ac-
tuar conjuntament, sempre com 
un equip que sap remar junt en 
la mateixa direcció, encara que 
estiguéssiu cansats, desprenent 
sempre un somriure i el millor 
de tot, és que ens ho heu sabut 
transmetre.

Ens vau obrir les portes de  
Colldelrat, on a part d’ensenyar- 
nos tot allò que us envoltava, 
vam poder passar els millors es-
tius de la nostra infància al vos-
tre costat, jugant i ajudant-vos 
en el que podíem, quelcom que 
mai oblidarem.

Amb tu hem après que:
- No és vell aquell que perd 

el cabell o l’última dent, sinó qui 
perd l’esperança.

- No és vell qui porta al seu 

cor l’amor sempre present.
- No és vell qui manté la fe 

en si mateix, qui viu sanament 
i alegre, convençut que per un 
cor pur no hi ha edat.

- El cos envelleix, però no la 
vitalitat i l’esperit que duem dins.

Gràcies per tot, padrí, per 
l’exemple que ens has donat de 
com viure la vida, per aquestes 
mil anècdotes que ens has anat 
explicant dia rere dia i que amb 
tanta passió t’hem escoltat, però 
sobretot perquè ens has trans-
mès saber apreciar el regal que 
és la vida.

T’estimem molt, descansa en 
pau. | Els teus nets i besnets.

Josep Serra i Cardeñes
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NOVEL·LA

És que abans no érem així.  Empar 
Moliner. Columna
Després de l’èxit de Tot això ho faig 
perquè tinc molta por tornen els millors 
contes d’Empar Moliner, més sarcàsti-
ca, més commovedora i amb més sen-
tit de l’humor que mai.

La xarxa porpra. Carmen Mola. La 
Campana
Un dia tòrrid d’estiu la inspectora Elena 
Blanco entra a casa d’una família de 
classe mitjana i arriba fins a l’habitació 
del fill adolescent. A la pantalla de l’or-
dinador es confirma el que temien: el 
noi està veient en directe com dos en-
caputxats torturen una jove. Impotent, 
presencia el sàdic espectacle fins a la 
mort de la víctima.

Alliberat. E.L. James. Rosa dels Vents
El casament de la dècada, en què en 
Christian Grey s’unirà a l’Anastasia 
Steel en matrimoni. Ara bé, està fet 
per això, ell?

Elles parlen. Miriam Toews. Les Hores
Una nit, vuit dones mennonites es tro-
ben en un paller per fer una reunió se-
creta. Els darrers dos anys, elles i més 
d’un centenar d’altres noies han estat 
violades repetidament per dimonis que 
venen a castigar els seus pecats.

Una lluna a la finestra. Marta Tena 
Subirats. Onada
Un cadàver. Retorn als orígens. Una 

pèrdua insubstituïble. Lluita maqui. Els 
Ports. Gelosia. Culpabilitat. Venjança. 
Prediccions i conjurs. El monestir de 
Benifassà… Còctel en una novel·la 
curta amb una llarga història.

NOVEL·LA JUVENIL

L’Ickabog. J.K. Rowling. Salamandra

Caminant junts per la lluna.  Pep 

Puig. L’Altra Tribu

Eskoria. Alfredo Gómez Cerdà. Ediciones 
SM

No em bacil·lis! Montserrat Argerich 
Tarrés. Eumo

Les tombes d’Atuan. Ursula K. Le 
Guin. Raig verd

Com llàgrimes en la pluja.  Jordi 
Sierra i Fabra. Cruïlla

CONEIXEMENTS 
ADULTS

En defensa pròpia. Joan Tardà i 
Coma amb la col·laboració de Sergi Sol.  
Pòrtic

Entramats: mètodes d’aprenen-
tage cooperatiu i col·laboratiu. 
David Duran Gisbert, Carles Monereo Font.  
Horsori

El petit ikigai: com trobar el teu 
camí a la vida. Héctor Garcia, Fran-
cesc Miralles. Fanbooks

Catalunya, potència logística 
natural: l’Estat contra el mercat. 
Ramon Tremosa i Balcells. Raval Edicions

Com TV3 no hi ha(via) res. Salva-
dor Alsius. Pòrtic

Filla de l’1 d’octubre: relat per-
sonal de tres anys de compro-
mís polític. Laura Borràs. Enciclopèdia 
Catalana

INFANTIL

Fem una mona de Pasqua?  Ro-
ger Roig i Hugo Prades. Cossetània

El llibre de Gianni Rodari: versos, 
contes i vida. Edició d’Alice Incontrada 
i Jorge de Cascante. Blackie Books

notícies
NOVETATS   
SETEMBRE

de la biblioteca
Activitats
• 12 de novembre a les 17.30  

Hora del conte de la Biblioteca 
Àrea d’Activitats 

• 16 de novembre d’11.00 a 13.00  
Cartes d’exiliats a la legació 
de Mèxic a París i altres docu-
ments.  
Taller proposat per F. Bonnet, 
hispanista francesa 
1r pis 

• 17 de novembre a les 20.00 
Reunió Club de lectura Adults 
Àrea d’Activitats 

• 19 de novembre a les 17.00 
Reunió Club de lectura Infantil  
Àrea d’Activitats                                                                                  

• Fins al 30 de desembre 
Exposició Per sucar-hi pa. Set-
mana del Llibre Infantil i Juvenil 
Àrea d’Activitats 

• Fins al 31 de gener 
Exposició Dibuixos, de Montse 
Terés, Replà escala          

• Tot el 2021  
Exposició 15 anys del Club de 
Lectura de la Biblioteca, 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.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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fa 25 anys
La visita del president de la Ge-

neralitat, Jordi Pujol, ocupa algu-
nes de les pàgines més destacades 
de la revista: portada, editorial i pà-
gines centrals.

PORTADA. Dues instantànies 
del fotògraf Joan van immortalitzar 
la visita del president Pujol a la Coo-
perativa (a dalt) i a la fàbrica de Mo-
bles Ros (a baix).

EDITORIAL. Amb el títol La visi-
ta, la secció tractava la notícia del 
mes. Parlava de les empreses que 
protagonitzaren la jornada i es feien 
grans elogis de Pujol. Malgrat els 
seus mèrits polítics, avui dia potser 
hauríem de parlar-ne amb més pru-
dència.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net París dedicava la secció a Joa-
quim Trepat: forner. Joaquim Trepat 
i Fernández va néixer a Vilanova de 
Meià el 1925 i era conegut com el 
Quimet de Vilanova. El seu pare era 
sabater. Tenia dues germanes i ell 
era el segon. Va anar a l’escola fins 
que va esclatar la guerra, de la qual 
en tenia terribles records. Entre els 
16 i els 20 anys va aprendre l’ofici al 
forn Sacus d’Agramunt. Després de 
dos anys i mig de mili, va treballar 
nou mesos al forn de Cal Clemen-
te de Vilanova i, posteriorment, en 
diversos pobles del Pirineu. A Alins 
va conèixer la que seria la seua es-
posa, Maria Colom i Vidal. Es van 
casar el 1954. Finalment, va fer de 
forner a Vilanova (1958-1990) fins 
que es va jubilar i va tancar el forn. 
Eren famoses les seues coques de 
“xefles” (expressió pallaresa, equi-
valent a les de samfaina o recapte), 

de les quals deia que “els de Barce-
lona se les emportaven a munteres”.

CARTES A LA REDACCIÓ. Tot i 
estar encabida en aquesta secció, la 
informació que aportava Ramon Ros 
i Canosa és francament interessant. 
Feia referència a continguts relacio-
nats amb artesencs que havia des-
cobert en el llibre Historia del auto-
móvil en España, de Joaquín Ciuró: 
la fàbrica de rodes de José Feixes 
(dècada de 1920), la creació de 
l’empresa de transport de viatgers 

Hispano Montañesa –la primera 
d’Espanya- per Martín Bruno Malu-
quer (1908) i la fabricació d’un cotxe  
esportiu anomenat Clua (1955) pel 
mecànic J. Clua. La referència a 
l’empresa de viatgers té relació amb 
la foto que es va publicar a la secció 
Imatges d’Ahir.

CENTENARI DEL CINEMA. Ma-
gí Serra i Piqué publicava la cinque-
na i darrera entrega sobre el cinema 
a Artesa abans de la guerra civil: Ci-
nema a la sala del Coro (2). El local 

Octubre       
de 1996
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

de la Dàlia Blanca va haver d’adap-
tar-se a les noves normatives. Es va 
construir una tribuna de projecció, 
es va canviar el sentit de projecció i 
es va fer una sortida cap al jardí, que 
donava al carrer de les Monges. A 
més, es va dotar el local de “les pri-
meres butaques que hi va haver en 
un local públic a Artesa”. Piqué re-
passava diversos personatges que 
intervenien a la sala, especialment 
els que “tiraven” les pel·lícules, i ens 
ofereix una relació de les pel·lícules 
més destacades. Acabava la sèrie 
d’articles tot fent referència a les dar- 
reres sessions cinematogràfiques 
del mes de gener de 1938. Després, 
“el projector va deixar d’emetre els 
seus raigs lluminosos”.

INAUGURACIONS. Dues empre-
ses d’Artesa varen fer venir el presi-
dent Pujol és la crònica de la redac-
ció de la que seria, si no vaig errat, la 
tercera i última visita oficial del pre-
sident Pujol a Artesa. Acompanyat 
de la seua esposa, del conseller 
d‘Agricultura, Xavier Marimon, i del 
delegat del Govern a Lleida, Fran-
cesc Vidal, entre moltes altres au-
toritats, sobretot locals i comarcals, 
el 19 d’octubre Pujol va inaugurar la 
fàbrica de pinsos de la Cooperativa 
d’Artesa i l’ampliació de les instal·la-
cions de Mobles Ros. Abans havia 
fet la visita de rigor a l’Ajuntament 
i, posteriorment, va participar en el 
dinar que la Cooperativa havia or-
ganitzat al pavelló poliesportiu (840 
comensals), on es va lliurar un reco-
neixement als diferents presidents 
de l’entitat des de la seua creació el 
1958.

HISTÒRIES I LLEGENDES. Sí-
coris signava un dels seus típics ar-
ticles relacionats amb les festes po-
pulars: Les fulles cauen... Tots Sants 
retorna. Al marge de les referències 

a la visita al cementiri i a la castanya- 
da, explica una curiosa anècdota, 
que ell qualifica com a “llegenda” i 
que li va passar a un pagès anome-
nat Bepo la vigília de Tots Sants.

PETIT COSTUMARI. M. Isabel 
Pijoan Picas publicava la segona 
part de Josep Gili i Alcedà, i quatre 
generacions d’estiuejants a Vilanova 
de Meià. Aquest capítol explicava 
anècdotes de la tercera generació, 
formada per la seua mare i el seu 
oncle, Mercè i Joan Josep Picas Gili. 
Aquesta família s’allotjava a l’Hostal 
Pissé i Pijoan parla de diferents per-
sonatges, propietaris i estiuejants, 
però destaca la figura de la senyora 
Marieta, “mare dels germans Armen-
gol de cal Pissé”.

FULLS D’INFORMACIÓ MU-
NICIPAL LOCAL. Tots els punts de 
l’ordre del dia del ple ordinari del 9 
de setembre van ser aprovats per 
unanimitat. La majoria tenien rela-
ció amb obres i destaca pel volum 
econòmic (92,5 milions de pessetes) 
l’aprovació definitiva i la contracta-
ció mitjançant subhasta pública de 
l’abastament d’aigua a Montmagas-
tre, Sant Marc i la Vedrenya.

INFORME. En l’article L’escis-
sió d’ERC la redacció es feia ressò 
de la sobtada sortida del partit del 

seu principal dirigent, Àngel Colom, 
acompanyat entre d’altres per Pilar 
Rahola i l’alentorní Benet Tugues 
per fundar el Partit per la Indepen-
dència. S’hi recollia les impressions 
de l’alcalde Jaume Campabadal, 
que feia dos anys era el president 
d’ERC i, per tant, passava a ser 
temporalment el màxim dirigent del 
partit. Campabadal es mostrava 
“moralment enganyat”, però espe-
rançat que en el Congrés d’aquell 
novembre a Vilafranca del Penedès 
hi hauria una candidatura unitària 
per dirigir el partit. Respecte a la mi-
litància d’Artesa, afirmava que ningú 
havia abandonat ERC.

EN MEMÒRIA. A José Luis Ro-
dríguez Lorenzo és una emotiva 
poesia que Ana Belén dedicava a la 
memòria seu germà en representa-
ció de tota la família.

IMATGES D’AHIR. S’hi comenta-
va una foto de la carretera d’Agra-
munt datada al 1914. És una imatge 
de la col·lecció de Josep Boldú. S’hi 
veu molt ambient i alguns carruat-
ges. Al centre de la carretera, hi ha 
un òmnibus de la línia Hispano Mon-
tañesa amb passatgers dalt del ve-
hicle, una cosa avui impensable al 
nostre país, però no en altres llocs 
del món.
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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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Aviat se celebrarà Tots Sants, un 
dia dedicat als nostres difunts i 

trist per moltes persones, ja que pen-
sem en aquells qui estimàvem i ja no 
podem abraçar. 

Tota pèrdua comporta un procés 
psicològic amb diferents fases que 
ens permeten elaborar el dolor en 
l’àmbit emocional i integrar-lo a la 
nostra consciència. Una de les fa-
ses és l’acomiadament. El ritual de 
comiat té una gran importància en 
el procés d’elaboració i acceptació 
d’una pèrdua, ja que dóna l’oportuni-
tat de fer més real la mort i de com-
partir el dolor. Les persones que no 
han pogut estar presents en la mort 
o en la cerimònia de comiat normal-
ment tenen més dificultats per elabo-
rar la pèrdua, ja que la ment no en 
té evidències i no fa real el fet.

Durant el confinament i la pandè-
mia hem vist com moltes famílies han 
patit pèrdues i no han pogut estar 

amb la persona estimada, acomia-
dar-se’n ni compartir el dolor. Segu-
rament aquestes famílies s’han sentit 
molt soles i han tingut dificultats per 
elaborar el dol.

Una eina que considero útil per 
aquestes famílies i totes aquelles que 
no s’han pogut acomiadar dels seus 
estimats és elaborar un ritual sim-
bòlic. Consisteix en planificar i rea-
litzar una pràctica d’acomiadament 
personalitzada per fer real la pèrdua, 
compartir el dolor i poder iniciar el 
procés de dol. Alguns exemples po-
drien ser anar a algun lloc represen-
tatiu i llegir unes paraules, plantar un 
arbre, enterrar alguna fotografia, fer 
un escrit, cremar-lo i enterrar-lo, una 
caminada o alguna activitat en honor 
a aquella persona, escriure una carta, 
un collage o fer un recull de coses im-
portants de la persona, entre altres. 
És important que sigui alguna cosa 
que tingui significat per qui ho fa. Tan 

important és fer el ritual com plani-
ficar-lo, ja que el sol fet de pensar i 
preparar ja és terapèutic. S’hauria de 
pensar en què volem simbolitzar (un 
acomiadament, un recordatori,...); 
com ho podem simbolitzar (volem es-
criure alguna cosa, dur a terme algu-
na activitat o anar a algun lloc); amb 
qui ho volem fer i on.

A més dels rituals simbòlics d’aco-
miadament també es poden fer ri-
tuals per recordar. Poden ser l’1 de 
novembre, però també el dia de l’ani-
versari del difunt, el de l’aniversari de 
la seva mort o simplement algun dia 
que sigui especial per la família. Els 
rituals han format part de la humani-
tat des de la prehistòria, ja que aju-
den a compartir, a celebrar, a marcar 
un inici i un final, a elaborar emocions 
i a processar pensaments. Han estat, 
són i seran importants per les per-
sones. | Anna Balcells, Psicòloga 
clínica, col·legiada nº 20605

Rituals simbòlics, una eina per elaborar el dol

psicocàpsula
Anna Balcells i Molina
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Josep Galceran

Recordant les converses del 
Quimet i el Cosme (II)

humor

- Senyor alcalde, ja has fet la 
maleta?	No	vas	dir	que	deixaràs	
l’alcaldia el proper mes de 
gener?

- Sí, és clar. Només estic preparat 
per si lo Castellot entra en 
erupció	i	hem	de	marxar	a	corre-
cuita com ha passat a l’illa de La 
Palma.
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reflexionem
Un home va poder pujar al cel 

i, a la tornada, va explicar que 
havia contemplat des de dalt la vida 
humana. Va dir que som un mar de 
focs, ja que cada persona brilla amb 
llum pròpia entre totes les altres.

No hi ha dos focs iguals. Hi ha 
focs grans, focs petits i focs de tots 
els colors. Hi ha gent de foc serè, 
que ni s’assabenta del vent, i gent de 
foc boig que omple l’aire d’espurnes. 
Alguns focs, focs babaus, no il·lumi-
nen ni cremen; però altres cremen la 
vida amb tanta passió que no se’ls 
pot mirar sense parpellejar i qui s’hi 

acosta s’encén, hi ha focs amb vida 
pròpia, focs que ens agrada tenir a 
prop, focs per ballar junts.

Aquesta història se centra en la 
visió del món 
com un lloc me-
ravellós ple de 
persones molt 
diferents entre 
nosaltres, però 
que no deixem 
de ser persones 
que compartim 
la vida i el món.

Ens hem d’atrevir a viure inten-
sament, però cadascú a la nostra 
manera, sense intentar imitar ni ser 

com algú altre.
Hem de tenir present que som 

éssers únics i irrepetibles, i per això 
hem de desplegar totes les nostres 

virtuts, les ga-
nes de viure, la 
manera de ser 
pròpia, sense 
privar-nos-en 
només pel que 
diran.

Hem de 
compartir amb 
els nostres 

companys i companyes de vida  i, 
per damunt de tot, hem de gaudir de 
cada instant.

Vista aèria
Mercè Nogués

Som un mar de focs, 
cada persona brilla 

amb llum pròpia 
entre totes les altres

46 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I octubre 2021 I Núm. 458



reflexionem la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

La nit del 30 de setembre a l’1 d’octubre va cedir la paret posterior d’un magatzem de gra a Artesa i en va sortir gran 
part del contingut provocant un terrabastall que va alarmar el veïnat més proper, però no hi va haver ferits | Jordi Farré


