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El 3 de març del 1504, Ramon Berenguer de 
Ribelles, donà al Monestir de Montserrat el 
senyoriu de la població.

A partir de la butlla del Papa Pau III, 
signada al juny del 1544, també correspon a 
Montserrat la cura espiritual de la 
feligresia d’Artesa de Segre i, per tant, la 
propietat de l’església parroquial.



Fins l’any 1548, a la part alta de la plaça Major d’Artesa de 
Segre, hi havia la Casa Vella del Senyor d’Artesa



Aquesta casa es va fer petita i els monjos de Montserrat varen 
construïr un nou edifici tocant a l’antiga muralla.

La casa Nova del Senyor era residència de l’abad i entre altres 
funcions s’hi recaptaven impostos i delmes.





Durant el senyoriu de 
Montserrat es trasnsicionaren 
moltes de les esglésies del 
territori i se’n erigiren de 
noves.





Montserrat dominà Artesa de Segre durant 325 anys. 
La desamortització de Mendizábal, al 1835, va posar fi 
al senyoriu dels monjos de l’orde de Sant Benet.

L’any 1800 la parròquia d’Artesa es reincorpora a la 
Col·legiata de Santa Maria d’Àger, tornant a tenir 
rectors de nomenament ordinari.

Del primer rector que se’n tenen notícies és mossèn 
Ignasi Poch que el 18 d’agost del 1802 demanava a 
l’Ajuntament finançament per moblar la sagristia.

En aquell temps era alcalde d’Artesa Idelfons Folguera.



Al llarg de s. XIX hi 
hagué un important 
moviment en l’àmbit 
religiós a Artesa de 
Segre.

L’any 1814 era alcalde 
l’apotecari Josep 
Monsó. A les actes de 
l’Arxiu Municipal 
consta que durant 
aquesta batllia hi hagué
una important 
preocupació per la 
Confraria del Roser i 
per al lluïment de la 
processó del Corpus. 



Els nous rectors de la 
parròquia alliberada 
varen iniciar el segle XIX 
amb molta empenta pel 
que respecta a l’estètica 
de l’església.

El 25 d’abril del 1805 
s’iniciaven les obres del 
nou campanar

El 28 de febrer del 1813 
se celebrà la inauguració
del retaule i el nou altar 
major.



A principis del segle XIX s’inicià una gran devoció per la Verge 
del Pla. El 7 de juny del 1798, essent alcalde d’Artesa Idelfons 
Folguera es va prendre l’acord d’anar cada any al Santuari de 
Nostra Senyora del Pla per agraïr-li la pluja. Per Pasqua, fins 
no fa molts anys, hi havia una gran festa i es mejava la Mona al 
Pla de Santa Maria.

Aplec del Pla

Anys 1930



Aplec del Pla 1947

Aplec del Pla 1932



El dia 29 d’agost del 1838, amb la 
Desamortització de Mendizábal, la 
Junta Desamortitzadora Provincial, 
radicada a Lleida, va incautar 27 
finques o béns que l’abadia de 
Montserrat posseïa a Artesa de 
Segre.



A l’any 1883, a instàncies del rector de la parròquia, mossèn 
Francesc Franquesa, s’instal·len a Artesa les Monges 
Dominiques de l’Anunciata dedicades a l’ensenyament de 
noies i nenes.

Les germanes encarregades de endegar el col·legi foren 
Dolors Solé, Ramona Ribera, Concepció Codina i Maria 
Giral.

El 16 d’agost del 1893 amb repic de campanes, una gran 
festa i la benedicció s’inaugurava la casa-col·legi en el que va 
acabar anomenant-se carrer de les Monges.

El 22 de juny del 1999 va ser el darrer dia de classe amb un 
curs on hi havia 130 alumnes, 7 professors i 3 germanes.

116 ANYS D’ENSENYAMENT A ARTESA DE SEGRE



ALUMNES 
GERMANES 

DOMINIQUES

1904

1916



1944. Homenatge a la Germana Visitació per als 50 anys de 
la seva arribada a Artesa.



1951. Alumnes de les germanes dominiques



Les germanes del col·legi Sant Josep l’any 1968



1983. Grup de 
professors a la 
festa del 
centenari del 
col·legi.

La germana Dora, 
la germana 
Lourdes i la 
germana Carme. 
Les darreres
monges de l’escola.



CONFRARIES I GERMANDATS
A principis del s. XIX, després de la recuperació de 
la parroquia, la Confraria del Roser reprén una 
forta embranzida a Artesa de Segre.

També a Artesa, al s. XVI ens consta que hi havia 
la Confraria de Fadrins de St. Esteve.

A Alentorn hi hagué la Germandat de Sant Anton

I com a entitats centenàries de carácter religiós
encara vigents tenim a Artesa de Segre la 
Germandat de Sant Sebastià, fundada l’any 1883 i, 
a Seró, la Confraria de Sant Ramon de Penyafort.



La Confraria de Sant Ramon 
fou fundada l’any 1602, un any 
després de la canonització del 
Sant. Va ser la més antiga i 
avui és la única. Tots els 
nascuts a Seró s’hi inscriuen 
després d’haver fet la primera 
comunió.



Presència de l’església a través dels
seus ministres a la societat artesenca.

1980. Inauguració del Museu de Montsec d’Artesa de Segre



Mn. Lluís 
Domènech amb 

els escolans

1940

1944



1910. Mn. Navarro amb els germans Macià



1908. Bisbe Ruano amb les famílies benestants d’Artesa



1958. Festa del Pilar. L’alcalde, el capità guardia civil i Mn. Sabaté



1928. Visita del nunci a Artesa de Segre.



1950. El bisbe del 
Pino inaugura el
pont de Vernet

1956. Visita pastoral 
del bisbe Ramon 

Iglesias a Vall-llebrera



RELIGIOSOS ARTESENCS AMB 
PROJECCIÓ EXTRA MUNICIPAL

AGUSTÍ BERNAUS I 
SERRA
Neix a Artesa de Segre el 16 d’agost del 
1863.

Ingressa a l’Orde dels Caputxins l’any 
1882.

S’ordena sacerdot l’any 1889.

Es consagra bisbe el 1923.

Mor a Bluefiels (Nicaragua) l’any 1930.

Evangelitzà l’Equador, Colòmbia i Costa 
Rica.



Carrer del Joc de la Pilota. 1904.



Carrer abans Joc de la Pilota i avui del Bisbe Bernaus. La 
imatge antiga es de l’1 de juliol del 1908 engalanat per a la 
visita pastoral del bisbe Ruano



EL XVI D’AGOST DE L’ANY MDCCCLXIII NASQUÉ AQUÍ JOSEP 
ANTON BERNAUS FILL PREDILECTE D’AQUESTA VILA. 

S’IMPOSA EL NOM DE FRA AGUSTÍ AL FER-SE DE L’ORDE DELS 
CAPUTXINS. 

A MONTSERRAT EL CONSAGRAREN BISBE L’ANY MCMXIII.



AGUSTÍ BERNAUS I PINÓS
Agustí Bernaus i Pinós, nebot del bisbe Agustí Bernaus 
neix a Costa Rica l’any 1911 i mor a Lleida el 1986.

Passà la seva infància a Artesa de Segre.

Va destacar com un gran virtuós en l’àmbit de la poesia.

A la seva mort, el Col·legi Episcopal “Maré de Déu de
l’Acadèmia”, instaurà el Premi Literari Mossèn Agustí
Bernaus, en record i homenatge a aquest estimat porta de 
les terres de ponent.



JOSEP PIJOAN I CLUET
Framenor de l’orde caputxi

Neix a Refet, Seró, Artesa de Segre, el 24 
de novembre del 1913 i mor a Barcelona 
del 27 de desembre del 1996.

Home de gran cultura, fundador de 
diverses entitats, gran conferenciant, 
periodista i autor d’un gran nombre de 
llibres.



Fra Josep Pijoan Llibre sobre Seró i Refet, 
1992



ELS CAPELLANS MÀRTIRS

Mn. Antoni Armengol i Brescó
Alentorn, 26 de juny del 1893

Mn. Josep Lozano i Eritjà
La Pobla de la Granadella, 5 de maig del 1881
A partir de l’any 1933 residí a Artesa

Mn. Josep Moliné i Pont
Alsurri, 1 de novembre del 1884
Rector de Vernet



Mn. Gabriel Segura i Robinat
Bellver de Sió, 22 de gener del 1872
Rector d’Alentorn

Mn. Joan Solé i Agusil
Porraza, 18 de juliol del 1880
Ecònom de Baldomà

Mn. Joan Vidal i Giral
Coll de Nargó, 2 de novembre del 1869
Ecònom de la Clúa de Meià



REALITZACIONS

La història, les persones i les situacions que 
estem presentant han de desembocar 
necessàriament en realitzacions que arriben al 
conjunt de la població. Dues mostres son el 
Certàmen Marià que es va celebrar a 
Alentorn l’any 1925 i en un altre àmbit, el de 
l’evangelització, tenim les Santes Missions.



CERTÀMEN MARIÀ

A finals del s. XIX i 
durant el primer terç del 
XX, Alentorn era una 
població amb una gran 
indústria de forques i una 
gran activitat cultural. 
Dins d’aquest context 
l’Acadèmia Mariana de 
Lleida hi celebrà l‘any 
1925 el seu 68è certàmen 
dedicat a Ntra. Sra. de 
Trapana, o de la Pau.



LES SANTES MISSIONS

En gairebé tots els pobles del municipi, 
acabada la guerra, les diferents ordes, entre 
elles la claretiana, dominica, franciscana... 
feren una intensa tasca evangelitzadora amb 
el nom de les Santes Missions.

Als llocs on s’hi celebraven aprofitaven la 
ocasió per fer reformes als temples i en 
molts casos s’erigien creus commemoratives.



CREUS COMMEMORATIVES 
SANTES MISSIONS

Anya Baldomà La Colònia Montmagastre



ELS APLECS

Els santuaris i ermites sempre han estat punts de 
devoció que a l’estar allunyats al nucli de població
han justificat el desplaçament per a la concentració
dels fidels amb diferents motivacions, ja sigui per 
retre homenatge a l’advocació que s’hi venera, per 
demanar-li al sant votat protecció contra el mal del 
que els guarda o, fins i tot, per anar a menjar-hi la 
mona el dilluns de Pasqua.



Aplec a Salgar 1930

Aplec a Refet anys 1940



APLECS 
ANY 2003

Comiols

Sant Salvador d’Alentorn

La Vedrenya



MONESTIR DE REFET 
CENTRE DE ESPIRITUALITAT









CAPELLETES DOMICILIÀRIES 
DE LA SAGRADA FAMÍLIA





CALENDARI DE FESTES





SANT RAMON DE PENYAFORT.

7 de gener. Festa major d’hivern a Seró

ACTES

Confessions a la parròquia des de primeres hores del matí.

Missa solemne on hi combrega tothom.

Després de missa es menja coca i es rifa un pollastre per ajudar 
a sufragar les despeses de la confraria.

Es dina a casa, a la vora del foc. Mentretant les Majorales 
passen per les cases amb la bacina de Sant Ramon per recollir 
els donatius a l’hora que desitgen una bona festa.

Acabat el dinar les campanes avisen per anar a Vespres, es 
canten els Goigs i es dóna per acabada la festa.





SANT ANTONI ABAD
Patró dels animals

Festa dels 3 tombs

17 de gener

Festa celebrada arreu del país i 
de la que tenim constància de les 
celebracions al poble d’Anya, 
Artesa, Montargul i Vernet, entre 
altres localitats.



Sant Antoni a Artesa
Es guarnien els animals i es beneïen fent els tres tombs 
que servien per guardar als animals de prendre mal. 

A Artesa, aquest dia començava a ballar-se el Ball
Rodó que es feia durar fins a Carnaval.



BALL RODÓ
D’ARTESA 
DE SEGRE

D’aquest ball Joan Amades ens 
diu:”L’etnografia opina que són 
restes dels ritus de la fecunditat i 
de la protecció i preservació de la 
tribu i el clan en general”



Benedicció dels animals a Artesa de Segre

Aquesta imatge correspon a la festa de l’any 1970, 
probablement la darrera benedicció que es va fer a la ciutat.



Sant Antoni
a Vernet
A Vernet els 
animals feien els
tres tombs voltant
el monòlit del 1930
situat a la plaça de 
la Rectoria.



SANT SEBASTIÀ
20 de gener

Aquest sant es venerat en diveses poblacions del municipi, 
básicament en forma de sant votat per que alliberés al poble 
de la pesta.

Destaquen com a pobles amb aquest sant votat: la ciutat 
d’Artesa de Segre, Anya, Collfred, Vernet i Colldelrat on ho 
és junt amb Sant Roc.

A Artesa de Segre, a més de ser un sant votat és el patró de la 
Germandat del mateix nom, fundada l’any 1883. En aquesta 
diada els confrares, després de la missa fan un dinar de 
germanor per concloure la jornada amb una sessió de ball.



A la diada de l’any 2002 la Germandat de Sant
Sebastià va canviar el pendó, el vell data del 1914.



Sant Sebastià a 
Vernet
Encara avui, a la 
diada de Sant Sebastià
se celebra una missa a 
l’església de Vernet i 
un cop acabada els 
fidels marxen en 
processó fins l’Oratori 
de Sant Sebastià, 
situat a uns 500 
metres del poble, on 
resen les oracions i 
demanen al sant 
protecció.



Església de 
Sant Miquel a 

Colldelrat

Sants votats

Sant Sebastià
i Sant Roc





SANT SALVADOR
18 de març

Quan la pesta va assotar Alentorn, 
els vilatans varen fer la promesa 
d’anar cada any en peregrinació a 
Montserrat.

Més tard es va canviar per dues 
visites a l’any a Sant Ermengol. 

Un cop derruït aquest llogarret es 
traslladà el romiatge a l’ermita de 
Sant Salvador on s’hi anava dos 
cops l’any, el Dilluns de Pasqua a 
menjar la mona i per Sant Antoni 
de Padua, el 13 de juny.



Romiatge a l’ermita de Sant Salvador 
d’Alentorn el dia de Sant Antoni
La processó, que actualment no es fa, es formava a 
l’església parroquial d’Alentorn i sortia amb 
banderes, pendons i creu processional cap a l’ermita 
de Sant Salvador. Les campanes no paraven de tocar 
fins que ja no es veia ningú al poble.

A l’anada i a la tornada es feien unes aturades en les 
que els romeus, encarats a Montserrat, cantaven la 
Salve.





SETMANA SANTA

Els oficis religiosos d’aquests dies són:

Dijous Sant: Celebració del Sant Sopar

Divendres Sant: Celebració de la Passió i mort del Senyor

Dissabte Sant: Solemne Vetlla Pasqual

Diumenge de Pasqua: Celebració de l’Eucaristia

Dilluns de Pasqua: Aplecs amb Eucaristia a Sant Salvador 
d’Alentorn, a la Vedrenya i a Refet.

Divendres al matí: Via crucis pels carrers
Divendres a la nit: Processó del Sant Enterrament







En altres indrets del municipi han quedat restes del que 
havien estat passos del Via Crucis. És el cas del Pedró de la 
Verònica a Baldomà i de la creu sustituida de Vall-llebrera.



Altres tradicions que es vivien aquests dies eren la 
matança de jueus amb el soroll de les carraques i a 
Baldomà feien el “Sal i ou”

El “Sal i ou” el feia el capellà del poble ajudat pels 
escolanets i consistia en posar una cullera de pasta 
feta amb sal, ou i farina a les portes de les cases 
mentre es resaven unes oracions per a protegir-les 
dels dimonis, bruixes i els mals esperits. Els 
escolans portaven un cistell per a recollir els 
donatius de les cases, els quals es donaven a les 
famílies més pobres.



EL ROSER

Una institució secular
Ja a l’any 1605, tenim noticia de que Pere Balasc estava al 
front de la Confraria del Roser d’Artesa de Segre.

(Arxiu Diocesà de Girona, Llibre D-258, Full F-338).



En diverses tabes d’Artesa es contemplaven pagaments a 
la Confraria del Roser, són els casos de:

Taba i arrendament de la fleca blanca per al 1801.-
“l’arrendador donarà 6 lliures a la Confraria del Roser”

Taba i arrendament de la fleca morena per al’any 1803.-
“… també donarà als Majorals del Roser, per Sant Jaume
(25 de juliol) tres pessetes”

També a l’any 1801, l’Hostal del Comú, situat al carrer
del Joc de la Pilota, havia de donar l’acostumat donatiu 
als majorals del Roser.



Retaule del Roser a l’antiga església parroquial d’Artesa de Segre. 
Obra de finals del s. XVIII realitzada per l’escultor Ramon Caselles.



Celebració del Roser de Maig
Aquesta era una festa molt popular a practicament tots els pobles. 
Mostra d’això és que a gairebé totes les esglésies hi ha un altar 
amb la imatge de la Mare de Déu del Roser.

Baldomà Colldelrat Vall-llebrera



EL ROSER DE MAIG
(Informacions orals de la gent gran dels pobles)

A Vilves llogaven un acordió de 40 duros, lo Carulla, cantava
amb un canuto perquè en aquell temps no hi havia altaveus. 
Mentre tocava l’acordió, amb els peus tocava els platerets.

A Vall-llebrera llogaven bones orquestres i amb sorra del 
Segre feien la pista de ball que cobrien amb boixos. Els joves
pagaven talla per fer front al cost dels músics.

A Seró no es celebrava.Van intentar instaurar-la als anys
1960 però la festivitat de l’1 de maig a Refet va fer que tan
sols se’n fessin dues edicions.

A Anya, l’Associació Cultural “La Travessa” l’ha recuperat
fa pocs anys.



Anys 1940. Tudela de Segre. Processó del Roser



Anys 1940. Tudela de Segre. Processó del Roser



SANT ISIDRE
15 de maig

Patró de la pagesia

A Tudela és Sant votat per a la pluja. En temps de 
sequera els habitants de Tudela anaven a altres llocs a 
implorar a diferents sants que els proveís. A l’any 1993, 
agraïts al Sant per donar-los pluja en un temps de 
molta sequera, el poble de Tudela va posar una imatge 
de Sant Isidre a l’ermita de la Santa Fe, on es fa un 
romiatge cada 15 de maig celebrant-hi un ofici que es 
complementa amb un piscolabis



Ermita de 
la Santa Fe

Tudela

Sant Isidre, a la 
dreta, amb Sant 
Antoni de Padua 
voltant la imatge de 
la Virtud de la Fe



A l’església de Baldomà també hi trobem a Sant 
Isidre i Sant Antoni de Padua a l’altar del Sagrat Cor



CORPUS CHISTRI
Festivitat que es celebra el dijous següent al primer 
diumenge després de Pentecostès.

Aquest dia s’honora el misteri de la Sagrada Eucaristia. 
Aquesta festivitat no fou introduïda en l’Església fins al 
s. XIII. 

A Alentorn es feia una festa molt solemne treient 
banderes al carrer simbolitzant la importància del dia. 
Era de destacar la processó i els diferents altars que els 
veïns feien als carrers.

A Artesa també es feia una festa força lluïda on no 
s’esmerçaven esforços ni ornaments per que els altars 
fets als carrers mostressin el màxim explendor.



CORPUS 
CHRISTI

ARTESA 
DE SEGRE

1966



Any 1914. Festa del 
Corpus a Alentorn.

Any 1952. Processó del 
Corpus a Artesa de Segre.



SANT ANTONI 
DE PADUA
15 de maig

Aquest Sant té gran 
devoció en tot el 
municipi restant 
representat en 
pràcticament totes les 
esglésies. Ostenta el 
patronatge dels treballs 
de construcció.

Imatge de Sant Antoni a Anya



Sant Antoni a 
Vilves

En aquesta població
es va votar a Sant 
Antoni durant la 
construcció del canal 
amb el prec de que 
ningú hi caigués ni 
mentre es construia ni 
mai. El cert és que en 
aquesta població mai 
ha caigut ningú.



1926. Treballs de reparació del canal



SANT CRISTÒFOL
Patró dels automobilistes

10 de juliol

Consta que aquesta festa ja es celebrava a Artesa l’any 
1925. En aquell temps ja s’hi concentraven automòbils i 
camions que ben guarnits eren beneïts pel rector de la 
ciutat.

Acabada la cerimònia s’anava a Ponts o a Agramunt 
amb els vehicles ben carregats a fer el vermut.

A la tarda s’anava a berenar a la masia “la Torreta”
prop del Pont d’Alentorn.

I, al vespre, cap Artesa per posar-se ben mudats i anar al 
ball de nit.



ARTESA DE SEGRE, CONSTRUCTORA D’AUTOMÒBILS

Autobús de la Nova 
Companyia. 1926. 
Carrossat per R. Pla 
a Artesa de Segre.

Biplaça amb motor de 
498 c.c. 1955. Marca 
Clua, construït a Artesa 
de Segre.



Sant Cristòfol, avui
La jornada comença amb la concentració de 
turismes i camions al Poliesportiu per anar en 
carrua cap a la plaça de l’Ajuntament.

En aquest punt reben la benedicció amb les 
paraules: 

Que Déu et beneeixi i per intersecció de Sant 
Cristòfol et guardi de perill i de fer mal als altres. 
Per Crist Senyor nostre.

A la tarda: berenar popular al carrer Balmes

Al vespre i a la nit: Ball





SANT ROC
19 agost

A Montargull era una festa molt solemne. En 
aquesta localitat és un sant votat per a les 
pedregades.

També hem vist que a Colldelrat va ser votat, 
junt amb Sant Sebastià, per protegir el poble de 
la pesta.



EL ROSER D’OCTUBRE
7 d’octubre

Tot i que la festa grossa del Roser era el mes de maig, en 
algunes poblacions es celebrava el Roser d’octubre. 

En el calendari litúrgic el mes d’octubre està consagrat a la 
mare de Déu del Roser.

L’orígen d’aquesta festa es remunta al trionf de l’Armada 
cristiana contra l’Islam a la batalla de Lepant, l’any 1571, 
atribuït a la Mare de Déu a la qual s’invocava resant el Rosari.



Per al Roser d’Octubre, a la Colònia de la Fàbrica, es 
feia la segona festa major. La primera era per Sant 
Jaume. La imatge correspon a la festa de l’any 1948.



COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS 
FIDELS DIFUNTS
2 de novembre

L’endemà de la festa de Tots Sants s’escau la diada 
dels fidels difunts. Aquesta festivitat arrela a l’any 998 
quan Sant Odiló, abat de Cluny, introduí aquest 
costum en el seu monestir.

Aquesta practica s’extengué a altres llocs fins que al s. 
XIV l’església la decretà obligatòria.

Com arreu, aquest dia, la desena de cementiris nous i 
alguns dels antics del municipi d’Artesa de Segre, 
s’omplen de flors portades pels qui recorden als seus 
familiars traspassats.



CEMENTIRI ANYA



CEMENTIRI ANYA



MESQUITA 
D’ANYA



CEMENTIRI ARTESA DE SEGRE



SANTA LLÚCIA
13 de desembre

Aquesta festivitat té especial significació al municipi, 
concretament a Refet i a Artesa i altres poblacions 
per motius diferents.

A Refet la imatge de la Santa va ser posada en el lloc 
de la Mare de Déu per salvar la talla romànica de les 
flames durant la guerra civil.

A Artesa, degut al patronatge de les modistes, els 
tallers de costura feien festa gran.



REFET

SANTA LLÚCIA



Capella de 
Santa Llúcia a 
l’antiga església 
parroquial de la 
ciutat d’Artesa 
de Segre.



ELS COSIDORS A ARTESA
Als anys 1930 es desenvolupa una important 
activitat social i cultural femenina essent els punts 
de trobada els cosidors, el rentador, el cor de 
l’església, les sales de ball el Centre i la Lluna o les 
vetllades teatrals a la Dàlia Blanca.

Dels cosidors neix la celebració de la festivitat de 
la patrona de les modistes, Santa Llúcia.



El cosidor de la Perutxa. 1926. Cosidores. 1929.

Cosidores. 1942. Cosidores i paletes. 1946.
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