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gener

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
dia 1: Sefh

DEFUNCIONS
dia 8: Joan Lanchas i Solé (75 anys), 

natural de Balaguer
dia 16: Jubita Sabartés i Riera (91 

anys), natural de Collfred
dia 19: Eduardo Sampietro i Iglesias 

(87 anys), natural de Vielha
dia 23: Ramon Ros i Canosa (79 

anys), natural d’Artesa de Segre

VILANOVA DE MEIÀ

DEFUNCIONS
dia 10: Rosa Pujol i Bertran (93 

anys), natural de La Baronia 
de Rialb

dia 28: Antoni Sala i Ponsa (96 
anys), natural de Tòrrec

Tot el mes
Exposicions a la Biblioteca (p. 38)

Tots els diumenges
Mercat Tot d’Aquí al nucli antic 

25 de febrer
A les 19 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
lliurament de premis del 5è Concurs 
Fotografies amb DO

8 de març
Dia Internacional de les Dones. A 
les 19 h, al vestíbul del Cubtural, 
concert de Maria Baró i recital de 
poemes de Sílvia Cardona. A la 
Biblioteca, reposició de l’exposi-
ció Una artesenca amb coratge, 
Francesca Solé Clotet “Sisqueta”. 
Organitza: Artesenques Actives

10 de març
A les 17:30 h, al Cubtural, Aules de 
Formació de la Noguera. Conferèn-
cia La importància de seguir bé els 

tractaments, a càrrec de la farma-
cèutica Montse Pedró Carulla

11 de març
A les 19 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
presentació del llibre Dones al mar-
ge, d’Ivet Eroles

13 de març
A les 18 h, al Cubtural, teatre 
familiar: Italino Grand Hotel, de la 
companyia La Tal

18 de març
A les 16:30 h, a l’Àrea Activitats 
de la Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot, reunió del Club de Lectura 
infantil

19 de març
A les 22 h, al Cubtural, representa-
ció de la comèdia Master Xof, amb 
Joan Pera

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.

gener

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 2,5°
Temperatura màxima: 13,5° (dia 11)
Temperatura mínima:     -9° 
             (dia 15)
Dies amb precipitació:   1
Precipitació màxima:    2 mm
            (dia 5)   
Total precipitacions      2 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:     1,9°
Temperatura màxima:    15,8° (dia 11)
Temp. mínima:       -9,4°  (dies 16 i 28)
Dies amb precipitació:    6 *
Precipit. màxima:     0,7 mm (dia 5)
Total precipitacions:        1,1 mm
* La majoria són dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      3,6°

Temperatura màxima:      14,8° (dia 1)
Temperatura mínima:      -5,5° (dia 6) 
Dies amb precipitació:     1
Precipitació màxima:      0,5 mm
               (dia 10)
Total precipitacions:        0,5 mm

FORADADA              
Dies amb precipitació:  2
Precipitació màxima:       7 mm (dia 4)
Total precipitacions:     13 mm

A la revista de desembre, al text 
de Bartomeu Jové hi havia de dir 
que el debat sobre sanitat orga-
nitzat per La Palanca el 1989 es 

va fer al Cine Catalunya, i a la de 
gener, a l’editorial hi havia de dir 
que Maricel Segú és alcaldessa 
de Foradada des de 2011.

Fe d’errates
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Va de vots
Durant gairebé 40 anys vam haver 
de partir una dictadura que ens 
privava, entre moltes altres coses, 
d’exercir un dels drets més bàsics: 
votar. A més de bàsic, també és 
simple. Ho és tant que costa d’en-
tendre allò que es diu a vegades i 
que potser vol manifestar algun altre 
tipus de sentiment relacionat amb la 
desafecció política: “ja estic cansat 
de tant anar a votar”.
Sigui com sigui, fa pocs dies hem 
viscut diferents episodis, relacionats 
amb el fet de votar, que podríem 
qualificar d’esperpèntics, ja que es 
tracta d’una cosa tan simple.
Començarem pel Benidorm Fest, on 
s’havia d’escollir la representació 
espanyola a Eurovisió. Es veu que 
hi havia un sistema de votació mixt, 
on la part popular tenia un determi-
nat pes específic. Doncs bé, aquest 
sector es va decantar per una cançó 
que després no va guanyar. A partir 
d’aquí, polèmica servida.
Per acabar-ho d’adobar, al Congrés 
espanyol, l’error del vot d’un diputat 
del PP va permetre l’aprovació de la 
reforma de laboral que proposava 
el Govern. Errors en votacions són 
freqüents, però que hagin decantat 
la balança no ho recordem. Ara, el 
PP amenaça d’acudir als tribunals, 
com sempre. Serà perquè l’alta judi-

catura es mostra tant o més conser-
vadora que ells?
Al Parlament de Catalunya tenim la 
retirada de l’acta d’un diputat de la 
CUP. El tema havia aixecat polse-
guera abans que fos definitiu, però 
res a veure amb l’enrenou posterior. 
És clar que els catalans, malaurada-
ment, ja hi estem acostumats.
Com a fet més proper, l’Ajuntament 
d’Artesa ha posat en marxa una 
consulta en línia per a la denomina-
ció d’una plaça. D’entrada és una 
iniciativa que cal valorar positiva-
ment perquè promou la participació 
ciutadana. Ara bé, ens han arribat 
diferents comentaris al respecte: 
que si es pot votar tantes vegades 
com vulguis, que les generacions 
més grans no dominen les noves 
tecnologies, que caldria més op-
cions o deixar-ne una d’oberta, que 
estaria bé conèixer els arguments a 
favor de cada opció... En fi, molt a 
millorar.
Poc després de tot plegat, The 
economist, setmanari britànic con-
servador de reputació internacional, 
ha deixat Espanya en la “segona 
divisió” de la democràcia mundial. 
En el seu informe anual, passa de 
“democràcia plena” a “defectuosa”.
Com deia aquell, embolica que fa 
fort!
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noticiari

Des del punt de vista meteorolò-
gic, el passat mes de gener 

passarà a la història per la persis-
tència de la sequera i de les gelades 
nocturnes. No és només una per-
cepció de la gent, sinó que les dades 
així ho demostren. Les imatges de 
camps gebrats i aigua gelada durant 
dies i dies, sobretot a les obagues, 
també ho evidencien.

Pel que fa a la sequera, el darrer 
dia de pluja abundant queda lluny: 
va ser el 24 de novembre. Per tant, 
més de dos mesos sense gaire-
bé precipitacions, amb registres de 

només algunes dècimes de litre en 
la majoria dels casos. Des d’aquella 
data fins al 31 de gener, als obser-
vatoris d’Artesa, Baldomar i Vilano-
va, el total d’aigua recollida ha estat 
només de 3,5 l/m2; 4,4 l/m2 i 1,9 l/
m2 respectivament. I en començar el 
mes de febrer, la manca de pluges 
ha tingut continuïtat.

Respecte a les temperatures, el 
tema és diferent. Mentre a Baldo-
mar, sobretot, i també a Artesa, les 
gelades nocturnes han estat per-
sistents amb temperatures força 
baixes, a Vilanova han tingut un ge-

ner més suau. Les persones aficio-
nades a veure l’espai El Temps de 
TV3 s’hauran adonat que Baldomar 
apareixia sovint entre les mínimes 
més baixes del país.

La temperatura mitjana del gener 
és un clar indicador: a Artesa, 2,5º; 
a Baldomar, 1,9º i a Vilanova, 3,6º. 
Almenys des de 2010, es tracta del 
gener més fred en els dos primers 
casos, només igualat pel gener de 
2019 a Baldomar. Enguany, però, 
l’absència de boires ha estat un fac-
tor determinant, perquè les tempera-
tures diürnes han pujat més de l’ha-

Sequera i gelades persistents
Aigua congelada només tocar a terra, a Collfred, i paisatges blancs a l’horta d’Artesa i rodalia | Ramon Giribet, Jordi Farré

6 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Febrer 2022 I Núm. 462



bitual. En cas contrari, les mitjanes 
podrien haver estat de rècord.

Si ens fixem només en les mí-
nimes, també hi trobem diferència. 
Mentre a Artesa i Baldomar només 
hi ha hagut una nit sense gelades en 
tot el mes, la del 10 de gener, a Vila-
nova han sigut 7. Per altra banda, la 
temperatura mínima mitjana ha estat 
de -5,1º a Artesa, -6,1º a Baldomar i 
-1,2º a Vilanova.

Un període especialment fred 
ha estat el comprés entre el 13 i el 
31 de gener, coincidint les tempera-
tures més baixes amb la Setmana 
dels Barbuts i fent bona la saviesa 
popular. En aquests dies, les mí-
nimes gairebé no van pujar de -7º 
a Baldomar, amb una mitjana en 
aquest període de -7,8º, i mínimes 
absolutes de -9,4º els dies 16 i 28. 
En les mateixes dates, les nits d’Ar-

tesa sempre han estat per sota de 
-5º, amb una mitjana de -6,7º i una 
mínima absoluta de -9º el dia 15.

En canvi, Vilanova de Meià va 
tenir una mínima mitjana de -2,2º 
durant aquest període, amb només 
3 ocasions per sota de -4º i una mí-
nima absoluta de -5,3º el dia 22. A 
Vilanova, la mínima més baixa de 
gener es va donar fora de la Setma-
na dels Barbuts, el dia 6, amb -5,5º.

Font gelada a Alòs de Balaguer, i el canal d’Urgell, també gelat, a l’alçada de la Peixera | Jordi Farré, Ramon Giribet
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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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E l ple ordinari del 7 de febrer, el-
primer amb Maria Cusola d’alcal-

dessa, presentava un ordre del dia 
amb més punts dels que era habitual 
des de feia molt de temps. Concre-
tament, la convocatòria contenia 20 
punts, als quals encara se n’hi va 
afegir un parell més amb caràcter 
d’urgència abans de començar.

No obstant, la majoria de temes 
eren de tràmit i tots van ser aprovats 
per unanimitat. Dels que tenien rela-
ció amb la redistribució del cartipàs 
municipal després de la renúncia de 
l’alcalde Sabanés, destaca el fet que 
Josep M. Farré (JxC), fins ara segon 
tinent d’alcalde, passa a ser-ne el 
primer, en lloc de Cusola. La segona 
tinença d’alcaldia passa a mans de 
Carles Serra (ERC) i en la tercera 
continua Alba Boher (ERC).

Entre la resta de punts, hi trobem 
l’aprovació de dues memòries valo-
rades. Una és sobre la conservació 
i manteniment de la llera del Senill 
des del polígon industrial fins a la ca-
rretera de Montsonís i l’altra, una ac-
tualització de la memòria de la xarxa 
de sanejament, tractament d’aigües 
i incorporació d’una xarxa d’aigües 
separativa de Vall-llebrera, que ha 
calgut incrementar un 5,5% perquè 
el concurs per adjudicar l’obra va 
quedar desert. També es va aprovar 
la darrera certificació de la renovació 
de l’enllumenat públic, que estava 
pendent fins que s’han fet algunes 
millores.

Altres temes aprovats són el canvi 
del model de control intern de règim 
de fiscalització i intervenció compta-

ble, que serà més senzill, una moció 
a favor del model d’escola catalana 
proposada per l’Associació de Muni-
cipis de Catalunya i l’Associació de 
Municipis per la Independència, un 
nou conveni col·lectiu acordat amb 
el personal municipal, ja que l’an-
terior era de 2012, un Pla Local de 
Joventut fins al 2025 i un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Balaguer perquè el Museu de la 
Noguera doni suport al Museu del 
Montsec i a l’Espai Transmissor del 
Túmul de Seró.

PRÒRROGA DEL PRESSUPOST

Pel que fa al pressupost munici-
pal de 2022, va quedar prorrogat el 
de l’any passat per decret d’alcaldia, 
en espera que s’aprovi properament.

En l’apartat de precs i pregun-
tes, APC va lamentar el retard en 
la concessió de permisos d’obres i 
va reclamar millores en aspectes 

que deterioren la imatge del muni-
cipi com la neteja dels aparcaments 
municipals, el buidatge de les pa-
pereres, habitatges abandonats 
en el tram estret de la carretera de 
Ponts o contenidors moguts al final 
de la carretera de Tremp. Les res-
postes, bé de l’alcaldessa o d’altres 
membres de l’equip de govern, van 
ser per afirmar s’hi està treballant. 
També en l’apartat de precs i pre-
guntes i en relació amb la plantilla 
de l’Ajuntament, Boher va explicar 
han encarregat una auditoria sobre 
les necessitats del municipi, el nom-
bre de persones que hi treballen i les 
tasques que realitzen.

Per altra banda, APC es va 
queixar per no haver estat informats 
de la recepció oficial de Laura Vila-
grà, vicepresidenta del Govern, el 15 
de gener. L’alcaldessa va demanar 
disculpes i va dir que ho tindrien en 
compte.

La primera tinença d’alcaldia d’Artesa passa 
d’ERC a Junts amb la reforma del cartipàs

noticiari

El ple va aprovar la memòria valorada del manteniment del Senill | Jordi Farré
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L ’Ajuntament d’Artesa ha incorpo-
rat una nova zona a la carretera 

d’Agramunt, davant de la farmàcia, 
perquè estigui disponible per esta-
cionaments d’urgència relacionats 
amb compres en aquest establiment. 
La normativa estableix un màxim de 
cinc minuts que caldrà acreditar obli-

gatòriament amb un comprovant ho-
rari, que pot ser el disc horari o una 
anotació a mà.

RELLOTGES DE ZONA BLAVA

Per altra banda, el consistori ja té 
a disposició de la ciutadania els re-
llotges de zona blava, que serveixen 

per comprovar que no se superi el 
límit d’una hora fixat per l’estaciona-
ment en aquesta zona. Els rellotges 
es poden anar a buscar a l’Ajunta-
ment, són gratuïts i estan limitats a 
dos per cada unitat familiar. Qui no 
el tingui, pot anotar en un paper l’ho-
ra d’arribada. 

Nova àrea d’estacionament a la farmàcia
La nova senyalització que indica l’estacionament d’urgència, i els rellotges de la zona blava | Dolors Bella, Ajuntament d’Artea

E l responsable de l’empresa tar-
garina Electrotarr, que té as-

cendència al poble de Seró, es va 
posar en contacte amb l’Ajuntament 
d’Artesa a finals de l’any passat per-
què tenia ganes de fer una dona-
ció a la població. Després de rebre 
l’assessorament legal necessari i 
d’informar-se sobre la manera com 
es podia articular la iniciativa, es va 
decidir que es faria una donació de 
15.000 euros i que, com que la inver-
sió s’havia de fer en un terreny que 
fos públic, de titularitat municipal, es 
donaria també la paraula a la Junta 
Veïnal de Seró. La junta va proposar 
fer un tancat al voltant de l’edifici de 
l’Espai Transmissor, en consonància 

amb el seu estil. A més a més, també 
ha permès instal·lar un gronxador. 
Es va inaugurar el 4 de febrer amb 

presència de l’empresa, la junta, l’al-
caldessa, Maria Cusola, i l’exalcalde 
Mingo Sabanés.

El donatiu d’una empresa permet fer millores a Seró

Inauguració de l’obra amb representants de l’empresa, la junta i el consistori
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E l dia de la Marató de TV3, el 19 
de desembre de 2021, ja hi ha-

via programada una altra activitat a 
la sala gran del Cubtural, escenari 
habitual del festival que el Club Es-
portiu Altis organitza des de l’any 
2000, de manera que el festival 
d’enguany, titulat “Tot el que vull per 

Nadal ets tu”, s’havia programat ini-
cialment per la setmana anterior, el 
12 de desembre, deixant pel dia 19 
només les activitats al carrer. 

De tota manera, la covid va impe-
dir que hi hagués prou persones dis-
ponibles i es va acabar postposant 
fins al 30 de gener.  Arribat el dia, el 

festival va tornar a ser un èxit, amb 
una recaptació de 520 euros que 
fan que, al llarg de tots els anys que 
porta colaborant-hi, aquest esdeve-
niment hagi aportat més de 21.500 
euros a la Marató. L’organització ha 
agraït la col·laboració de l’Ajunta-
ment i la participació de tothom.

Es fa esperar, però el Festival Altis per la 
Marató de TV3 torna amb la força de sempre

Els usuaris del Club Esportiu Altis van oferir actuacions de les diferents disciplines que treballen al gimnàs | Altis
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L ’actor hawaià Jason Momoa, 
que interpreta a Khal Drogo a la 

sèrie Juego de Tronos, s’ha allotjat 
uns dies a Alentorn a principis de 

mes de febrer, i també se l’ha pogut 
veure en algun restaurant d’Artesa 
de Segre. El motiu que l’ha dut fins 
aquí és el rodatge d’un “reality” d’es-

calada a Sant Llorenç de Montgai, 
The Climb, que passarà per diver-
sos indrets de l’estat coneguts per la 
pràctica d’aquest esport.

Un actor de ‘Juego de Tronos’ s’allotja a Alentorn

La Germandat de Sant Sebastià va celebrar la festa 
del patró amb la missa i la trobada, tot i que la covid 

va impedir fer el dinar de germanor habitual. | Dolors Bella

Festa de Sant Sebastià
E l 2 de febrer un foc que va començar en un renta-

plats va acabar cremant la cuina d’un habitatge a 
Artesa de Segre. En l’extinció hi van treballar Bombers 
d’Artesa i de Balaguer. | Bombers Voluntaris d’Artesa de Segre

Crema la cuina d’un pis a 
Artesa sense causar ferits

noticiari
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noticiari

Les restriccions aprovades des 
de l’inici de l’expansió de la va-

riant òmicron de la Covid-19, just 
abans de Nadal, van fer prendre a 
l’Ajuntament d’Artesa la decisió de 
no celebrar la matança del porc per 
Carnaval aquest 2022. La normativa 
vigent actualment sí que ho perme-
tria, ja que s’han anat flexibilitzant 

les mesures, però la logística i feina 
d’organització que comporta un es-
deveniment com aquest han fet que 
no es pogués preparar amb tan poc 
temps.

L’alcaldessa, Maria Cusola, ha 
explicat que l’únic motiu és aquest, 
que la tradició és ben viva i les ga-
nes de fer-la també. “És una festa 

delicada pel tema covid, ja que a 
banda d’ajuntar-se molta gent, tam-
bé hi ha el factor que és un àpat, així 
que ho vam veure molt complicat”, 
però ha assegurat que “si no hi ha 
cap altre contratemps, l’any vinent 
confiem tornar-la a fer”. L’any passat 
tampoc es va poder fer, també per la 
pandèmia.

Les restriccions per la Covid obliguen a 
suspendre la matança del porc de Carnaval

L ’Ajuntament ha proposat una enquesta a través d’in-
ternet, activa la primera quinzena de febrer, per opinar 

sobre quin ha de ser el nom de la nova plaça entre els 
carrers Jesús Santacreu i Sant Cosme i Sant Damià. Les 
propostes són Plaça 1714 i Plaça 1 d’octubre.

Plaça 1714 o 1 d’octubre?

L ’Ajuntament d’Artesa ha posat en marxa una cam-
panya per actualitzar els guals i aconseguir que 

només n’hi hagi a les portes i entrades on realment són 
vigents i cal respectar-los, ja que s’acumulen guals an-
tics que poden generar dubtes. Així, a partir de l’1 de 
març s’enretiraran els guals que no paguin la taxa. 

A més a més, el consistori aconsella comprar noves 
plaques als llocs on el gual és vigent, però encara hi ha 
plaques antigues. Les noves plaques valen 20 euros i 
es poden comprar a l’Ajuntament.

Dins de la mateixa campanya, i en referència als 
accessos als garatges particulars, el consistori recorda 
que cal sol·licitar autorització municipal per modificar o 
rebaixar les vorades o remuntes.

La Generalitat encara no ha informat l’Ajuntament 
d’Artesa de l’evolució de les obres de la variant. De 

fet, l’alcaldessa, Maria Cusola, ha explicat que no sa-
bien ni que el vicepresident Jordi Puigneró havia visitat 
el Pallars i havia manifestat “el compromís de la Gene-
ralitat amb l’Eix del Pallars” a principis de febrer.

El Govern no ha donat més 
detalls de l’obres de la variant

Comença una campanya  
per actualitzar els guals

E l primer cap de setmana de febrer va reobrir al pú-
blic l’Espai Transmissor del Túmul de Seró, que  

havia estat tancat durant el mes de gener. L’equipa-
ment ofereix visites guiades els dissabtes i diumenges 
al matí a les 11, 12 i 13 hores, i concertades. El primer 
cap de setmana de febrer també va reobrir el Centre 
d’Interpretació el Montsec, a Vilanova de Meià. 

Reobren el túmul de Seró i el 
Centre del Montsec a Vilanova
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baldomar
EMD Baldomar

PUOSC I PLA DE SALUT
Aviat començaran les obres 

d’arranjament del carrer del Calvari 
i del carrer i plaça del Portal, i una 
millora en part de la xarxa de distri-
bució de l’aigua potable.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA
El Consell Consultiu de la Gent 

Gran del consell comarcal ha orga-
nitzat classes set setmanes, dedica-
des a la gent gran, per aconseguir 
activitat mental i participació amb 
altres persones del poble. Les jorna-
des s’imparteixen al Casal.

Notícies de l’EMD

El curs s’ha fet els dimecres a la tarda, del 19 de gener al 2 de març | EMD

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: dilluns 21 de març.
- Artesa de Segre: dijous 3 i dilluns 21 de març.  
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 

Renovació i recollida els dies 1 i 3 de març, 
de 10 a 12 hores al Centre d’Entitats, impres-
cindible inscripció prèvia per telèfon a l’Ajunta-
ment (974 40 00 13), places limitades. També 
us podeu adreçar a la  comissaria de la Policia 
Nacional a Lleida, al carrer de l’Ensenyança, 2, 
sempre amb cita prèvia. L’horari és de dilluns a 
divendres de 9 a 20.30 hores per fer els tràmits 
del DNI i passaport, i de 9 a 14.30 hores per les 
TIE i documentació d’estrangers.

**
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noguera
EXPOSICIÓ DE 120 FÒSSILS I ROQUES AL 
MUSEU DE LA NOGUERA

E l museu de la Noguera, a Balaguer, acull fins al 27 
de febrer l’exposició Què tenim sota els peus? 550 

milions d’anys d’evolució a Ponent i el Pirineu, un reco-
rregut pel passat a través de 120 fòssils i roques recollits 
en 22 municipis amb reconstruccions de cinc animals ja 
extingits i informació sobre l’edat de cada fòssil, peculia-
ritats dels paisatges i distribució per períodes geològics.

La mostra vol donar a conèixer la gran diversitat 
geològica i biològica de la demarcació de Lleida, de gran 
riquesa en aquest sentit i que compta amb una figura de 

reconeixement internacional com és el Geoparc mundial 
UNESCO Orígens. 

De fet, la varietat de roques i restes paleontològiques 
i la disparitat d’edats de les mateixes resulten difícils 
d’explicar en un territori tan petit com són les terres de 
Lleida i Aran. Per això l’exposició té mostres de granit i 
pissarra, però també de maó, perquè no només vol mirar 
al passat, sinó que pretén fer reflexionar sobre el futur i 
la crisi ambiental que hem provocat els humans

Alguns dels elements destacats de la mostra són una 
de les roques més antigues, que és del Pirineu Axial i té 
550 milions d’anys; el fòssil més antic, de fa 440 milions 
d’anys, del Pallars Sobirà, i la primera planta amb flor 
apareguda al món, la Montsechia, trobada al Montsec. 
Una de les reconstruccions d’animals extingits és la d’un 
ictiosaure, un rèptil marí, únic a Catalunya, localitzat a 
Alòs de Balaguer.
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Una de les tasques del cafè que 
més m’agradava era la d’omplir 

ampolles. En aquella època la major 
part de begudes alcohòliques d’alta 
graduació que se servien al Cafè 
David, com als altres establiments, 
suposo, eren “de garrafa”. Això, en 
primer lloc, requeria tenir espai su-
ficient per emmagatzemar unes 
quantes garrafes, que podien ser de 
fins a vint litres. No era un problema 
pel nostre local, ja que el soterrani 
del cafè era tan gran com la planta 
superior i sota la cuina hi havia un 
espai equivalent que feia el fet: era 
la bodega.

Però encara feia falta una altra 
cosa, uns estris gens banals, els 
embuts. En teníem tres: un pels li-
cors de color fosc com el vermut, el 
conyac o el rom; un altre per les be-
gudes transparents com la ginebra, 
el vodka o el Cointreau; finalment, el 
tercer embut era pels licors dolços i 
de colors, com el moscatell, l’anís, 
la grosella 
i la menta. 
Calia seguir 
un ordre lò-
gic a l’hora 
de reomplir 
les ampolles 
i manejar els 
embuts amb 
molta cura, per tal de no fer barre-
ges perilloses que podien canviar 
de manera sospitosa el color natural 
d’algunes begudes. Si no ho feies 
així, podies trobar-te servint al client 
un anís verdós, una ginebra tèrbo-
la o un conyac rebaixat de grau i 
amb regust de vermut. Algú pot pre-
guntar-se perquè no netejàvem els 

embuts amb aigua entre ampolla i 
ampolla. Doncs suposo que no ho 
fèiem perquè a la bodega no hi ha-
via aigua corrent i, sobretot, perquè 
encara hagués estat pitjor que un 
client et reclamés que el conyac o la 
ginebra eren aigualits!

És clar que també teníem licors 
de marca, però eren més cars i als 
anys 70 tothom mi-
rava molt la pesse-
ta. Després, amb la 
recuperació econò-
mica, la gent va 
anar canviant de 
gustos. A mesura 
que vàrem passar 
de pessetes a du-
ros, el paladar se’ns va tornar més 
fi a tots i la garrafa va anar desapa-
reixent. Diria que a la dècada dels 
80 ja gairebé tothom demanava el 
“carajillo” amb el conyac de la se-
va marca preferida. Aquella imat-
ge encara la recordo perfectament, 

d’una vintena de va-
sets preparats per 
avançar feina, ben 
alineats, amb un 
ditet de conyac de 
garrafa cadascun 
(fins a la ratlla per 
ser més exactes) es 
va anar esfumant. 

Els clients van començar a demanar 
el “carajillo” amb el seu conyac o el 
cubalibre amb una ginebra determi-
nada. El que no va canviar, malgrat 
la recuperació del català amb l’arri-
bada de la democràcia, va ser el 
nom. No es va aconseguir que els 
clients demanessin un cigaló en lloc 
d’un “carajillo”.

De la beguda alcohòlica que en 
tinc més bon record, però no perquè 
me la begués, és del conyac Vete-
rano. L’any 1972, per celebrar que 
es complien 200 anys de la fundació 
de les Bodegas Osborne del Puerto 
de Santa María, van fer uns sortejos 
amb premis força importants. Per 
participar-hi calia retallar i enviar les 

xapes que em-
bolcallaven el 
tap de suro de 
les ampolles 
de Veterano. 
Com que era 
el conyac que 
més despatxà-
vem al cafè, 

vaig arribar a enviar-ne moltes. Així 
que un bon dia el David va rebre un 
telegrama on li deien que ens havia 
tocat el segon premi del sorteig: un 
flamant iot de 12 metres d’eslora! 
Quina sorpresa i quin maldecap!

Recordo que els nostres pares 
fins i tot varen anar al Saló Nàutic 
de Barcelona per veure com era una 
embarcació similar. El cert és que fi-
nalment van acceptar la contrapres-
tació monetària que els dirigents 
d’Osborne oferien i que era gairebé 
de 300.000 pessetes, segurament 
per sota del preu real. Jo vaig tenir 
el meu premi: em varen comprar una 
moto de 49cc, un Vespino de color 
blau, amb la qual corria per Artesa 
i podia presumir portant al darrere 
els meus amics o les amigues de la 
meva germana. Segurament hauria 
fatxendejat més amb una gorra de 
capità i plantat a la proa del iot amar-
rat a la Palanca de Vernet, però, és 
clar, el Segre no és navegable...

Un iot amarrat a la Palanca de Vernet

cafè de poble
David Fusté i Guiu

“Podies trobar-te 
servint al client un 
anís verdós, una 

ginebra tèrbola...”

“Una vintena de 
vasets preparats 

per avançar feina, 
ben alineats”
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El sarronet de la Llar d’Infants El Bressol
Aquest any, des de l’AMPA de 

la Llar d’infants El Bressol vam 
decidir reprendre el tradicional sor-
teig del Sarronet, consistent en un lot 
de productes cedits pels comerços 
d’Artesa, en coincidència amb les 
tres últimes xifres del sorteig de la 
Grossa de Cap d’Any, celebrat el 31 
de desembre.

El número premiat va ser el 656, i 
els afortunats, el padrins de l’Alfons, 
a qui podeu veure en la imatge en el 
moment de l’entrega del lot, que l’han 
compartit amb família i amics.

Des de l’AMPA volem fer espe-
cial menció a tots els comerços i 
empreses del poble que s’han bolcat 
en aquesta causa, en benefici dels 
infants del nostre poble i que són el 
futur de la nostra comunitat, fet que 
s’ha concretat en un increïble lot de 
més de 300 productes.

Ha estat una bona ocasió per-
què els establiments i empreses del 
poble puguin donar a conèixer nous 
productes i serveis que ofereixen. 
Fem-ne ús!

Acadèmia Jambo, Alimentació 
Ca L’artigues, Alimentació Disbo, 
Aquí Natura, Autorentat Ismael, Bar 
Frankfurt, Bar L’Eixida, Bar Pavelló, 
Bar Restaurant Jorpers, Bar Res-

taurant La Bicicleta, Bar Restaurant 
Muntanya, Bar Restaurant Que Bé, 
Bar Restaurant La Bàscula, Bar Si-
coris, Cal Morera, Cal Perotxes, Cal 
Solé, Capricis, Caracal·la, Carnisse-
ria La Plaça, Carnisseria Tall & Cru, 
Carnisseria Pijuan, Casa Mianes, 
Clarel, Robes Clotet, Cooperativa 
Artesa, Cucaïna, Supermercat Dia, 
Distribucions Puigredon, DSF Ferre-
ters, Electrodomèstics Cal Rellotger, 
Ferreteria Radio Mateu, Estètica 
Bell-art, Farmàcia Anna, Ferreteria 
Aldavó, Ferreteria Capell, Fisart Fi-
sioterapia, Floc Baby, Floristeria Vio-
leta, Forcaire Pizzes, Forn Cal Joan 

Bo, Forn Inalba, Gimnàs Altis, Ho-
lístic Centre , Informàtica Jordi Lan-
chas, Joieria Cal Rellotger, La Nova 
Farmàcia, Fruiteria La Taberneta, 
L’essència, Estanc Massana, Mobles 
Giribet, Mobles Ros, Moda Lladós, 
Parafarmàcia Nurfarma, Olis Ma-
cià, Alimentació Palmira, Pastisseria 
Borrell, Perruqueria Dolors, Perru-
queria K-bells, Perruqueria La Pelu, 
Perruqueria L’enginy, Perruqueria 
Lluïsa, Perruqueria Montse, Prefabri-
cats Lleida, Pub Jack’s, La Quitxalla, 
Calçats Maribel, Veterinaria Anna, 
Alimentació Viktoria, Instal·lacions 
Xavier sans, Xics | L’AMPA

entitats
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institut els planells

Aquest any l’institut els Planells 
ha començat dos projectes in-

ternacionals amb alumnes de 2n i 3r 
d’ESO dins el programa eTwinning. 
Aquests projectes es desenvolupa-
ran durant el segon i el tercer trimes-
tre del curs 2021-22.

El programa eTwinning ofereix 
una plataforma a través de la qual 
les escoles dels països europeus 
poden comunicar-se, col·laborar, 
desenvolupar projectes, compartir 
i sentir que formen part d’una de la 
comunitats educatives més conegu-
des d’Europa. ETwinning està co-
fundada per Erasmus+, el programa 
europeu d’educació, formació pro-
fessional, joventut i esport.

Un dels elements més importants 
d’aquest programa és la col·labora-
ció entre el professorat, l’alumnat, 
les famílies i les autoritats locals. A 
eTwinning els professors treballen 
conjuntament per organitzar activi-
tats  en les quals els alumnes puguin 
tenir un paper actiu, interactuar, in-
vestigar, prendre decisions, respec-
tar-se els uns als altres i aprendre 
les habilitats del segle 21.

Els alumnes de 2n d’ESO ja han 
començat el projecte Love and Poe-
try amb les professores d’anglès Mi-

reia Olarte i Anna Closa i professorat 
i alumnat de Portugal, Itàlia, Ucraï-
na, Romania, Turquia i altres centres 
de l’estat espanyol. 

POESIA, ANGLÈS I CREATIVITAT

L’objectiu d’aquest projecte és 
promoure la lectura, despertar l’in-
terès dels alumnes per la poesia i 
animant-los a ser creatius i a escriu-
re els seus propis poemes en llen-
gua anglesa. 

En el cas de 3r d’ESO, el projec-
te en llengua anglesa que han iniciat 
és Let’s build the EUtopian 2050 
smart city!, amb les professores Eva 

Vidal, Anna Closa i Carme Pascual i 
els països d’Itàlia, França, Portugal, 
Croàcia, Romania, Turquia, a més 
d’altres centres d’Espanya. 

Amb aquest projecte  interdisci-
plinari d’anglès i tecnologia es pre-
tén que els alumnes adquireixin una 
actitud crítica i compromesa davant 
la societat actual i futura. 

Es pretén analitzar els problemes 
de les grans ciutats i trobar solucions 
en els camps de  mobilitat, habitat-
ge, ciutadans i entorn intel·ligents, 
acabant dissenyant la seva pròpia 
smart city en una maqueta col·labo-
rativa. | Institut Els Planells

L’Institut Els Planells s’uneix a l’eTwinning

Els projectes es fan a segon i tercer d’ESO | Institut Els Planells
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - Radiestesista

22 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Febrer 2022 I Núm. 462



el cap informa

En temps de pandèmia, el sistema 
sanitari s’ha hagut d’adaptar per 

poder facilitar als usuaris l’accés al 
màxim de serveis. Les adaptacions 
han estat diverses al llarg d’aquests 
temps, algunes s’acabaran amb la 
pandèmia, altres es quedaran. 

Al segon grup, els canvis que es 
queden, hi ha el canvi de tasques 
als professionals de l’equip d’aten-
ció primària, de manera que cada 
un resolgui els temes pels quals 
està més preparat, s’han incorporat 
rols professionals que no teníem i 
n’anirem incorporant encara més de 
nous. També es quedarà la millora 
de les aplicacions informàtiques, per 
tal que les utilitzi tothom que hi tingui 
facilitat i així hi hagi més espai per-
què les persones més grans i amb 
altres dificultats tinguin accés més 
fàcil per les vies habituals. 

Dues d’aquestes millores són la 
gestió de la demanda que fa l’usuari 

i la figura de l’administratiu sanitari.
Pel que fa a la primera, a través 

de La Meva Salut podem explicar 
els motius pels quals volem una ci-
ta. Aquesta aplicació ens permet, a 
través dels filtres, concretar les ne-
cessitats per tal que ens atengui el 
professional més adient, ja sigui el 
metge, la infermera o el professional 
d’atenció al ciutadà que tenim de re-
ferència. Per fer-ho heu de tenir acti-
vada La Meva Salut i tenir el CIP de 
la targeta sanitària i un mòbil a mà.

Per altra banda, l’administratiu 
sanitari té com a funció principal 
gestionar les peticions dels ciuta-
dans i una vegada determinats els 
motius de la visita, prioritzar la de-
manda i derivar-los al professional 
més adequat, sempre respectant la 
privacitat de l’usuari. 

Aquestes peticions arriben per di-
ferents canals: correu electrònic, te-
lèfon, web de programació de visites 

o personalment al taulell. 
Les demandes de caràcter buro-

cràtic o administratiu sovint tenen el 
punt de resolució al taulell, i els pro-
fessionals que les resolen són els 
administratius. 

El personal administratiu col·la-
bora amb la resta de l’equip en to-
tes aquelles tasques administratives 
que es desprenen de l’assistència 
sanitària: tramitar les derivacions i 
proves sol·licitades, gestionar docu-
mentació,... Així com en les de ges-
tió de l’activitat, com l’anàlisi de re-
sultats de l’activitat per buscar punts 
de millora, i en qualsevol aspecte 
que impliqui donar el millor servei 
possible.

L’administratiu sanitari també és 
una figura que vetlla pel ciutadà, 
mantenint sempre la confidencialitat. 

A l’hora de resoldre alguna pe-
tició, la recerca de l’usuari només 
es fa mitjançant el CIP de la targeta 
sanitària o el número de DNI, NIE o 
passaport, per evitar suplantacions 
d’identitat.  | CAP Artesa de Segre

Nous temps, nous serveis
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A l ple extraordinari del 22 de 
gener Maria Cusola Aumedes 

(ERC) va ser elegida alcaldessa, 
convertint-se així en la primera dona 
que ocupa aquest càrrec al munici-
pi d’Artesa de Segre. Com el ple de 
renúncia a l’alcaldia de Mingo Saba-
nés Porta, va tenir lloc al Cubtural. 
Hi van assistir familiars i amistats de 
Cusola, a més de diversos càrrecs 
institucionals, entre els quals dues 
diputades d’ERC al Parlament.

El ple va començar amb la pre-
sa de possessió com a regidora de 
Cristina Dil Valls, en substitució de 
Sabanés. Tot seguit es va votar per  
l’alcaldia, amb el resultat de vuit vots 
per Cusola (5 ERC i 3 JxC), i tres per 
Pere Martí Fernàndez (APC).

Una vegada proclamada alcal-

dessa, Cusola va obrir el torn de 
paraules, on tots els grups van des-
tacar el fet que Artesa té la primera 
alcaldessa de la seva història. Martí  
va expressar-li “els millors desitjos”, 
va reiterar la voluntat de treballar 
units pel municipi i va afirmar que 
“l’equip de govern ens tindrà sempre 
al costat, però, o bé no ens expli-
quem encertadament o bé no volen 
escoltar-nos”. Josep M. Farré (JxC) 
li va dir a Cusola que “sé que ho 
faràs molt bé perquè ja fa sis anys 
que treballem junts” i Sílvia Cardo-
na (JxC) va destacar-ne la valentia 
i va remarcar que és una persona 
de poques paraules “perquè primer 
escolta”. Alba Boher (ERC) va defi-
nir-la com una “dona forta, expediti-
va i amb empenta”.

El ple va acabar amb la inter-
venció de Cusola, que va començar 
amb diversos agraïments, sobretot 
a la família i a Sabanés, del qual 
va afirmar que havia après molt i 
que “és un exemple d’esforç, tre-
ball i sacrifici”. Va confessar que és 
conscient que assumeix un càrrec 
que “exigeix molta entrega, energia, 
treball, constància, esforç, sacrifici i 
valentia” i va remarcar que l’objectiu 
principal seguirà sent “treballar per 
transformar i millorar la vida de les 
persones que conformen el nostre 
municipi i posicionar Artesa al lloc 
que li correspon”.

En declaracions a La Palanca, 
Cusola ha afirmat que el relleu a 
l’alcaldia ha coincidit amb altres can-
vis, entre els quals és especialment 

tema del mes

Maria Cusola, primera dona 
alcaldessa d’Artesa de Segre

El ple de presa de possessió que va convertir Maria Cusola en la primera alcaldessa d’Artesa de Segre | Jordi Farré 
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rellevant el de secretaria, però que 
també n’hi ha d’altres que “s’aniran 
veient”. “A banda de seguir amb els 
temes oberts, que ja conec per ha-
ver estat al costat del Mingo durant 
els mesos de transició”, ha afegit.

Precisament del pas de la transi-
ció a la presa de possessió afirma 
que ho ha notat més que res en as-
pectes administratius i de tràmit: ara 
té més reunions, més trucades, ha 
de signar tot el que abans signa-
va Sabanés, etc. Ara bé, en temes 
de contingut, com que molts estan 
oberts de fa temps i ja en feia el se-
guiment, és el mateix que fins ara.

LES DONES A L’AJUNTAMENT

Artesa ha hagut de recórrer un 
llarg camí, des de les primeres elec-
cions municipals democràtiques del 
3 d’abril del 1979, perquè una dona 
assolís les tasques de primer edil, 
43 anys després.

A continuació, analitzem la 
presència de dones a les llistes elec-
torals i les regidories del municipi. 
Ho farem d’ençà de les primeres 
eleccions municipals democràtiques 
i fins l’actualitat, en què la renúncia 
de Sabanés ha comportat un parell 
de fets remarcables: el primer, l’elec-
ció, encara que de manera indirecta, 
de la primera alcaldessa de la demo-

cràcia al nostre municipi; el segon, i 
no menys important, que per prime-
ra vegada les regidores són majoria 
en el consistori.

Analitzarem legislatura per legis-
latura, indicant-ne l’alcalde i compro-
vant com les dones han anat gua-
nyant pes específic molt a poc a poc, 
ajudades en part per la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per la igual-
tat efectiva de dones i homes, fins 
arribar a assolir l’alcaldia el 2022. Ho 
farem amb les 11 persones titulars, 
sense tenir en compte suplents, atès 
que poden variar de zero fins a deu.

Farem també una breu referència 
a la presència d’alcaldessa als mu-
nicipis de la zona d’influència d’Arte-
sa de Segre (Alòs de Balaguer, Cu-
bells, Foradada i Vilanova de Meià), 
així com als dos municipis propers 
més grans (Agramunt i Ponts).

Primera legislatura. 1979-1983
Concòrdia d’Artesencs, amb qua-

tre regidors i Vicenç Roca Mianes al 
capdavant, es van endur l’alcaldia. 
Hi va haver dues candidates, que 
esmentem atès que varen ser les 
primeres dones a anar a una llista 
electoral (Àngela Ribes Capell i Jo-
sefina Sabartés Capell), però cap 
regidora.

Segona legislatura. 1983-1987
El grup de Convergència i Unió 

(CiU), amb sis regidors, assolí una 
còmoda majoria absoluta que con-
vertí en alcalde Jaume Cardona Vila. 
Aquest cop el nombre de candidates 
augmentà fins a quatre, però sola-
ment una obtingué acta de regidora: 
Josefina Sabartés Capell, que es 
va convertir d’aquesta manera en la 
primera dona que formava part del 
plenari municipal. Francesca Solé 
Clotet, el 1984, també fou regidora 
en rellevar un altre company de can-
didatura.

Tercera legislatura. 1987-1991
Els artesencs i les artesenques 

van renovar la confiança en Cardo-
na; ara bé, sense majoria absoluta. 
El nombre de dones experimentà 
un ascens sense continuïtat, amb 
set candidates, a conseqüència de 
les quatre del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC). Igual que en la 
segona legislatura, només una ob-
tingué regidoria: Maria Rosa Aldavó 
Pineda, que encapçalava la llista 
d’Alianza Popular.

Quarta legislatura. 1991-1995
En aquestes eleccions la ten-

dència va fer un canvi de signe que 
comportà, alhora, un canvi d’alcal-
de: Jaume Campabadal Farré, d’Es-
querra Republicana de Catalunya 
(ERC). El nombre de candidates fou 
cinc, amb una sola regidora: Maria 

tema del mes #temadelmes

En el parlament de presa de possessió, Cusola va qualificar Sabanés d’exemple “d’esforç, treball i sacrifici” | Jordi Farré
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Rosa Aldavó Pineda, que repetia, 
ara encapçalant la llista del Partit 
Popular (PP) i que fou substituïda el 
1993.

Cinquena legislatura. 1995-1999
ERC i Campabadal, revalidaren 

l’alcaldia, ara amb una plàcida majo-
ria absoluta de sis regidors. Resulta 
curiós el fet que cada partit que es 
presentava a les eleccions portava 
una sola dona a les seves llistes. Per 
tant, quatre candidates, de les quals 
solament una fou regidora: Maricel 
Segú Peralba (CiU).

Sisena legislatura. 1999-2003
ERC guanyava per tercera vega-

da consecutiva les eleccions, tot i la 
pèrdua de la majoria, i Campabadal 
repetia com a alcalde. En aquestes 
eleccions el nombre de candidates 
augmentà fins a 11, però solament 
dues foren regidores, encara que en 
algun moment de la legislatura n’hi 
hagué quatre per canvis deguts a 
renúncies.

Setena legislatura. 2003-2007
La recuperació de l’alcaldia per 

part de CiU, 12 anys després i en 
unes eleccions molt disputades, fe-
ren alcalde Domènec París Artigues. 
El nombre de candidates seguia 
augmentant, ara ja eren 11 (5 del 
PSC), però no així el nombre de re-
gidores, que quedà en 3.

Vuitena legislatura. 2007-2011
De la mà de Mingo Sabanés, 

i en unes eleccions altre cop molt 
renyides, ERC recuperava l’alcal-
dia. Continuava creixent el nombre 
de candidates, que arribà a quinze 
(sis del PSC i tres del PP, tot i que 
d’aquestes darreres probablement 
algunes eren “candidates fantasma” 
de fora del municipi). S’elegiren 5 re-
gidores, que passaren a 3 al llarg del 
mandat per alguns canvis.

Novena legislatura. 2011-2015
ERC i Mingo Sabanés aconse-

guiren una folgada majoria absoluta, 
que deixà fora del consistori tant al 
PSC com al PP. Continuà en aug-
ment el nombre de candidates, que 
arribaren a les 21 gràcies a l’aplica-

ció de la Llei Orgànica 3/2007. Però, 
en canvi, el nombre de regidores va 
disminuir paradoxalment fins a 3.

Desena legislatura. 2015-2019
ERC i Mingo Sabanés, revalida-

ren l’alcaldia alhora que reforçaven 
la majoria. El nombre de candidates 
disminuí fins a 17 (el PSC no va con-
córrer a aquesta contesa electoral), 
mentre que el nombre de regidores 
tornà a les cinc que ja va haver-hi el 
2007-2011.

Onzena legislatura. 2019-2023
ERC i Mingo Sabanés van tornar 

a guanyar les eleccions, per quarta 
vegada consecutiva, tot i que ara 
amb minoria. El nombre de candida-
tes fou de 16, de les quals 5 resul-
taren regidores (com en 2007-2011 
i 2015-2019). Aquesta vegada no es 
presentaren ni PSC ni PP, però apa-
regué una candidatura independent: 
Artesa pel Canvi (APC). Fins a l’1 
de febrer de 2002, es donaren dues 
substitucions, que no afectaren la 
paritat, i el canvi d’un regidor (primer 
edil) per una regidora.

Tot plegat comportà, com hem 
dit anteriorment, que per primer cop 
una edil assumís l’alcaldia; i, també 
per primera vegada, que al consisto-
ri hi hagués una majoria de dones.

En el quadre adjunt podem veu-
re que en 43 anys han passat per 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre un 
total de 136 regidors i regidores: 103 
homes (un 75,7%) i 33 dones (un 
24,3%), molt lluny de la paritat im-
posada per la Llei Orgànica 3/2007.

Pel que fa a la presència d’al-
caldessa als municipis de la zona 
d’influència d’Artesa de Segre, sola-
ment Foradada n’ha tingut. Es trac-
ta de Maricel Segú Peralba, d’ençà 
del 2011 i fins a l’actualitat. Alòs de 
Balaguer, Vilanova de Meià i Cu-
bells, encara no. Cal remarcar el cas 
d’Alòs de Balaguer, que ni tan sols 
han tingut mai cap regidora.

Si mirem els municipis veïns més 
grans, trobem que Maria Lourdes Vi-
dal Audet va ser la primera alcaldes-
sa de Ponts ja en la primera legisla-
tura, amb una llista composta només 
per dones (cosa única i excepcional 
en tot l’estat espanyol). Actualment, 
ja hi governa la quarta: Solés Cara-
basa Closa. A Agramunt no havien 
tingut cap alcaldessa fins al 22 de 
maig de 2020, en què Sílvia Fernàn-
dez Tarragona assolí l’alcaldia per la 
renúncia del primer edil.

| Ramon Giribet i Boneta, Jo-
sep Maria Sabartés i Guixés

La xifra final (33 dones i 103 homes) inclou tots els regidors i regidores, tam-
bé les persones que n’han substituït d’altres durant el mandat | Elaboració pròpia
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E l 3 de gener del 2022 Antònia 
Marsà Bernadó, més coneguda 

com l’Antonieta de Cal Joanetó de 
Montargull, va complir cent anys. La 
seva filla ens fa arribar aquesta fo-
tografia i ens explica que cada mes 
està pendent de l’arribada de La Pa-
lanca, per assabentar-se de les no-
tícies de la comarca. Així doncs, des 
de la redacció ens sumem a les feli-
citacions i li agraïm la fidelitat com a 
lectora. Per molts anys!

Antònia Marsà Bernadó

La família de l’Emília Sorribes Alòs ens ha enviat aquesta en-
tranyable fotografia per felicitar l’Emília i fer-nos saber que 

el passat 21 de gener va complir ni més ni menys que cent anys. 
Va celebrar aquesta efemèride tan especial acompanyada de 
familiars i al costat de la resta de residents del centre Verge del 
Castell de Cubells. 

(Malauradament, l’Emília ens va deixar el 13 de febrer. Des-
cansi en pau.)

Emília Sorribes Alòs

Dos aniversaris, 
dues centenàries
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esports

E l CUDOS va organitzar el 22 de 
gener la segona edició de la ca-

minada i cursa solidària amb la fun-
dació Vicente Ferrer 1km 1vida. El 
projecte va començar el 2016 com 
una ultramarató anual, per equips i 
no competitiva al sud de l’Índia, tot 

i que les dues darreres edicions no 
s’ha pogut fer per la covid i s’han 
buscat formats alternatius a les po-
blacions de diverses persones que 
hi havien participat. És així com l’any 
passat la cursa va arribar a Artesa, i 
l’èxit de la primera edició va fer que 

el club organitzador no dubtés en 
sumar-se també a la segona. Aquest 
any hi han participat mig centenar 
de persones i s’han recaptat 500 eu-
ros que es donaran íntegrament a la 
fundació. Cada edició té un projecte 
solidari diferent, tots ells vinculats al 

Solidaritat i esport en equip, dos bons 
remeis per fer passar el fred

El matí del 22 de gener una cinquantena de persones van fer el circuit d’1km 1vida en sortides esglaonades | CUDOS
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desenvolupament i la millora de la 
qualitat de vida de la zona rural de 
l’entorn de la ciutat d’Anantapur, on 
la fundació té la seu. Enguany era la 
construcció d’un centre d’ortopèdia i 
rehabilitació a Dornala.  

L’esdeveniment es va fer entre 
les 8 i les 14 hores amb sortides es-
glaonades, individuals o en grups de 
fins a 4 persones, des de la plaça de 
la Nació Catalana, on també hi havia 

l’arribada. La ruta eren uns 10 quilò-
metres per la zona de l’horta, Vernet 
i el camp de tir. Tot i les temperatures 
i els paisatges congelats de primera 
hora, la sortida del sol a mig matí va 
acabar deixant un dia radiant.

SORTIDA EN GRUP I STRAVADA

A banda d’aquesta activitat de 
caràcter més públic, i en un mes 
sense competicions, el CUDOS ha 

mantingut les sortides setmanals en 
grup. Destaquen la del 29 de gener, 
enmig d’una intensa gelada que no 
va afluixar en tot el matí, i la parti-
cipació de cinc socis (Beni Camats, 
Marc Cotonat, Àngel Nieto, Pepe 
Roca i Marc Ticó) a la primera Stra-
vada, una trobada no competitiva a 
Solsona que va reunir 130 ciclistes 
on van completar el circuit de 54km i 
1.400 metres de desnivell. | CUDOS

Sortida en grup del 29 de gener, enmig d’una intensa gelada, i participació a la trobada Stravada, a Solsona | CENG

 

Segueix-nos
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E l passat diumenge 29 de ge-
ner, l’Escola de Futbol d’Artesa 

de Segre, amb la co·laboració de 
la penya Barça d’Artesa de Segre, 

va assisitir al partit disputat entre el 
Barça B i el Madrid Castilla a l’estadi 
Johan Cruyff.

Com veieu a les imatges, aquests 

nens i nenes van poder gaudir d’una 
jornada de futbol amb les seves fa-
mílies.

| EFA 

L’EFA assisteix a un partit del Barça B
Els infants van poder gaudir del partit entre el Barça B i el Madrid Castilla en una jornada familiar i festiva | EFA

Aquest hivern, el CENG ha 
estrenat un gimnàs habilitat 

en una sala de les Escoles Velles. 
L’espai ha estat equipat amb barres 
olímpiques, rack squat, peses, kett-

bell, sacs de pes, gomes i un banc 
de presbanca. 

Sota la direcció del preparador 
físic del CENG, David West, els ju-
gadors i jugadores del club poden 

completar la seva preparació bas-
quetbolística amb el nou servei, on 
treballen la força, l’explosivitat i la 
resistència i contribueixen a la pre-
venció de lesions.

El CENG estrena gimnàs
L’espai s’ha habilitat en una sala de les Escoles Velles i completarà la preparació dels jugadors i jugadores | CENG
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La temporada passada, en la se-
va primera participació en un 

campionat federat, l’Olímpic Club 
Esportiu va acabar de forma brillant 
i va aconseguir l’ascens. El seu pa-
per actual a 3a catalana (grup 16) 
és més discret, però l’objectiu de 
consolidar-se en aquesta categoria 
sembla que està ben encarrilat.

El dissabte 29 de gener, l’Olím-
pic va tancar la primera volta amb el 
partit que jugava a casa contra el CF 
Bellcairenc. Tot i avançar-se en el 
marcador amb un gol de Guillem, el 
matx va acabar amb empat a 1. I és 
que l’empat ha estat un dels resul-
tats més freqüents, sovint per la falta 
d’encert o la mala sort.

Així doncs, a meitat del torneig, 
l’equip es troba en desena posició, 
després de 15 partits, amb 18 punts 
un balanç de 4 victòries, 6 empats 
i 5 derrotes. Pel que fa a gols, n’ha 

encaixat tants com n’ha marcat, un 
total de 23.

El club afirma que es tracta d’una 
temporada de consolidació de ca-

tegoria i manifesta que “acabem la 
primera fase de la competició amb 
sensacions positives i molt bon am-
bient”.

L’Olímpic s’adapta a la nova categoria

L’equip està situat en desena posició a meitat del torneig | Olímpic Club Esportiu

esports
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Hi ha algunes persones que són 
màgia. I sempre ho seran, fins 
i tot encara que ja no hi siguin.

La màgia. Això que no se’n 
va per molt de temps que passi. 
Allò que sempre es queda, allò 
que ens abraça sense abraçar-
nos. És allò que, quan més falta 
ens fa, quan pitjor estem, ens fa 
més forts.

Hem escrit moltes vegades 
al cel, i d’altres simplement 
se’ns ha quedat al cap i al cor 
tot el que et necessitàvem dir i 
no hem pogut. Hi ha moments 
que sents tants sentiments que 
no saps ni com expressar-los.

Amb el pas del temps ens 
hem adonat que hi ha persones 
que encara que ja no hi siguin, 
no se’n van mai. Hem descobert 
que tu, abans d’anar-te’n vas 
deixar un munt d’empremtes 
perquè ens les trobem cada dia, 
perquè recordem que segueixes 
aquí.

Perquè a cada pas que do-
nem mirem amunt i somriguem. 
Pensar així ens fa sentir més a 

prop teu.  Sem-
pre parlem de tu, 
et recordem a les 
cançons, la vos-
tra cançó Final 
feliç, et parlem a 
Alòs a l’olivera, 
cuidem el teu co-
txe, et sentim a 
casa teva, et “vi-
vim” a prop amb 
els teus amics i 
amb tothom que 
et va conèixer i 
estimar molt! 

El Municipal i 
ells et troben molt a faltar, ets 
present a cada partit que hi ha 
#laforçadel7.

T’adones que perdre les per-
sones que vols és el pitjor que 
et pot passar a la vida, i és just 
en aquell moment quan no saps 
com seguir.  Ja res tornarà a ser 
com abans. Nosaltres mai més 
serem els mateixos sense tu.

Però, saps? També hi ha bo-
niques maneres de trobar a fal-
tar algú i això és una cosa que 

també hem après amb el temps. 
Hem de viure cada dia com si 
fos l’últim, perquè ho hem de 
viure també per tu.  Perquè tu 
així ho voldries. I així ho farem, 
t’ho devem. Tu ens vas ensenyar 
a ser valents. 

El món i la vida són diferents 
sense tu, però... que bonic sa-
ber que els millors, mai, mai 
se’n van. T’estimem, Joel.
| Dolors, Xavier, Gemma i 
Raquel

Un any sense tu, trobant-te a faltar cada dia

in memoriam

La família Lanchas-Papell volem 
expressar el nostre més sincer 
agraïment per les mostres de 
condol, suport i afecte rebudes 
aquests dies per la pèrdua del 
nostre espòs, pare i padrí Joan.

També volem agrair al perso-
nal del cap, metges i  infermeres,  
la seva dedicació i les atencions 
rebudes.

| Família Lanchas-Papell

Joan Lanchas i Solé
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La mort ens agafa sempre una 
mica de sorpresa, sovint no hi 
ha consol que valgui.

Parlar de la mort també és 
parlar de la vida i del que ens 
han deixat. El Celler Mas Ramo-
neda del Ramon Ros va partici-
par en el programa Biblioteques 
amb DO ara fa uns cinc anys. 
Persona vital, emprenedora i 
apassionada amb el que feia. 
Ha estat una gran pèrdua per a 
la comunitat.
| Biblioteca d’Artesa de Se-
gre

Nota de condol per Ramon Ros

El Club de Lectures Artesenc 
Associació Cultural vol expres-
sar els mes sentits condols a la 
esposa, Na Maria Rosa Gené 

Pereda i als fills, Enric, Marta 
i Rosa; nets i demes familiars 
i amics per la mort d’En Ra-
mon Ros Canosa que fou soci i 

ex-membre de la Junta del Club. 
El trobarem a faltar. Descansi 
en pau..
| La Junta

En record d’en Ramon Ros Canosa
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El passat 23 de gener ens 
deixava, de forma sobtada, Ra-
mon Ros i Canosa, als 79 anys 
d’edat. President del Grup Mo-
bles Ros i propietari del Celler 
Mas Ramoneda, la seva exitosa 
activitat empresarial no es pot 
separar de la seva estimació pel 
nostre poble i territori, on va im-
plantar i impulsar negocis con-
vertits en un motor econòmic de 
la comarca.
   Va participar activament de 
la vida social i associativa d’Ar-
tesa de Segre des de jove. Va 
formar part del Club de Lectu-
res, de la Colla Sardanista i del 
Club d’Escacs, entre d’altres 
entitats locals. Va ser regidor i 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
d’Artesa per CiU durant el se-
gon mandat de Jaume Cardona 
(1987-1991). Paral·lelament, va 
patrocinar, amb Mobles Ros, 
diferents iniciatives culturals i 
esportives, en uns temps on els 
suports comercials eren més 
escassos que ara.
   Professionalment, Ramon 
Ros va seguir els passos del 
seu pare Josep Ros, qui l’any 
1933 havia muntat una fusteria 
a la carretera d’Agramunt, que 
després traslladà a la carretera 
de Ponts. Amb els anys, el Jo-
sep va començar a fer petites 
produccions de mobles i el ne-
goci va anar creixent durant la 
postguerra, quan també va obrir 
una botiga per vendre els seus 
dissenys.

   L’any 1962, 
amb el Ramon 
ja incorporat 
a l’empresa, 
després d’estu-
diar mestratge 
industrial, van 
traslladar-se a 
una nau al car-
rer Mare de 
Déu de Salgar. 
El negoci va 
anar creixent i 
l’any 1977 van iniciar les obres 
de l’actual seu, a peu de la carre-
tera de Lleida (llavors C-1313), 
on van construir una moderna 
fàbrica, inaugurada el 1980. Allà 
van poder ampliar la producció, 
automatitzant diferents proces-
sos i contractant centenars de 
treballadors. Juntament amb la 
seva esposa Maria Rosa Gené, 
van convertir l’empresa en un 
referent industrial a les comar-
ques de Lleida. I van incorpo-
rar-hi els seus fills Rosa, Enric 
i Marta.
   L’any 2007, Ramon Ros va fer 
un pas al costat i va passar el 
relleu executiu del negoci a la 
seva esposa i al seu fill Enric, 
actual CEO de Mobles Ros, ter-
cera generació d’una empresa 
familiar molt consolidada i pròs-
pera.
   Ramon Ros engegaria, ales-
hores, un nou projecte relacio-
nat amb una de les seves pas-
sions: la terra, amb la fundació 
del Celler Mas Ramoneda. Anys 

enrere, havia adquirit finques a 
Montmagastre i hi havia plantat 
vinyes. Ja “jubilat”, es ficava en 
un sector en auge i aconseguia 
elaborar vins de qualitat, amb 
una bona acollida comercial.
   Ramon Ros també va ser 
col·laborador de La Palanca. 
Fidel lector, subscriptor i anun-
ciant de la revista des del núme-
ro 0 (1981) fins a l’actualitat, ens 
feia arribar sovint comentaris i 
suggeriments per algunes sec-
cions, com Imatges d’Ahir, faci-
litant-nos fotos antigues i/o re-
coneixent alguns dels figurants 
a qui nosaltres no havíem pogut 
identificar. Durant l’any 2008, 
també va escriure diferents ar-
ticles relacionats amb el seu 
sector, publicats dins la secció 
Viure la Fusta.
   Descansi en pau, Ramon Ros 
i Canosa, home vital i emprene-
dor, artesenc de soca-rel.

Ramon Ros i Canosa

  I 35



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

36 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Febrer 2022 I Núm. 462



reflexionem
Mercè Nogués

Un home, el seu cavall i el seu 
gos caminaven per un carrer. 

Després de caminar molt, l’home es 
va adonar que tots tres havien mort 
en un accident. La caminada era 
molt llarga, turó amunt, el sol picava 
fort i tots tres estaven amerats i te-
nien molta set. Necessitaven aigua 
desesperadament.

En una corba del camí van veure 
una porta magnífica, tota de marbre, 
que conduïa a una plaça pavimen-
tada amb blocs d’or, al centre de la 
qual hi havia una font d’on emana-
va aigua cristal·lina. El caminant va 
dirigir-se a un home que des d’una 
garita custodiava l’entrada.

- Bon dia.
- Bon dia - va respondre l’home.
- Quin lloc és aquest tan bonic? - 

va preguntar.
- Això és el Cel - va ser la res-

posta.
- Que bo que arribem al Cel! Te-

nim molta set - digué l’home.
- Pot entrar a beure aigua quan 

vulgui – va dir el guàrdia, tot indicant 
la font.

- El meu cavall i el meu gos tam-
bé estan assedegats.

- Ho lamento - va dir el guarda 

- Aquí no es permet l’entrada d’ani-
mals.

L’home es va quedar descon-
certat, ja que tenia molta set, però 
no estava disposat a beure deixant 
els seus amics amb set. Així que va 
prosseguir el camí. 

Després de molt caminar turó 
amunt, amb la set i el cansament 
multiplicats, van arribar a un lloc 
l’entrada del qual estava assenyala-
da per una porta vella semioberta. 
La porta conduïa a un camí de te-
rra, amb arbres a banda i banda que 
feien ombra. A l’ombra d’un dels ar-
bres hi havia un home.

- Bon dia - va dir el caminant.
- Bon dia - va dir l’home.
- Tenim molta set, tant jo com el 

meu cavall i el meu gos.
- Hi ha una font entre aquelles 

pedres - va dir l’home-. Poden beure 
tant com vulguin.

L’home, el cavall i el gos van anar 
fins a la font i van saciar la set.

- Moltes gràcies - va dir en sortir.
- Torneu quan vulgueu - va res-

pondre l’home.
- Per cert, - va dir el caminant- 

quin és el nom d’aquest indret?
- El Cel - va respondre l’home.

- El Cel? Però si l’home de la ga-
rita de més avall, al costat de la por-
ta de marbre, m’ha dit que allò era 
el Cel.

- Allò no és el Cel, allò és l’Infern.
- Però llavors - va dir el caminant 

- aquesta informació falsa ha de 
causar grans confusions.

- De cap manera - va respondre 
l’home, i va prosseguir: En realitat, 
ells ens fan un gran favor, perquè 
allà s’hi queden les persones que 
són capaces d’abandonar els seus 
millors amics.

REFLEXIÓ

Aquest conte en mostra com hem 
de donar suport a les persones que 
tenim al nostre voltant. El valor de 
l’amistat és aquell que es recolza en 
allò que uneix dues persones sense 
màscares, sense egoismes i sense 
interessos.

Potser el millor amic no és aquell 
que fa més temps que és al nostre 
costat o amb qui hem compartit cen-
tenars d’experiències durant la nos-
tra vida, sinó aquell que et fa sentir 
especial, que no t’abandona i que 
roman al teu costat quan més ho ne-
cessites.

La importància de tenir cura de qui estimem
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notícies          de la biblioteca
NOVEL·LA

La Bestia: Madrid, 1834. Carmen 
Mola. Planeta.
Premi Planeta 2021. L’any 1834, Ma-
drid és una petita ciutat que pateix una 
terrible epidèmia de còlera. Però la 
pesta no és l’única por dels seus ha-
bitants: apareixen cadàvers desmem-
brats de noies i tots els rumors apun-
ten a la Bèstia, un ésser que ningú ha 
vist però al qual tothom tem. 

Quan s’esborren les paraules. 
Rafel Nadal. Columna.
Novel·la sobre la memòria, el pas 
del temps i les noves generacions en 
aquest llibre íntim i delicat amb el qual 
tanca la saga familiar més venuda de 
la literatura catalana.

El italiano. Arturo Pérez-Reverte. Alfa-
guara.
Durant la Segona Guerra Mundial, bus-
sos de combat italians van enfonsar o 
danyar 14 vaixells aliats a Gibraltar i la 

badia d’Algesires. Novel·la inspirada 
en fets reals on només alguns perso-
natges i situacions són imaginaris. 

Los vencejos. Fernando Aramburu. 
Tusquests.
Un professor d’institut enfadat amb el 
món, decideix suïcidar-se. Meticulós i 
serè, tria la data, al cap d’un any. Fins 
llavors, cada nit redacta, al pis que 
comparteix amb la seva gossa i una 
biblioteca de la qual es va desprenent, 
una crònica personal, dura i descregu-
da, però també tendra i humorística. 

Mai. Ken Follett. Rosa dels Vents.
Des del Sàhara fins a l’ala Oest de la 
Casa Blanca i els passadissos del po-
der de les grans capitals, Follet imagi-
na una crisi sense precedents en què 
un grup de personatges compromesos 
lluita en una carrera contra rellotge.

RACÓ DE PARES

Enrabiats: consells i eines per 
afrontar les enrabiades amb 

NOVETATS DEL MES DE FEBRER

Activitats
• Entrega de premis del 5è con-

curs Fotografies amb DO i final 
del concurs d’Instagram 
25 de febrer, 19.00h. Pel que fa 
al concurs d’Instagram, la foto 
amb més “m’agrada” serà la 
guanyadora

• Presentació del llibre Dones al 
marge, d’Ivet Eroles 
11 de març, 19.00 hores

• Reunió del Club de Lectura 
Infantil de la Biblioteca 
18 de març, 16.30 hores

• Reunió del Club de Lectura 
d’Adults  
23 de març, 19.00 hores

• 32è Premi de Narrativa Breu 
18 de març, data límit                                                                                 

• Exposició 40 anys de la revista 
La Palanca, Àrea d’activitats  

• Instagram de Fina Gómez  
Fins al 28 de febrer, replà

• 15 anys del Club de Lectura 
Fins al 28 de febrer, 1r pis        
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consciència, humor i amor. Mí-
riam Tirado. Rosa dels Vents.

INFANTIL

L’Iku va a l’escola: amb sons di-
vertidíssims! Camilla Reid i Nicola 
Slater. Estrella Polar.

En Leo va a la perruqueria.  Britta 
Teckentrup. Nube Ocho.

Hola, com estàs? Amaia Arrazola. 
Editorial Flamboyant.

El cocodril que va venir a sopar. 
Steve Smallman i Joëlle Dreidemy. Beas-
coa.

Dinosaures enamorats. Fenn Ro-
senthal; il·lustrat per Hannah Jacobs. 
Flamboyant.

El polsim màgic. Jordi Cuixart; il·lus-
tracions d’Oriol Malet. Comanegra.

Allà on viu l`Agnès. Marit Larsen; 
il·lustracions de Jenny Lovlie. Alba.

La mona de Pasqua. Roser Argemí i 
Noemí Fernández. Estrella Polar.

Kitty i el secret del jardí. Paula Ha-
rrison, il·lustracions de Jenny Løvlie. Alfa-
guara.

La Rona es mira: operació bi-
quini. Míriam Ródenas Vargas. Babidi-bú 
Libros.

Capgirat. Alba Dalmau i Cinta Vidal.  
Bindi Books.

Un dia a la platja. Eva Montanari. Ju-
ventud.

El cercle. Míriam Tirado, il·lustracions 
de Joan Turu. El Cep i la Nansa.

El projecte supersecret! Tea Stil-
ton, il·lustracions de Barbara Pellizzari i 
Daniele Vernizi. Estrella Polar.

Mofeta i teixó. Amy Timberlake, il·lus-
tracions de Jon Klassen. Flamboyant.

La llegenda del fantasma irlan-
dès. Tea Stilton, il·lustracions de Barbara 
Pellizzari i 5 més. Estrella Polar.

Missió pirates. Textos de Geronimo 
Stilton, il·lustracions d’interior d’Ivan Bi-
garella, Alessandro Muscillo, Danilo Ba-

rozzi i Christian Aliprandi. Estrella Polar.

John Dodo i el tresor de la famí-
lia. Book on a Tree. Estrella Polar.

Gelsomino al país dels menti-
ders. Gianni Rodari, il·lustracions de Pa-
blo Otero. Kalandraka.

L’Evie i els animals. Matt Haig, il·lus-
tracions d’Emily Gravett. Estrella Polar.

No volies mel, Stilton?  Geronimo 
Stilton. Estrella Polar. 

Un rescat repugnant. John Kelly.  
Barcanova.

Dos estranys de vacances. Jordi 
Sierra i Fabra. La Galera.

Com van néixer les estrelles: 
dotze llegendes brasileres.  Cla-
risse Lispector. Lapislàtzuli.

Les històries del llop de sorra. 
Asa Lind. Kalandraka.

Els castells. Irene Verdú i Maria Martí-
nez, il·lustracions de Noèlia Conca. Lletra 
Impresa.

notícies          de la biblioteca
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 revista consolida els canvis del 

mes anterior i n’hi trobem algun 
més. El protagonisme indiscutible és 
per la festa de Carnestoltes.

PORTADA. La imatge del Joan fo-
tògraf ens mostrava una de les com-
parses de Carnaval.

L’AGENDA. Aquell gener a Arte-
sa, hi va haver dos naixements, tres 
defuncions i una temperatura mitjana 
de 6,7º.  La subsecció Costumari, a 
càrrec d’Albert Guiu, ens presentava 
alguns refranys del març.

EDITORIAL: L’esperit de la revis-
ta. La secció es feia ressò de la bona 
acollida que havien tingut els canvis. 
Puntualitzava, però, que no es trac-
tava d’una nova revista i concloïa, a 
partir de l’editorial del primer número, 
que seguia vigent “l’esperit amb el 
qual va néixer La Palanca”.

ELS NOSTRES OFICIS: Jaume 
Gomà Isanta, carter rural per Joan 
Fontanet París. Va néixer a Montma-
gastre el 1931 i era el segon de tres 
germans d‘una família de pagès. El 
seu pare i altres generacions ante-
riors, també havien fet de carters. El 
1962 es va casar amb la Maria i tot 
i que Gomà es dedicava a la terra, 
el 1966 va començar a fer de carter 
a mitja jornada. El 1992 passà a jor-
nada completa fins que es va jubilar. 
Cobria 14 pobles i feia 86 km diaris.

NOTICIARI. Entre les notícies 
breus, destaco una onada de roba-
toris. La redacció es va centrar en 
el discurs del president Pujol a Ba-
laguer el 7 de febrer, que “va parlar 
d’infraestructures, de la competitivi-
tat, de la preparació de la gent, de la 
convivència i la cohesió interna, del 

sentiment de país, la vocació euro-
pea i la iniciativa dels catalans”.

ESPORTS. La part de futbol, per 
Joan Fontanet, presentava l’equip 
aleví, amb foto inclosa, entrenat per 
Jaume Caballer. La part del CENG, 
per X. Hervàs i M. Regué, explicava 
una important victòria de l’equip de 
futbol sala a la pista del Bar Calvijo 
per 4-6. A més, informava d’alguns 
canvis en la direcció tècnica del bàs-
quet i presentava l’equip infantil fe-
mení, entrenat per Marc Galceran, 

també amb foto.
POBLES DEL MUNICIPI. Els 

gravats prehistòrics de Mas de n’Oli-
ves, per Josep Lluís Peña Monné i 
Joan-Ramon Gonzàlez Pérez. Cal 
aclarir que són a Torreblanca, mu-
nicipi de Ponts. Els autors ho qua-
lificaven com “un dels conjunts de 
gravats rupestres més importants de 
Catalunya”. Després de la descripció, 
enumeraven els problemes de con-
servació, avui resolts.

UN TOMB PER ARTESA, MEN-

Febrer       
de 1997
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

JANT ÉS CLAR!: Braseria Restau-
rant Jack’s. Obert tots els migdies 
laborables i també les nits de vigílies 
i festius. Especialitats recomanades: 
cargols a la llauna, ternasco i la nos-
tra brasa. La recepta: carxofa farcida 
i gratinada amb pernil ibèric.

FILA 7: Quentin Tarantino i Robert 
Rodríguez, cinema innovador, per Mi-
quel Mota. El redactor opinava que hi 
havia una “clara absència de creativi-
tat en la producció cinematogràfica” 
i destacava l’aparició de joves direc-
tors com Tarantino i Rodríguez, dels 
quals ens oferia un resum biogràfic i 
la filmografia.

TEMA DEL MES: Carnestoltes 
97. Per una banda, la crònica dels 
actes: rua de comparses, ball, con-
curs infantil de disfresses i matança 
del porc. Per primera vegada, es pu-
blicava el discus del Saltasekles, que 
girava entorn dels set pecats capitals.

ECONOMIA: Fem vaga, per Marc 
Lluch. L’autor comentava la vaga de 
camions a l’Estat, enumerava alguns 
problemes que havia ocasionat i en 
citava les principals causes. Con-
cloïa que aquest dret constitucional 
“només és un mitjà viable quan pro-
voca una pressió social que força el 
govern a prendre decisions”.

MÚSICA, MESTRE!, per Sergi 
Valls i Ricard Zamora. Valls informa-
va de la renovació de la junta de les 
caramelles, presidida Josep Samar- 
ra Jovell, successor de Josep Ros 
Tarragona, que ho havia estat molts 
anys. Zamora, en canvi, reflexionava 
sobre el fenomen del rock català: “El 
que compta més és el fet que es faci 
rock i d’altra música, i que cantin en 
l’idioma que vulguin”.

PEDRES? Pintures rupestres 
d’Antona. Com el mes anterior, la 
secció tractava d’Antona. Ara, però, 
només de les pintures rupestres de 

l’Edat del Bronze localitzades en tres 
balmes de la muntanya.

BUSCANT AL JACS: La pedra 
que es va cremar, per Jaume Bar-
berena, que parla de dos cossos ce-
lestes, els asteroides i els cometes, 
a partir de la pròpia experiència, que 
qualificava com “un fet realment es-
pecial”, d’haver vist un bòlid com tra-
vessava l’atmosfera terrestre.

PREMSA: La força de la prem-
sa comarcal. La redacció explicava, 
amb estadístiques, el potencial de la 
premsa comarcal, agrupada entorn a 
l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal (La Palanca en forma part 
des de 1987): “Entre les publicacions 
de l’ACPC, s’elabora més contingut 
en un trimestre que el que s’obté su-
mant tots els diaris de La Vanguardia, 
El Periòdico i l’Avui”.

NARRATIVA. La secció publicava 
els textos premiats a les categories 
de menor edat del Premi de Narrativa 
Breu d’Artesa de Segre.

OPINIÓ. Montsonís 3/2/97, per 
Francisco Pérez, “Paco de Montso-
nís”, que explicava que feia cinc me-
sos que tenia una pancarta reivindi-
cativa a casa i n’adjuntava una foto a 
l’article. Era una crítica a tot l’entorn 
del castell de Montsonís.

DES DEL CASAL DE LA GENT 
GRAN: A pesar del febrer, floreix 

l’ametller, per Francesca Solé. En 
aquesta ocasió, la Sisqueta disser-
tava sobre el febrer com a “variable 
i inconstant” i el qualificava com un 
“mes arrauxat”. També ens recordava 
que és temps de Carnaval.

INFORMACIÓ MUNICIPAL, per 
Ramon Giribet Boneta. En el ple or-
dinari del 13 de gener, pocs temes i 
de tràmit, aprovats per unanimitat. En 
aquella època encara podíem publi-
car llicències d’obres i altres conces-
sions que avui dia, per protecció de 
dades, no ens arriben.

LO FORAT RODÓ: Ara pel darre-
ra, per Latexdemòtic (Ramon Abelló). 
En aquest segon article, Abelló va 
començar a utilitzar originals pseu-
dònims. El tema era “un nou regal 
envers els artesencs: les cagades de 
gos”. Portem almenys 25 anys amb 
el tema!

PALANC-OCI. Primera aparició 
d’aquesta nova secció d’entreteni-
ment. Hi trobem una tira còmica de 
Miquel Ortiz, un encreuat de Jordi 
Alins i el Gusi-trucs de Lluís Agra-
munt. A més, una foto “enigmàtica” 
que calia endevinar.

IMATGES D’AHIR: Disfresses de 
Carnaval, 1932, per Bartomeu Jové. 
A la foto, cedida per Josep Bergoñó 
Pérez, hi apareixen disfressats el seu 
pare Ramon Pérez i Josep Amor.
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Carnaval
DIES 26 I 27 DE FEBRER 
(més informació a la pàgina 13)

Dissabte 26 de febrer
19h Concentració de Comparses i 
Comparsites a la plaça de l’Ajunta-
ment.
Inscripcions fins al 17 de febrer, úni-
cament a través d’internet, a la web: 
www.artesadesegre.cat
Tot seguit, el Saltasekles XXVIII  
ens farà el tradicional pregó des del 
balcó.
Després del discurs, rua de Compar-
ses i Comparsites.

Més informació

COMPARSES i COMPARSITES
La Rua de Carnestoltes estarà for-
mada per Comparses (grups d’11 a 
50 persones) i Comparsites (grups 
de 2 a 10 persones). Es considerarà 
comparsa el grup de persones que 
vagin disfressats amb una mateixa 
temàtica, per tant, si es vol fer més 
d’una comparsa, caldrà que el tema 
de la disfressa sigui diferent.

ITINERARI
Plaça de l’Ajuntament, carrer Mar-
cel·lí Farré, avinguda Eduard Malu-
quer, avinguda Maria Anzizu, carrer 
Prat de la Riba, carretera d’Agra-
munt, carrer Escoles, avinguda 
Eduard Maluquer, avinguda Maria 
Anzizu i plaça de l’Ajuntament.
Es prega la col·laboració ciutadana 
en el sentit de no deixar vehicles ni 
obstacles en aquests carrers.

ALTRES
Les Comparses i Comparsites es 
concentraran a la plaça de l’Ajun-
tament, i si porten vehicle, l’hauran 
d’aparcar al voltant de la plaça. Con-
cretament, els vehicles que portin 

es col·locaran, per ordre d’arribada, 
des de davant del Disbo, continuant 
per l’avinguda Maria Anzizu, fins al 
rentador.
L’Ajuntament recorda que durant el 
discurs del Saltasekles XXVIII  cal-
drà que els vehicles apaguin el mo-
tor i la música, si en porten.

PREMIS
Entre les Comparses es donaran els 
premis següents:
Premi Originalitat 200 euros
Premi Elaboració 200 euros
Premi Coreografia 200 euros
En el cas de les Comparsites es 
distingiran les mateixes categories, 
però en aquest cas la dotació de ca-
da premi serà de 100 euros.
Cada Comparsa haurà d’especificar 
en quina categoria vol concursar 
(originalitat, elaboració o coreogra-
fia) en el moment de fer la inscripció.

Diumenge 27 de febrer
18h Trobada infantil de disfresses, al 
Cubtural.
18:30h Gran Desfilada de Disfres-
ses, al Cubtural.
Inscripcions fins al 17 de febrer, úni-
cament a través d’internet, a la web 
www.artesadesegre.cat.

Més informació

REQUISITS PER CONCURSAR
La desfilada té caràcter local, i hi po-
dran participar tots els nens i nenes 
fins a 14 anys.
Les disfresses que vulguin participar 
al concurs han d’estar confecciona-
des a mà. Així, no podran entrar a 
concurs les disfresses que siguin llo-
gades o comprades. De tota mane-
ra, els infants que duguin aquestes 
disfresses sí que podran participar a 
la desfilada.

PREMIS
Es premiaran tres disfresses amb 75 
euros per premi, corresponents a les 
categories de:
Premi Originalitat 75 euros
Premi Elaboració 75 euros 
Premi Coreografia 75 euros.
A banda dels tres premis, tots els 
infants que participin a la desfilada 
rebran un petit obsequi.

PUNTUALITAT
Primer desfilaran els nens i les ne-
nes amb la disfressa confeccionada 
a mà, per la qual cosa l’organització 
demana màxima puntualitat. Els nú-
meros per a la desfilada es recolliran 
a la taquilla del Cubtural a partir de 
les 16:45h.

Informació general, relativa als 
dos concursos

JURAT
El jurat estarà format per membres 
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre i 
de la Comissió de Festes, que revi-
saran i valoraran les disfresses i, en 
el cas de la rua de dissabte, també 
les carrosses. 
El jurat està facultat per resoldre 
qualsevol circumstància no descri-
ta en les bases i el seu veredicte 
serà inapel·lable. 
El jurat pot deixar desert algun pre-
mi.

PREU
La inscripció és gratuïta en tots els 
casos.

PARTICIPANTS
Les bases estableixen que han de 
ser grups bombolla o persones físi-
ques, en el cas de participació indivi-
dual, residents o ubicades al munici-
pi d’Artesa de Segre.

L’Ajuntament d’Artesa 
es reserva el dret de 

modificar el programa 
segons la normativa i 
les recomanacions de 

les autoritats sanitàries
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Josep Galceran
humor

Cerimònia de 
bescollada*

“Pel poder que m’ha estat 
atorgat, et declaro primera 

alcaldessa d’Artesa de Segre”.

*A l’edat mitjana, la bescollada 
és una part de la cerimònia de 
nomenament d’un cavaller. Pot 

prendre diverses formes, com donar 
un copet amb la part plana d’una 
espasa a l’espatlla del candidat.

on són
el Quimet i el Cosme?
Solució del mes passat: El poble 

era Anya, tot i que algú ens va 
comentar que el Quimet i el Cosme 
en realitat devien estar a l’altra ban-
da del riu, a Collfred.

Com heu pogut comprovar, 
vam començar amb un lloc fàcil i 
amb una pista que ajudava mol-
tíssim. En aquesta segona us ho 
posarem una mica difícil. Si us hi 
fixeu bé, però, teniu almenys un 
parell de bones pistes.

Pista del mes: El Quimet i el 
Cosme es troben en un poble 
que és molt conegut per un antic 
ofici artesanal.

| Per Jordi Farré i Obiols
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imatges d’ahir
Any 1957Any 1957

E l franquisme va prohibir les fes-
tes de Carnaval, però tenim pro-

ves que a Artesa alguna se’n va fer, 
com la imatge d’aquest mes (arxiu 
La Palanca), molt semblant a la que 
vam publicar el febrer de 1999.

Durant alguns anys, Modesto 
Brunet Tarragona, conegut popular-
ment com a Brunet, engrescava la 
canalla a disfressar-se per Carnaval 
i recórrer els carrers d’Artesa tot can-
tant corrandes i cançons populars. 
La gent els feia donatius i després 
organitzaven un dinar. Seria com la 
tradicional plega que es feia abans 
de la guerra i que s’ha perdut.

Brunet tenia una botiga de roba 
i articles per a home a la carretera 
i també feia de marxant pels pobles 

de la rodalia. Segons una neta seua, 
“li agradava fer riure i distreure els al-
tres amb bromes i pallassades”. En 
fi, que era home de gresca. També 
li agradava explicar anècdotes, es-
criure i pintar. I era un gran amant 
del Carnaval, com ho avalen dues 
publicacions seues a La Palanca: 
Carnestoltades 1985 (n. 38) i Un 
“embroll” carnavalesc (n. 50). De fet, 
va ser col·laborador de la revista des 
de 1983 fins que va morir, el gener 
de 1988. Destaquen els seus articles 
d’anècdotes i, sobretot, les descrip-
cions de personatges artesencs de 
principis de segle XX a l’Auca del 
nostre poble. El novembre de 1986 
parlava d’una casa coneguda com a 
“cal Salta-segles”, que curiosament 
és el nom del rei del Carnestoltes a 
Artesa des de 1993, Saltasekles.

A la foto, al fons a l’esquerra hi 

veiem Josep M. Comenge Montfort. 
D’esquerra a dreta, dalt de tot: Josep 
M. Regué Montserrat i Jaume Tomàs 
Boix “Jaimito” (cal mitger de Marco-
vau). Al mig: Jordi Vilanova Sellart 
(cal Flaquet), deconegut (darrere, 
sense barret), Marc Amorós Roca 
“Marquet” (cal Xeró), Pere Tomàs 
Boix “Peret” (germà del Jaume), Jau-
me Campabadal Farré i Sisco Guàr-
dia Brescó. A baix: Josep Sabanés 
Porta (cal Matèrio), Tomàs Cirera 
Zapatero (cal Patac), Josep Solé (cal 
Venancio), Jaume Ampurdanés Juan 
(cal Camardó de Montsonís), Josep 
M. Jou (de Tòrrec) i Josep M. Sala 
Farrando (cal Tonet de l’Alberto).

Els nois amb barret de paper 
són exactament els mateixos de la 
imatge publicada el 1999. Agraïm la 
col·laboració de Tomàs Cirera Zapa-
tero en la identificació.

Carnaval

Ramon Giribet i Boneta
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la foto

L’anticicló persistent i aparentment monòton de les últimes setmanes també ha deixat imatges espectaculars, com 
aquesta del Castell de Montmagastre elevant-se damunt del mar de boira obtinguda amb dron. | Jaume Jovell @Jowye69


