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novembre
ARTESA DE SEGRE 
DEFUNCIONS
dia 10: Joan Pere Pijuan Siguan (71 

anys), natural de Vernet
dia 25: Ramon Figuera i Farré (83 

anys), natural d’Alentorn

ALÒS DE BALAGUER 
DEFUNCIONS
dia 25: Beatriz Fernández i Fernán-

dez (85 anys), natural de 
Barcelona

FORADADA 
DEFUNCIONS
dia 14: Joan Ampurdanés i Trobada 

(92 anys), natural de Mont-
sonís

VILANOVA DE MEIÀ 
DEFUNCIONS
dia 14: Rosa Sarradell i Serra (91 

anys), natural de Vilanova de 
Meià

Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca (p.33)

Cada dissabte
Mercat a la Pl. Fustegueres de 
Cubells

Cada diumenge
Mercat Tot d’Aquí al nucli antic

Programa de Nadal a Artesa
Veure pàg. 43

Fins al 19 de març:
Presentació d’obres per al 31è 
Premi de Narrativa Breu. Bases a la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

20 de desembre
La Marató de TV3
18h festival Altis al Cubtural

Del 28 al 31 de desembre
Campus de Nadal EFA. Termini 

inscripció: 21 desembre. Preu: 40 €. 
Contacte: 687492871

23 de desembre
Club de Lectura d’adults de la 
Biblioteca

20 de gener
Festivitat de Sant Sebastià

22 de gener
A les 17 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca, reunió del Club de Lectu-
ra infantil

27 de gener
Club de Lectura d’adults de la 
Biblioteca
*	Qualsevol	acte	pot	ser	modificat	
o anul·lat amb poca antelació a 
causa de les mesures sanitàries

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.

novembre

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT          

Temperatura mitjana:   10,1º
Temperatura màxima:    24º 
                (dia 2)
Temperatura mínima:      -3º (dia 23)
Dies amb precipitacions:     6
Precipitació màxima:       15 mm 
     (dia 4)
Total precipitacions:  33,6 mm

B) BALDOMAR               
Temperatura mitjana:      9,8º
Temperatura màxima:    22,4º (dia 2)
Temperatura mínima:      -4,2° (dia 23) 
Dies amb precipitacions:     15*
Precipitació màxima:       16,7 (dia 4)
Total precipitació: 52,4 mm
*Inclou dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ          
Temperatura mitjana: 10,2º

Temperatura màxima:    23,6º (dia 2)
Temperatura mínima:      -0,5º (dia 21) 
Dies amb precipitacions:   8
Precipitació màxima:       21,6 mm      
   (dia 7)
Total precipitacions:        78,9 mm 

FORADADA               
Dies amb precipitacions:   6
Precipitació màxima:     18 mm (dia 3)
Total precipitacions:        44 mm

Actes
que sabem que es faran

Per publicar els naixements cal que la família ens faci arribar les dades (data 
de naixement, nom sencer i noms del pare i la mare) a revista@lapalanca.cat. 
Si no es comuniquen expressament, no es podran publicar.

Nota naixements

4 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Desembre 2020 I Núm. 449



editorial

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció	de	textos	per	a	la	propera	revista:	fins	dimarts	5	de	gener	de	2021

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
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Un altre atac al català
Quan els polítics de la dreta 

espanyola es cansen de buscar 
fórmules per parlar malament del 
Govern de l’Estat, sembla que es 
dediquen, potser per esport, a ata-
car Catalunya i la llengua catalana.

La cosa ja ve de lluny. Fa algu-
nes dècades ens deien “Hable en 
cristiano”. Segur que ignoraven que 
la llengua de Crist era l’arameu i si 
algú els hagués parlat en aquest 
idioma no l’haurien entès. Darre-
rament hem sentit que “el castellà 
està perseguit a Catalunya” o, com 
deia una pancarta col·locada sobre 
un taüt, “El catalán quiere matar al 
español”. 

Cap de les tres “gracietes” és 
certa. Demostren molt mala bava 
i una fixació atàvica i malaltissa 
contra Catalunya.

Ningú pot matar l’espanyol, una 
llengua que es parla a la major part 
d’Amèrica Central i del Sud. Fins i 
tot als Estats Units. Per exemple, a 
Nova York tenen personal de parla 
hispana a les botigues i als hote-
ls, i és l’única llengua a la famosa 
discoteca Red Parrot.

Les tres mentides evidencien 
també una certa ignorància. No 
saben que la canalla té el “disc dur” 
verge i una gran facilitat per apren-
dre llengües. Molts tenen l’anglès 

com a tercera llengua, i altres tam-
bé estudien el francès o l’alemany, 
i fins i tot el xinès, l’àrab o el rus. 
Per tradició, als països del nord 
d’Europa els joves parlen diversos 
idiomes. El més important, però, és 
la filosofia de l’aprendre a aprendre.

El món és molt més gran que 
el panorama que es veu des de 
la Meseta castellana. Es tracta de 
sumar, no de dividir. També de rao-
nar amb intel·ligència i no de negar 
l’altre i imposar-li res des d’una 
posició de força.

La veritat sempre s’acaba im-
posant. Per molt que les mentides 
siguin rebuscades i molta gent les 
repeteixi, sempre són mentides. 
Hem d’adonar-nos que l’analfabe-
tisme funcional i les poques ganes 
de fer són una mateixa cosa.

Recentment, una “il·luminada” 
ha vingut a visitar-nos per a dir que 
“Catalunya ens roba”. Ja només 
ens faltava sentir això! S’oblida que 
molts dels impostos que s’abaixen 
a Madrid els acabem pagant entre 
la resta de comunitats autònomes.

Malgrat els problemes temporals, 
la gent tenim recursos. Un d’ells és 
la fe en el futur i en la humanitat. 
La mateixa que ens fa desitjar-vos 
unes bones festes de Nadal i un 
pròsper –més que mai– any 2021!
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noticiari
Desembre comença amb 12 positius per 
Covid-19 a l’Àrea Bàsica de Salut d’Artesa

Cribratges el dia 10 al cubtural i espai habilitat a l’exterior de la residència per fer visites  | Dolors Bella, Ramon Giribet

Les primeres dades del mes de 
desembre, concretament del dia 

2, indicaven que hi havia 12 casos 
positius de Covid-19 a l’Àrea Bàsica 
de Salut d’Artesa de Segre, mentre 
que el 23 de novembre eren la mei-
tat. D’aquests 12 casos, un va do-
nar lloc al primer confinament d’una 
classe de cicle inicial a l’escola Els 
Planells. Es van fer testos als inte-
grants del grup bombolla, que van 
donar tots negatiu, i només va cal-
dre fer els 10 dies de confinament, 
ja que durant aquest període cap de 
les persones va presentar símpto-
mes.

El confinament de classes a les 
escoles no és excepcional, com 
hem vist des del setembre arreu de 
Catalunya. El que sí que ho és, en 
positiu, és la situació de la residèn-
cia de gent gran d’Artesa, on des del 
principi de la pandèmia encara no hi 
ha hagut cap positiu. S’hi fan cribrat-
ges setmanals tant a les treballado-
res com a les persones residents i 

les mesures de seguretat són molt 
acurades.

De fet, com es pot veure a la fo-
to, a més de no permetre-hi l’entrada 
de persones de fora, també s’ha ha-
bilitat una “zona segura” a l’exterior 
perquè s’hi puguin fer visites, que 
han de ser concertades, garantint 
les mesures de seguretat i distancia-
ment.

L’alcalde, Mingo Sabanés, ha 
considerat “normal” el fet que cal-
gués fer el confinament puntual d’un 
grup a l’escola, i ha elogiat la situa-
ció de la residència.

 
CRIBRATGE MASSIU

Per contribuir a la detecció del 
virus, el 10 de desembre es va fer 
un cribratge massiu a Artesa. Hi van 
participar 595 persones i es van 
detectar dos casos positius. Eren 
testos ràpids amb resultats en 15 
minuts, i es van fer de 8 a 20h en 
diferents indrets. Des de les 8h a les 
15h es van fer al Cubtural, de 15h a 

17h, a Mobles Ros, i de 17h a 20h, 
al CAP. 

De les persones participants, 315 
eren dones i 280 eren homes. Per 
edats, 162 tenien entre 16 i 39 anys; 
239 tenien entre 40 i 59 anys i 194 
eren persones de més de 59 anys. 

La majoria de participants eren 
veïns d’Artesa (424) i dels nuclis 
agregats (58). De la resta de l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) hi va haver 
13 persones d’Alòs de Balaguer, 10 
persones de Baldomar, 8 de Forada-
da i 15 de Vilanova de Meià. 

A més, també es van fer testos 
a 67 persones residents en munici-
pis d’altres ABS, en concret d’Agra-
munt, Lleida, Ponts i Tàrrega. 

El CAP ha agraït l’alta partici-
pació, especialment de persones 
joves, i la col·laboració de l’Ajunta-
ment, la Brigada municipal i Protec-
ció Civil en la cessió d’espais i el su-
port al personal del CAP en tasques 
organitzatives com l’organització de 
les cues o la instal·lació de material.
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Les dades dels mesos de se-
tembre i octubre recollides pel 

Consell Comarcal de la Noguera 
indiquen que la fracció de rebuig és 
el 62% del total de residus que es 
generen a Artesa, és a dir, que re-
ciclem menys de la meitat (un 38%) 
de la brossa del municipi. 

Aquesta tendència ha anat aug-
mentant des de principis d’any, 
quan el reciclatge era del 43% i el 
rebuig, el 57%. En total s’han gene-

rat 108.641 quilos de residus entre 
setembre i octubre. El que més es 
recicla és la fracció orgànica (20.250 
quilos, un 18% del total), seguida del 
vidre (9.664 quilos, un 9%), els en-
vasos (6.470 quilos, un 6%), i paper 
i cartró (5.405 quilos, un 5%).

L’objectiu de la Unió Europea 
per aquest 2020 era reciclar el 50% 
dels residus i en el cas de la Nogue-
ra l’han assolit 9 dels 33 municipis 
i EMD que es comptabilitzen. En el 

rànquing de reciclatge, Artesa ocu-
pa la 27a posició, la més baixa de 
l’any, que va començar en 22è lloc, 
va passar al 15è al març i des de lla-
vors ha baixat fins al 27è.

Val a dir que a banda de la greu 
repercussió pel medi ambient, 
aquesta tendència també es pot 
acabar notant en el preu del rebut, ja 
que precisament el reciclatge és un 
dels índexs que es tenen en compte 
per determinar l’impost.

El reciclatge baixa a Artesa i l’augment de 
rebuig pot repercutir en el preu del rebut

noticiari
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noticiari

Representants del sector del co-
merç i serveis del municipi d’Ar-

tesa de Segre s’han constituït en la 
plataforma No a la Variant per frenar 
la construcció de la segona variant 
projectada per la Generalitat en el 
marc de la millora de les comunica-
cions entre la plana i el Pallars. La 
plataforma ha reunit 700 signatures 
contràries a l’obra des que es va 
anunciar el projecte, i ha emprès 
diverses accions de visualització i 
divulgació, com ara instal·lar una 
pancarta a la carretera.

Els integrants de la plataforma 
lamenten les pèrdues econòmiques 
que s’han produït des de la cons-
trucció de la primera variant i denun-
cien que l’Ajuntament d’Artesa no 
els dóna suport.

REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT

En aquest sentit, el 13 de no-
vembre va tenir lloc una reunió en-

tre representants de la plataforma i 
l’alcalde, Mingo Sabanés, i el regidor 
responsable de l’àrea de comerç, 
Marc Ticó.

La plataforma els va entregar 
les 700 signatures i va plantejar les 
seves queixes. Sabanés ha explicat 
que l’Ajuntament remetrà les signa-
tures al departament de Carreteres 

de la Generalitat, tot i que encara no 
ho ha fet, i que també transmetrà al 
govern català les peticions de no fer 
la variant d’Artesa fins que la resta 
de l’eix viari estigui enllestit i d’ofe-
rir compensacions al municipi. “És 
el que més s’ha destacat a les re-
unions que hem mantingut fins ara 
amb entitats i ciutadania”, recorda.

No a la variant recull 700 signatures de suport

Un moment de la reunió del 13 de novembre | Plataforma No a la Variant

Anunci Publicació LA PALANCA   -   Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA   -   Desembre 2020

Aquest Nadal, més que mai,
ens hem de quedar a casa...

Tots a casa nostra
GAMMA a casa de tots

Bones festes

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida

Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179 · Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  
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E l repunt de la pandèmia en les 
últimes setmanes feia témer que 

el Nadal seria diferent de l’habitual, 
i així s’ha confirmat. Així, en el pro-
grama d’enguany (vegeu-lo complet 
a la pàgina 43) es mantenen alguns 
dels clàssics, com ara el mercat de 
Nadal, que es va fer el 5 de desem-
bre al nucli antic, i la gala de la Ma-
rató de TV3, que tindrà lloc el dia 20 
a les 18h al Cubtural. 

Així mateix, els Reis  Mags tam-
bé ens visitaran, però no hi haurà 
cavalcada i per veure’ls caldrà adap-
tar-se a certes condicions, com ara 
cita prèvia i limitació d’aforament 
(vegeu pàgina 28). I també tindrem 
concurs de pessebres, que arriba a 
la 65a edició amb més ganes que 
mai de continuar i ha preparat una 
edició especial en què s’hi partici-
pa telemàticament, enviant fotos i 
vídeos per whatsapp o correu elec-
trònic.

A l’altra cara de la moneda hi tro-

bem les baixes. Una de les més des-
tacades és el concert de Nadal de 
l’Orfeó (pàgina 19), que haurà d’es-
perar al 2021 per oferir la 49a edició. 
El dia 24 tampoc hi haurà la cagada 
popular del tió, que tan bona acollida 
havia tingut fins ara, ni misses del 
gall a Artesa, on ja no es va fer l’any 
passat, ni a Salgar. 

A pesar de tot, els ànims hi són i 
els actes previstos, tot i requerir un 
sobre esforç organitzatiu i econòmic 
per la reducció d’aforament i les me-
sures de seguretat, s’esperen amb 
ganes. També obliguen a ser crea-
tius i buscar canvis per adaptar-se 
a les restriccions, però les ganes, 
d’organitzadors i participants, ho 
compensen.

A més, el resultat del primer que 
s’ha fet, el mercat de Nadal, convida 
a l’optimisme, ja que l’organització, 
conjunta entre el Mercat tot d’Aquí 
i l’Associació de Comerç i Serveis, 
el va valorar molt positivament. El 

mercat va consistir en parades de 
productes de proximitat i nadalencs 
i actes paral·lels del Club Esportiu 
Altis, com zumba i ioga per a infants.

Un altre acte que ha estat en dub-
te fins a l’últim moment era la gala de 
la Marató del Club Esportiu Altis, que 
finalment se celebrarà el dia 20 a les 
sis de la tarda al Cubtural. Només hi 
actuaran participants adults, ja que 
les activitats infantils del gimnàs no 
s’han pogut dur a terme aquest curs. 
A més, només hi haurà l’espectacle 
de tarda, sense activitats pel carrer 
al matí. El cubtural haurà de limitar 
al 50% l’aforament. “Ens sap greu 
perquè es recaptarà menys, però 
crèiem que calia mantenir-ho”, ha 
afirmat Mercè Nogués, responsable 
de l’organització. Nogués ha explicat 
que des de la mateixa Marató s’hi 
han posat en contacte demanant 
que intentessin mantenir el festival, 
que precisament enguany arriba a la 
majoria d’edat, la 18a edició.

Artesa es prepara per un Nadal que manté 
algun dels clàssics però en perd d’altres

El mercat de Nadal al carrer Bisbe Bernaus, i activitats paral·leles als carrers i places adjacents | Jordi Farré, Dolors Bella, Altis
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noticiari

L ’Ajuntament d’Artesa es va sumar a la commemo-
ració del dia contra la violència sexista el 25 de no-

vembre amb una concentració i un minut de silenci de 
la plantilla municipal davant del consistori.

La Nou va acollir i coorganitzar una jornada destina-
da a emprenedors i petites empreses impartida per 

Jeroni Calafell, centrada en la gestió del temps. L’ob-
jectiu és crear sinergies i combatre el despoblament.

El coworking de la Nou acull 
una jornada d’emprenedoria

E l divendres 11 de desembre es 
va fer una reconstrucció dels 

fets a l’escena del crim de l’artesenc 
Josep Maria Solans, que va ser tro-
bat mort a casa seva el desembre de 
fa dos anys. 

La reconstrucció és una diligèn-
cia d’investigació per ajudar a escla-
rir els fets. En aquest cas hi van ser 
presents els acusats amb els res-
pectius advocats, la comitiva judicial 
i membres dels Mossos d’Esquadra.  

Precisament aquest desembre 
s’haurà de resoldre sobre la situació 
de presó de dues de les tres perso-
nes que van ser detingudes com a 
presumptes autores de l’homicidi, 
ja que el dia 20 de desembre fa dos 
anys que se’n va acordar la presó 
provisional i una vegada transcorre-

gut aquest termini cal decidir si es 
manté o se n’acorda la llibertat pro-
visional, tot plegat a l’espera del judi-

ci. Solans, molt conegut a Artesa, va 
ser trobat mort al seu domicili el 4 de 
desembre de 2018.

Investigació de la mort de Josep Ma Solans

Un moment de la reconstrucció del crim, el divendres 11 de desembre | D.B.

Commemoració del dia contra 
la violència sexista a Artesa
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baldomar
EMD Baldomar

PRESSUPOSTOS 2021
Al ple del 30 de novembre es van aprovar els comp-

tes pel 2021, amb un import de 247.034,09 euros. Pel 
que fa al capítol d’inversions, aquest any incorporem el 
PUOSC atorgat per la Generalitat per l’arranjament dels 
Carrers Calvari, Portal i una part del Noguera.  Aquesta 
obra, amb una subvenció del 95%, suma 128.756,94 eu-
ros. També hi ha la primera fase del Local Sociocultural a 
l’Espai Freginals, amb un import de 14.500 euros.

PLANS DE LA DIPUTACIÓ
Els cal executar aquest 2020 i s’hi està treballant. Un 

és el Pla de Cultura, destinat a la pintura artística del 
safareig que realitza Antoni Borrell Martínez, fill d’Antoni 
Borrell i Pujol. Aquest quadre tan atractiu ressaltarà a 
l’entrada del poble. També es treballa en el Pla de Salut, 
amb el canvi del tub general al carrer de Planers, amb el 
recanvi de la bomba de captació del pou d’abastament i 
amb el control de l’entrada d’aigua de la Font del Poble 
al dipòsit d’abastament. Fa uns dies es va executar el 
canvi d’un altre petit tram de xarxa, als  Quatre Camins. 

Finalment, hi ha el Pla de Cooperació Municipal, amb 
la justificació de diferents subministraments.

Novetats de l’EMD

Plaça del Portal i carrer Calvari, inversions pel 2021 | EMD
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municipis

L ’Ajuntament de Cubells ja ha ad-
judicat, pel sistema de negociat, 

la segona casa de lloguer assequible 
que oferia a famílies amb criatures 
en edat escolar per garantir el futur 
de l’escola del poble. En aquest cas 
es tracta d’una parella amb quatre fi-
lles d’entre tres i deu anys, que fins 
ara vivien a Parets del Vallès. A més, 
el pare podrà treballar com a agutzil 
a l’Ajuntament de manera interina, ja 
que el titular està de baixa. En total 

s’oferien dues cases, i la primera ja 
es va adjudicar en la fase de con-
curs a una família que fins ara vivia 
a Balaguer formada per una parella i 
dues filles, una en edat escolar i l’al-
tra encara massa petita.

Els lloguers s’adjudiquen per cinc 
anys renovables cinc anys més, i 
l’alcalde de Cubells, Josep Regué, 
valora molt positivament el resultat 
de la iniciativa. “Tant el poble com 
l’escola estan molt satisfets amb les 

famílies, la primera ja la coneixíem, 
perquè els pares ja treballaven els 
dos a Cubells, i en el cas de la sego-
na també han tingut molt bona arri-
bada”, assegura.

En referència a la bona acollida 
de la iniciativa, Regué ha afegit que 
a Cubells, com en altres pobles, “es-
pecialment des de la pandèmia, en 
general també notem més interès de 
persones que viuen en llocs grans 
per viure en pobles petits”.

Cubells adjudica la segona casa de lloguer 
assequible per famílies amb infants petits

L ’Ajuntament de Vilanova va acordar al ple de no-
vembre prohibir l’acampada i la pernoctació en au-

tocaravanes i caravanes en tot el terme municipal, que 
pot comportar sancions de fins a 500 euros, per “prote-
gir la salubritat pública” i el patrimoni cultural i natural.

Vilanova prohibeix acampar 
en tot el terme municipal

E l delegat del Govern central a Lleida, José Crespín, 
va visitar la fàbrica de corbates Uomo de Montclar, 

empresa que darrerament també fabrica mascaretes.

Crespín visita la fàbrica Uomo
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la noguera
EMPRENEDORIA A LES ESCOLES

Més de 700 alumnes de 23 escoles catalanes par-
ticipen a Futurs Emprenedors Rurals aquest curs, 

projecte per fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat de 
5è i 6è de primària de les zones rurals. Les escoles de la 
Noguera que hi participen són Vedruna de Balaguer, la 
de Ponts, la de Vallfogona de Balaguer i la de Térmens.

PREMI PER UN ESTUDI SOBRE VACUNES A 
UNA INFERMERA DE BALAGUER

C ristina García Serrano, infermera del CAP Balaguer, 
ha rebut el Primer Premi a la Innovació en Gestió 

de la Vacunació a l’Atenció Primària de Salut 2020 per 
un estudi dut a terme entre pacients adults amb malaltia 
inflamatòria intestinal per determinar-ne la vacunació i la 
immunització correcta. Els resultats de la investigació es 
poden començar a implementar de manera immediata.

CALENDARI SOLIDARI AMB L’AFANOC

Ja és a la venda la vuitena edició del calendari dels 
Mossos d’Esquadra solidari amb l’Associació de Fa-

miliars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFA-
NOC), a la qual es destina la recaptació íntegra de les 
vendes. A Artesa, es pot comprar a la botiga Mianes.
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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el cap informa

La resistència als antimicrobians 
és la capacitat que tenen els 

microorganismes de generar resis-
tències a aquests tractaments. És 
conegut que amb un ús indiscrimi-
nat s’acceleren les resistències, co-
sa que dificulta el tractament de les 
malalties i augmenta el risc de pro-
pagació.

Les infeccions per part d’orga-
nismes resistents amenacen la po-
blació humana, els animals i les 
plantes; per tant, cal utilitzar amb 
prudència els agents antimicrobians 
a fi de limitar l’aparició i propagació 
de nous gèrmens resistents.

L’Agència Europea del Medica-
ment ha fet públic l’informe anual  
sobre la Vigilància Europea del Con-
sum d’Antimicrobians Veterinaris 
(Esvac) el 2018, on s’indica que el 
sector ramader ha disminuït el con-
sum d’antimicrobians en un 34 per 

cent en el període 2011-2018. Sens 
dubte, l’esforç coordinat entre el  
sector ramader, veterinaris, indústria 
de la salut animal i administracions, 
dóna resultats eficaços en aquesta 
estratègia d’ús prudent.

L’objectiu de la Setmana Mundial 
és sensibilitzar la població sobre el 
fenomen mundial de la resistència 
a aquests  fàrmacs i animar la po-
blació en general, els treballadors 
de la salut i les administracions que 
adoptin pràctiques òptimes per a la 
prevenció i propagació de les resis-
tències.

QUÈ PODEM FER?

Tots tenim la responsabilitat de 
garantir que els antimicrobians fun-
cionin correctament. Hi podem aju-
dar sense automedicar-nos, com-
plint el tractament prescrit, portant 
els antibiòtics que ens sobrin a la 

farmàcia, mantenint uns bons hàbits 
higiènics i cuinant bé els aliments.

També hi ha el fals mite que les 
persones, en menjar carn d’animals 
que han pres antibiòtics, hi adqui-
reixen resistència.

En realitat, són els microorga-
nismes els que es fan resistents als 
antibiòtics, no les persones o els ani-
mals. 

Els bacteris resistents poden arri-
bar a les persones des del medi, des 
d’altres persones, des d’animals, 
des de l’aigua o des d’aliments. Cui-
nar bé els aliments i mantenir uns 
bons hàbits higiènics i de manipula-
ció ajuda a eliminar els bacteris re-
sistents.

Per a més informació:
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/

noticia/Esforc-important-del-sec-
tor-ramader-en-reduir-lus-dantimi-
crobians

Antibiòtics, fes-ne ús amb cura
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

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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entitats
L ’Orfeó Artesenc va oferir el seu 

primer concert el dia de Nadal 
de 1972, concert que esdevindria 
tradicional.

Any rere any els cantaires de 
l’Orfeó hem estat fidels a aquesta 
tradició, compartint amb tothom la 
nostra passió pel cant i la música.

Aquest Nadal, però, tot serà molt 
diferent. La Covid-19 ha aturat i tren-
cat, entre tantes altres coses, les 
tradicions, en aquest cas les Nada-
lenques.

Degut al confinament iniciat el 14 
de març, l’estat d’alarma i el toc de 
queda nocturn, i seguint les recoma-
nacions de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals (FCEC) i el PROCI-
CAT, ens ha estat impossible iniciar 
els assajos que vam haver  de sus-
pendre al març.

Per tot plegat, l’Orfeó Artesenc 
comunica que aquest 25 de des-
embre, el que hauria estat el 49è 
concert de Nadal no es podrà dur a 

terme.
Esperem que aquesta pandèmia 

ens deixi reiniciar la nostra activitat 
amb més o menys normalitat i po-
der preparar un esplèndid concert 
de cara a la propera primavera i així 

poder-nos retrobar cantaires, amics i 
seguidors de l’Orfeó Artesenc.

Tingueu tots un bon Nadal i, so-
bretot, cuideu-vos.

| Els cantaires i la junta

L’Orfeó no podrà oferir el Concert de Nadal

A més de les restriccions actuals, l’Orfeó no ha pogut assajar des del març

Benvolgudes famílies,
Amb l’inici del tram 1 de la 

desescalada, hem pogut reprendre 
l’aula d’acollida de tarda.

A més a més, durant el mes 
d’octubre vam poder entregar les 
orles de canvi de cicle als alumnes 
que el curs anterior feien P5 i 6è de 
primària, ja que l’acte no es va poder 
fer a final de curs passat com hauria 

estat habitual.
Així, aquest any ho hem hagut de 

fer de manera molt diferent. 
Pel que fa als més petits, que 

l’any passat feien P5, l’entrega es va 
fer un dia al finalitzar l’escola, i vam 
poder comptar amb la presència i 
ajuda d’una de les tutores.

Pel que fa als alumnes de sisè, 
que ja no són a l’escola a aquest 

curs, vam demanar permís a direc-
ció de l’institut per donar-los les or-
les un dia a l’hora de tutoria, i així 
ho van fer. 

Volem aprofitar aquestes línies 
per agrair a la delegada de primer, 
a la direcció de l’institut, a les tutores 
de primer d’ESO i a les tutores de 
P5 del curs passat l’entrega de les 
orles. | AFA Escola Els Planells

Represa de l’aula d’acollida de tarda i 
entrega d’orles del curs passat a P5 i 6è
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Sembla que era ahir que pre-
paràvem les motxilles per retro-

bar-nos de nou als centres escolars i 
ja ha passat un trimestre.

És cert que el curs va començar 
amb incerteses, 
pors i nervis. Les 
aules van reobrir 
després de sis me-
sos tancades, i tant 
la comunitat edu-
cativa, el personal 
de l’escola, com les 
famílies, sabíem 
que la dinàmica al 
centre no podria ser com sempre. 
Entre tots hem fet un gran esforç per 
poder mantenir les rutines habituals 
i hem establert els mecanismes per 
adaptar-nos a aquesta situació de la 
millor manera possible, amb rigor, 
seguretat i responsabilitat.

L’arribada de la Covid-19 ha su-

posat per a la nostra societat un 
abans i un després, però ens ha dut 
també aprenentatges per a la vida. 
Hem après a valorar el temps en fa-
mília, a ser més solidaris, a complir 

les normes, a do-
nar importància 
a la higiene per 
a una bona salut, 
i a ser responsa-
bles, no només 
individualment, 
sinó socialment. 
Les rentades de 
mans, la presa 

de temperatura i el gel hidroalcohòlic 
a les entrades i sortides de l’escola 
i la mascareta ja formen part de la 
nostra rutina habitual i no han supo-
sat cap entrebanc perquè l’alumnat 
pugui seguir gaudint i aprenent com 
ho ha fet sempre.

Al llarg del trimestre hem vist com 

aquelles incerteses que teníem al 
principi s’han anat esvaint quan les 
aules i els patis de l’escola Els Pla-
nells han tornat a tenir vida. 

La nova dinàmica i la gran capa-
citat d’adaptació dels nens i nenes a 
la nova situació han fet possible que 
l’escola sigui un lloc segur i acollidor, 
on hi estem a gust i ens hi sentim 
com a casa, i aquesta era la nostra 
pretensió.

Donem les gràcies a totes les pe-
ces d’aquest gran engranatge, l’es-
cola i les persones que en formem 
part, l’alumnat i les seves famílies, 
per haver fet possible que la “nova 
normalitat” hagi estat segura i plena 
de bons moments i aprenentatges. 

Seguirem treballant conjunta-
ment, sense abaixar la guàrdia, per 
poder seguir gaudint d’un curs pot-
ser atípic però igual d’engrescador. 
| Escola Els Planells

El repte de tornar a l’escola

escola els planells

Les incerteses que 
teníem al principi 
s’han anat esvaint 
quan l’escola ha 

tornat a tenir vida
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per què diem...

E ls escuts heràldics acostumen 
a tenir elements representatius 

que qualifiquen el nom de la perso-
na o de la població de forma gràfica. 
Són uns elements que reben el nom 
de senyals parlants o cantants per-
què parlen o canten el nom al qual 
es refereix l’escut de manera clara, 
sense necessitat de cap més expli-
cació.

Pel que als noms de viles, per 
exemple, la Palma 
de Cervelló porta una 
palma, Castellterçol, 
un castells i tres sols, 
Cervera, uns cérvols, 
i Martorell, el mar, 
una torre, una mà i 
un martell, senyals 
els noms dels quals, 
barrejats, componen 
el nom de la ciutat. Això estava mo-
tivat en bona part perquè hi havia 
ben poca gent que sabés llegir, i un 
dibuix que representés més o men-
ys el nom de la població ajudava a 
identificar el lloc.

Sabadell té com símbol una ce-
ba. L’escut actual fou aprovat en el 
ple municipal del 23 de desembre 
de 1992, però la ciutat ja tenia la ce-
ba com signe d’identitat ben bé des 

de 1468, data d’un document en el 
qual es troba un segell amb el sím-
bol, signat pel procurador general 
de Barcelona. El primer segell més 
o menys oficial del municipi del qual 
se’n té notícia és de 1560.

És possible que una hipotètica 
presència del bulb en la vida local es 
degui a l’origen camperol de l’indret, 
al seu important mercat agrícola... o 
també als importants planters de ce-

bes que segu-
rament tenia en 
aquells temps. 

Són algunes 
de les hipòtesis 
que es barallen 
des de sempre 
sobre l’origen 
del nom de la 
ciutat, a més 

del fet de celebrar el mercat en dis-
sabte (en llatí sabbatum, que té per 
diminutiu sabbatellum), entre d’al-
tres.

De tota manera. l’ajuntament de 
la ciutat desmenteix la relació entre 
Sabadell i les cebes i, en tot cas, 
la ceba estaria present en l’escut a 
partir del nom amb el qual es conei-
xia l’indret, i no a l’inrevés.

També la vila empordanesa de 

Sant Climent Sescebes llueix una 
ceba al seu escut. La conreen en 
camps oberts perquè, segons diuen, 
més valen dos dies de vent que una 
sulfatada.

Sigui com sigui, la ceba es con-
vertí en una referència catalanista. 
Per què? Potser perquè la ceba és 
una planta molt arrelada al sòl i cal 
esforçar-se per arrencar-la, com els 
catalans respecte al país, clavats 
fermament a la terra on han nascut. 

No oblidem que un joc infantil 
que s’inicià el segle XIX s’anome-
na justament arrencar cebes, en el 
qual un dels participants, que fa de 
pagès, ha d’anar estirant un a un als 
altres en filera, que fan de cebes, i 
que s’agafen molt fort per la cintu-
ra tot estirant en sentit contrari; així 
que cal fer molta força per arrencar 
totes les cebes. Una mostra més de 
la tossuderia de la gent del país per 
aconseguir allò que es vol.

Per altra banda, les cebes han 
estat sempre un menjar principal en 
la dieta dels catalans. 

Per tot això, ser de la ceba repre-
senta estar absolutament integrat al 
territori, a la seva gent, al seu taran-
nà i del qual és molt difícil desarre-
lar-se’n.

... ser de la ceba?
Albert Vidal

Representa estar 
absolutament 

integrat a territori, 
la seva gent i el 

seu tarannà
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Som al desembre i això ens porta 
a molts a pensar en la loteria de 

Nadal. Actualment hi ha molts tipus 
de loteries i jocs d’apostes, ja siguin 
de l’Estat, de la Generalitat, de l’ON-
CE o d’entitats privades. N’hi ha per 
jugar un dia a la setmana i n’hi ha 
que et permeten jugar-hi gairebé ca-
da dia. Hi ha sortejos especials per 
Sant Jordi, per Cap d’Any, pel dia 11 
del mes 11, per l’extra d’estiu, etc. 
També hi ha un sorteig a nivell euro-
peu tots els divendres. Pots comprar 
les butlletes en paper o pots jugar 
per internet; fins i tot pots encarre-
gar el número al qual desitges jugar. 
Malauradament, avui hi ha moltes 
persones addictes al joc i sobretot 
molts joves enganxats a fer apos-
tes en les xarxes. Els governs, però, 
continuen permetent-ne la publicitat.

Tanmateix, fa 50 anys el pano-
rama de la sort era diferent. En pri-
mer lloc hi havia la “lotería nacional” 
amb un sorteig tots els dissabtes i 
dos sortejos especials, el de “Navi-
dad” (22 de desembre) i el del “Niño” 
(5 de gener). També es jugava a la 
“quiniela de fútbol” setmanal, i final-
ment, es venia als carrers un cupó 
“pro-ciegos” que aleshores es sorte-
java a nivell provincial. 

El diumenge a la tarda anàvem a 
veure el partit de futbol de l’Artesa, 
que en aquells anys va tenir l’èpo-
ca més gloriosa. Quan tornàvem al 
cafè, el meu pare posava la ràdio 
per escoltar el Carrusel Deportivo 
i anotar els resultats definitius a la 
pissarra que el dissabte ens havia 
fet preparar amb la llista dels 15 par-

tits de primera i 
segona divisió 
que configura-
ven la “quiniela” 
de la setmana. 
Els “quinielistes” 
s’hi arreplega-
ven al costat per 
anar sumant en-
certs, que si en 
el millor i més 
difícil dels ca-
sos arribaven a 
14, després la 
reducció triada 
s’encarregava 
de deixar-ho 
gairebé sem-
pre en 13 o 12. 
M’emocionava 
la tensió que vi-
vien alguns en 
els darrers mi-
nuts dels últims 
partits, esperant 
aquell gol que podia canviar el resul-
tat i els podia fer rics. 

A mi m’agradava també fer les 
meves combinacions, però eren de 
mentida: vull dir, que com que no les 
podia pagar, no les segellava, però 
sí que mirava el resultat els diumen-
ges. Sort que mai vaig atrapar un 
premi gros perquè m’hagués estirat 
els cabells!

El que era més popular, però, 
era la Rifa de Nadal. El Cafè David 
feia participacions sense recàrrec i 
els primers anys venia tot un núme-
ro sencer, que en aquells moments 
podia arribar a costar 100.000 pes-
setes. I encara feia curt. Els clients 
s’enfadaven si es quedaven sense 
loteria. Al David li agradava posar 
a les paperetes eslògans curiosos, 
simpàtics o referents a esdeveni-

ments de l’època. Algun any havia 
tocat la “pedrea” (5 pessetes per 
pesseta jugada) o el reintegrament, 
però d’aquí no passàvem. És clar 
que aleshores tothom deia (i enca-
ra avui es diu): “l’important és tenir 
salut!”. Qui no es consola és perquè 
no vol!

Hi va haver un any però, el 1972, 
que va “mig tocar”. M’explicaré: la 
gent va començar a fer córrer per 
Artesa que havia tocat la grossa al 
Cafè David. Ja hi havia qui venia 
a veure si nadàvem en xampany, i 
quedava ben decebut en veure que 
no era així. Primer no enteníem la 
causa de l’error, fins que algú va 
explicar que li havien dit per telèfon. 
Resulta que l’altre interlocutor no li 
havia dit “ha tocat al David”, sinó “ha 
tocat a Vic”!  

La Rifa de 
Nadal

cafè de poble
David Fusté i Guiu

Participacions de 1979 i 1982, anys de l’Estatut i la riuada
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E l Celler del Montsec, de la Coo-
perativa d’Artesa, ha organitzat 

la segona edició de la festa Espin-
jola’t o del Vi Novell en unes condi-
cions molt diferents de la primera, de 
l’any passat, en què es va fer un ac-
te públic a la seu de la Cooperativa.

Com a novetat, enguany l’acte 
s’ha inclòs dintre de les activitats de 
la Setmana del Vi Català, celebrada 
entre el 9 i el 15 de novembre i que 
és la festa anual dels vins catalans 
que agrupa tot un conjunt d’activitats 
amb l’objectiu comú de mostrar la ri-
quesa d’aquest sector.

Així, el 13 de novembre es va 
realitzar la presentació de l’Espinjo-
la’t a les instal·lacions del celler i en 
un acte pràcticament sense públic  
conduït pel sommelier Jaume Gas-
pà. Va consistir en el sorteig de la 
Bóta d’Or entre les entitats del muni-
cipi i l’anunci dels Premis Espinjola-
dor de l’Any, que es preveia entregar 
el dia 20.

La Bóta d’Or va tocar a Càritas 
Parroquial. També es van sortejar 
dos lots de vi, que van recaure en 
les associacions Amics de la Font 
Freda de Montargull i Grup Cultural i 

Recreatiu d’Alentorn. 
L’acte del dia 20 de novembre, 

però, va quedar ajornat per indica-
cions del PROCICAT, ja que es pre-
veia l’assistència d’una vintena de 
persones i no es va autoritzar. Final-
ment es va organitzar de forma di-
ferent i el 4 de desembre es va pro-
cedir al lliurament de tots els premis 
de forma esglaonada, citant a cada 
persona o entitat per separat.

La Palanca, com en la primera 
edició, col·labora amb l’atorgament 
de tres dels quatre Premis Espinjo-
lador de l’Any, que en aquest 2020 

tema del mes

La pandèmia condiciona 
la 2a edició de l’Espinjola’t

Presentació de l’acte i detall entregat als premiats, a dalt, i col·lectius guanyadors dels sortejos, a baix | Jordi Farré
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tema del mes #temadelmes

han estat els següents: Premi Es-
pinjoladora de l’Any en categoria in-
dividual per a Àngels Ponsa Roca, 
per la seva ampla trajectòria social 
i política al servei del país, que l’ha 
portada a ser nomenada recentment 
consellera de Cultura de la Genera-
litat. Premi Espinjolador de l’Any en 
categoria col·lectiva per al CENG, 
per la celebració del 40è aniversari 
durant la temporada 2019-2020 i per 
haver contribuït a inculcar els valors 
propis de l’esport a molts infants i 
joves. Premi Espinjolador d’Honor 
a una trajectòria per a Antoni Borrell 
Pujol, per ser un artista plàstic molt 
complet i polifacètic i per la seva 
contribució a la dinamització cultural 
del nostre territori. Premi Espinjola-
dor Cooperatiu per a Antoni Amigó 
Pons, per ser el soci viticultor més 

antic de la Cooperativa d’Artesa i per 
haver contribuït a la recuperació del 
conreu de la vinya al nostre territori.

Per altra banda, el dia 4 també 
es van convocar a les entitats que 
van resultar premiades en el sorteig. 
Pel que fa a Càritas Parroquial, està 
pendent de decidir com gestionarà 
els 125 litres de vi novell de la Bóta 
d’Or.

La consellera, que havia quadrat 
l’agenda per assistir a l’acte del 20 
de novembre, no va poder ser al lliu-
rament del dia 4, per la qual cosa se 
li va entregar el dia 14 a la seu del 
Departament. Tampoc hi va assistir 
Amigó, però en aquest cas se li va 
lliurar el premi a domicili el mateix 
dia que a la resta.

Totes les persones i entitats 
premiades van mostrar la seva sa-

tisfacció i el seu agraïment. Com a 
exemple destacarem les paraules 
de Borrell: “Aquests reconeixements 
alimenten l’esperit, sobretot quan un 
és gran”.

Recordem que ”espinjolar” és 
l’acció de punxar la bóta per encetar 
el primer vi de l’any, però que el seu 
significat també es relaciona amb 
l’acció de ser el primer, d’empènyer 
o de destacar en algun àmbit. D’aquí 
el sentit de vincular aquesta festa 
del vi amb les trajectòries de perso-
nes i entitats destacades per la seva 
tasca.  

El Celler del Montsec espera po-
der celebrar la tercera edició en cir-
cumstàncies millors i oberta al públic 
com l’any passat, amb la intenció de 
consolidar aquesta festa i els premis 
que comporta.

Els espinjoladors de l’any en les diferents categories (CENG, Ponsa, Amigó i Borrell) | CENG i Jordi Farré
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cartes a la redacció

T inc un record tan bonic del meu poble de Montsonís, 
jugant, corrent pels seus carrers i anant als camps 

amb els meus pares... Hi vaig ser tan feliç! Això ha sigut 
una de les arrels que m’han dut a escriure el meu llibre. 

A mesura que em vaig fer gran, els estudis els vaig 
complementar a Artesa de Segre i allí van sorgir amistats 
tan entranyables que encara avui perduren. En elegir la 
meva professió de docent, aquesta felicitat va ser supe-
rada per l’afecte, l’alegria i la satisfacció que em donaven 
els meus alumnes, i és tot això que m’ha dut a escriure 
el meu llibre Un pas feliç de la meva vida a la docència. 

| Genoveva Clua Cases 

Genoveva Clua 
recorda Montsonís    
al seu llibre ‘Un pas 
feliç de la meva vida 
a la docència’

Una foto de l’autora il·lustra la portada del llibre.
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cartes a la redacció

Benvolguts,
com bé sabeu s’apropa una 

de les nits més esperades, més bo-
nica i més màgica de l’any, la nit de 
reis.

Us escrivim per dir-vos que un 
any més Ses Majestats els Reis 
d’Orient ens han fet saber que tam-
bé arribaran a la nostra població. 
Enguany, però, no podrem donar-los 
la benvinguda de la mateixa manera 
que ho hem anat fent any rere any, 
amb la tradicional cavalcada.

Així doncs, us fem saber que de-
gut a la situació epidemiològica que 
estem vivint, Ses Majestats rebran 
els nens i nenes al Cubtural durant 
la tarda i el vespre del 5 de gener. 
Però degut a les circumstàncies, 
només rebran aquelles famílies on 
hi hagi infants. Segurament les famí-
lies us preguntareu: què cal fer per 
poder-los veure?

Doncs bé, Ses Majestats, us 

esperaran al Cubtural. Caldrà que 
prèviament us apunteu a la llista de 
registre a l’Ajuntament. 

Hi haurà tres franges horàries per 
a fer la visita als Reis; rebran a les 
primeres famí-
lies a les 17h, 
a les segones 
a les 18h i a les 
últimes a les 
19h. És possi-
ble que hi hagi 
un altre acte a 
les 20h, si és 
necessari. No patiu, que cap infant 
quedarà fora.

Ens demanen màxima puntuali-
tat, ja que els Reis dedicaran unes 
paraules als nens i nenes i volen 
destinar la mateixa estona per a tots 
els grups. A més a més, cal recordar 
que entre hora i hora, hi ha d’haver 
uns 20 minuts de ventilació.

Pel que fa a les inscripcions, es 

podrà fer per telèfon o presencial-
ment a l’Ajuntament fins al dia 4 de 
gener. Es podrà inscriure un adult 
(pare/mare) per fill/a, i en cas de fa-
mília nombrosa, també els dos. Se-

guint les normes 
establertes per 
activitats culturals 
en equipaments 
públics, la sala del 
Cubtural només 
podrà estar ocu-
pada fins al 50% 
de la capacitat, 

deixant-ho obert a qualsevol modifi-
cació que ens marqui el PROCICAT. 
Esperem que les famílies sigueu 
comprensives, coherents, responsa-
bles i solidàries amb la resta de fa-
mílies i infants i només us apunteu, 
si pot ser, un membre o els dos.

El recinte, Ses Majestats els reis 
i tota la seva cort, prendran totes les 
mesures de seguretat de prevenció 

Els Reis Mags prenen mesures per la Covid

Hi haurà tres 
franges horàries 
de visita la tarda 

del 5 de gener
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E ls quilograms generats de rebuig 
s’han disparat a Artesa de Se-

gre, arribant a ser el 62% del total de 
la brossa que es genera al municipi. 
Artesa no recicla prou, segons les 
dades de recollida de residus al nos-
tre municipi hi ha hagut un descens 
del 5%, des del gener del 2020, amb 

relació al reciclatge, Artesa de Segre 
està a la cua dins del rànquing de la 
comarca.

Tenint en compte que el rebuig 
és la fracció que té un tractament 
més costós, si seguim amb aquests 
percentatges l’any que ve des del 
Consell Comarcal (organisme que 

gestiona la recollida de residus) 
ens incrementaran el cost de les 
escombraries, fet que comportarà 
un augment del rebut. És per això, 
que fem una crida a tota la població 
perquè es conscienciï que la mala 
gestió dels residus afecta a tothom. 
| Ajuntament d’Artesa de Segre

Artesa de Segre no recicla prou

anti Covid-19, així com també dema-
nem que al final dels actes no s’acu-
muli la gent al davant del Cubtural i 
als carrers.

Gràcies per la vostra comprensió, 

col·laboració, responsabilitat, solida-
ritat i esforç. La situació excepcional 
en què ens trobem ens obliga a re-
bre els Reis Mags de manera, tam-
bé, excepcional. Però no volem que 

manqui la il·lusió d’aquest dia.
Moltes gràcies.
| Regidoria de Cultura i Festes 
Dimecres, 2 de desembre de 

2020

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar prèviament a l’Ajuntament per infor-
mar del lloc de recollida dels objectes (973 40 
00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: al des-
embre no hi haurà recollida, al gener, recollida 
prevista per dilluns dia 4 (no confirmada).

Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI

Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI de ma-
nera presencial al Centre d’Entitats ni a l’Ajun-
tament d’Artesa de Segre. Podeu adreçar-vos 
a l’oficina de Lleida, ubicada al carrer de l’Ense- 
nyança, número 2 (Comissaria Policia Nacio-
nal). L’horari, només amb cita prèvia, és de di-
lluns a divendres de 9 a 20.30h per fer el DNI 
i passaport, i de 9 a 14.30 per les TIE i docu-
mentació d’estrangers.
Ajuntament d’Artesa de Segre

*
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cartes a la redacció

Per què és tan important que 
l’Ajuntament es posicioni en 

contra del pregó masclista de Car-
naval? 

Començarem presentant-nos, 
som un grup de persones del mu-
nicipi d’Artesa de diverses edats 
que va néixer el passat 8 de Març 
a Instagram sota el nom de @Ads-
VSMasclistes per denunciar el pregó 
masclista que va fer la comissió del 
Saltasekles des del balcó de l’Ajun-
tament, també perquè volíem un po-
sicionament ferm de l’Ajuntament i 
dels grups polítics que el formen en 
contra del masclisme i el racisme. 

I ens trobem aquí nou mesos des-
prés i només amb un posicionament 
a Instagram i amb boca petita, tard i 
malament, Ajuntament, tard i mala-
ment. En aquell posicionament dins 
del marc de la llibertat d’expressió, 
sense haver entès què era la llibertat 
d’expressió, o bé el masclisme o cap 
de les dues coses.

Estem cansades de ser criticades 
i jutjades per com vestim, pel que 
pengem a les xarxes (com si no fós-
sim lliures de penjar el que volgués-
sim), per si estem de bon humor o si 
tenim la regla, de ser la broma fàcil a 
totes les converses de bar i que si et 
queixes o ets “una tiquismiquis” o bé 
la queixa anirà acompanyada d’un 
“oh, és que ja no es pot fer broma 
de res, tot és masclisme, ets molt 
fineta”. 

Estem fartes que se’ns atribueixi 
histèriques quan diem prou, que hi 
hagin grups de whatsapp on es pas-
sen fotos nostres comentant els nos-

tres cossos. Que molesti que una 
dona tingui veu i es pronunciï femi-
nista, perquè a Artesa, o respectes 
tot el que els joves pensen o ja ets 
una feminazi. Que ens diguin putes 
per ser lliures i gaudir de la nostra 
sexualitat com ells fan.

Tipes que a les festes d’Artesa el 
màxim que es faci per evitar agres-
sions sexuals siguin uns cartells cir-
culars del govern de la Generalitat, 
que les barres del pavelló no esti-
guin preparades per si passa, per-
què pot passar. 

Quan pensem formar-nos? Què 
ha de passar per a què ens hi posem 
de debò? Quant de temps estarem a 
obrir els ulls davant la violència de 
gènere? Quantes ordres d’allunya-
ment hi ha d’haver més a Artesa per-
què la institució més gran d’aquest 
poble es posicioni en contra? 

A tot això sumem-hi que qui fa 
el discurs són els mateixos que ens 
fan sentir d’aquesta manera, petites, 
assenyalades pel carrer, perquè sí, 
en el discurs se’ns assenyala direc-
tament a nosaltres, les histèriques, 
les feministes, les calentes, les ro-
maneses, les que tenen pits grans i 
les que no. No tenim dret a ser allò 
què vulguem ser?

Assenyalem els masclistes que 
van escriure i llegir el discurs en 
públic, els assenyalem perquè ells 
ens tenen més que identificades i 
utilitzen el seu poder per fer-ho i per-
què la gent d’Artesa ens vegi amb 
els mateixos ulls que ells, perquè 
poden, i punt. Perquè són homes 
blancs, europeus i de classe alta 

queixant-se de tots els que no en 
formem part.

No és les Artesenques Actives 
una associació que dóna vida al po-
ble? No són elles dignes de ser res-
pectades? Per què sempre deixem 
que vagin a la broma fàcil que ens 
menysprea, per què no poden, du-
rant el discurs, fer un recorregut per 
les coses ben fetes? Per què no es 
fa crítica de les coses que fa l’Ajun-
tament malament? Per què sempre 
hem de ser nosaltres qui pagui la 
pena? 

Us escrivim des de la despro-
tecció que sentim quan damunt del 
balcó de l’Ajuntament se’ns fa burla i 
assenyala, i vosaltres no feu res. Els 
que fan el pregó són els vostres fills 
i els vostres regidors dient-nos què 
podem fer i què no, i què passa si no 
fem les coses que toca, que sortirem 
al pregó, que sabrem qui són perquè 
els doneu més poder que a nosal-
tres. Perquè darrere la parodia hi ha 
un suggeriment a seguir durant els 
365 dies que venen per davant fins 
al següent pregó: “Dona, vigila què 
fas o al pregó sortiràs”. 

No ens cansarem de demanar un 
posicionament ferm i públic en con-
tra del masclisme. Abanderar-se del 
feminisme dos dies a l’any en dates 
assenyalades i discursos abstrac-
tes, és fàcil i hipòcrita. Estem fartes 
que les institucions públiques ens 
invisibilitzin. 

| Col·lectiu AdsVSMasclistes

Demanem que l’Ajuntament es posicioni 
contra el pregó masclista de Carnaval

  I 31



Des de l’Associació de Comer-
ciants i Serveis d’Artesa de 

Segre volem manifestar el nostre 
rebuig a la proposta de la Genera-
litat de Catalunya de la creació de 
la nova variant de Tremp per millo-
rar la connectivitat del Pallars amb 
el centre del país. Creiem que una 
segona variant a Artesa de Segre no 
ens aportarà beneficis ni a curt ni a 
llarg termini. El comerç ja hem patit  
la primera variant que es va inaugu-
rar fa 10 anys, i si fem balanç des de 
la crisi del 2008 han tancat 28 co-
merços, evidentment el tancament 
no és conseqüència única i directa 
de la variant però sense cap dubte, 
ha estat un factor determinant. 

Les vendes han caigut més d’un 
40% des de la primera variant, i hi ha 
una clara evidència del poc atractiu 
que té el poble per les noves gene-
racions a emprendre nous negocis 
o bé continuar els comerços fami-
liars. També s’ha de tenir en compte 
la reducció dràstica de la població, 
més de 400 persones en només 10 
anys, l’envelliment de la població és 
més que notori perquè el poble no 
ofereix opcions atractives per arrelar 
els seus joves. 

El nostre sector ha creat el movi-
ment “No volem la variant” per evi-

tar-la. La carretera ens dóna nom, 
el nostre comerç és un referent, i fa 
que Artesa de Segre estigui en el 
“top of mind” dels viatgers i ens fa 
ser una molt bona opció de parada 
de viatge. Creiem que és una eina 
vital per evitar la desertització co-
mercial, un fenomen real que té un 
impacte importantíssim sobre el ter- 
ritori i pot desencadenar i agreujar el 
segon problema, la despoblació ru-
ral. El model actual, ens agradi més 
o menys, dóna vida al nostre poble i 
ens permet treballar al lloc on volem 
viure. 

El dia 14 de novembre ens vam 
reunir amb el Sr: Alcalde Mingo Sa-
banés i el regidor de comerç Marc Ti-
có per traslladar-los el nostre males-
tar i rebuig amb la variant de Tremp. 
Vam presentar un manifest exposant 
la situació actual del sector del co-
merç, i vam proposar a l’administra-
ció alternatives a la construcció de 
la variant, com ara: descongestionar 
la carretera, habilitar aparcaments 
interns aprofitant molts dels solars 
ocupats per cases deshabitades i 
derruïdes i dinamitzar el comerç del 
poble posant en valor el territori i el 
producte de proximitat. 

Vam adjuntar més de 700 sig-
natures en desacord amb la cons-

trucció de la variant. I vam demanar 
suport al consistori perquè defensi 
davant de la Generalitat el que és 
nostre. 

Avui el manifest encara és sobre 
la taula de l’Ajuntament, i no hem tin-
gut cap tipus de resposta de la seva 
posició i encara menys han tingut en 
compte les 700 persones que van 
firmar en contra. 

El moviment “No volem la va-
riant” està impulsat per ciutadans i 
ciutadanes perquè es prengui cons-
ciència de les pèrdues que això 
representarà per al nostre estimat 
poble. Som més de 300 persones 
que vivim del comerç i serveis, el 
sector més nombrós amb diferència 
respecte les indústries que tenim a 
Artesa. Per tant, ens han de tenir en 
compte, som essencials per man-
tenir el poble viu i per això creiem 
que han de posicionar-se al nostre 
costat. Ells són els defensors de la 
nostra ciutat, esperem que estiguin 
a l’alçada i no deixar morir Artesa. I 
als artesencs i artesenques us fem 
una crida, saps que també tu ens 
pots ajudar?  Ajuda’ns a recuperar el 
poble! Adreça’t a qualsevol comerç 
de l’associació, ets una peça clau, si 
ens hi posem tots podem aturar-ho. 
Tots som Artesa. | ACS

Associació de Comerç i Serveis

cartes a la redacció
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HORARI De dilluns a divendres de 16 a 20 hores, dimarts d’11 a 13 hores, només devolució i préstec

notícies
NOVEL·LA

Con el amor bastaba. Máximo Huer-
ta. Planeta.
Emocionant novel·la que posa el focus 
en l’única via de salvació enfront dels 
desacords i les diferències: l’amor.

Guillem. Núria Cadenes. Ara.
Núria Cadenes, amb un estil depurat i 
contingut, se submergeix en el suma-
ri de l’assassinat de Guillem Agulló i 
Salvador l’11 d’abril de 1993, els diaris 
de l’època, els records de la família i 
amics i fins i tot en el seu propi passat 
per mesurar la distància entre la pa-
raula injustícia i la paraula dignitat. 

Viaje al sur. Juan Marsé. Lumen.
Retrat social i moral d’una Espanya 
sortint de la postguerra que es dispo-
sava a viure una decisiva transforma-
ció. Narració enlluernadora que posa 
de manifest l’extraordinària capacitat 
de l’autor per captar veus, dibuixar 
personatges i recrear atmosferes.

Sense diagnòstic. Eva Vilarrasa Colo-
mer. Comanegra.
Llibre que reivindica que tots som 
únics. Vol ser un recull de persones, 
no de relats: persones que no fun-
cionen com la majoria, però que te-
nen noms, maneres de ser i històries 
pròpies. Cada títol és una metàfora 
que busca personalitzar el que s’ha 
despersonalitzat.

El camí de l’arquer. Paulo Coelho. 
Columna.
Tetsuya és el millor arquer del país, viu 
retirat i treballa d’humil fuster. Un dia, 
un altre arquer que ve de lluny el desa-
fia. Tetsuya accepta el repte i li demos-
tra que per vèncer, tant amb l’arc com 
en la vida, no n’hi ha prou amb tècnica.

Bandit. Itamar Orlev. Crema.
Fa vint anys que en Tadek viu a Israel, 
on va arribar de petit amb la seva ma-
re, que fugia de Polònia a causa d’un 
marit carismàtic, alcohòlic i violent que 
suscitava entre els seus fills una barre-
ja esquizofrènica d’admiració i terror.

Un any a la Cerdanya. Rafael Vall-
bona. Edicions 62.
La vida a l’alta muntanya, i per tant els 
seus habitants, es regeix per la natu-
ra i per les estacions de l’any. Crònica 
de les vivències, les persones i els re-
cords d’un temps en aquell petit país.

El mal de Corcira. Lorenzo Silva. Des-
tino.
El desè cas de Bevilacqua i Chamorro 
els porta a resoldre un crim que trans-
porta al sotstinent al seu passat en la 
lluita antiterrorista al País Basc.

L’últim adéu. Kate Morton. Rosa dels 
vents.
Història de misteri absorbent orques-
trada per personatges pintorescs i am-
bientada entre els anys 30 i l’actualitat.

Terra de marca. Jaume Font i Jordi 
Romeu. Pagès.
Any 947 dC, el prior Ponç visita les 
terres sempre perilloses de la marca 
penedesenca per trobar un indret on 
edificar un nou priorat benedictí. 

La soledat del llebrer. Manel Aljama. 
Pagès.
Estiu de 1975, un jove inspector de la 
Brigada Político Social arriba a Barce-
lona, on viurà els darrers dies de Fran-
co, l’entorn polític català, les vagues i 
la delinqüència quotidiana que quan 
surt a la premsa ho fa amb lletra petita. 

La companyia nòrdica. Albert Villa-
ró. Columna.
Novel·la fantàstica i sorprenent, amb 
humor i acció, en què la ciència i els 
més obscurs arcans comparteixen un 
escenari únic, inquietant i ple de belle-
sa: les muntanyes dels Pirineus.

Els llops sempre tornen.  Jaume 
Albert Ollé. Pagès.
La nit del 24 de març de 1944, un bom-
barder alemany es va estavellar a les 
muntanyes del Pallars. Només es va 
trobar un tripulant mort calcinat a la ca-
bina i encara és un misteri.

NOVETATS   
DESEMBRE

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

de la biblioteca
Activitats
• Club de lectura - adults  

27 de gener 
• Club de lectura - infantil 

22 de desembre, 17.00 hores 
Àrea Activitats Biblioteca                                                                       

• Exposició Territoris fantàstics 
Del 8 de gener al 31 març 
Àrea Activitats Biblioteca  

• Exposició Instagram Jordi 
Regué 
Fins al 26 de febrer, replà escala 

• Exposició 15 anys de Club de 
Lectura de la Biblioteca d’Artesa 
de Segre 2005-2015 
Fins al 26 de febrer, 1r pis
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esports

La presentació dels equips de 
l’Escola de Futbol Artesa de 

Segre (EFA) de la temporada 2020-
2021  no s’ha pogut celebrar degut 
a la pandèmia. Aquesta temporada, 

l’escola compta amb un centenar de 
nens i nenes.  

Aquest any  no s’ha pogut formar 
l’equip de debutants, els babys, per 
falta de nens i nenes, però esperem 

que la temporada vinent es pugui 
recuperar, ja que és molt important 
des de l’escola formar tots els equips 
des de petits. 

La part positiva és que aquest  

Presentació de l’Escola de Futbol

A dalt, equips Prebejnamí A i B amb els respectius entrenadors i a baix, equips Benjamí A i B i Femení. | EFA
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any seguim comptant amb el nostre 
equip femení, de manera que apro-
fitem per recordar que des de ben 
petites són benvingudes a l’escola.  

Des de la junta us volem donar 
les gràcies a tots i totes que heu 
sabut acceptar les noves normes 
d’entrada al camp, ja sigui els nens 
i nenes als entrenaments, com els 
adults en els partits, de manera que 
esperem poder continuar gaudint del 
futbol base. 

Des d’aquestes línies també 
aprofitem per animar-vos a formar 
part de la Junta i per desitjar-vos 
unes Bones Festes i un pròsper 
2021! Salut i Futbol 

| Junta EFA

EQUIPS I ENTRENADORS

Pre-benjamí B: Jordi Abella i Nico
Pre-benjamí A: Salah
Benjamí B: Miquel Àngel Galán 
Benjamí A - entrenadors: David 

Galceran
Femení: Sheila Belchi i Henry 

Castellanos
Aleví  A i B: Fran Selva, Pol Abe-

lló i Eduard Bernaus
Infantil: Xavier González i Gerard 

Samarra
Cadet: Àlex Guàrdia
Juvenil: Nil Baró i Joel Bertran
Porters: Enric Camats
Tecnificació: Joan Bota i Nil Baró
Coordinador: Joan Bota

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, equips Alevins, Infantil, Cadet, Juvenil, Porters futbol 7 i Porters futbol 11 | EFA

E l CUDOS, entitat organitzadora 
de la cursa i caminada Sant Sil-

vestre, ha hagut de posposar la pro-
pera edició fins al 2021, ja que les 
restriccions previstes per aquestes 
festes feien témer que la celebració 
de l’esdeveniment seria impossible 

o, si més no, molt complicada. Un 
certamen d’aquestes característi-
ques requereix temps i feina de pre-
paració importants, de manera que 
s’ha decidit no organitzar-la.

De tota manera, l’entitat anima 
tothom a gaudir aquests dies dels 

corriols del nostre municipi, entre 
ells el recorregut de la cursa i ca-
minada, d’uns 10 quilòmetres, que 
permet gaudir de racons fantàstics 
del nostre entorn. En aquest sentit, 
el CUDOS segueix treballant en el 
manteniment i obertura de corriols.

La Covid obliga a posposar la caminada i cursa 
de muntanya Sant Silvestre fins l’any que ve
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

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 - RadiestesistaSaurí - Radiestesista
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El passat 4 de desembre moria 
Miquel Mota i Pérez, als 53 anys 
d’edat, a causa d’un maleït càncer 
diagnosticat poques setmanes 
enrere.

El Miquel era una persona molt 
singular i molt apreciada pels que 
el coneixíem de prop, home de 
cultura i pou de ciència del setè 
art.

Mota va ser coordinador de la 
revista La Palanca des de 1998 a 
2002 i es va erigir en un dels pals 
de paller de la nostra publicació 
durant aquells anys d’expansió.

La seva passió era el cinema: 
cronista erudit, crític cinematogrà-
fic, col·leccionista, operador de 
projector a l’antic Cine Catalunya, 
líder de l’entitat ja desapareguda 
Ànimes Cinèfiles, que va recupe-
rar el cinema a Artesa en pantalla 
gran a la Dàlia Blanca als anys 
1990...

Se’n va una persona de po-
sat seriós però amb bon cor, 
honest, sindicalista i defensor 
de causes perdudes, a qui no 
li importava nedar contracor- 
rent quan calia. Per citar algun 
exemple, podem recordar les se-
ves cròniques i fotos del Festival 
de Cine Eròtic a la seva secció 
Fila 7 de La Palanca, ara fa 20 
anys, que va causar més d’una 
emprenyada entre els lectors més 
recatats.

Estimava el cinema i el seu 
poble, Artesa de Segre, com 
pocs. Un dels seus títols favorits 
era l’obra mestra El séptimo sello, 
d’Ingmar Bergman, on un cavaller 
desafia la mort en un tauler d’es-
cacs. Aquesta partida s’ha aca-
bat, però el teu record perdurarà 
sempre. Descansa en pau, Miquel

Miquel	Mota,	cinèfil

in memoriam

El Miquel, el 23 d’abril de 1998, en recollir 
un dels guardons de Premsa Comarcal
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Volem agrair l’acolliment que va 
rebre el Rossend quan va obrir 
L’Obrador Dolç i Salat l’any 2013.

Durant tots aquests anys s’ha 
sentit molt estimat i joiós de po-
der compartir la seva passió per 
la pastisseria.

Per ell cada persona que s’ha 
trobat en el seu camí ha estat una 
oportunitat per fer-li arribar tot 

el seu sentir i, des de la il·lusió i 
l’alegria, la seva admiració i el seu 
amor per la vida.

Un agraïment molt sincer a tot 
el personal sanitari per la seva ac-
tuació ràpida, humana i càlida.

Moltes gràcies a tothom per 
l’acompanyament i per les mos-
tres d’estimació rebudes.
| Angelina i Mariona

Rossend Bernaus Saltiveri

Vernet (Artesa de Segre) 
3/01/1949 - Lleida 10/11/2020 (71 
anys)

Has estat molt bo i infinitament 
correcte. Amb una amabilitat, 
educació, honestedat i saviesa 
sense límit. Tota la teva vida pen-
dent dels altres. Molt treballador, 
amb moltes idees i il·lusions.

Vas néixer a Vernet un 3 de 
gener de 1949, fill de la Maria Si-
guan i del Marcel·lí Pijuan. Sem-
pre parlaves de Vernet i d’Artesa 
de Segre perquè la gent ho cone-
gués i els explicaves que la gent 
d’allí és especial. La casa on vas 
viure a Vernet la va fer el teu padrí 
Pere Pijuan, pedra a pedra. Allí el 
teu pare Marcel·lí hi va crear una 
impremta, amb moltes idees i 
pocs recursos, aconseguint fer la 
Guía del Avicultor amb l’ajuda de 

la teva mare i teva. Vernet sempre 
ha estat present en la teva vida i 
en la nostra, on vas ser molt fe-
liç. De jovenet vàreu anar a Lleida 
buscant un futur per a tu i el vàreu 
trobar. Els inicis van ser molt durs 
i vas passar de netejar màquines 
d’escriure a treballar a Informació 
i Turisme, publicar la Guía Comer-
cial Turística de Lérida y Provin-
cia, la Guía Gráfica Urbana Lérida 
i ser Gerent de l’Edifici Lleida amb 
el Shopping. Durant tota la vida 
vas estar molt agraït de conéixer 
persones boníssimes i de tots en 
guardaves molts records. La teva 
dolça mirada i transparent, era un 
reflex del teu tarannà. Molt vin-
culat amb el món de la Protecció 
Civil i la radioafició, sempre mi-
rant d’ajudar i ensenyant el que 
sabies. Cada instant al teu costat 

ha estat un plaer i ens has permès 
viure en el millor dels somnis. 

Gran fill, gran pare, gran es-
pòs, gran padrí, gran amic… Una 
persona exemplar.

Mai t’oblidarem, no és possi-
ble.

www.joanperepijuansiguan.com

| Ascensió, Xavi, Ester, Marc, 
Noemi, Joan, Jan, Abril i família.

Joan Pere Pijuan Siguan
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És fàcil dir que cal ser genero-
sos per Nadal, però a l’hora de 

la veritat, no és tan senzill. Aquest 
preciós conte t’ajudarà a reflexionar 
sobre el valor de la caritat i de qui 
pot fer aquest primer pas per ajudar 
als altres. És ideal per a reflexionar 
sobre què podem fer pels altres.

Un home, la nit de Nadal recorria 
les botigues, al llarg de l’enrenou 
dels carrers plens de neu. Buscava 
regals per als seus convidats. Aque-
lla mateixa nit celebraria amb família 
i amics el Nadal. I a ell li encantava 
aquesta celebració.

Per això va decidir buscar un de-
tall personalitzat per a cadascú. 

En sortir d’una de les botigues, 
es va topar amb una escena que el 
va sacsejar per dins: en una canto-
nada, balba de fred, amb una fina 
manta sobre el cos, una petita ne-
na tremolava al costat d’un platet 
on amb prou feines s’intuïa alguna 

moneda.
La nena captaire estava sola i 

ningú semblava fixar-se en ella. Era 
prima i estava bruta. I l’home, amb 
llàgrimes als ulls, no aconseguia en-
tendre com podia ser-hi.

Així que, enfadat, va aixecar la 
vista al cel i va cridar:

- Senyor, com pots permetre que 
aquesta nena estigui aquí al carrer, 
morta de gana i fred, en una nit com 
aquesta?

I de sobte, l’home va escoltar una 
profunda veu que va respondre:

- Ja vaig fer alguna cosa. Et vaig 
fer a tu.

REFLEXIÓ

A partir d’aquesta història podem 
reflexionar sobre moltes coses, una 
és la nostra responsabilitat.

És molt més fàcil demanar comp-
tes a altres més poderosos o amb 
més recursos sobre alguna cosa 

que ens incomoda, però en certa 
manera, en lloc de buscar respostes 
en altres persones, hauríem de pen-
sar: “i què puc fer jo?”.

No busquis respostes en els al-
tres i actua: tots podem fer alguna 
cosa pels altres, en major o menor 
mesura. Petits gestos poden sumar 
grans obres. Per això, abans de bus-
car altres responsables, hauríem de 
pensar si hem fet alguna cosa per 
solucionar el problema.

Sempre podem fer alguna cosa, 
però de vegades no ho fem, perquè 
pensem que el problema l’ha de so-
lucionar un altre que estigui per so-
bre de nosaltres.

Encara que per tots nosaltres 
seran unes festes molt diferents del 
que fins ara hem estat acostumats, 
visquem cada dia amb responsa-
bilitat i fem que la màgia del Nadal 
perduri en nosaltres durant tot l’any.

Bones festes per a tothom!

reflexionem
Mercè Nogues

Ja vaig fer alguna cosa

 

Segueix-nos

  I 39



fa 25 anys
Com és habitual en les revistes 

de final d’any, el Nadal agafa 
un protagonisme important i apa-
reix en diferents seccions. També 
hi abunden, però, les referències al 
centenari del cinema.

PORTADA. La redacció va utilit-
zar la foto d’una nevada d’anys en-
rere com a nadala. Veureu que és la 
mateixa que es comenta a la secció 
Imatges d’Ahir d’aquest mateix nú-
mero.

EDITORIAL. Amb el títol L’acti-
tud del que espera, el text reflexiona 
entorn dels valors que representa 
el Nadal. Fa referència a la campa- 
nya solidària engegada a Artesa per 
ajudar Bòsnia i conclou que el sentit 
del Nadal hauria de ser “L’actitud del 
que espera una cosa gran i merave-
llosa”, com els infants que esperen 
els Reis.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net i París dedicava la secció a Jo-
sep Solans, pessebrista. Va néixer a 
Artesa el 1916 i als 11 anys, quan 
va deixar l’escola, ja va començar a 
ajudar el seu pare, que era forner. 
Durant la guerra va estar tres anys 
en diferents destinacions, però sem-
pre exercint aquest ofici. Amb 23 
anys va tornar a casa, on només va 
estar-hi un any perquè va marxar a 
Ourense. Allà va jugar com a defen-
sa a la tercera divisió de futbol en el 
CE Orensana. Definitivament va tor-
nar a Artesa als 27 anys i exercí de 
forner fins que es va jubilar. Al final 
de la secció, es fa menció especial 
de la seua afició com a pessebrista, 
que li venia de sa mare. Al llarg de la 
seua vida va aconseguir molts pre-

mis en aquest àmbit.
NADAL. La secció abasta dues 

pàgines. La primera recull diversos 
textos curts en relació al Nadal, on 
destaca una nadala de l’incansable 
col·laborador Sícoris. En la segona, 
hi trobem una altra nadala però sen-
se signar i el programa d’activitats 
infantils, on destaca la presència 
dels escoltes, que organitzaven el 
Parc de Nadal i també altres actes 
relacionats amb el seu 20è aniver-
sari.

OPINIÓ. En l’article Eleccions 
autonòmiques: aposta de futur, Sí-
coris especulava amb els possibles 
pactes després de les eleccions al 

Parlament de Catalunya, ja que CiU 
havia tornat a guanyar però ja no te-
nia la majoria absoluta. Plantejava 
com a escenari més probable el pac-
te amb el PSC, segona força, o amb 
ERC, quarta força per darrere el PP, 
que arribava als 17 diputats. Segons 
ell, però, tot quedava condicionat al 
resultat de les properes eleccions a 
les Corts espanyoles, a primers de 
març de 1996.

COSTUMARI. Agustí Pons sig-
nava l’article Santa Llúcia. Hi reco-
llia diversos aspectes del costumari 
català relacionats amb la celebració 
del 13 de desembre i la patrona, 
entre altres, de les modistes. Des-

Desembre 
de 1995
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

taco l’explicació que fa del refrany 
“Per Santa Llúcia, un pas de puça”. 
Es veu que fins a la introducció del 
calendari gregorià (s. XVI), la diada 
era el 23 de desembre, quan el dia ja 
s’allargava “un pas de puça” tot just 
després del solstici d’hivern.

ELS CENT ANYS DEL CINEMA. 
A les pàgines centrals, Bartomeu Jo-
vé ens oferia la segona part de l’ar-
ticle dedicat al centenari del cinema 
amb el títol El més gran espectacle 
del segle XX. Després de parlar de 
l’auge de les principals productores 
nord-americanes i la influència de la 
televisió, entre altres coses, tornava 
a centrar-se, com en la primera part, 
en els locals d’Artesa. Es veu que el 
primer cinema va ser al Cafè del Par-
ra, darrere on hi havia la Peixateria 
Camats, quan encara les pel·lícules 
eren mudes. El primer film sonor que 
es va projectar a Artesa, Anastasia, 
va ser al cinema del Cadiraire (avui 
BBVA). El Cinema Catalunya va ser 
l’últim local, gestionat durant uns 20 
anys pels seus propietaris, els ger-
mans Camats, i posteriorment pel 
Circuit Urgellenc i la Dàlia Blanca. 
Jové explicava l’anècdota que s’hi 
va estrenar Los diez mandamientos 
abans que a la ciutat de Lleida i que 
venia la gent en autocars a veure-la. 
Entre altres imatges d’artistes, l’ar-
ticle ve completat per una foto que 
reproduïm pel seu interès històric: 
gent davant del Catalunya el dia 
en què Raimon va fer-hi un concert 
(crec que va ser el 1970).

LOCAL. Sota el lema Artesa viu 
el Nadal, la secció ens presentava 
el programa complet d’activitats de 
les festes nadalenques. A més de 
les activitats tradicionals, hi destaca 
la projecció de vàries pel·lícules a la 
Dàlia Blanca dins d’un cicle dedicat 
als 100 anys del cinema.

CAMP. El text La masia davant 
del municipi: consideracions de la 
seva realitat actual està sense sig-
nar. S’hi constatava el tancament de 
38 masies en els últims 14 anys a 
la nostra zona i s’hi comentava els 
inconvenients de viure-hi: manca 
de llum i aigua, problemes de con-
servació dels camins, aïllament so-
cial i absència 
d’ajuda veïnal. 
Un avantatge, 
però, era gau-
dir d’un vedat 
propi.

F U L L S 
D ’ INFORMA-
CIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. 
En la sessió del ple del 13 de no-
vembre es van aprovar tots els punts 
de l’ordre del dia per unanimitat, la 
majoria relacionats amb tràmits de 
projectes i obres, algunes de les 
quals derivades de la riuada de l’any 
anterior. A la secció també s’informa-
va que Retevisión ja havia instal·lat 
el repetidor definitiu per veure millor 
les cadenes privades de televisió. I 
es dedicava una pàgina sencera a 

explicar com s’anava implementant 
la recollida selectiva al municipi: es 
va començar amb una campanya 
de conscienciació i després, i per 
aquest ordre, es van instal·lar con-
tenidors de vidre, es va començar la 
recollida d’andròmines i es va dotar 
alguns comerços amb contenidors 
de piles. S’anunciava també que, a 

partir del 15 de ge-
ner, els objectors de 
consciència inicia-
rien un sistema de 
recollida de paper, 
cartró, plàstics i llau-
nes.

HUMOR. Els 
personatges Quimet 
i Cosme ens desi-

tjaven un feliç 1996 amb un parell 
d’acudits relacionats amb l’arribada 
dels Reis d’Orient a Artesa i el premi 
de la Grossa de Nadal.

IMATGES D’AHIR. A contraporta-
da, una foto cedida pel Club de Lec-
tures: El cinema Coliseum als anys 
50. La redacció completava així les 
pàgines dedicades al cinema, tot i 
que la imatge correspon a “un míting 
polític” sense especificar més.

El Nadal i els 100 
anys del cinema 

comparteixen 
protagonisme
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Nadal
Fins al 29 de desembre

65è Concurs de Pessebres
Inscripcions obertes fins al 29 de 
desembre. Només caldrà enviar fo-
tos del pessebre (mínim una) i un 
vídeo explicant-lo i ensenyant on és 
el caganer a l’adreça concurspesse-
bresartesa@gmail.com o per what-
sapp, al 625 48 52 23. 

Fins al 6 de gener
Fer les teves compres de Nadal a 
Artesa té premi
Comprant als comerços i serveis de 
l’Associació de Comerç i Serveis 
s’entra al sorteig d’un val de 200€ i 
un de 100€ per comprar als establi-
ments. El sorteig es farà entre el 8 i 
el 10 de gener a l’Ajuntament.

Dissabte 19 de desembre
Teatre infantil
18h, Cubtural
Obra: L’endrapasomnis
Companyia: Teatre al Detall 
Música en directe de La Tresca i la 
Verdesca
Entrada anticipada 5€, venda a ta-
quilla 8€ a partir de les 17h

Diumenge 20 de desembre
Ballada per la Marató del Club Es-
portiu Altis
18h, Cubtural
Col·labora amb la Marató de TV3, 
dedicada a sumar recursos que 
permetin avançar en la recerca que 
millori la qualitat i l’esperança de vi-
da de les persones afectades per la 
Covid-19.

Dijous 23 de desembre
Elecció de la il·luminació guanya-
dora del concurs de l’Associació 
de Comerç i Serveis
Aquest any il·luminar els balcons 

té premi. L’Associació de Comerç i 
Serveis ha organitzat un concurs de 
balcons i finestres il·luminades.
El primer premi seran 300€, el segon 
premi seran 200€ i el tercer premi 
seran 100€, tots ells per gastar als 
establiments associats.

Dijous 24 de desembre
Cinema d’estrena 
18h, Cubtural
Entrada anticipada 5€, venda a ta-
quilla a partir de les 17h

Missa de la Vigília de Nadal
19h, l’església d’Artesa 

Divendres 25 de desembre 
Misses de Nadal
8:55h i 12h, església d’Artesa 

***No hi ha concert de Nadal***
Vegeu nota de l’Orfeó a la pàgina 19

Dissabte 26 de desembre 
Missa de Sant Esteve
11h, església d’Artesa

Teatre adult
19h, Cubtural
Obra: Adreça Desconeguda
Interpretada per Javier Lázaro i 
Francesc Vilalta
Entrada anticipada 5€ i venda a ta-
quilla 5€ a partir de les 18h.

Diumenge 27 de desembre
Concert Teatralitzat Infantil
18h, Cubtural
Obra: La bona vida, de la companyia 
2 Princeses Barbudes
Recomanat per a públic familiar amb 
nens a partir de 6 anys. 
Entrada anticipada 5€ i venda a ta-
quilla 8€ a partir de les 17h
Dimecres 30 de desembre
Rebuda del Patge Reial

De 17h a 20h, Cubtural
El patge Camarlenc recollirà les 
cartes dirigides a Ses Majestats Els 
Reis Mags d’Orient.

Dissabte 2 de gener
Cinema d’estrena (familiar)
17h, Cubtural
Entrada 5€, venda a taquilla a partir 
de les 16h

Cinema d’estrena (adult)
20h, Cubtural
Entrada 5€, venda a taquilla a partir 
de les 19h

Dimarts 5 de gener
Rebuda dels Reis Mags d’Orient
17h, 18h i 19h Cubtural
3 passis, un a cada hora. Només 
amb inscripció prèvia (973 400 013). 
Cada infant pot anar acompanyat 
només per un adult i si hi ha més 
familiars que vulguin entrar, s’ins-
criuran en reserva i només podran 
entrar si el passi no està ple.

Dimecres 6 de gener
Missa
12h, església d’Artesa

Entrega de premis del Concurs de 
Pessebres
En acabar la missa, si és possible, a 
la mateixa església.

NOTA
L’Ajuntament informa que tots els 
actes han estat adaptats i tenen 
en compte els protocols Covid-19.
Es garantiran totes les mesures de 
seguretat i sanitàries establertes pel 
Departament de Salut, que podran 
ser modificades al moment.
El	programa	es	pot	modificar,	els	
canvis s’avisaran als canals elec-
trònics	(web,	xarxes	socials,	etc.).
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Josep Galceran

Toc de queda

humor

Tot saltant-se la 
normativa, els nostres 
veïns de l’horta han 
d’anar de parranda pels 
carrers d’Artesa
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imatges d’ahir
Bartomeu Jové i Serra

1991

Va ser un Nadal nevat. En en-
trar a la Missa del Gall, a mitja-

nit, feia bastant fred. I en sortir ens 
vàrem trobar amb la sorpresa que co-
mençava a nevar. Ho va fer tota la nit 
i l’endemà vam sortir a fer fotos per 
Artesa. Aquesta la vam utilitzar fa 25 
anys com a nadala per a la portada 
de la revista. És una escena quieta, 
només es mouen un cotxe vermell i 
un noi que netejava la voravia.

A l’esquerra, hi havia el taller me-
cànic i la botiga del Peret del Flores 
(Pere Capell), avui Ferreteria Capell. 
El Peret ensenyava a futurs mecà-
nics professionals: el Joan Besora de 
Cubells, el Quildo i el seu germà, el 
Florenci de Baldomar, el Josep Pine-
ll, el Mingo Capell, el Pere i el Joan 
Lozano, dos germans de la Fàbrica, 
el més gran dels quals feia anar el 
torn, i molts altres. A la façana s’hi 
veu un parell d’anuncis: bateries Tu-
dor i pintures Titanlux. La casa del 

fons era cal Simon, que abans de la 
guerra era una fonda de traginers. En 
aquells anys era del senyor Armen-
gol, conegut com “el mejicano” per-
què havia viscut uns anys a Mèxic. 

El nom oficial de l’indret és plaça 
del Progrés, però la gent en deia la 
placeta del Pelayo, un home molt po-
pular que hi tenia una tintoreria (es 
pot entreveure el nom a la façana). 
A la cantonada hi havia el Bar Flori-
da, que havia portat la senyora Ire-
ne. Després va ser el Cafè del Moles, 
on es feia ball amb música en viu i 
s’hi jugava al “xapolín” i als escacs. 
Sempre hi havia bon ambient i al-
guns grups d’amics hi anaven a can-
tar. Una vegada hi van venir l’Àngel 
Colom i la Pilar Rahola, aleshores 
d’ERC, per oferir-li al Jaume Cam-
pabadal ser president del partit, cosa 
que va acceptar. Després, però, van 
muntar el PI (Partit per la Indepen-
dència).

Al mig de la plaça s’hi veu l’an-
tiga font. Hi havia també la primera 
bàscula municipal, motiu pel qual 
la gent la va rebatejar com a “plaça 
de la bàscula”. Durant molts anys la 
gestionava la Nati de cal Martimà, 
propietària d’una botiga de queviures 
just enfront. El seu marit oferia ser-
vei de taxi. A la caseta hi veiem rètols 
antics: Lleida a 53 km, Montsonís a 
3 km i un parell del Càmping del Cel 
de Rubió.

Al carrer Escoles, tocant al Bar 
Moles, hi havia un taller de bicicletes 
del senyor Oriola, que també feia el 
manteniment de màquines escurabu-
txaques i cafeteres dels bars (era un 
manetes). Abans de cal Martimà hi 
ha una tintoreria i, gairebé no es veu, 
el voladís del Bar Kay Kots.

NOTA

Respecte a la foto del mes pas-
sat, ens heu informat que els soldats 
recollien el ranxo al pati de cal Don 
Juanito i tenien els camions al solar 
on ara hi ha l’ampliació del CAP.

Postal de Nadal
La plaça del Progrés es va despertar nevada el dia de Nadal de 1991 | Bartomeu Jové i Serra
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

Nou catàleg 
Disponible a la web i a la vostra botiga 
distribuïdora més propera. 
www.ros1.com

working mood
Teletreball
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la foto

El mercat de Nadal del 5 de desembre al nucli antic d’Artesa va ser un dels primers actes d’aquest any per començar a 
escalfar motors de cara a les festes i va tenir molt bona resposta de públic i comerciants | Dolors Bella


