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setembre
ARTESA DE SEGRE 
NAIXEMENTS

Juliol: Júlia, Èric i Hadassa
Agost: Bernat 
Setembre: Cloe, Kai, Adrià, Nayla i 

Olívia
DEFUNCIONS

18 de juliol: Isabel Rosell i Aiguaviva 
(91 anys), natural de Castell-
bell i el Vilar

dia 2: Ramon Bròvia i Pijuan (78 
anys), de Tudela de Segre

dia 3: Casilda Planella i Griñó (91 
anys), natural de Torrelameu 

dia 9: M. Neus Verdeny i Balcells (84 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 18: Antònia Ribó i Ticó (81 anys), 
natural de Vilanova de Meià

dia 25: Tamara Abasova (82 anys), 
natural de Rússia

Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca Muni-
cipal Joan Maluquer i Viladot, en 
horari de la biblioteca (vegeu p. 35)
Del 2 de novembre al 30 de des-
embre, Territoris fantàstics, a l’Àrea 
Activitats  
Fins al 30 de desembre, Instagram 
de Jordi Regué, al replà de l’escala         
Fins al 26 de febrer, 15 anys de 
Club de Lectura de la Biblioteca, al 
primer pis      
Fins al 30 de desembre, 150 anys 
de la taula periòdica, al primer pis      

Cada dissabte
Mercat a la Pl. Fustegueres de 
Cubells

Cada diumenge
Mercat Tot d’Aquí al nucli antic 
d’Artesa

25 d’octubre
A les 18 h, al Cubtural, teatre: La 
nena dels pardals (espectacle musi-
cal programat per al maig)

1 de novembre
Festivitat de Tots Sants

18 de novembre 
Club de Lectura de la Biblioteca

20 de novembre
17h, reunió del club de lectura 
infantil de la Biblioteca

22 de novembre:
Festivitat de Santa Cecília, patrona 
de la música
*	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.

agost i setembre

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT Agost  Setembre          

Temp. mitjana:           24,8°   20,1°
Temp. màxima:           39°      33,5º
        (1 i 8)     (14)
Temp mínima:            8°          7º         
       (31) (26, 27, 29)
Dies amb precip:        4          5
Precip. màxima:      3 mm  10 mm  
      (dia 28) (dia 10)

Total precipitacions: 60,5 mm
B) BALDOMAR               Setembre
Temperatura mitjana:      19,3º
Temperatura màxima:    33,6º (dia 13)
Temperatura mínima:      3,8° (dia 26) 
Dies amb precipitacions:     5
Precipitació màxima:       11,2 (dia 18)
Total precipitació: 25,5 mm

VILANOVA DE MEIÀ          Setembre
Temperatura mitjana: 19º

Temperatura màxima:    32,2º (dia 13)
Temperatura mínima:      4,8º (dia 26) 
Dies amb precipitacions:   5
Precipitació màxima:       25,9 mm      
   (dia 9)
Total precipitacions:        48,1 mm 

FORADADA               Setembre
Dies amb precipitacions:   6
Precipitació màxima:   10 mm (dia 10)
Total precipitacions:        32 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
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editorial

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

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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Covid, Festa Major 
i racisme 
Després d’una lleugera treva estival, 
la Covid-19 torna a actuar amb 
força. Al tancament de l’edició, el 
Govern català ha decretat mesures 
severes per frenar la pandèmia 
i, entre d’altres, ha tancat bars i 
restaurants per quinze dies. Un 
“càstig” discutible que pot suposar 
la sentència de mort per a molts 
negocis d’hostaleria, ja tocats en un 
any negre per al sector.

Com hem dit, el coronavirus ens 
ha deixat respirar, mai més ben dit, 
durant els mesos de calor. Malgrat 
les adversitats, Artesa de Segre 
ha pogut gaudir d’una Festa Major 
diferent, amb actes més reduïts però 
de gran qualitat. El balanç de la 
Festa Major és molt positiu i l’esforç 
de l’Ajuntament i de la Comissió de 
Festes mereixen el nostre reco-
neixement.

L’opció més fàcil hagués estat 
suspendre-la, tal i com havien fet 
altres municipis propers i d’arreu 
de Catalunya. Però els encarregats 
d’organitzar-la a Artesa van demos-
trar valentia i determinació. Es van 

oferir actes ben preparats i amb les 
màximes precaucions possibles: 
assistència amb inscripció prèvia 
obligatòria, presa de temperatura 
abans d’accedir-hi, ús de mascare-
ta, distàncies de seguretat i actes 
majoritàriament a l’aire lliure van ser 
els ingredients de la recepta per a 
l’èxit festivocultural. Felicitats per la 
iniciativa!

Desgraciadament, Artesa ha estat 
notícia arreu en els darrers dies per 
un cas de racisme. Segons sembla, 
va esclatar arran d’una mascareta 
anticòvid mal posada. Els presump-
tes insults i l’agressió física per part 
d’una dona catalana resident a Arte-
sa vers una dona d’origen marroquí 
també veïna de la població, no te-
nen justificació i són menyspreables. 

La ciutadania d’Artesa és i ha estat, 
històricament, integradora i acollido-
ra amb les persones nouvingudes, 
vinguin d’on vinguin, com va de-
mostrar la contundent manifestació 
de rebuig a l’agressió. I així ha de 
seguir sent, sense excepció, pels 
segles dels segles. 

  I 5



noticiari

A rtesa ha tingut festa major l’any 
de la Covid. Fins pocs dies 

abans no se’n va saber el programa, 
però finalment la capacitat d’impro-
visació i d’adaptació a les normes 
sanitàries va fer possible articular 
diverses propostes que recordessin 
que aquell era el cap de setmana 
de festa major. Va ser de dijous 24 a 
diumenge 27 de setembre.

Van obrir el programa la tirada de 
coets i un pregó telemàtic, i dijous a 
la nit es va fer la cantada d’havane-
res. Divendres a la tarda es va fer 
l’actuació infantil El Pot Petit, que es 
va canviar d’ubicació per la previsió 
meteorològica del pati de l’institut al 
pavelló. El van seguir 400 persones i 

va ser l’acte més multitudinari. A la 
nit va er el torn del Monòleg de Txabi 
Franquesa “Escocía”.

Dissabte a migdia Enric Kahn 
i l’artista Perseida van donar el toc 
cultural al carrer Bisbe Bernaus, i 
després es va fer el concert de sar-
danes a la plaça del Ball. A la tarda 
hi va haver l’espectacle de màgia 
de Fèlix Brunet i al vespre concert 
amb l’orquestra Saturno i concert 
d’artistes locals. Destaca el concert 
artesenc per la bona resposta de pú-
blic, 300 persones, que va obligar a 
canviar-ne la ubicació de la plaça del 
Ball al pati de l’institut. Hi actuaven 
Maria Baró, Vasamba i Demanem 
Perdó a Santa Cecília.

Diumenge al matí Enric Kahn va 
presentar el llibre Biografía de un 
poeta perdido, amb música d’Itsas-
gorak. Tot seguit Zebrass va oferir la 
seva animada música de carrer i es 
va fer una nova actuació de sarda-
nes, com dissabte, sense ballada. A 
la tarda hi va haver futbol, l’especta-
cle familiar de titelles La Mongetera 
Màgica, de Festuc Teatre, i concert 
de l’orquestra Saturno per tancar el 
cap de setmana. Tots els actes eren 
amb inscripció prèvia i en total van 
sumar més de 2.000 participants. 

La reducció del programa s’ha re-
flectit en el pressupost, que ha pas-
sat dels 60.000 euros de l’any 2019 
a uns 35.000 enguany.

La Covid dilueix però no anul·la la Festa Major 

Espectacles infantils, concerts, sardanes i castell de focs van ser algunes de les propostes del programa  | D.B., J.F.
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noticiari

Enguany els protagonistes de la 
tornada a l’escola no van ser els 

plors dels més petits en separar-se 
dels pares ni els retrobaments amb 
els amics dels més grans, sinó els 
termòmetres, les mascaretes, les 

files i les marques a terra per man-
tenir la distància de seguretat. És a 
dir, les mesures de contenció i pre-
venció de la covid. Tot i que arreu de 
Catalunya els grups classe confinats 
per aparició d’algun positiu es comp-

ten a desenes, en el cas de l’esco-
la i l’institut d’Artesa, al tancament 
d’aquesta edició, és a dir, durant 
el primer mes de curs presencial, 
aquesta mesura encara no s’havia 
hagut de prendre.

L’escola i l’institut d’Artesa comencen el nou 
curs sense haver de confinar grups classe

Les normes derivades de la pandèmia han transformat la rutina d’entrada a l’escola i l’institut  | Jordi Farré, M. Àngels López

L ’Ajuntament ha convocat dues places per ampliar 
la brigada i cobrir així les baixes per malaltia que fa 

mesos que minven l’equip coincidint precisament en un 
moment en què la tasca és més necessària que mai, 
tant per les mesures de neteja de la pandèmia com, 
per exemple, la neteja i condicionament de cementi-
ris per Tots Sants. S’hi han presentat una dotzena de 
sol·licituds.

Ampliació de la brigada

E l dia 1 d’octubre es va registrar un terratrèmol de 
4,6 graus a la zona de Navarra i es va poder notar a 

Artesa, cap al voltant de les nou del matí. A banda d’Ar-
tesa, es va notar en altres punts de Lleida com Sort o 
Almacelles, segons els avisos que es van donar, sense 
que provoqués danys enlloc.

Un terratrèmol registrat a 
Navarra es nota a Artesa

  I 7



STAGE
01

STAGE
02

STAGE
04

STAGE
05

STAGE
06

STAGE
07

STAGE
09

STAGE
08

STAGE
10

STAGE
03

your text here

your text here

Autèntics PROFESSIONALS 
de la impressió al vostre servei!

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es

8 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Octubre 2020 I Núm. 447



noticiari

E l dia 1 d’octubre es va fer públi-
ca a través de les xarxes socials 

l’agressió per motius racistes que 
havia patit el dia anterior a primera 
hora de la tarda una noia magribina. 
Els fets van tenir lloc el dia 30 de se-
tembre entre les quatre i dos quarts 
de cinc a la carretera d’Agramunt, 

quan una persona va donar una bu-
fetada a la noia.

L’alcalde, Mingo Sabanés, ha ex-
plicat que en veure-ho a les xarxes 
socials va confirmar amb els Mossos 
d’Esquadra que efectivament s’ha-
via produït la denúncia i que l’Ajun-
tament va convocar la concentració 

de rebuig perquè “a Artesa això no 
havia passat mai i el que volem és 
bona avinença”. Els fets estan pen-
dents de judici i segons ha indicat 
l’alcalde, la persona agressora te-
nia antecedents. Així mateix, des 
d’aquests fets no se n’han produït 
més de similars.

La concentració de rebuig es va fer el dia 1 d’octubre a la tarda i va ser multitudinària | Jordi Farré

La denúncia d’una agressió racista genera 
una multitudinària concentració de rebuig

Una de les sortides dels Bombers Voluntaris d’Artesa 
d’aquest mes ha estat per l’avís de l’incendi d’un 

tractor a la zona de Montargull el 12 d’octubre. A més de 
les tasques habituals de formació i cursos, els Bombers 
també han fet cremes controlades a Montargull durant 
diversos dies donant suport als bombers del GRAF, han 
assistit en diversos accidents de trànsit, han donat su-
port als GRAE en la recerca d’excursionistes desorien-
tats a Vilanova de Meià el 24 de setembre i han assistit 
en incendis en altres indrets de les terres de Lleida, com 
el de Cervera del 15 de setembre.

Crema un tractor a la zona 
de Montargull

Un dels dies de crema controlada a Montargull | B.V.
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E l 28 de setembre es va conèixer 
la ratificació per part del Tribunal 

Suprem de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
que inhabilita el president de la Ge-

neralitat Joaquim Torra per exercir el 
càrrec durant un any i mig. En con-
cret, el text condemna Torra per ne-
gar-se de forma “contundent, reite-
rada i obstinada” a acatar les ordres 

de la Junta Electoral Central (JEC) 
de retirar llaços grocs i la pancarta 
a favor de la llibertat dels presos. El 
mateix dia es va fer una concentració 
de rebuig a la plaça de l’Ajuntament.

Concentració de suport al president Torra

La concentració es va fer el mateix dia que es va conèixer la inhabilitació, mantenint la distància de seguretat | Jordi Farré
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L ’onada de protestes per la cons-
trucció de la segona variant ha 

fet que l’Ajuntament hagi posat en 
marxa iniciatives per conèixer l’opi-
nió de la ciutadania. Per una banda 
hi ha oberta una enquesta que pre-
gunta sobre els pros i contres de 

l’obra que es pot respondre de ma-
nera anònima, ja sigui al formulari 
per internet o a l’urna de l’entrada 
de les oficines de l’Ajuntament. Per 
altra banda, l’alcalde, Mingo Saba-
nés, ha explicat que s’han fet tres 
reunions, una amb el sector del co-

merç i la restauració, que és el que 
va manifestar una opinió més unàni-
me en contra, una altra amb el sec-
tor primari i secundari, on hi va haver 
moltes opinions contràries però tam-
bé alguna a favor, i amb les entitats, 
on es va copsar “més indiferència”.

L’urna de l’enquesta a l’Ajuntament, que també es pot fer telemàticament, i la reunió amb les entitats | R.Giribet, M.À.López

L’Ajuntament convoca una enquesta i tres 
reunions per conèixer l’opinió sobre la variant

noticiari
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VINE A BRINDAR
AMB NOSALTRES!

Aniversari

anys

Moltes gràcies a totes
Carrer Balmes 14-16 local A

Artesa de Segre

Emporta’t un obsequi per
una compra i entra als sortejos

d’articles Caracal·la, tot degustant
una copa de cava.

T’ESPEREM EL DIJOUS

5  DE NOVEMBRE
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L ’Associació de Puntaires d’Artesa de Segre va fer 
una mostra de punta al coixí a l’edició del diumen-

ge 13 de setembre del mercat Tot d’Aquí, al carrer Bis-
be Bernaus. A banda de les puntaires, hi va haver les 
parades d’artesania i productes de proximitat habituals.

L’Associació de Puntaires 
participa al mercat Tot d’Aquí

Ferran Solé Pijuan és campió de Catalunya d’Es-
cacs en la seva categoria, sub-20. El torneig es va 

disputar a Salou al setembre i és el títol més important 
aconseguit per aquest jove d’ascendència artesenca, 
que havia estat subcampió en categories més joves.

Ferran Solé queda campió 
català sub-20 d’Escacs

L ’Ajuntament d’Artesa ha iniciat 
una campanya per fomentar 

les denúncies d’actes incívics com 
els de les fotografies, tots ells rela-
cionats amb la brossa en general i, 

especialment, el mal ús dels conteni-
dors de les escombraries. 

Durant les últimes setmanes 
s’han reproduït imatges de brossa 
acumulada al voltant dels conteni-

dors i no al seu interior, i fins i tot de 
papereres amb el contingut abocat 
en zones tan sensibles com parcs i 
places. El consistori demana que es 
denunciï quan se’n vegi.

Els contenidors del carrer Àngel Guimerà i del carrer Balaguer són alguns exemples  | Ajuntament d’Artesa, Dolors Bella

Campanya contra l’incivisme amb la brossa
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baldomar
EMD Baldomar

LA DIRECTORA DELS 
SERVEIS TERRITORIALS DE 
GOVERNACIÓ VISITA L’EMD

E l 25 de setembre ens va visitar la 
directora dels Serveis Territorials 

de Governació a Lleida, Anna Feliu, 
per buscar solució i millorar el pas a 
l’entrada del poble, zona on alguns 
camions i autocars tenen problemes 
per passar i habitualment se’n queda 
algun d’enganxat. També hi van as-
sistir el regidor Ismael Maza i l’alcal-
de d’Artesa, Mingo Sabanés. L’Ajun-
tament d’Alòs també va mostrar el 
seu suport tot i no poder assistir a 
l’acte. Vam estar acompanyats per la 
vocal Cristina i el Tomàs, vinculats a 
l’EMD, i la Lourdes, com a represen-
tant de l’Associació de Veïns. També 
es va aprofitar per demanar suport 
pel mercat Tot d’Aquí, amb el Pepe 
Pijuan, donar un volt pel poble i visi-
tar el celler Vall de Baldomar i l’esta-
ció meteorològica.

NETEJA DE LLERES

E l dimecres 30 de setembre un 
inspector de l’Agència Catalana 

de l’Aigua (ACA), va recórrer el curs 
del riu Boix, des de la Font de la Trilla 
i Solaroig fins a la desembocadura al 

Segre. La visita era per mirar l’excés 
de vegetació i arbres caiguts, o se-
renys però que eren al mig del curs 
del riu, per planificar una neteja ge-
neral de cara al 2021.  Confiem que 
s’acabi realitzant, ja que el riu no es 
toca des dels aiguats del 1994.

CONSELL D’ALCALDES
El dia 7 d’octubre, el Consell Co-

marcal de la Noguera va celebrar 
una reunió amb tots els alcaldes 
de la comarca. Un dels punts va 

ser la recollida selectiva de brossa, 
que equival al 40% de tot el que es 
llença. Són uns números que es-
tan millorant però queden lluny dels 
objectius que marca l’Agència de 
Residus de Catalunya, que pensa 
incrementar el cànon cada any per 
obligar a reciclar millor. També es 
va fer un recordatori per evitar que 
es llencin a l’orgànica altres residus 
(anomenats impropis), i que si so-
brepassen el 15%, ja no es pot apro-
fitar. Cal posar-hi de la nostra part.

Novetats de l’EMD

Un moment de la visita de la directora de Governació a Lleida, Anna Feliu | EMD
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municipis
L ’Ajuntament de Cubells ja ha 

adjudicat a una família amb dos 
fills una de les dues cases que ofe-
ria a preu assequible per garantir la 
viabilitat de l’escola. Més de 100 fa-
mílies es van interessar per l’oferta 
que va fer aquest estiu el consistori 

per salvar l’escola, que consistia en 
oferir habitatge a preu assequible 
a les famílies que s’instal·lessin al 
poble complint certs requisits. Fi-
nalment dues es van presentar al 
concurs, que es va tancar adjudicant 
una de les cases i deixant deserta 

l’altra. Per tal d’aprofitar la casa, 
l’Ajuntament negocia ara amb altres 
famílies interessades per buscar la 
manera que s’instal·lin a la casa dis-
ponible i acabar de garantir així el 
futur de l’escola més a llarg termini, 
no només per aquest curs.

Cubells adjudica una de les cases assequibles

L ’Ajuntament de Vilanova de Meià 
va anunciar a principis d’octubre 

que cancel·lava la Fira de la Per-

diu d’enguany, convocada pel 8 de 
novembre. L’organització va prefe-
rir cancel·lar amb temps i no arris-

car-se a haver de fer-ho quan la pre-
paració ja estigués més avançada i 
provoqués més inconvenients.

Vilanova cancel·la la Fira de la Perdiu per la pandèmia
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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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la noguera
RÈCORD DE RECICLATGE D’ENVASOS

E l mes d’agost a la Noguera es van recollir 87.500 
quilos d’envasos, la xifra més alta fins ara. La dada 

està en sintonia amb l’augment continuat de la recollida 
selectiva en general. En comparació amb l’any anterior, 
el 2019 la recollida de paper i cartró va créixer un 59%, 
la de vidre, un 26%, la d’envasos, un 66% i l’orgànica, 
un 28%. El resultat és que el rebuig s’ha reduït un 28%.

CLOENDA DEL PROJECTE JOVA

E l projecte Joves i Valors (JoVa) de l’Oficina Jove de 
la Noguera ha tingut 90 participants de 7 municipis, 

que han desafiat les incerteses de la Covid i han pogut 
dur a terme totes les accions proposades: una pintura 
mural a Algerri, netejar i pintar espais públics a les Ave-
llanes i Santa Linya, rehabilitar parcs infantils i lúdics 
a Balaguer, pintar façanes i senyalització horitzontal a 
Bellcaire, repintar passos de vianants i mobiliari públi a 
Menàrguens, desbrossar i rehabilitar mobiliari municipal 
a Penelles i recuperar el pont d’una antiga segla de reg 
i desbrossar a la Sentiu. Aquest any, la pandèmia ha im-
pedit fer la sortida final a Port Aventura.

PREVENCIÓ DE COVID A TEMPORERS

E l Consell Comarcal s’ha sumat al setembre al projec-
te de Creu Roja per fer prevenció de contagis en la 

campanya agrària al setembre. El projecte complementa 
les activitats que el Consell ja va iniciar a finals de maig 
a persones treballadores temporeres de la comarca. En 
la mateixa línia s’ha seguit durant el setembre en els 
municipis que tenen més presència de temporers, com 
Menàrguens, Albesa i Torrelameu, on s’ha informat de 
les mesures d’autoprotecció, s’ha entregat material i s’ha 
donat suport en necessitats bàsiques com medicaments, 
aliments o higiene.

RECICLATGE DE CÀPSULES DE CAFÈ

Un conveni entre Nestlé i el Consell Comarcal permet 
des del setembre reciclar càpsules monodosi, tant 

de plàstic com d’alumini, als municipis de la Noguera que 
ho demanin. També es poden portar a les deixalleries 
d’Artesa i Balaguer. El conveni estableix que l’empresa 
recull les càpsules de les deixalleries i les transporta a 
una planta on se separen l’embolcall, que es recicla, i el 
marro, que es destina al conreu d’arròs pel Banc dels 
Aliments. Més d’una trentena de pobles, entre els quals 
hi ha Artesa, Cubells i Foradada, tenen els contenidors. 

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

  I 17



apunt històric
La història no es repeteix, però 

rima. Aquest text està extret del 
Butlletí que publicaven els exalum-
nes de l’Acadèmia Balms allà pels 
anys 40 del segle XX. L’escriu An-
dreu Serralta, que va ser metge a 
Artesa durant molts anys. Parla de 
la necessitat de vacunar els infants 
contra la diftèria. 

La vacuna diftèrica confereix im-
munitat limitada, per la qual cosa 
se n’han d’administrar dosis de re-
cord. La població de Catalunya està 
ben vacunada, fet que es tradueix 
en l’absència de la malaltia des de 
1983. 

Tot i això, el 2 de juny del 2015 
es va diagnosticar a Olot un cas en 
un infant no vacunat, que va morir. 
Això recorda la necessitat de man-
tenir activament la vacunació, ja que 
abandonar-la suposaria la possible 
incorporació a la població d’infants 

susceptibles de patir i transmetre la 
malaltia. 

El calendari de vacunacions de 
Catalunya preveu l’administració de 
sis dosis. Les tres primeres són als 
dos, quatre i sis mesos d’edat. La 
vacuna és l’hexavalent perquè es 
combina amb els antígens del tè-
tanus (T), la diftèria (D), la tos ferina 
(Pa), la poliomielitis (polio), Haemo-
philus influenzae (Hib) i l’hepatitis B 
(VHB). 

Als 18 mesos es vacuna un altre 
tipus de presentació que combina 
cinc antígens i és la vacuna penta-
valent (DTPa-polio-Hib). 

Entre els quatre i els sis anys 
se n’administra una dosi de record 
amb una vacuna que combina tres 
antígens i entre els 14 i els 16 anys 
s’administra una antitetànica amb 
antidiftèrica d’adults (Td). (Font: Vi-
quipèdia). Els deixo amb les parau-

les del doctor Serralta. 
“És la diftèria una malaltia infec-

ciosa produïda per un microbi des-
cobert en 1883 per Klebs i Loffer. 
Aquesta malaltia, que es localitza 
preferentment a la faringe i a la la-
ringe, encara que no d’un mode ex-
clusiu, produeix en la seva gravetat 
més extrema el conegut com mal 
blanc o “garrotillo” com vulgarment 
se l’anomenen entre les famílies. 

Malaltia, que, fins al descobri-
ment de la toxina diftèrica per Roux 
i Yerson l’any 1870 i especialment 
des que Behering descobreix l’ac-
ció curativa del sèrum dos anys més 
tard, era gairebé mortal, ja que es 
moria del 80 al 90 per cent dels ata-
cats de tan terrible mal. 

Des que apliquem sèrum antidif-
tèric la xifrà de mortalitat ha baixat 
gradualment fins a arribar a l’actua-
litat al 10 per cent solament. Així, 

Vacuneu-los (1947)
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doncs, tots els esforços de la ciència 
per curar aquesta malaltia són impo-
tents, però, per evitar que morin de 
diftèria encara molts nens atacats 
d’aquest mal; i per això els esforços 
de metges i investigadors s’han de-
dicat a buscar la solució a aquest 
problema, en benefici de la humani-
tat, mirant d’evitar que es propagui 
aquesta malaltia, 
fent refractari a l’or-
ganisme humà al 
desenvolupament 
del mal per defen-
ses adquirides mi-
tjançant la vacuna-
ció preventiva. 

I no es pensi 
que el problema 
sigui de poca importància, ja que a 
pesar del sèrum, segons treballs es-
tadístics, solament a Catalunya es 
produeixen aproximadament 2.000 
casos de diftèria que ocasiones la 
mort a 200 nens. 

És solament amb el record d’un 
sol cas viscut per un profà, per ha-
ver vist la cara d’angoixa del petit 
que desesperadament obre la boca i 
dilata les venes del seu petit nas per 
captar l’aire que no pot entrar en els 
seus pulmons, que s’entén l’angoixa 
de l’asfíxia; haver vist els seus ulls 
dilatats de terror i de súplica a la ve-
gada, en demanda d’aire, de sentir 
la ranera de la seva respiració an-
helant que denota la proximitat de la 
seva angoixa i de la seva mort. 

El metge que ha presenciat 
aquest espectacle recorda aquells 
ulls com una acusació a la seva 
ineficaç ajuda i sent com en el seu 
cor l’obligació de posar tota la se-
va tasca, per evitar que espectacle 
semblant no es repeteixi, quan avui 
dia la ciència posa al nostre abast 

un mitjà preventiu, que d’un mode 
eficaç protegeix els nens contra tan 
terrible fi. 

La gent no avesada a problemes 
sanitaris cau amb excessiva facilitat 
d’un extrem a l’altre i així com abans 
deia que “el garrotillo” és mortal, ara, 
amb excessiva confiança pensa que 
el sèrum el curarà fàcilment i això fa 

que moltes ve-
gades no pari 
el compte degut 
als consells per 
vacunar els fills 
contra ell. 

Però cal te-
nir en compte 
que el bacil dif-
tèric es troba 

molt estés i per tant el contagi és 
molt fàcil, hi ha molts nens que han 
patit la diftèria i han curat de la ma-
teixa però conserven en la seva gola 
microbis que éssent inofensius per 
a ell mateix, són però capaços d’in-
fectar i fer infectar a altres individus 
que es posin en contacte amb ell i no 
només això sinó que individus adults 
sense haver patit mai la diftèria són 
portadors del bacil diftèric capaç 
d’infectar a un tercer. 

Així s’entén que mitjançant la tos 
o sense ella, amb la saliva que en 
petites gotetes es desprenen de la 
boca parlant, poden anar sembrant 
la infecció, especialment en llocs on 
s’aglomeren gran quantitat de gent 
com cines, teatres, balls, etc, etc. 

Això fa comprendre que vista la 
impossibilitat d’aïllar a tots els indivi-
dus capaços de propagar la infecció, 
per evitar d’aquesta manera el con-
tagi, és necessari posar l’organisme 
dels nens, ja que els nens són ata-
cats amb freqüència major, en con-
dicions de defensar-se de la diftèria 

mitjançant la vacunació preventiva. 
Existeixen països on la vacu-

nació en gran escala ha disminuït 
quasi totalment la malaltia que ens 
ocupa i el resultat pot comparar-se 
amb l’obtingut amb la verola que per 
mitjà de la vacunació s’ha fet desa-
parèixer gairebé totalment, com és 
ja de convenciment general: i avui 
dia ja no veiem aquelles cares des-
graciades per la malaltia en aquells 
que no havien mort de la malaltia. 

La vacunació diftèrica ha de prac-
ticar-se a tots els nens d’uns cinc  
anys, ja que en aquesta edat són 
molt sensibles a la malaltia i corren 
per tant un gran perill de ser atacats 
per la mateixa. 

El seu efecte protector és d’uns 
vuit anys, així doncs, és sols neces-
sari practicar-lo una sola vegada a la 
vida, a menys que hi hagi una epidè-
mia, no produeix reaccions desagra-
dables ni és perillosa. 

Les Autoritats Sanitàries de la 
Nació han emprès una campanya 
per convèncer a totes les famílies 
que facin vacunar els seus fills per 
protegir-los contra la diftèria; molt 
s’ha aconseguit amb això en di-
verses ciutats, i l’objecte d’aquest 
modest treball és tan sols portar a 
l’ànim de tots la necessitat d’efec-
tuar dita vacunació, evitant en el 
possible l’espectacle de perdre és-
sers estimats en el si de la família, 
quan es podrien haver evitat amb la 
vacunació. 

Sobretot les mares tan sensibles 
a l’amor dels seus fills, han de ser 
les més interessades en fer-los va-
cunar, pensant que amb això asse-
guren la seva salut i potser la vida.” 

| Introducció de Josep Maria 
Espinal i text del metge Andreu 
Serralta

apunt històric

El metge artesenc 
Andreu Serralta ja 

advertia el 1947 que 
calia vacunar la 

canalla
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el cap informa

La pandèmia provocada pel vi-
rus SARS-CoV-2 ha suposat 

un canvi radical en molts aspectes 
de l’atenció sanitària. Des de l’inici, 
l’atenció primària (AP) s’adaptà a 
les necessitats, mostrant capacitat 
de canvi, innovació i organització 
per donar de forma ràpida respos-
ta en cada fase de l’evolució de la 
pandèmia. S’han implementat noves 
activitats i noves tecnologies, tant 
sanitàries com de comunicació (@
consulta, videoconsulta). 

En aquest període els professio-
nals han estat treballant i actualment 
a l’AP s’està fent un volum d’activi-
tat molt important (entre un 1,4 i un 
1,7% més que l’any passat en el ma-
teix període).

RECUPEREM ACTIVITAT

Farem tot allò possible per tornar 
progressivament a una activitat re-
novada amb tots els aprenentatges 
apresos i les millores tecnològiques. 
És imprescindible pel manteniment 
de la salut de la població i fer-la 
compatible amb continuar sent un 
pilar fonamental en la lluita contra la 
Covid-19.

Som conscients que aquest re-
torn comporta canvis, redistribuir tas-
ques entre els membres de l’equip 
d’AP, reforçar la implementació de 
les noves tecnologies al servei de 
l’atenció,... i haurem d’entendre con-
ceptes com la desmedicalització i el 
valor de l’acte clínic, són elements 
claus per a la nova atenció primària.

En les gràfiques d’activitat que us 
mostrem podeu veure l’evolució que 
han fet les visites des d’inici d’any: 
la visita virtual (9E) s’ha duplicat i 

s’han triplicat les visites telefòni-
ques, anem recuperant les visites a 
la consulta i no s’han deixat de fer 
en cap moment les visites a domicili. 

Les persones que teniu habilitats 
i possibilitats tecnològiques per ac-
cedir a les agendes de programa-
ció per internet com @consulta, La 
Meva Salut (LMS), etc, utilitzeu-ho, 
d’aquesta manera les persones de 
més edat o amb menys accés tec-
nològic tindran més espai per acce-
dir via telefònica o presencialment. 

Recordeu que per fer front als 
propers mesos hem de mantenir tot-
hom les mesures de seguretat tan 
repetides: rentat de mans, mascare-
ta i distància, i ara que estarem més 

temps en llocs tancats, hem d’afe-
gir-hi la ventilació de l’espai. 

VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

La vacunació antigripal té un 
sentit encara més important aquest 
any, per diversos motius: evitar con-
fusions de símptomes (força coinci-
dents amb els de la covid), evitar la 
saturació dels serveis sanitaris (tant 
a les consultes d’AP com als hospi-
tals), evitar les coinfeccions en cas 
de covid (diversos estudis ens par-
len que els virus de la grip són els 
que més coinfecten amb covid, pro-
piciant més complicacions, allarga-
ment i gravetat de la malaltia). | ABS 
Artesa de Segre

Enfortim l’atenció primària
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entitats

Benvolgudes famílies, ens retro-
bem després de sis mesos amb 

l’emoció de poder tornar a compar-
tir molts moments amb vosaltres. 
Aquest serà un curs diferent, però 
no per això ha de ser pitjor, i us ani-
mem a encarar-lo motivats i amb 
facilitat d’adaptació pels canvis que 
puguin anar venint. Entre tots i totes 
ho aconseguirem!

Durant aquest estiu hem repintat 
els jocs del terra de la marquesina i 
hem fet alguna que altra modificació, 
per tal que aportin una mica més de 
color i diversió als nostres fills i filles 
durant les estones de pati. Com que 
aquest any l’accés dels pares i les 
mares a l’escola no serà habitual, us 

adjuntem unes fotos perquè en pu-
gueu gaudir una miqueta i pugueu 
veure com eren abans i com són ara.

Com ja us hem anat avançant 
per altres mitjans, enguany, degut a 
la situació de pandèmia causada per 
la Covid-19, de moment no podem 
oferir les activitats extraescolars.

L’obligatorietat de no barrejar 
grups estables, el canvi en els ho-
raris de menjador i la manca d’aules 
disponibles fan que, ara per ara, no 
sigui viable aquest servei.

D’altra banda, sí que hem man-
tingut les aules d’acollida de matí, 
migdia i tarda.  I també oferim el ser-
vei de l’aula de descans als alumnes 
de P3, els més petits de l’escola. 

Tot i aquests canvis, que creiem 
que són pel bé comú, volem encorat-
jar-vos a gaudir en família, i tant com 
pugueu, d’activitats a l’aire lliure i del 
descobriment del nostre l’entorn. 

És un bon moment per valorar tot 
allò que tenim a prop. I si voleu com-
partir-ho amb nosaltres, estarem en-
cantats.

Esperem que gaudiu del nou 
curs!

STOP RACISME

Aprofitem aquestes línies per 
condemnar i rebutjar l’atac racista 
que va patir una mare quan ana-
va a buscar la seva filla a l’escola.  
| AMPA Escola Els Planells

Ampa de l’Escola Els Planells

Imatges d’algunes de les millores que s’han fet a l’escola | AMPA de l’Escola Els Planells

 

Segueix-nos

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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entitats

Aquest mes de setembre, el 
Club de Lectures Artesenc As-

sociació Cultural (CLAac) ha posat 
a disposició de socis i simpatitzants 
el número 20 de la revista Lectures, 
que en aquesta ocasió està dedicat 
a la memòria del Doctor Ignasi Solé 
i Poch.

Són cinquanta-dues pàgines a 
tot color per recordar la memòria de 
qui va ser metge d’Artesa durant 50  
anys. La podreu aconseguir a Cal 
Massana i a Cal Mianes pel mòdic 
preu de 3 euros.

A més a més, les darreres setma-

nes i al Museu del Montsec, el club 
hi ha tingut dues exposicions. 

Una de petita, que recollia la 
memòria del Dr. Ignasi Solé, les se-
ves amistats i d’alguns metges que 
varen fer les pràctiques amb ell com 
els doctors Rubies, Jovell i Cardona, 
i una de més extensa que repassava 
la trajectòria propera als quaranta 
anys d’aquesta revista tan nostrada, 
La Palanca.

A hores d’ara, i a pesar de les 
dificultats que comporten les reò-
triccions per la pandèmia, més d’un 
centenar de persones s’han acostat 

al museu per gaudir-ne, entre elles 
la filla (Na Glòria Solé) i la néta (Na 
Anna Saurina) del Dr. Ignasi, que 
ens honoraren amb la seva presèn-
cia el 27 de setembre.

NOVA ADREÇA WEB

També us voldríem fer saber que 
la web del club està ara disponible 
a l’adreça www.claac.cat, més fàcil 
de recordar que l’anterior. Això si, el 
web es el mateix, només en canvia 
el nom. 

| Josep M. Espinal Aubet, se-
cretari del CLAac

La néta i la filla del Dr. Ignasi Solé i Poch, Anna Saurina i Gloria Solé (esquerra) i exposició (dreta)  | CLAac

Novetats del Club de Lectures Artesenc

Ens posem en contacte amb tots 
els socis de l’entitat per comu-

nicar-los que de moment encara no 
podem obrir la Llar de Jubilats.

Quan el Govern ens ho autoritzi, 
passarem l’avís a tots els socis. Així 
mateix, aprofitem per agraïr-vos una 

vegada més la vostra comprensió.
A més a més, recordem que du-

rant l’any 2021 no es cobraran les 
quotes als nostres socis, ja que no 
sabem quan podrem obrir.

Per altra banda, comuniquem 
a tothom, socis i no socis, que te-

nim loteria de Nadal per a tothom. 
Poden adquirir-la als membres de la 
Junta o als comerços que en tinguin 
per vendre. El número és el 50.769. 
| Dolors Morera, Associació de 
Gent Gran d’Artesa de Segre i 
Comarca

Comunicat de la Junta de l’Associació de 
Gent Gran d’Artesa de Segre i Comarca
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tema del mes
Set mesos de pandèmia

E l dimecres 11 de març el direc-
tor general de l’Organització 

Mundial de la Salut declarava que el 
coronavirus Covid-19 passava d’epi-
dèmia a pandèmia. L’endemà, el 
Govern de la Generalitat confinava 
la Conca d’Òdena i, un dia després, 
tancava tots els centres educatius. 
Finament, el dia 14, el Govern cen-
tral decretava l’estat d’alarma, que 
ens va portar a un confinament molt 
estricte durant pràcticament dos me-
sos. Al maig van començar les fases 
del desconfinament, que van tenir 
diferents terminis en funció de l’evo-
lució de la malaltia a cada territori.

Ha passat l’estiu amb molts alts i 
baixos arreu, però alguns llocs han 
estat especialment castigats, com 
és el cas del Segrià i, per extensió, 
la regió sanitària de Lleida a la qual 
pertanyem. A mitjan juliol, la Gene-
ralitat va ampliar les restriccions del 
Segrià a la Noguera, però les Àrees 
Bàsiques de Salut (ABS) d’Artesa de 
Segre i de Ponts en quedàvem fora. 

Al setembre, els centres educatius 
han reobert amb les dificultats que 
tothom coneix.

Durant l’estiu, la situació a Cata-
lunya s’ha mantingut en un nivell es-
table però preocupant, amb algunes 
oscil·lacions, i hem encarat l’octubre 
amb un risc creixent que ens ha por-
tat a restriccions generals a partir del 
dia 16. Mentrestant, la picabaralla 
política ha arribat al màxim exponent 
a la Comunitat de Madrid, que ha es-
tat confinada pel Govern de l’Estat 
en contra de l’opinió del Govern au-
tonòmic. En general, el risc creix a 
tota Europa i ja es parla clarament 
de la segona onada, de forma que 
s’hi extremen les mesures, incloent 
tocs de queda en alguns casos.

Quan ja han passat set mesos 
des de l’inici, ens aturem i analitzem 
la situació des del punt de vista local. 
I la veritat és que, tot i quedar fora de 
les restriccions més dures, hi ha ha-
gut alguns períodes francament de 
risc. Aquest article no pretén ser un 

estudi rigorós, sinó un acostament a 
la realitat més propera. Pot haver-hi 
algun error puntual per part meua en 
la recollida de dades, però el sentit 
global pot ser prou vàlid per a fer-
nos una idea de com han anat les 
coses al nostre entorn.

Cal aclarir que algunes persones 
ateses al CAP d’Artesa i que cons-
ten a les dades generals no estan 
empadronades en aquest territori. 
També destaca eI fet que a la Re-
sidència de Gent Gran d’Artesa no 
s’ha donat cap cas positiu.

FONTS I ABAST DE L’INFORME

Per a recollir dades he consultat 
les que ofereix la Generalitat a la 
pàgina web de transparència (http://
governobert.gencat.cat) i també he 
seguit el nivell de risc al municipi 
d’Artesa des de mitjan agost al web 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (www.ccma.cat/324/
coronavirus/risc-municipis). A més, 
cal agrair l’assessorament ofert des 

Bars i restaurants han optat pel servei per emportar per sobreviure al nou tancament acordat a l’octubre | Ramon Giribet
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tema del mes #temadelmes

de la direcció del CAP d’Artesa.
L’anàlisi fa referència als munici-

pis de l’ABS d’Artesa de Segre (Ar-
tesa, Alòs de Balaguer, Foradada i 
Vilanova de Meià) i de Cubells, que 
pertany a l’ABS de Balaguer. És un 
territori amb uns 4.500 habitants i 
una densitat de població molt baixa.

En el quadre resum de dades to-
tals de la zona, fins al 6 d’octubre, 
podem veure-les per municipis. Hi 
ha hagut 664 casos sospitosos al 
llarg de tot el període, dels quals un 
total de 59 (26 dones i 33 homes) 
han estat positius.

Per municipis, observem que a 
Artesa hi ha hagut una mica més 
d’incidència entre les dones. El pe-
ríode amb més concentració de ca-
sos va ser del 20 d’agost al 10 de se-
tembre, amb 18 positius (47,4% del 
total). Podeu veure els nivells de risc 
d’aquest període i els dies posteriors 
en el gràfic. En el moment de tancar 
edició, només tenim coneixement 
d’un positiu resident al municipi.

Respecte a la resta de l’ABS d’Ar-
tesa, les dades d’Alòs i Foradada no 
es troben per municipi sinó dins del 
total i ha calgut calcular-les conjun-
tament. A Vilanova, només un dels 
9 positius és una dona i el període 
de més incidència va ser el mes de 
setembre, amb 5 casos (55,6%). Pel 

que fa a Cubells (ABS de Balaguer), 
4 dels 7 positius (57,1%) es van con-
centrar durant la setmana del 17 al 
24 de juliol.

EVOLUCIÓ DEL RISC

En el gràfic sobre l’evolució del 
perill de Covid-19 a Artesa es mostra 
les dades recollides diàriament des 
del 20 d’agost fins al 19 de setem-
bre, període en què l’índex de risc 
al municipi va estar entre el nivell alt 
(101-200) i molt alt (+200), un dels 
períodes més compromesos de la 
pandèmia a nivell local. Vam tenir 
un primer pic el 28 d’agost amb un 
índex de 380,87 i una taxa de re-
producció d’1,45, però el moment 
de més complexitat va ser entre l’11 
i el 16 de setembre amb un índex 
per sobre de 500, que va assolir el 
màxim nivell el dia 13 (risc: 885,23; 
reproducció: 2,76). En aquestes da-
tes de major risc es van produir els 
casos d’una trobada de persones i 
els d’una família nombrosa.

L’inici d’aquest període va coin-
cidir amb la setmana dels actes de 
Desconfira’t per Sant Bartomeu. Per 
altra banda, el començament del 
curs escolar es va produir en el mo-
ment de màxim risc, però fins a mig 
octubre no hi ha hagut incidències 
destacables en els centres escolars i 

no ha calgut confinar cap grup. Tam-
bé es constata que, dues setmanes 
després de l’inici dels actes de la 
Festa Major, no hi havia hagut cap 
positiu.

Com deia al principi, aquest arti-
cle no pretén ser un estudi rigorós, 
sinó un acostament a la realitat que 
tenim més a prop. Tenint en compte 
com es calculen les dades de risc, 
cal posar-les sempre en context, 
ja que qualsevol petit increment de 
casos en zones amb baixa densi-
tat de població com la nostra pot 
distorsionar aquestes dades sense 
que la situació sigui de gravetat. Per 
exemple, no és el mateix un nivell de 
risc de 200 (molt alt) a Artesa, amb 
una densitat de població de 19,5 
habitants per quilòmetre quadrat, o 
a Alòs (1,9 habitants/km2 per quilò-
metre quadrat), que a l’Hospitalet de 
Llobregat (21.364 habitants/km2).

En definitiva, resulta difícil treu-
re conclusions del comportament 
d’aquest coronavirus al nostre terri-
tori. Sembla que si es té cura amb 
les mesures de les tres “M”, metres 
(distància), mans, mascareta, a les 
quals cal afegir-hi la ventilació de 
locals tancats i la reducció de l’acti-
vitat social, es pot fer una vida rela-
tivament normal. | Ramon Giribet 
i Boneta

Dades acumulades de la incidència del virus (esquerra) i evolució de l’index de risc entre el 20 d’agost i el 19 de setem-
bre (dreta) | Elaboració pròpia a partir de dades de http://governobert.gencat.cat (esquerra) i www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-municipis (dreta)
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esports

L ’Artesa Meló Bike (AMB) i la 
cursa Lo Meló, organitzades pel 

CUDOS Artesa de Segre, tindran 
una versió diferent aquest 2020. Ca-
dascuna tindrà només un circuit, que 
en la de BTT és de 40 quilòmetres 
amb uns 1.100 metres de desnivell 
i en la de córrer és d’uns 17 quilò-
metres i 800 metres. El recorregut, 
que estarà net i mínimament senya-
litzat (cal portar el track), es podrà 
fer lliurement durant tot el mes de 
novembre. Per inscriure’s i sortir a la 
classificació només caldrà enregis-
trar el recorregut amb GPS, pujar-lo 
a alguna aplicació (preferentment 
Strava, ja que hi haurà els segments) 
i fer-se una foto comprant o consu-
mint en un comerç o servei del muni-
cipi i penjar-la a Instagram etiquetant  
@Cudos_Artesa, @ArtesaMeloBike 
i @CursadelMelo. Hi haurà tres ca-

tegories, BTT, córrer i combinada.
A més a més, el 7 de novembre, 

dins del que permeti la pandèmia, es 
farà un repte per a socis del CUDOS 
o per parelles en la qual almenys un 
dels dos ho sigui, que consistirà en 
fer un dels dos recorreguts o amb-
dós, optant en aquest cas a ser “cu-
dosenc de Ferro”. No hi haurà tro-
feus però se sortejarà material. 

El president del CUDOS, Josep 
Roca, ha explicat que aquest any 
són “no curses” que mantenen el 
mateix esperit de promoció del muni-
cipi, tant econòmicament, fomentant 
el comerç, com de patrimoni natural. 
En aquest sentit, a banda de mostrar 
indrets emblemàtis com Grealó, Cal 
i Vent, Serra Grossa o el Castellot, 
destaca la recuperació del corriol del 
tram de la històrica secla del Sot que 
va d’Antona a la desembocadura del 

Boix, que va començar l’any passat 
i que enguany també podran gaudir 
els participants de l’AMB.

PARTICIPACIÓ EN CURSES

Tot i que la covid ha deixat sota 
mínims el calendari de curses, des-
taca la participació i els resultats del 
CUDOS en algunes de les que s’han 
fet. Xavier Solsona va ser tercer a 
l’Escanyabocs de la Seu d’Urgell, 
competició que combina diferents 
disciplines d’esports de muntanya, i 
quart a la cursa de Sanaüja (trail de 
24km), on també van participar Ru-
ben García, Clara Gregori, Esteve 
Llagunes i Guille Suárez. Per altra 
banda, Josep Roca, Xavier Solsona 
i Marc Ticó van participar a la Volcat 
Costa Brava (BTT) i Josep Roca i 
Xavier Solsona, també van ser a la 
d’Igualada. | CUDOS Artesa

El CUDOS convoca la versió covid de 
l’Artesa Meló Bike i la cursa Lo Meló 

A l’esquerra, cursa de Sanaüja, a dalt a la dreta, participants a les dues Volcat i a baix, recuperació de la secla del Sot 
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E l CENG ha engegat una nova 
temporada de bàsquet, amb 15 

equips federats i prop de 200 juga-
dors i jugadores.

Una nova campanya marcada 
per la pandèmia de la Covid-19, 
que ha fet canviar els hàbits a tots 
els clubs esportius, amb la presa de 
mesures i restriccions per evitar con-
tagis.

Malgrat aquesta adversitat, el 
CENG Artesa inicia una nova tem-
porada amb l’objectiu de millorar el 
seu nivell basquetbolístic.

Durant el mes de setembre, els 
diferents equips van tornar als en-
trenaments i, a mitjan octubre, van 
començar a disputar-se els primers 
partits amistosos. Les diferents lli-
gues s’iniciaran progressivament 
durant la segona quinzena de mes, 
amb uns formats més reduïts.

Enguany no s’han pogut dur a 

terme ni stage, ni els tradicionals tor-
nejos de bàsquet de 3x3 i minibàs-
quet.

GIMCANA DE BÀSQUET

Per altra banda, el passat 9 d’oc-
tubre, el CENG va organitzar una 

gimcana de bàsquet a la plaça de 
l’Ajuntament, adreçada a nens i ne-
nes a partir de 3 anys, per donar a 
conèixer aquest esport als més me-
nuts, la qual va ser un èxit de parti-
cipació.

| CENG

El CENG inicia la temporada 2020/21

Un moment de la gimcana per infants a partir de 3 anys del 9 d’octubre | CENG
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S i una cosa és certa, és que ar-
tesenques i artesencs tenim ben 

marcat al calendari l’últim cap de 
setmana de setembre i, possible-
ment, per a molts i moltes de nosal-
tres és un dels més esperats. 

Contra tot pronòstic, el 2020 ens 
ha canviat a totes i tots la manera de 
relacionar-nos, la manera de fer les 
coses i, en definitiva la manera de 
viure el nostre dia a dia, afectant així 
també a la celebració de la nostra 
Festa Major. Prenent les paraules de 
Darwin quan deia que sobreviu qui 
s’adapta, i considerant les directrius 
del CAP d’Artesa i Protecció Civil de 
Catalunya, vam creure que podíem i 
era necessari buscar un format nou 
per anar celebrant les nostres fes-
tes. Fins quan podem estar així? 

Des de la regidoria de festes i la 
regidoria de cultura en algun mo-
ment ens va passar pel cap anul·lar 
completament la Festa Major. Ens 
havíem estat assessorant per les 
veus expertes del Departament de 
Salut, Cultura i Protecció Civil durant 
tot l’estiu i fins gairebé una o dues 
setmanes abans, valorant a cada 
moment l’estat de la pandèmia i les 
directrius que s’anaven rebent de 
manera diària. 

Fins llavors, dues setmanes 
abans i a l’espera de la reobertura 
de les escoles, no hi va haver cap 
decisió presa. Va ser llavors, quan 
es van reobrir la Llar d’Infants i l’es-
cola amb “normalitat”, que vam de-
finir tots els actes amb la Comissió 
de Festes i ho vam tirar endavant. 
Sabíem que anul·lar completament 
la Festa Major era l’opció més fàcil, 
però no la millor. 

Sempre hem tingut el convenci-

ment que si érem capaços de garan-
tir les mesures de seguretat podríem 
tirar endavant. Heu de saber que 
ens hem estudiat tots i cadascun 
dels protocols i hem traslladat les 
condicions en què s’havia d’emmar-
car la Festa 
Major a la 
Comissió de 
Festes, ja 
que sense la 
seva ajuda 
organitzativa 
era impossi-
ble tirar en-
davant els 
actes. Un 
grup humà a qui mai podrem agrair 
prou la seva dedicació i la seva su-
pervisió a cada acte. Siguem cons-
cients de la responsabilitat que han 
assumit en un moment de pandè-
mia, i que ho han fet, durant tots els 
dies, de manera altruista. 

Us donem les gràcies a totes i 
tots els que ens heu fet confiança, 
tant a l’Ajuntament com a la Comis-
sió de Festes, i heu assistit en algun 
dels actes que us hem proposat. 

Us donem les gràcies per ha-
ver-ho fet amb tota la responsabili-
tat que exigia el context. I us donem 
les gràcies per la vostra paciència, 
per la molta paciència que ens heu 
mostrat i, malgrat tots els canvis que 
hem fet, ens heu vingut a donar les 
gràcies per ser valents i ens heu vin-
gut a felicitar. 

No volem que sigui una excusa, 
però a la complexitat logística i or-
ganitzativa que comporta la covid-19 
se’ns hi ha sumat una situació me-
teorològica molt dolenta que no ens 
ha acompanyat massa. Hem intentat 

fer el màxim d’actes possible a l’aire 
lliure, però se’ns hi ha sumat el vent, 
que ens va acabar afectant horaris i 
emplaçaments previstos. 

Tots els canvis es van fer pen-
sant en la vostra seguretat i també 

en la seguretat dels 
qui actuaven damunt 
l’escenari. 

Un canvi que ens 
va suposar una difi-
cultat elevadíssima i 
amb molt poc marge 
d’hores va ser el con-
cert d’El Pot Petit. 

Finalment, volem 
dir-vos que ha estat 

una nova, dura, però bona experièn-
cia per a nosaltres com a Ajuntament 
organitzar aquesta Festa Major. Sa-
bem que hem de millorar alguns 
punts i possiblement amb la vostra 
ajuda es pot fer millor. Per això es-
tem oberts a saber opinions i escol-
tar les vostres observacions. Ens ho 
podeu fer arribar a través dels ca-
nals habituals de l’Ajuntament. 

No volem acabar sense donar 
les gràcies a companyies, grups, ar-
tistes, tècnics i personal divers que 
ajuda a muntar els actes. Sempre 
ens agraeixen ells a nosaltres el fet 
de ser valents i programar cultura, 
però nosaltres els agraïm a ells que 
no deixin de crear-ne. A Artesa de 
Segre sempre hi trobaran les portes 
obertes. 

Un cop més, la Regidora de Cul-
tura i la Regidora de Festes, us do-
nem les nostres i més sinceres grà-
cies. 

Gràcies. 
| Regidories de Cultura i de 

Festes de l’Ajuntament d’Artesa

Festa Major atípica

“Donem gràcies 
a tothom que ens 
heu fet confiança 

i heu assistit a 
algun dels actes”
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A rtesenques i artesencs, si una 
cosa sabem i tenim per segur 

és que la Festa Major d’Artesa, des 
de fa molts anys, és de les més es-
perades de tota la comarca, i no és 
pas només perquè sigui l’última de 
totes i amb ella molta gent digui adéu 
als seus estius. Aquest reconeixe-
ment s’ha anat guanyant, a través 
de totes les persones que han anat 
passant per la Comissió de Festes, 
fruit d’un treball constant d’any rere 
any, d’autocrítica i autoaprenentatge 
a base de prova i error, només amb 
un únic objectiu, fer d’aquell cap de 
setmana una festa, uns dies d’unió, 
de retrobament, de riures, d’abraça-
des i molt més.

Ser la Festa Major més esperada 
no és només cosa de l’organització, 
dels grups i els actes que es realit-
zen, sinó també per tal i com sou to-
tes i tots vosaltres, la gent d’Artesa 
de Segre. Tenim una cosa especial, 
i és que siguis d’on siguis i vinguis 
d’on vinguis, sempre seràs benvin-
gut, i a cada colla hi tindràs un espai, 
és això, l’acollida i la bona relació en-
tre totes i tots nosaltres, petits, joves 
i grans, que fa que vingui més gent a 
gaudir de la nostra Festa Major. En-
guany, més que mai ha sigut la nos-
tra Festa Major, contra tot pronòstic 

a la Comissió de Festes, com a tota 
la resta d’organitzadors i organitza-
dores de festes majors dels pobles 
de Catalunya, se’ns plantejava un 
repte difícil i experimental.

La Comissió vam voler mantenir 
tots els ac-
tes ja orga-
nitzats des 
de feia me-
sos, reinven-
tant-los amb 
les mesures 
de seguretat. 

De totes 
maneres, tot 
i ser un grup 
majoritàriament jove, no vèiem segur 
celebrar nits com les que hem cele-
brat els altres anys al nostre pavelló, 
a més a més, tampoc vèiem correcte 
davant la situació social que estem 
vivint, gastar-nos una xifra tan eleva-
da de diners com la d’altres anys, ja 
que suposa una major despesa per 
l’Ajuntament, que enguany no s’ha-
gués pogut recuperar. 

Però sí que volíem fer festa major 
i volíem apostar per la cultura, així 
que vam apostar per actes culturals 
diferents, com ara un monòleg, i vo-
líem apostar també per la cultura de 
proximitat, amb un concert acústic a 

mans i veus de gent d’Artesa, a qui 
estem immensament agraïts, a la 
Maria Baró i també al grup de De-
manem Perdó a Santa Sicília, que 
ens van fer passar una molt bona 
estona.

Vam apostar per 
un format diferent, 
un format on la cul-
tura hi era present i 
arribàvem a diferents 
franges d’edat, i vam 
pensar amb detall 
cada espai perquè 
us hi poguéssiu sen-
tir segures i segurs 
durant els actes que 

s’hi feien.
Estem orgulloses i orgullosos de 

com ens vam desenvolupar davant 
d’aquest repte i de com van anar 
sortint tots els actes. Tot i que tam-
bé sabem que hem comès alguns 
errors i que cal millorar i/o polir al-
gunes coses. Aquest any, més que 
mai, us agraïm immensament l’es-
forç de participació, la responsabi-
litat individual i col·lectiva que vau 
agafar durant aquells dies, per ser 
valents i seguir endavant, malgrat 
les dificultats. Per això i molt més, 
moltes gràcies!

| La Comissió de Festes

La Festa Major de tothom

“Hem apostat per 
actes culturals 
diferents i per 
la cultura de 
proximitat”
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L ’associació de comerciants i ser-
veis d’Artesa de Segre vol aturar 

el projecte d’obres de la nova variant 
de Comiols al seu pas pel munici-
pi, on es preveu treure el trànsit del 
centre de la població. El consistori 
veu amb bons ulls la previsió del Go-
vern de licitar aquest mateix any les 
obres de la variant que connectarà 
la Noguera amb el Pallars sense te-
nir present la decadència que això 
representarà al comerç i serveis del 
poble. 

L’alcalde Mingo Sabanés s’ha 
reunit amb diversos sectors sense 
aportar cap tipus d’iniciativa ni pla 
de viabilitat pels serveis i comerços 
del seu municipi, simplement s’ha 
limitat a demanar disculpes per la 
manera que s’havia portat a terme 
el projecte. Des de l’Associació re-
clamem que se’ns tingui en compte i 
que l’Ajuntament defensi els nostres 
interessos, ja que són molts veïns 
els que directament o indirectament 
viuen de la carretera. 

Per aquest motiu, s’està rea-
litzant una recollida de signatures 
amb l’objectiu 
de fer pres-
sió davant 
del consis-
tori perquè 
aquest pu-
gui traslladar 
les protestes 
davant del 
departament 
de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu d’aturar el 
projecte al seu pas per Artesa. 

L’Associació de comerciants i 
serveis no entén com en aquests 

moments mar-
cats per una for-
ta crisi sanitària, 
econòmica i so-
cial causada per 
l’epidèmia de la 
covid-19 s’esti-
gui pensant en 
una despesa de 
3,5 milions d’eu-
ros per gastar en 
una variant que 
el poble no vol. 
Durant setma-
nes, molts dels 
nostres negocis 
han estat tan-
cats sense ge-
nerar cap ingrés 
i en lloc de plans 
de reactivació 
econòmica se’ns 
planteja una no-
va variant que 
agreujarà encara 
més la despo-
blació del municipi i l’economia dels 
seus convilatans. 

El consistori ens 
informa que el pla 
urbanístic arribarà 
al costat de la va-
riant. I què ens ofe-
reix? Comprar ter- 
renys a la vora de 
la variant, i muntar 
els nostres negocis 
allà. És impensable, 
aquesta solució, per 

no dir una altra cosa. 
Des de l’Associació solament 

demanem que en comptes de co-
mençar el projecte de l’obra per la 
nostra població es comenci per la 

comarca que ho sol·licita, el Pallars, 
senzillament això, per afavorir una 
altra comarca no cal perjudicar el 
nostre poble. 

Nosaltres per anar a Tarragona 
hem de passar per poblacions com 
Claravalls, Tàrrega, amb els seus 
semàfors, el Belltall i Solivella, i fins 
a Montblanc sense alcen. 

I per anar a la Seu d’Urgell hem 
de passar per dintre de Ponts, Olia-
na, Organyà i no ens queixem. Hem 
sofert una variant i una altra seria la 
mort del nostre poble.

| Associació de Comerciants i 
Serveis d’Artesa de Segre

Els comerços i serveis diuen “no a la variant”

“En lloc de plans 
de reactivació 

econòmica se’ns 
planteja una nova 

variant”

  I 31



32 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Octubre 2020 I Núm. 447



cartes a la redacció 

La regidoria d’afers socials i Salut, 
conjuntament amb l’Associació 

de Familiars de malalts d’Alzheimer i 
altres demències de Lleida (AFALL), 
 el CAP d’Artesa de Segre i els Ser-
veis Socials del Consell Comarcal de 
la Noguera, teníem intenció de fer 
una xerrada sobre la malaltia de l’al-
zheimer coincidint amb el Dia Mun-
dial, 21 de setembre.

Amb aquesta iniciativa volíem do-
nar a conèixer aquesta malaltia, que 
no només afecta els pacients, sinó 
també els cuidadors i familiars, i els 
recursos que tenim per acompanyar 
en tot el procés de la malaltia.

L’alzheimer és una malaltia incu-
rable que va degenerant les cèl·lules 
nervioses del cervell. Les persones 
que la pateixen mostren un deterio-
rament cognitiu important, que es 
manifesta amb dificultats en el llen-
guatge, pèrdua del sentit de l’orienta-
ció i dificultats en la resolució de pro-
blemes senzills de la vida quotidiana.

A l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
d’Artesa de Segre tenim diagnostica-
des 19 persones amb malaltia d’al-
zheimer.

Des del CAP es dóna l’assistèn-
cia sanitària i de treball social que 
els malalts i família requereixen, així 
com també formació als cuidadors 
de persones amb dependència i/o 
demències un cop a l’any o cada dos 
anys. En qualsevol persona que es 
detecta que hi ha signes de pèrdua 
de memòria i acudeixen a la consul-
ta, se’ls passa un test de memòria 
(Mini Mental Test) per discriminar si 
és una pèrdua normal (que ens pas-
sa a tots amb l’edat) o si és que hi 
pot haver algun indici de malaltia. Si 
surt alterat, es demana una anàlisi de 

sang completa i es fa la derivació a 
la Unitat de Transtorns Cognitius de 
l’Hospital Universitari Santa Maria de 
Lleida, on fan les proves necessàries 
per a etiquetar el tipus de demència.

Aquesta Unitat, situada a Lleida, 
ofereix el diagnòstic, tractament i se-
guiment del malalt, suport al cuida-
dor amb un curs de formació per als 
cuidadors de dos mesos de durada, 
un cop al mes es fan xerrades de di-
fusió de la malaltia adreçades tant a 
cuidadors com a la població gene-
ral i també ofereix el Grup d’Ajuda 
Mútua (GAM), on cada quinze dies 
es reuneixen els cuidadors que ho 
desitgen, guiats per dos cuidadors 
experts que van passar la malaltia 
cuidant un familiar i comparteixen 
experiències i troben solucions als 
reptes del dia a dia.

L’AFALL ofereix els seus serveis 
des del 2016 a Balaguer i la comar-
ca de la Noguera. El projecte dels 
Grups d’Ajuda Mútua es va iniciar 
amb el suport i col·laboració dels 
Serveis Socials del Consell Comar-
cal de la Noguera. Aquest servei 
va adreçat als cuidadors i familiars. 
El 2018 es va inaugurar el local on 
s’ubica la seu de l’Associació a Ba-
laguer, situat al carrer del Pont, 57, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Balaguer. Amb l’obertura del lo-
cal es va començar a oferir serveis 
d’estimulació cognitiva a les perso-
nes que tenen la malaltia. Al gener 
del 2019, amb l’objectiu d’estendre 
el servei, els Serveis Socials del 
Consell Comarcal conjuntament amb 
l’AFALL, es va iniciar servei per les 
famílies a Artesa de Segre, fent un 
Grup d’Ajuda Mútua un cop al mes. 
Amb la crisi que ha provocat la covid, 

els projectes que es duen a terme 
des de l’AFALL s’han hagut d’adap-
tar i readaptar a les peculiars circum-
stàncies.

Com ja és tradició, el dia 21 de se-
tembre se celebra el Dia Mundial de 
l’Alzheimer, sota el lema “La Depen-
dència fora de la Llei”, on es reivindi-
ca els drets de les persones grans i 
l’estat actual de l’aplicació de la Llei 
de la Dependència. Aquest any, de-
gut al moment incert que vivim, no 
podem fer el que ens agradaria. Te-
níem previst fer la xerrada informa-
tiva i de sensibilització adreçada a 
tot el poble, on es parlaria sobre la 
importància de tenir una vida activa i 
plena i es donarien a conèixer els as-
pectes rellevants d’aquesta malaltia. 
Ara per ara no podem fer-la.

No volem deixar de commemorar 
aquest dia ni oblidar-nos que cada 
dia cal treballar activament per tenir 
un envelliment saludable i una bona 
qualitat de vida. Ara cal fer-ho amb 
més urgència que mai davant l’evi-
dència que el col·lectiu de persones 
més grans de 65 anys és un dels 
més castigats pels efectes de la co-
vid i dels confinaments.

Aquesta iniciativa no es cancel·la 
sinó que es posposa a una nova da-
ta, quan ens puguem retrobar amb 
totes les mesures de seguretat.

És per tot això que des de l’Ajun-
tament, l’Associació, el CAP i els 
Serveis Socials del Consell Comar-
cal volem enviar-vos un missatge en-
coratjador, volem acompanyar-vos i 
estar al costat de les persones que 
patiu aquesta malaltia i dels vostres 
familiars i donar a conèixer la malal-
tia d’alzheimer.

| Regidoria d’Afers Socials

21 de setembre, dia mundial de l’alzheimer
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partits polítics
Doncs fem-ho! Podríem parlar de 

moltes i moltes coses que es 
fan i passen al nostre municipi, i ho 
anirem fent, però 
volem començar 
per la més fàcil i, 
segurament, la que 
requereix menys 
recursos. Volem 
parlar de la infor-
mació que es dóna 
a través de la pàgi-
na web de l’Ajunta-
ment.

A banda de la part tècnica i de 
disseny que pot fer-la més o menys 
accessible, o més o menys agrada-
ble, ens volem centrar en la informa-
ció que s’hi penja.

En general és difícil trobar la in-
formació perquè hi ha parts que es-
tan actualitzades i altres parts que 
no. Això denota deixadesa, i ens sap 
greu, perquè la web és una finestra 

que obre cap a fora i que hauríem de 
mantenir totalment actualitzada.

Per exemple, en la composició 
dels grups mu-
nicipals i del ple, 
encara hi surten 
els noms de re-
gidors que ja han 
sigut substituïts. 
En l’apartat dels 
pobles, quan es 
parla de Baldo-
mar, no s’esmen-
ta que és una 

Entitat Municipal Descentralitzada 
(EMD) i el padró que hi figura és el 
de l’any 2010. 

Hi falten algunes de les entitats 
que hi ha al municipi, la llista de 
restaurants no està actualitzada i 
la dels allotjaments, tampoc. Als te-
lèfons d’interès només hi apareix el 
número d’una de les dues farmàcies 
que hi ha actualment.

En referència als plens, a l’apar-
tat d’actualitat hi trobem penjades 
les convocatòries, però no hi ha cap 
acta, que al nostre entendre és la 
part important, perquè és on surten 
els acords.

També pensem que en un mo-
ment com l’actual caldria donar visi-
bilitat als comerços locals i també al 
Mercat Tot d’Aquí.

Si aquest és l’esforç que fa el 
nostre Ajuntament per una cosa tan 
senzilla com és la gestió de la pàgi-
na web, no volem ni pensar què deu 
passar quan les coses tenen una 
magnitud més gran.

On es queda la informació que 
no rebem els ciutadans i les ciutada-
nes? Qui la rep? Com es gestiona? 
Tenim moltes preguntes i poques 
respostes concretes.

| Grup Municipal Artesa Pel 
Canvi

I si parlem de transparència i comunicació?

“Volem parlar 
de la informació 
que es dóna a la 
pàgina web de 
l’Ajuntament”
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HORARI ESPECIAL COVID-19 De dilluns a divendres de 10 a 13 hores amb cita prèvia, només devolució i préstec

notícies
NOVEL·LA

La vida aèria: un dietari. Ferran 
Sáez Mateu. Pòrtic.
Sáez Mateu explora la comèdia huma-
na a partir de les seves pròpies vivèn-
cies i alhora recreant-ne d’altres que 
tenen a veure amb idees filosòfiques 
abstractes. El resultat és una literatura 
del jo en què, paradoxalment, el prota-
gonista acaba sent el lector.

Un home decent. John Le Carré. Edi-
cions 62.
Un jove solitari que detesta la seva fei-
na però no parla mai clar de què tre-
balla i un home que es descriu com un 
home de negocis que en realitat és un 
agent veterà del Servei d’Intel·ligència 
britànic. Una parella que s’entén a la 
perfecció tant a la pista de bàdminton 
com a fora.

La claror del juliol; seguit d’Es-
tius de Favinyana. Vicenç Villatoro. 
Proa.
Durant deu anys de la seva joventut, 
dos nois i una noia s’entusiasmen, 
dubten, s’estimen i s’enlluernen amb 
intensitat. Al seu darrere, dos paisat-
ges dels anys trenta: un de tràgic, el 
temps de les grans ideologies, de la 
guerra, de la mort, i un de plàcid, els 
estius a Favinyana, la claror del juliol 
en una illa mediterrània i amable.

Línia de quatre. Jordi Agut. Pagès.
Juny del 2018. L’únic candidat a la 
presidència de la FIFA, el suec Roger 

Fredriksson, és assassinat al Palau 
Nacional del Kremlin de Moscou pocs 
minuts abans d’assumir el càrrec. En-
tre els milers d’assistents a l’acte es 
descobreix la presència d’una de les 
terroristes implicades en els múltiples 
atemptats previs a la celebració de 
l’Eurocopa de dos anys abans.

Bon dia, tristesa. Françoise Sagan. 
Viena.
Un conte sobre l’adolescència i la ven-
jança, que Sagan va escriure abans de 
fer els divuit anys. La jove Cécile pas-
sa les vacances d’estiu en companyia 
del seu pare, un vidu atractiu i seduc-
tor, amant de les relacions ocasionals, 
en una mansió a la costa mediterrània.

Els bons dies. Rafael Vallbona. Amster-
dam.
Darrer Premi Roc Boronat, la novel·la 
gira al voltant de la tristesa dels perso-
natges que s’adonen que el seu món 
és el món d’ahir i que cada cop ente-
nen menys el món d’avui.

L’eternitat enamorada: notes 
d’un diari, 2016-2017. Josep Igual. 
Tres i Quatre.
Obra hereva de la tradició assagísti-
ca catalana, que té en Joan Fuster i 
Josep Pla com a figures destacades, 
amb una voluntat d’estil i una prosa 
poètica en el millor sentit de la paraula.

El secret del bosc vell. Dino Buzzati. 
Males Herbes.
El coronel Sebastiano Procolo acaba 
d’heretar uns terrenys entre els quals 
hi ha el Bosc Vell, poblat d’arbres 
antics i llegendes. Procolo, de caràc-
ter sever i naturalesa desconfiada, té 
plans per a explotar el territori, però no 

sembla que els animals ni els esperits 
del bosc hi estiguin gaire d’acord.

NOVEL·LA JUVENIL

Cassandra. Madeleine Féret-Fleury, 
Marushka Hullot-Guiot. Barcanova.

Ametlla. Won-Pyung Sohn. Ed. Fanbooks.

El faedor de mentides. Maria Car-
me Roca. Ed. Barcanova.

TEATRE

Els amants sobrehumans.  Ruth 
Gutiérrez. Arola.

POEMES

A tocar. Manuel Forcano. Proa.

La ceguesa dels miralls: Crònica 
d’una anorèxia. 23è Premi de Poesia. 
Joan Adell Álvarez. Fonoll.

Poemes hitites. Joan Carles Gon-
zàlez-Pujalte. Pagès.

CUINA

Sofregit: 50 receptes i històries 
particulars de la cuina catalana. 
Enric Herce. Cossetània.

Sopes detox: receptes i  hàbits 
alimentaris per sanar el cos.  Eva 
Roca. Cossetània. 

POLÍTICA

La independència (és) possible. 
Josep Maria Forné Ferrer. Pagès.

El Judici: els líders independen-
tistes a la banqueta: crònica i 
anàlisi de les sessions al Tribu-
nal Suprem. Lluís Busquets i Grabulo-
sa. Gregal.

NOVETATS   
OCTUBRE

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
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Des de fa uns mesos estem pa-
tint la pandèmia de la covid-19. 

Desgraciadament, han mort moltes 
persones i la gran majoria són de 
l’edat dels nostres padrins. Al cafè 
del David, als anys 70, si bé la mi-
tjana d’edat jo la situaria al voltant 
dels 45, hi venien molts padrins. Els 
recordo amb especial estima i no 
només perquè eren dels que dona-
ven més propines. Els avis sempre 
tenen una especial fluixedat amb la 
canalla.

Recordo la pau que transmetia 
l’Eusebi de cal Serra, que s’asseia 
cap al final del local, on hi havia el 
“chapolín” i la tele, en una taula amb 
el dibuix del tauler dels escacs gra-
vat. També el vell Cusola, un home 
molt menut que es prenia sempre un 
soldat o suau (cafè amb gasosa i su-
cre) d’una manera molt curiosa que 
a mi em deixava perplex: lentament 
i exquisida se l’anava bevent culle-
radeta a culleradeta, tant a l’hivern 
com a l’estiu. El vell Mallol (no el del 
coupé del que parlava el mes pas-
sat sinó el seu pare), prim com un 
clau, amb les seves ulleres fosques, 
la cara arrugada i les cames creu-
ades; sempre acariciant a la seva 
falda el “Michelín”, un gat molt mans 

que teníem. Amb ell i d’altres vàrem 
anar a buscar crancs al Canal d’Ur-
gell a l’entrada de la mina de Mont-
clar, prop de Marcovau, una aventu-
ra increïble per mi. En aquells anys 
el canal encara no estava recobert 
amb peces de formigó com ara. Era 
com un riu i molt sovint es rebenta-
va per algun punt. Em quedava molt 
impressionat quan al cafè entrava 
algú i exclamava: “s’ha rebentat el 
canal entre Vilves i Collfred”. Recor-
do els dits tallats, com tot bon fuster, 
del vell Santacreu, que sempre feia 
broma amb els nens. Tant em podia 
donar propina el vell Peroches vestit 
amb la típica granota blau marí com 
el Jaume del banc ben vestit amb 
americana i corbata.

Amb els anys no ha canviat gai-
re això de les propines; en el nostre 
país continua essent voluntari i per 
tant hi continua havent qui en dóna 
i qui no, encara que cada cop és 
menys freqüent donar-ne. Quan te-
nia 12 o 13 anys la propina més co-
muna pel servei en un bar solia ser 
una pesseta, que és menys que un 
cèntim d’euro d’ara. Quan algú me’n 
donava dues o tres o fins i tot un du-
ro jo saltava de content. 

Amb les propines li vaig com-
prar a l’Oriola una bicicleta de cor- 
redor per 2.000 pessetes que tot i 
ser molt senzilla a mi em semblava 

la de l’Ocaña. Ara una del mateix ni-
vell podria costar perfectament més 
de 1000 euros en lloc dels 12 que en 
vaig pagar jo!

La juguesca era una de les ca-
racterístiques que tenien en comú 
alguns dels clients del cafè. No sola-
ment jugar a cartes, sinó trobar qual-
sevol pretext per muntar un joc amb 
la finalitat última d’apostar diners. 

Una tarda, arran de la meva nova 
adquisició, uns quants comentaven 
com de fàcil devia ser pujar una car- 
retera costa amunt amb una bicicle-
ta com aquella. Va sortir de seguida 
l’esperit jugador. Si no ho recordo 
malament, els que van apostar final-
ment varen ser aquests cinc: el Ra-
monet del Bella, el Juanito Vaqué, 
el Polla de Foradada, el Gardela i el 
mateix David, el meu pare. Van po-
sar 100 pessetes cadascú i tots amb 
cotxe (la bicicleta, és clar, li vaig por-
tar jo) cap a l’encreuament de Fo-
radada a la carretera de Lleida. El 
que sortint d’allà arribés més amunt 
guanyaria la jugada. 

Un a un, tots cinc van agafar la 
bicicleta i us asseguro que n’hi va 
haver que no van fer ni 100 metres. 
Al que va guanyar li va faltar una mi-
ca per arribar a cal Polla de Forada-
da i es va emportar 400 pessetes... 
les altres 100 van ser pel lloguer de 
la bicicleta!

Les propines

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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per què diem...

L ’expressió s’utilitza per referir-se 
als habitants de Barcelona quan 

s’han desplaçat a un altre indret, gai-
rebé sempre a algun poble rural. 

Dir que algú és de Can Fanga té 
un cert toc despectiu, i vol significar 
que s’és un ignorant respecte del lloc 
on s’ha anat i també referit al suposat 
“vestuari de ciutat” enfront del rústic.

Ja d’antic, Barcelona tenia certa 
fama d’enfangada i així ho recollí el 
Baró de Maldà en les seves cròni-
ques urbanes a finals del segle XVIII, 
un text on diu: Carrer de Sant Andreu 
avall, amb bassals d’aigua i bastan-
tes fangueres...

Quan van començar les obres 
a la ciutat per preparar l’Exposició 
Universal de 1888, s’aprofità l’es-
deveniment per finalitzar algunes 
obres inacabades des d’anys enrere 
i es crearen noves infraestructures, 
cases del barri vell es van enderro-
car, antics carrers van desaparèixer i 

se’n crearen de nous. Obres aques-
tes, que es perllongaren fins força 
més enllà de la mateixa Exposició.

Tot això representà un considera-
ble enrenou i va fer que moltes de 
les vies urbanes presentessin un es-
tat deplorable, ple de sots que s’om-
plien amb la pluja i amb l’inevitable 
fangueig que embrutava les vores 
dels pantalons i els baixos dels ves-
tits femenins. A més, on no hi havia 
obres, el paviment i les voravies dels 
carrers estaven fets de terra i sauló, 
la qual cosa contribuïa encara més a 
tenir una Barcelona gairebé perma-
nentment enfangada.

Així ho recollia el setmanari sa-
tíric L’Esquella de la Torratxa al nú-
mero del 23 de gener de 1903, que 
anomenava Barcelona com “la ciutat 
del fang”, amb un dibuix de Llorenç 
Brunet en què dos turistes enfilats 
sobre unes xanques eren rebuts per 
una dama barcelonina amb els peus 

empastifats de fang i amb tot de 
granotes saltant pel carrer. Així, fo-
ren els mateixos barcelonins els qui 
crearen i popularitzaren la dita, que 
s’estengué per tot Catalunya.

A fi de minimitzar el màxim pos-
sible la brutícia de les soles de les 
sabates, com es féu en altres ciutats 
europees, s’instal·laren els anome-
nats lleva fangs en alguns punts de 
l’Eixample, consistents en unes pe-
ces de ferro colat en forma d’hac, 
d’un pam d’alçada, perquè els ciu-
tadans es netegessin les sabates 
abans d’entrar a casa. 

Altres qualificacions ridiculitzado-
res aplicades als barcelonins, més 
modernes, han estat els Camacos, 
perquè sembla que tot el que veuen 
fora ciutat, des d’un paisatge fins un 
campanar o un remat d’ovelles, els 
sembla molt maco. També se’ls ha 
anomenat pixapins, qualificatiu que 
s’explica per ell mateix.

... ser de Can Fanga?
Albert Vidal
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reflexionem
Mercè Nogues

Quan alguna cosa en la teva vi-
da t’està fent patir, és el senyal 

que estàs en el camí equivocat. Si 
és a nivell persona, laboral, social... 
Aquesta situació ja no et representa. 
Si ets tu mateix el que es fa malbé, 
és en realitat perquè no ets tu ma-
teix. Estàs tan sols repetint un pro-
grama. Si no, quina mena de boig es 
danyaria conscientment?

Viu de tal manera que el pati-
ment mai sigui una opció. Sempre hi 
ha alguna cosa millor esperant-te si 
t’atreveixes a saltar al desconegut, 
abandonant les teves zones negati-
ves de comoditat.

És important comprendre la di-
ferència entre l’acceptació i la man-
ca de dignitat. L’acceptació t’ajuda a 
cultivar la teva pau interior fins i tot 
enmig de les tempestes de la vida 
quotidiana, t’ajuda a romandre serè 
en situacions que no pots canviar, 
per més negatives que siguin.

Justament perquè no les pots 
canviar, és absurd oposar-hi resis-
tència

És l’exemple de les pèrdues, 
separacions, morts, estafes o situa-
cions difícils a les quals has d’en-
frontar-te cada dia. Pots també per-
dre una feina, un acte, una casa, és 
igual. Et poden haver estafat, insul-

tat, o humiliat.
Però ja va succeir. Per cap mo-

tiu has de portar a la teva conscièn-
cia experiències del passat, ja que 
t’estaries generant novament el pa-
timent del qual en realitat et vols alli- 
berar. No importa si aquest passat 
es remunta cinc anys enrere o cinc 
minuts. Ja ha passat, per tant, ara 
no existeix.

En canvi, la manca de dignitat 
crea i sosté relacions i circumstàn-
cies que et fan mal. Com que en el 
teu interior no et sents mereixedor o 
mereixedora de més, la teva pròpia 
energia atreu persones que vibren 
també en aquesta baixa freqüència 
per donar-te el que tu mateix els es-
tàs proposant sense saber-ho: desà-
nim, baixa autoestima i desamor.

Cal que comencis a estimar-te 
per elevar la teva freqüència, pots 
quedar-te molts anys perdent la te-
va valuosa vida estancat en la infe-
licitat. El que en veritat s’estima no 
sosté situacions negatives, no atreu 
persones negatives i no es fa mal en 
cap nivell, ni mental, ni emocional, ni 
físic.

Compartiré amb tu una frase me-
ravellosa de Saint Germain “Tot allò 
que l’individu accepta, això està en 
el seu món”. Quan Saint Germain 

diu “accepta” no està parlant de l’ac-
ceptació en el sentit de no resistir el 
present, que és la clau alliberadora 
del sofriment, sinó que es refereix a 
tot allò que la persona decreta com 
a real i inamovible en el seu món. 
Fixa’t en quines coses acceptes en 
la teva vida, i llavors sabràs  perquè 
hi són. Pots canviar tot allò que con-
sideres negatiu, si sents que et me-
reixes més. 

Quan comencis a sentir que 
només et mereixes l’abundància, 
l’harmonia i la felicitat, i no acceptis 
en la teva vida res inferior a això, 
la mateixa energia et portarà cap a 
una altra realitat afí al teu nou estat 
de consciència, fins que arribarà un 
dia en què no hi haurà res en el teu 
món que no sigui amor. Per més que 
estiguis en un planeta ple de bojos, 
cap boig s’acostarà a tu. Aquest és 
el sentit més elevat de l’anomenada 
Llei d’Atracció.

Sempre hi ha una sortida, però 
aquesta sortida sempre es troba a 
través de l’amor, i de cap altra ma-
nera. Això defineix qui ets, el que ex-
perimentes i el que fas; quant t’esti-
mes. L’amor incondicional és el camí 
i la meta. Que el patiment mai sigui 
una opció per a tu. Si vols canviar, 
tu pots!

Quan alguna cosa en la teva vida et fa patir
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fa 25 anys
No hi ha dubte que la inaugu-

ració del CAP d’Artesa va ser 
una notícia molt rellevant, ja que es 
tractava d’una reivindicació feta rea-
litat. No obstant, la Fira Medieval de 
Montsonís ocupava diverses pàgi-
nes de la revista, entre altres temes 
força interessants.

PORTADA. Un parell d’imatges 
del fotògraf Joan ens mostren al-
guns moments d’aquella inaugura-
ció, que fou a càrrec de Xavier Trias, 
aleshores conseller de Sanitat.

EDITORIAL. La secció exposava 
algunes reflexions respecte a un 
tema d’actualitat: El cinema, un fet 
social. I és que el 1995 va ser el cen-
tenari del naixement del cinema.

OFICIS ARTESANS. En aquest 
número, Joan Fontanet i París ens 
parlava de Francesc Baella, boter. 
El Sisco del boter, com se’l coneixia, 
va néixer a Artesa el 1929. El seu 
pare era d’Alòs i la mare d’Alentorn. 
Amb 14 anys va deixar l’escola i va 
començar a aprendre, en tercera ge-
neració, l’ofici del seu pare, que va 
morir quan només en tenia 18. Ales-
hores va continuar l’aprenentatge a 
Tàrrega durant uns mesos. El Sisco 
podia fer un parell de botes en un 
dia i afirmava que la millor fusta és 
la de castanyer. També sentia pas-
sió per la música, però en l’article 
només se’n fa menció i no es parla 
dels grups locals dels quals va for-
mar part.

MARCOVAU. La Festa de la 
Verema és un text sense signar on 
s’explica que aquell octubre es van 
reunir unes 80 persones a Marcovau 
en aquesta tradicional celebració. 

Després d’un dinar de germanor es 
va fer una sessió de ball amb l’acor-
dionista Carulla de Benavent. I tam-
bé s’hi van entregar diferents premis 
per als veremadors: al més puntual 
a la feina, al millor collidor de raïms 
i al més sacrificat durant la campa- 
nya.

OPINIÓ. Josep M. Forcada i Ca-
sanovas, de l’Àmbit Maria Corral, 
signa l’article Guanyar per goleja-
da. A partir d’aquest símil esportiu, 
l’autor extrapolava la situació dels 
perdedors a qualsevol altra: “...
(el perdedor) només té tres sorti-
des: sotmetre’s, fugir o venjar-se”. 
Així que proposa no voler imposar 

les idees, saber perdre i no “donar 
bastonades” a l‘adversari per a què 
t’entengui. Afegia que “els perde-
dors tenen els mateixos drets que 
els guanyadors” i que fins i tot “es 
mereixen més respecte que els  
guanyadors”.

ELS CENT ANYS DEL CINEMA. 
L’article Ara farà un segle, de Bar-
tomeu Jové, ocupava dues pàgines, 
tot i que només es tractava de la pri-
mera part. Jové feia una introducció 
de la història del setè art a partir de 
la primera projecció cinematogràfi-
ca dels germans Lumière (1895), la 
plenitud del cinema mut (dècada de 
1920) i l’aparició del so (1927). Des-

Octubre de 
1995
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

prés centrava el text en els locals 
d’Artesa. Els primers llocs foren la 
Dàlia Blanca i la sala del darrere del 
Cafè del Cadiraire (que avui ocupa 
la seu de l’entitat bancària BBVA). 
Després de la guerra, es posà en 
funcionament el Cine Coliseum. 
Continuarà.

LOCAL. A les pàgines centrals 
hi trobem l’article Es va inaugurar el 
CAP. En la introducció, hi llegim que 
era un “fet llarg temps esperat”. Més 
que en la inauguració, la informació 
estava centrada en l’organització i 
funcionament d’aquest nou equipa-
ment, que cobreix una Àrea Bàsi-
ca de Salut formada pels municipis 
d’Artesa, Alòs, Foradada i Vilano-
va, amb gairebé 4.000 habitants en 
aquell moment.

OPINIÓ. Sícoris signava el text 
19 de novembre, eleccions al Par-
lament de Catalunya. A partir de la 
convocatòria electoral, repassava el 
calendari i situava l’elecció del pre-
sident de la Generalitat en plenes 
festes de Nadal. A més, tot intentant 
reflectir el pensament popular, qua-
lificava els polítics de “presumptes 
salvadors de la pàtria” i els agrupava 
en retòrics, idealistes i demagogs.

MUSEU DEL MONTSEC. La 
secció ens oferia una síntesi cro-
nològica (de 1906 a 1995) de tot allò 
que podíem trobar a l’exposició El ci-
nema a Artesa de Segre, instal·lada 
al Museu.

MONTSONÍS. El mercat medie-
val és un article signat pels Amics 
de Guerau Ponç II. Des d’un punt de 
vista positiu, deien que els dies 14 i 
15 d’octubre el poble de Montsonís 
estava molt ben ambientat, es respi-
rava un ambient medieval i que s’hi 
aplegaren unes 60 paradetes. Entre 
altres actes, destacaren les repre-
sentacions sobre la conquesta de 

Balaguer (1105) i d’un casament me-
dieval (1120). En la part negativa hi 
havia el fet de pagar per entrar al po-
ble, sobretot perquè no es comptava 
amb el vistiplau de l’ajuntament de 
Foradada, i que l’activitat ja compta-
va amb un bon nombre de patroci-
nadors. Al final, però, una felicitació 
per la iniciativa i l’opinió que calien 
alguns retocs. Reproduïm una de les 
fotos que acompanyaven l’article.

CARTES A LA REDACCIÓ. L’au-
tor de la carta Festa del castell de 
Montsonís, Francisco Pérez, es 
mostrava extremament crític respec-
te a tot el que passava a Montsonís 
relacionat amb el seu castell, fins al 
punt de dir “ens han rebentat la Fes-
ta Major del poble”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Aquell setembre no 
hi va haver cap ple, però sí un pa-
rell de reunions de la comissió de 
govern. La secció recull acords molt 
diversos: concessió de subvencions 
a entitats, establiment de preus de 
l’Escola de Música, aprovació de lli-
cències d’obres... També hi trobem 
informació de la campanya Artesa 
x Bòsnia, iniciativa coordinada pels 

objectors de consciència que realit-
zaven la prestació social substitu-
tòria a l’Ajuntament.

ELS JURATS POPULARS. Aquell  
17 d’octubre es van fer públics els 
nomenaments de les persones que 
podrien formar part dels jurats popu-
lars. La revista publicava els noms 
de les 16 de la nostra zona, que in-
clou Artesa, Alòs, Cubells, Foradada 
i Vilanova.

CULTURA. La Biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot ens presentava 
vuit llibres que hi podíem trobar i que 
estaven relacionats amb el món dels 
bolets (cerca, cuina, conreu...).

HUMOR. Quimet i Cosme, sem-
pre al fil de l’actualitat, no podien 
evitar expressar el seu punt de vista 
respecte a Montsonís i el seu Mercat 
Medieval amb un parell d’acudits.

IMATGES D’AHIR. A contrapor-
tada, una altra foto d’una orquestra 
local, datada al 1943. Es tracta de 
“Domingo Escolà y su orquesta”, 
formada per set músics artesencs i 
dirigida pel cèlebre Dodó Escolà, de 
ca l’Olaguer, que vesteix de forma 
diferenciada respecte a la resta de 
components del grup.
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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: dilluns 16 
de novembre de 2020.

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

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

PLE ORDINARI DE 7 DE 
SETEMBRE DE 2020 

EL Ple de l’Ajuntament fa un re-
coneixement a l’equip de voluntaris 
de l’Associació de Protecció Civil 
d’Artesa de Segre, per la seva tasca 

en ajuda al nostre municipi durant la 
pandèmia de la Covid-19.

APROVACIONS

S’aprova, provisionalment i per 
unanimitat, la modificació puntual 

número 6 del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal d’Artesa de Segre, 
relativa als articles relacionats amb 
la classificació dels usos industrials 
i de la secció novena, zones indus-
trials, de la normativa del POUM 
d’Artesa de Segre.

Mes de setembre de 2020

*
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IMMOBILIARI

MOTOR

VARIS
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Josep Galceran
humor

Artesa	confinada

A	Artesa	no	cal	que	ens	tornin	a	confinar,	que	amb	la	segona	variant	ja	ho	estarem.
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imatges d’ahir
Ramon Giribet i Boneta

1943

Tot coincidint amb un inici tardà 
de la lliga de futbol en les cate-

gories no professionals, aquest mes 
publiquem la imatge d’un equip arte-
senc de 1943.

En la publicació 75 Anys de fut-
bol a Artesa de Segre (1922-1997), 
editada pel propi club el 1997, hi po-
deu veure la mateixa foto a la pàgi-
na 23. A la pàgina anterior hi llegim 
que “La temporada 1942-1943, es 
constitueix el CF Artesa, en una as-
sociació d’exalumnes de l’Acadèmia 
Balmes, dirigida pel Sr. Lluís Xandri 
i les responsabilitats del futbol les 
presidia en Francesc Gibert”. 

Efectivament, si ens fixem en l’es-
cut de la samarreta dels jugadors, 
tot i que no es distingeix gaire bé, no 
coincideix ni amb l’escut de l’Olímpic 
Club Artesa de Segre (OCA), fundat 
el 1922, ni amb el posterior escut 
que, amb petites modificacions, el 
CE Artesa llueix actualment.

Estem parlant de la postguerra, 
en què tot resultava molt difícil. I el 
futbol no en podia estar al marge, de 
forma que va ser una època en què 
es produïren diversos canvis en l’or-
ganització de l’equip local.

Es veu que aquest equip no va 
participar en cap competició oficial 
però disputava partits amistosos. La 
imatge és del 29 de juny, en què l’Ar-
tesa derrotà l’Andorra a domicili per 
4 a 0.

Les cròniques d’aquells temps 
ens parlen de grans jugadors arte-
sencs i sembla que, en alguns ca-
sos, anava per sagues familiars: els 
Solans, els Campabadal, els Gibert 
(de cal Magina), els Fons (de cal 
Sord)... 

Alguns arribaren a jugar en 
equips rellevants, fins i tot de primera 
divisió. Joan Campabadal, al Lleida i 
al Martinenc; Miquel Solans (porter), 
al Júpiter, al Sabadell i a l’At. Madrid; 

i Josep Solans, a l’Ourense.
A la pàgina 25 de la mateixa 

publicació, Sícoris explicava com 
es mobilitzava l’afició: “En aquells 
temps d’austeritats, els desplaça-
ments s’efectuaven amb els camions 
del Betriu, de l’Àngel i de l’Alemany. 
Quan es tractava d’un partit impor-
tant, els dits vehicles s’omplien a ras 
i caramull, de sorollosos seguidors 
disposats a alenar l’equip dels seus 
amors, contra pluja i tramuntana, en 
territori ‘comanxe’, és a dir en camp 
foraster”. Res a veure amb les co-
moditats que avui dia proporciona el 
cotxe particular, i de les carreteres 
no cal ni que en parlem.

D’esquerra a dreta, els compo-
nents de la foto són: A dalt, J. Cam-
pabadal, Perutxo, Joan, Bepeta, M. 
Solans, Bergonyó i F. Gibert. A baix, 
Samarà, J. Fons, A. Campabadal, 
V. Gibert, Serentill, Jaume i Pedrós 
(farmaciola).

Equip de futbol de l’acadèmia Balmes

L’equip CF Artesa 
es va constituir 
el 1942  amb 
exalumnes de 
l’Acadèmia Bal-
mes| Foto cedida per 

Bartomeu Jové i Serra

46 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Octubre 2020 I Núm. 447



la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

Nou catàleg 
Disponible a la web i a la vostra botiga 
distribuïdora més propera. 
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la foto

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya i filla d’Artesa, Àngels Ponsa, va visitar el municipi el 18 d’octu-
bre. Concretament, va ser a l’Ajuntament i al Cubtural (més informació al número de novembre). | Jordi Farré


