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novembre
ALÒS DE BALAGUER

DEFUNCIÓ

dia 12: Colombiano Sánchez i Díaz 
(86 anys), natural de Costril 
(Granada)

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
dia 17: Gabriel
dia 22: Matheo

DEFUNCIONS

dia 8: Engràcia Amigó i Solé (91 

anys), natural de Tudela de 
Segre

dia 9: M. Àngels Buchaca i Angrill (72 
anys), natural de Lleida

dia 10: Joan Sala i Puig (60 anys), 
natural d’Agramunt

dia 21: M. Assumpció Ortiz i Vibian 
(68 anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 24: Alberto Camats i Torres (86 
anys), natural d’Anya

VILANOVA DE MEIÀ

DEFUNCIÓ
dia 10: Florenci Novau i Gabarra 

(66 anys), natural de Santa 
Maria de Meià

Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca (p. 47)

18 de desembre
A les 12 h, a l’Espai Transmissor de 
Seró, activitats i entrega de premis

19 de desembre
A les 18 h, al Cubtural, representa-
ció de la comèdia Classe (20€)

23 de desembre
A les 17:30 h, a l’Àrea Activitats de 
la Biblioteca, conte i taller en anglès 
amb Edurne López

Del 10 de gener al 18 de febrer
5è Concurs de Fotografies amb DO. 
Presentació de les obres a l’adreça 
biblioteca@artesadesegre.cat

Fins al 18 de març
32è Premi Narrativa Breu d’Artesa 
de Segre. Presentació d’obres a la 
Biblioteca

13 de gener
A les 19 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca, presentació del llibre De 
servei. Vivències d’un policia local, 
de Joan López (veure pàg. 13)

20 de gener
Festivitat de Sant Sebastià

Durant les festes de Nadal
Programa d’activitats de Nadal com-
plet a la pàgina 14

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

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 7°
Temperatura màxima:    20° (dia 1)
Temperatura mínima:     -4,4° 
             (dia 7)
Dies amb precipitació:   6
Precipitació màxima:    31,5 mm
            (dia 23)   
Total precipitacions      50 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:     6,6°
Temperatura màxima:    20,5° (dia 1)
Temperatura mínima:     -4,6° (dia 7)
Dies amb precipitació:    14 *
Precipit. màxima:     35,5 mm (dia 23)
Total precipitacions:       55,1 mm
* Algunes són dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      6,6°

Temperatura màxima:     19° (dia 1)
Temperatura mínima:      -2,8° (dia 27) 
Dies amb precipitació:    7
Precipitació màxima:      38,9 mm
               (dia 3)
Total precipitacions:        65,4 mm

FORADADA              
Dies amb precipitacions:   5
Precipitació màxima:   40 mm (dia 23)
Total precipitacions:        63 mm

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 dimecres 5 de gener de 2022

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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MEMBRE  
DE L’ACPC

PREMI TASIS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PREMI AL FOMENT DE LA 
CULTURA. 
Noguerenc de l’any 1998.

PREMI PICA D’ESTATS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.

Fa 40 anys
La Palanca està d’aniversari. Ara 
fa 40 anys, un grup d’artesencs de 
soca-rel van fundar una revista amb 
uns objectius molts clars: promocio-
nar la llengua, la cultura, el poble i el 
país. Aquests propòsits segueixen 
vigents avui dia.
Al llarg de quatre dècades, la pu-
blicació ha comptat amb la col·la-
boració de centenars de persones 
lletraferides que han explicat el que 
passava a casa nostra. Aquesta 
“casa nostra” fa referència a Artesa 
de Segre (ciutat i municipi), Alòs 
de Balaguer, Cubells, Foradada, 
Vilanova de Meià i Montclar, així 
com a la resta de poblacions prope-
res. I també a tot el Segre Mitjà, la 
Noguera... i Catalunya en general. 
Som una revista local però amb una 
mirada àmplia. Intentem explicar 
la realitat des d’una perspectiva 
autòctona.
La Palanca ha viscut èpoques difí-
cils. Els principis solen ser il·lusio-
nants, tothom s’apunta al carro quan 
es tracta d’engegar projectes nous. 
Mantenir una entitat en marxa al 
llarg del temps, però, ja són figues 
d’un altre paner.
Editar un periòdic vol molta dedica-
ció i constància. I des del volunta-
riat, encara més. És a dir, la revista 
s’ha mantingut per la tenacitat d’al-

gunes persones. Redactar i corregir 
textos, fer i triar fotografies, orga-
nitzar pàgines, encabir continguts... 
significa molta feina cada mes.
Un altre aspecte que ens ha afectat 
cíclicament, són els atacs a la lli-
bertat d’expressió. Al llarg dels anys 
hem sofert algunes crítiques ferot-
ges, alguna visita als jutjats i vàries 
amenaces airades de gent a qui no 
agradava el que publicàvem.
Val a dir que la immensa majoria 
de les persones que ens llegeixen 
són fidels seguidores. Algunes ens 
han fet arribar la seva disconformi-
tat mitjançant cartes a la redacció 
o comentaris respectuosos. Això 
sí que ho agraïm, perquè ningú té 
l’obligació de combregar amb tot el 
que publiquem. La diversitat des del 
respecte ens fa millors a tothom.
Quan se celebra un aniversari, 
és inevitable girar la vista enrere i 
recordar d’on venim, però també és 
obligació mirar endavant i pensar 
en el futur. La Palanca està més 
viva que mai, però se’ns presenten 
reptes que hem d’anar assolint, com 
són la renovació generacional de 
redactors i col·laboradors, i també 
enfocar bé el futur, on el paper ha 
perdut pes davant dels formats 
digitals, tot i que nosaltres creiem 
fermament que són compatibles.
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noticiari

E l 3 de desembre va tenir lloc 
l’entrega de premis als Espinjo-

ladors i Espinjoladores de l’any 2021 
al Celler Montsec de la Cooperativa 
d’Artesa, entitat organitzadora d’un 
esdeveniment en què també partici-
pa l’associació La Palanca escollint 

les persones distingides en les ca-
tegories individual, jove, col·lectiva 
i d’honor. Precisament la categoria 
jove ha estat introduïda en l’edició 
d’aquest any. Per la seva banda, la 
Cooperativa escull els guardonats 
com a Espinjoladors cooperatius.

Espinjola’t va començar el 2019 
com la festa del vi novell, que és 
d’on li ve el nom, i l’entrega de pre-
mis era una part més d’un esdeve-
niment obert al públic on també hi 
havia degustació de productes i tast 
de vins. Lamentablement, la pandè-

Entrega de premis als Espinjoladors del 2021
Premis Individual (Arnau París), Jove (Teresa Velasco) i Col·lectiu (CUDOS) en una entrega en format reduït (dalt) | J. F.
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mia n’ha condicionat el format en la 
segona i tercera edicions, que s’han 
vist reduïdes a l’entrega de premis 
en petit comitè.

Els premis d’enguany han estat 
per Arnau París en categoria indivi-
dual, que no va poder acudir a l’acte 
d’entrega, on va ser representat pel 
seu pare i va enviar un vídeo, per 
haver guanyat la final de la novena 
edició del concurs MasterChef, con-

tribuint a promocionar els productes 
de proximitat; Teresa Velasco, en 
categoria jove, per haver obtingut 
la millor qualificació de Catalunya 
a les PAAU el curs 2020-2021; CU-
DOS Artesa de Segre, en categoria 
col·lectiva, pels seus 25 anys d’his-
tòria i per la recuperació de senders 
i l’organització d’esdeveniments que 
fomenten l’activitat física i la divulga-
ció del territori; i Ramona Solé, en 

categoria d’honor, per una vida pro-
fessional dedicada a la docència i la 
defensa d’una educació pública de 
qualitat i amb igualtat d’oportunitats.

En categoria Cooperatiu s’han 
concedit a Eva Galceran Rovira i Ri-
card Roma Codina per ser dels pri-
mers socis en confiar i sumar-se al 
nou projecte Baluard de protecció i 
recuperació del cultiu de la vinya al 
Montsec, impulsat per l’entitat.

Guardons en les categories Cooperatiu, per Ricardo Roma i Eva Galceran, i d’Honor, per Ramona Solé | Jordi Farré
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La matinada del divendres 10 de 
desembre es va declarar un in-

cendi a la serradora Guàrdia d’Ar-
tesa, que ja n’havia patit un l’estiu 
del 2019. En aquest segon, la zona 
més afectada ha estat el taller, pre-
cisament la que menys s’havia dan-
yat en el foc de 2019. Al tancament 

d’aquesta edició es desconeixien les 
causes de l’incendi i s’especulava 
que pogués haver començat en una 
estufa mal apagada. Els Mossos van 
avisar als Bombers de la presència 
de flames a la zona a les 00.20h 
del divendres, i hi van treballar més 
d’una dotzena d’efectius dels Bom-

bers d’Artesa, Ponts, Isona, Bala-
guer, Tàrrega, Cervera, Mollerussa i 
Lleida. Els últims a retirar-se van ser 
els d’Artesa cap a les 11 del matí, 
però a la tarda hi van tornar a remu-
llar la zona perquè el fort vent feia té-
mer una possible revifada, vigilància 
que es va allargar fins a la nit.

Segon foc en dos anys a la serradora Guàrdia

E l 25 de novembre, Dia Internacional per l’Elimina-
ció de la Violència contra les Dones, es va fer una 

concentració i una lectura del manifest. | Foto: Jordi Farré

noticiari

Contra la violència masclista

El foc es va declarar la matinada divendres i els Bombers hi van treballar fins a la nit següent | Bombers Voluntaris d’Artesa

A finals de novembre Artesa va arribar a tenir 113 per-
sones afectades per Covid. En 10 dies la xifra va 

baixar a la meitat, just quan començaven a empitjorar les 
dades arreu de Catalunya. L’origen sembla ser un brot 
a l’escola, on es van confinar gairebé totes les classes, 
que es va escampar a persones no vinculades al centre. 
Ara l’objectiu, com explica des del CAP Pepi Estany, és 
la tercera dosi de la vacuna. Un 80% dels majors de 70 
anys la tenen, i abans de Nadal es vol cobrir tota la pobla-
ció de més de 60. A més, també comença la vacunació 
a menors de 12. Estany destaca que hi ha vacunats in-
fectats però que no són casos greus, i que els únics tres 
ingressats que hi ha hagut eren persones no vacunades. 
A més, alerta que la grip A també arriba amb força.

Rebrot de Covid a Artesa
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A finals de novembre, complint el 
calendari previst, es va donar 

per acabada l’obra de reforma de la 
coberta del pavelló. Des de llavors 
ja s’ha reprès l’activitat esportiva a 
la pista de bàsquet, però en canvi 
s’ha aprofitat que encara no hi havia 
usuaris per allargar la intervenció a 
la pista de futbol sala, que s’ha tor-

nat a pintar. L’alcalde, Mingo Saba-
nés, ha explicat que la intervenció no 
entra al pressupost de la reforma de 
la coberta i que ha costat uns 29.000 
euros, que finançarà l’Ajuntament.

“Són diners, però valia la pena 
fer-ho ara que ja s’havia tancat als 
usuaris, i a més en tenir la resta de 
millores es feia molt evident la ne-

cessitat de pintar aquesta pista”, ha 
assegurat. 

La previsió, al tancament 
d’aquesta edició, era que a mitjans 
de desembre s’hagués acabat tam-
bé aquesta intervenció a la pista 
gran i es pogués donar per comple-
tada aquesta primera fase de refor-
ma del pavelló.

Reobre el pavelló després de la reforma
Abans d’acabar del tot l’obra s’ha pintat la pista de futbol sala, mentre que la de bàsquet ja s’ha estrenat | D.B. / CENG

L ’Ajuntament ha emès un comunicat en què recorda 
l’obligació dels propietaris de gats i gossos, indepen-

dentment de si són races perilloses o no, d’inscriure’ls 
al cens municipal d’animals de companyia. Actualment, 
a Artesa hi ha censats 5 gats i 12 gossos de races po-
tencialment perilloses i 194 gossos d’altres races. Per 
censar l’animal cal que tingui el microxip.

L’Ajuntament recorda que 
cal censar les mascotes

E ls treballs de la variant avancen a poc a poc i de 
moment no s’hi ha apreciat més activitat que el 

moviment de terres amb el qual es va començar. L’al-
calde, Mingo Sabanés, ha explicat que han preguntat 
a la Generalitat, responsable de l’obra, i que no han 
rebut informació ni de les mesures compensatòries ni 
de l’evolució de l’obra, i que la resposta és que “enca-
ra hi ha temps per parlar-ne”. | Foto: Dolors Bella

Obres a mig gas a la variant

 

Segueix-nos
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E l 25 de novembre la Maria Baró 
i Tarragona va gaudir d’una de 

les experiències més boniques de la 
seva vida. Va tenir el plaer de parti-
cipar en el concert de Joan Dausà al 
Palau de la Música Catalana, a Bar-
celona, en el qual presentava el seu 
nou disc, titulat Ho tenim tot. 

Va obtenir aquest premi en pre-
sentar-se a un concurs de Dausà a 
les xarxes socials, en què havia de 

gravar un vídeo versionant el tema 
Ho tenim tot. El cantant i l’audiència 
van escollir guanyadors la Maria i  
un altre concursant, Martin Frasso.

ELOGIS DE LA CRÍTICA

Els dos van delectar el públic 
versionant la cançó Ho tenim tot, de 
Dausà, i l’artesenca va interpretar-la 
amb delicadesa, dolçor i molta mà-
gia. Una de les crítiques ho va des-

tacar així: “L’autor de Jo mai mai els 
ha donat espai per cantar, i se n’han 
sortit amb nota, sobretot ella”. 

La Maria, que va fer el salt al 
món dels concerts aquest estiu, 
mai s’hauria imaginat que cantaria 
acompanyant un dels artistes cata-
lans més coneguts del moment i que 
ho faria en un espai tan emblemàtic 
com és El Palau. A seguir complint 
somnis, Maria! | Jana Regué

Maria Baró canta al Palau amb Joan Dausà
La Maria va poder actuar amb Dausà al Palau després de guanyar un concurs convocat a través de les xarxes socials 

La popular dissenyadora Agatha Ruiz de la Prada va 
donar la benvinguda als professionals del sector hà-

bitat participants d’un curs pioner i innovador que Mobles 
Ros va organitzar a Madrid del 23 al 27 de novembre.  
La formació s’emmarcava en la presentació del nou ca-
tàleg juvenil Mood Kids Color de l’empresa artesenca, una 
col·lecció precisament marcada pel color i l’entusiasme.

Agatha Ruiz de la Prada i 
Mobles Ros, junts a Madrid E l 7 de novembre unes 90 persones van veure l’obra 

Jo vaig amb mi, una faula sobre l’autoestima inicial-
ment pensada pel públic preadolescent, però que va 
captivar totes les edats. Per altra banda, el dia 20 unes 
170 persones van assistir a la representació d’Els Bru-
garol, una obra impecable amb actors de primer nivell, 
diàlegs magnífics i un argument molt actual amb temes 
com el poder, la hipocresia, el masclisme i la repetició 
de tics familiars de generació en generació (foto).

Teatre al Cubtural

  I 11



12 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Desembre 2021 I Núm. 460



Entre finals de novembre i princi-
pis de desembre Artesa s’ha co-

mençat a preparar per celebrar les 
festes de Nadal (vegeu programa 
complet a la pàgina 14) amb l’en-
cesa de la il·luminació en carrers i 
places i actes com el mercat de Na-
dal del cap de setmana del 4 i 5 de 
desembre. El mercat, organitzat per 
l’Associació de Comerç i Serveis i el 

Mercat tot d’Aquí es va fer dissab-
te a la tarda i diumenge al matí, i a 
banda de les parades incloïa activi-
tats paral·leles com la visita del Pare 
Noel o els jocs tradicionals de fusta 
de diumenge al matí.

El programa d’enguany no re-
cupera la intensitat d’abans de la 
pandèmia però sí que incorpora no-
vetats respecte de l’any passat, ara 

bé, sempre condicionat a què les 
mesures vigents en cada data ho 
permetin.

Entre els clàssics hi ha el concert 
de Nadal de l’Orfeó Artesenc o el 
concurs de pessebres, també es re-
cuperen les festes nocturnes al pa-
velló i per la seva banda, l’Associa-
ció de Comerç manté el sorteig de 
vals i el concurs d’il·luminar balcons.

Es comença a respirar ambient de Nadal

Il·luminació de la carretera i Mercat de Nadal al 
nucli antic els dies 4 i 5 de desembre | Dolors Bella

E Club de Lectura de la Biblioteca va convidar l’escrip-
tor i periodista Martí Gironell a una xerrada-col·lo-

qui el 2 de desembre. L’acte s’emmarca en el programa 
Lletres en Viu de la Institució de les Lletres Catalanes, 
que té per objectiu apropar escriptors i lectors. La bi-
blioteca d’Artesa fa més de 10 anys que hi participa. 
Com és habitual abans de la visita dels escriptors que 
venen en aquestes xerrades-col·loqui, el Club de Lec-
tura havia llegit diverses obres de l’autor, en aquest cas 
L’últim abat, La força d’un destí i Paraula de Jueu. 

Xerrada amb Martí Gironell

Joan López, veí d’Artesa que va ser 35 anys policia 
local a Tàrrega i que ara ja s’ha jubilat, ha publicat 

el llibre De Servei, vivències d’un policia local, un recull 
d’anècdotes de la seva vida professional. Va presentar 
el llibre a la Biblioteca de Tàrrega el 2 de desembre, on 
va destacar els canvis que hi ha hagut a la societat, per 
exemple en actes vandàlics i perillositat en general. De 
l’elaboració, va dir que ha prestat especial atenció per 
no dir noms i no faltar al respecte. | Foto: Dolors Bella

Llibre de Joan López, policia 
local de Tàrrega veí d’Artesa

  I 13



Nadal
Informació general
- Si voleu que els Reis us deixin 
un regal a la porta de casa heu de 
trucar a l’Ajuntament (laborables de 
9 a 14h) o demanar-ho per correu 
electrònic a info@artesadesegre.cat 
o turisme@artesadesegre.cat fins al 
dia 30 de desembre
- Venda d’entrades: Anticipades, a 
l’Ajuntament, o a taquilla, 30 minuts 
abans de cada espectacle
* No es tornaran els diners si no es 
pot assistir als esdeveniments i els 
menors de 3 anys tenen entrada 
gratuïta
- Inscripcions online (www.artesa-
desegre.cat) o presencials a l’Ajun-
tament pels actes Nadales Rock, 
Cagada del Tió i Parc de Nadal

Concursos (vegeu pàgina 13) 
- 66è Concurs de Pessebres (ins-
cripcions fins al 26 de desembre, 
enviar foto/s i un vídeo explicant el 
pessebre i on és el caganer (con-
curspessebresartesa@gmail.com o 
al 625485223), i visita presencial el 
27 de desembre
- Fer les compres de Nadal a Arte-
sa té premi: fins al 6 de gener, sor-
teig de vals de 500, 200 i 100 euros 
entre les persones que comprin als 
comerços d’Artesa adherits a la pro-
moció
- Artesa s’il·lumina: abans del 22 
de desembre, fotos al 639981982 o 
615340138, tres premis (100, 200 i 
300 euros)

Campus
- EFA: del 27 al 31 de desembre 
- CENG: primer torn, 29 i 30 de des-
embre, segon torn, 3 i 4 de gener

Mercat tot d’aquí
- Degustacions de Cal Pijuan i acti-
vitats, 19 de desembre i 2 de gener

18 DE DESEMBRE
- Concert de Nadal de l’Escola de 
Música (Cubtural)

19 DE DESEMBRE
- 9 a 14h: Mercat al carrer i Xocolata-
da per la Marató de TV3 (Xocolata i 
coca a la Quitxalla i Caracal·la)
- 11h: Ballada per la Marató, itine-
rant (M. Anzizu, Balmes, ctra d’Agra-
munt), organitza Altis
- 11h: Esmorzar solidari a Sant Ma-
met (5€, aportació a la Marató), or-
ganitza CUDOS

20 DE DESEMBRE
- 19.30h: Ritual i classe de Ioga sols-
tici d’hivern. Espai Ioga Altis, organit-
za Altis, inscripció prèvia

23 DE DESEMBRE
- 19.30h, Cubtural: Nadales Rock 
amb poesia, a càrrec del Grup de 
Teatre d’Artesa i Demanem Perdó a 
Santa Cecília

24 DE DESEMBRE
- 17h, plaça de l’Ajuntament: Caga-
da popular del tió
- 19h, Església: Missa vigília Nadal
- 22h, Salgar: Missa del Gall, orga-
nitza AEiG Mare de Déu del Pla

25 DE DESEMBRE
- 8.55 i 12h, Església: Misses de Na-
dal
- 19h, Església: Concert de l’Orfeó 
Artesenc (50è aniversari)

27 I 28 DE DESEMBRE
- 16 a 19h, pavelló: Parc de Nadal 
(condicions d’accés d’acord amb les 
indicacions vigents del Procicat)

29 DE DESEMBRE
- 17 a 20h, Cubtural: Rebuda del 
Patge Reial

30 DE DESEMBRE
- 16 a 18h, Biblioteca: Torneig d’Es-
cacs de Nadal
- 18.30h, Cubtural: Cinema infantil 
(Encanto), preu 5€

31 DE DESEMBRE
- 11h, plaça de l’Ajuntament: Cami-
nada i cursa de muntanya Sant Sil-
vestre, organitza CUDOS, premi a 
les millors disfresses
-1.30h, pavelló: Festa de Cap d’Any 
amb DJs  locals (condicions d’accés  
d’acord amb les indicacions vigents 
del Procicat), organitza la Comissió 
de Festes

2 DE GENER
- 12h, Camp d’Esports: portes ober-
tes del CE Artesa, els nens i nenes 
podran entrenar amb els jugadors, 
fer-s’hi fotos i participar en sorteigs
- 19h, Cubtural: Màgia amb Una nit 
amb el Mag Lari, entrada adult 10€ i 
infantil 5€

3 DE GENER
- 17.30h, Biblioteca: Hora del Conte 
(Contes amb gust de torrons)

4 DE GENER
- 18.30h, Cubtural: Circ amb Tortell 
Poltrona (Post-clàssic), preu 5€

5 DE GENER
- 18h, itinerant: Cavalcada de Reis, 
adoració del nen Jesús i repartiment 
de regals porta a porta a Artesa
- 18h, Alentorn: Cavalcada de Reis 
i repartiment de regals a l’Església
- 18h, Baldomar: Rebuda dels Reis 
Mags a l’Església
- Hora a concretar: Nit de Reis al pa-
velló, organitzen AEiG Mare de Déu 
del Pla i l’Alternativa (condicions 
d’accés d’acord amb les indicacions 
vigents del Procicat)

L’Ajuntament d’Artesa 
es reserva el dret de 

modificar el programa 
segons la normativa i 
les recomanacions de 

les autoritats sanitàries
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Nadal baldomar
EMD Baldomar

Un altre any estem disposats a 
decorar el poble de la manera 

més atractiva i divertida. Amb dife-
rents veïns i la col·laboració de l’As-
sociació “Amics de Baldomar”, es 
tiren endavant diferents iniciatives, 
que pretenen donar il·lusió a grans 
i petits en aquestes dates. Com en 
els últims dos anys, tot i la pandè-
mia, el que més tira són els tions, 
preparats en un parell de tallers. Així 
mateix, diferents il·luminacions s’en-
carregaran de posar llum a la foscor. 

Que tinguem tots molt bones fes-
tes i un pròsper any nou!!!

Nadal i festes a l’EMD
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La Fira de la Perdiu torna a Vilanova de Meià

municipis

Benvinguda fira. Després d’un 
any sense poder celebrar el cer-

tamen més important de Vilanova 
de Meià, el diumenge 14 de novem-
bre, els carrers de la vila van tornar 
a omplir-se de nombroses parades 
de productes del camp i artesania. I 
com no podien faltar, els expositors 
de perdius i aus que durant el matí 
varen ser valorats per la Federació 
de Caça de Lleida i van participar en 
el concurs. Enguany, la inauguració 

de la fira va anar a càrrec del presi-
dent de la Diputació de Lleida, Joan 
Talarn, qui va arribar a l’ajuntament 
al voltant de les 10:30h, es va reunir 
amb l’alcalde, Xavier Terré, regidors 
i autoritats assistents i va signar al 
llibre d’honor de l’entitat.

La comitiva va visitar, seguida-
ment, el Centre d’Interpretació del 
Montsec de Meià i el recinte firal, 
on la cercavila, a càrrec de la Cre-
mallera Teatre, i els capgrossos de 

les perdius amenitzaven la festa. La 
plaça Major es va omplir de maina-
da que gaudia dels inflables que s’hi 
van instal·lar. 

Ja al migdia, es varen entregar 
els premis als guanyadors del con-
curs d’expositors de perdius i aus 
i als seus participants. L’afluència 
de públic va ser constant i un cop 
més, la fira repetia èxit de celebra-
ció. | Ajuntament de Vilanova de 
Meià

A l’esquerra, mostra de la bona afluència de visites, i a la dreta, autoritats i premis | Jordi Farré, Ajuntament de Vilanova de Meià
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municipis
Exposició sobre 
fòssils a Vilanova
E l 19 de novembre, després de 

molts ajornaments per la co-
vid-19, es va inaugurar l’exposició 
Els fòssils de la Pedrera de Meià. 
L’inici d’un món modern al Centre 
d’Interpretació del Montsec de Meià 
de Vilanova de Meià.

La vicepresidenta de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Estefania Ru-
fach, va inaugurar l’acte, al qual van 
assistir autoritats, tècnics vinculats 
amb el centre i l’exposició i veïns del 
municipi. Rufach va mostrar gran sa-

tisfacció amb el projecte del centre i 
així ho va transmetre a l’alcalde de 
la vila, Xavier Terré, el coordinador 

del centre i paleontòleg, Àngel Galo-
bart, i la directora del museu de Ba-
laguer, Carme Alòs. 

Inauguració de l’exposició el dia 19 de novembre | Ajuntament de Vilanova de Meià
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noguera
VOLUNTARIAT PEL GRAN RECAPTE

Dues parelles de voluntaris van col·laborar el 19 i 
20 de novembre informant del Gran Recapte en 

dos supermercats a Balaguer. Enguany no s’han recollit 
aliments, sinó que a la caixa de les botigues es podien 
comprar vals de diferents valors com a donatius que el 
Banc dels Aliments destinarà a comprar menjar.

CALENDARI SOLIDARI DELS MOSSOS

L ’edició del 2022 del calendari solidari dels Mossos 
d’Esquadra és un reconeixement i un homenatge a 

alguns dels col·lectius afectats per la pandèmia. El do-
natiu és de 5 euros i inclou tres tipus de calendari (pa-
ret, sobretaula i adhesius). Els donatius es destinen a 
l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya (AFANOC) i a les associacions La sonrisa de 
Eric, La lucha de Abril,  Leo es mi ángel, a la Federació 
Autisme Catalunya i a l’Hospital de Sant Joan de Déu. A 
Artesa, es pot comprar a Papereria Mianes.

161 PETICIONS D’AJUT AL LLOGUER

E l 2021 els Serveis Socials del Consell Comarcal han 
tramitat de 161 sol·licituds d’ajudes de lloguer social, 

que inclouen les de tots els municipis de la Noguera ex-
cepte la capital, on els gestiona l’Ajuntament.
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Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o escriure un missatge de correu elec-
trònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de 
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.

- Pobles agregats: dilluns 24 de gener.
- Artesa de Segre: dijous 13 de gener.  
El servei només és per casos que no puguin 
anar directament a la deixalleria i se sancio-
narà deixar residus al carrer.

Renovació del DNI 

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

institut els planells

L ’Institut Els Planells, com a cen-
tre amb reconeixement d’inno-

vació pedagògica pel programa GEP 
(Generació Plurilingüe) 2016 – 2019, 
ha obtingut una subvenció de 3.950 
euros per organitzar tallers d’immer-
sió lingüística per reforçar l’aprenen-
tatge de la llengua anglesa. 

Els tallers han estat cofinançats 
pel Ministeri d’Educació i Formació 
Professional i el Programa operatiu 
d’ocupació, formació i educació del 
Fons Social Europeu 2014 - 2020. 
Els objectius específics del progra-
ma són millorar les competències i 
les habilitats comunicatives i lingüís-
tiques en anglès de l’alumnat i re-
forçar habilitats socials i relacionals.

Els tallers s’han fet del 20 de se-
tembre al 5 de novembre en hora-
ri lectiu, a càrrec de Jambo Escola 
d’Idiomes & Workshops i de English 
with John i han estat adreçats a tots 
els cursos de l’ESO.  Amb el profes-
sor John Caumons Smith han creat 

una revista digital amb vídeos, en-
trevistes, articles i històries, poten-
ciant la creativitat i la producció en 
anglès de l’alumnat, tant oral com 
escrita. Amb la professora Alejan-
dra Cerrillo han après la importància 
del llenguatge cinematogràfic com a 
mitjà d’expressió i també s’han en-
dinsat en aspectes més tècnics amb 

l’objectiu de crear un curtmetratge 
final. Els alumnes han deixat volar 
la seva imaginació i ens han sorprès 
amb les seves produccions.  

Ha estat una experiència molt 
enriquidora tant per a l’alumnat com 
pel professorat. Esperem poder re-
petir-la en el futur. | Equip GEP de 
l’Institut Els Planells

Tallers d’immersió lingüística en anglès

Els tallers s’han fet del 20 de setembre al 5 de novembre | Institut Els Planells

**
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5è esmorzar per 
la Marató de TV3
Després d’un any i mig aturats 

per la pandèmia, els Amics de 
la Moto d’Artesa de Segre vam ce-
lebrar el 4 de desembre el cinquè 
esmorzar solidari per la Marató.  En-
tre tots vam recaptar 552,89 euros, 
destinats a la recerca en l’àmbit de 
la salut mental i a la millora de la 
qualitat i l’esperança de vida de les 
persones afectades.  

El matí va començar amb boira 
però aviat es va aixecar i ens van 
acompanyar el sol i el bon temps 
per gaudir del circuit de la Torre de 

l’Àliga envoltats d’amics i familiars. 
Des d’aquí volem aprofitar per donar 
les gràcies a tots els assistents que 
desinteressadament han contribuït a 

la Marató d’aquest any i que en fa 
cinc que ens acompanyen. Salut per 
a tots i gas! | Amics de la Moto 
d’Artesa de Segre

La 5a edició de l’esmorzar ha recaptat prop de 553 euros | Amics de la  Moto

entitats
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Aquest any 2021, any del nostre 
65è aniversari, el Club de Lec-

tures Artesenc Associació Cultural 
(CLAac) ha realitzat una exposició 
dedicada al món de la vinya i el vi a 
les nostres contrades.

Conjuntament amb la publicació 
del número 21 de la revista Lectures, 
de 120 pàgines, i titulat precisament 
“La vinya i el vi, MM anys d’història 
als municipis d’Artesa de Segre, Cu-
bells, Foradada i Vilanova de Meià” 
el CLAac ha organitzat una exposi-
ció a la sala Vicenç Roca del Museu 
del Montsec que ha restat oberta els 
matins dels dies de la Festa Major i 
de tots els diumenges d’octubre.

S’hi han pogut veure peces ar-
queològiques relacionades amb el 
tema, estris i atuells emprats tradi-
cionalment tant en la verema com 
en altres tasques de la vinya, eines 
de feines tradicionals relacionades 
com la de boter, una zona dedicada 
a un petit homenatge a Antoni Ami-
gó, viticultor i Espinjolador coopera-
tiu 2020, nombrosa documentació 
original de les fasines de Cal Cunis 
(nissaga Rubies–Ferrer) i Cal Boet 
(nissaga Rossell-Albou), nombrosís-

sima quantitat de llibres dedicats al 
tema i una completa exposició dels 
productes dels cellers i bodegues de 
les nostres contrades, tant de la DO 
Costers del Segre com dels que no 
en formen part.

Volem agrair a l’alcalde d’Artesa, 
Mingo Sabanes, que ens fes l’ho-
nor d’inaugurar-la el divendres de 
Festa Major, agraïm la col·laboració 
als cellers Vins Galceran, Celler del 
Montsec, Ca l’Arió de Boada, Mas 
Ramoneda, Vall de Baldomar, Vinya 

l’Hereu de Seró, Bregloat-Les Pletes 
i Rubió de Sols, i a Antoni Amigó, de 
Marcovau, la seva amabilitat ate-
nent-nos i explicant-nos els entre-
llats de la conversió del most en vi.    
Però sobretot volem agrair al públic, 
unes de 250 persones, la seva as-
sistència.

Per acabar, us recordem que la 
revista Lectures 21, a tot color, sobre 
la Vinya i el Vi encara es pot trobar 
a Cal Massana i a Cal Mianes. | Jo-
sep M. Espinal, Secretari CLAac

El Club de Lectures organitza una exposició 
dedicada al món de la vinya i el vi

L’alcalde, en primer pla, i el comissari de l’exposició, al fons  | CLAac
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tema del mes

Fa 40 anys, el desembre de 1981, 
sortia a la llum el número 0 de 

La Palanca. Publicava l’editorial a la 
portada, una declaració d’intencions 
que avui dia encara assumim gairebé 
sense matisos, que parla de la impor-
tància de la comunicació i de la volun-
tat de servei a Artesa i comarca, i on 
ja apunta la que es convertiria en una 
de les característiques definitòries de 
la revista, el fet d’estar formada per 
aportacions de col·laboradors més 
que de textos de la redacció.

La Palanca no va ser la primera 
revista que es publicava a Artesa.Al 
llarg del segle XX n’hi van haver di-
verses, com Alerta!, (1913-1914), la 
més antiga de la qual es té constàn-
cia, o Castellot, ja durant el franquis-
me, que va ser precisament el “por-
tavoz del Frente de Juventudes” de 

1957 a 1959. 
No consten més publicacions pe-

riòdiques d’informació general fins 
que va sortir La Palanca. Els anys 
80 i 90 va compartir espai amb altres 
revistes i butlletins vinculats a em-
preses, partits polítics i associacions, 
com els Fulls del Museu del Montsec, 
la revista Cooperativa d’Artesa o un 
butlletí de La Roureda. 

Actualment destaquen Lectures, 
del Club de Lectures d’Artesa Asso-
ciació Cultural, que publica monogrà-
fics d’història local des de 1998 i que 
ja porta 20 números, i Lo Pas Nou, a 
Vilanova, des del 2015.

HISTÒRIA

A principis dels 80 una colla de 
ments inquietes feia temps que vo-
lien fer una revista, motivades pel fi-

nal del franquisme i amb ganes d’ex-
pressar-se en català. L’únic d’aquells 
pioners que continua vinculat a La 
Palanca és Bartomeu Jové.

Per posar-li nom es debatien di-
verses propostes: Salgar, Grealó, 
Calivent... Es va triar La Palanca 
perquè era l’antiga passarel·la que 
enllaçava les dues ribes del Segre i 
també una màquina simple que per-
met multiplicar la força. De bon prin-
cipi la van pensar com una publicació 
on recollir no només notícies d’Arte-
sa i comarca, sinó sobretot vivències 
i reflexions de les persones que hi 
viuen.

Pel que fa a l’evolució, es poden 
dividir els 40 anys de La Palanca 
en tres etapes. La primera abasta 
els primers 15 anys, quan la revista 
era en blanc i negre i el color només 

40 anys d’informació, 
cultura, tradició i país

Les portades que al llarg d’aquestes quatre dècades han reflectit algunes fites en la història d’Artesa i rodalia 
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tema del mes #temadelmes
apareixia en alguna portada. Va co-
mençar amb 20 pàgines i gairebé 
cap foto. Poc després es va ampliar 
a 24, que es van mantenir fins al fi-
nal d’aquesta etapa. Les fotos eren 
principalment de professionals i es 
treballava amb màquines d’escriure, 
impressió en offset, etc. Al final del 
període s’adquirí el primer ordinador.

Com a fites d’aquesta etapa des-
taquen l’ingrés a l’Associació Catala-
na de la Premsa Comarcal (ACPC), 
l’any 1987, i la constitució com a 
associació cultural, l’any 1991. Bar-
tomeu Jové va començar a ser-ne el 
coordinador l’any 1987, i el 1996 el 
tiratge era d’uns 500 exemplars.

La segona etapa comença el ge-
ner de 1997, quan un grup de joves 
s’incorporà al consell de redacció. 
Es va renovar el disseny i ampliar els 
continguts i nombre de pàgines, fins 
a 36. S’imprimien 600 exemplars. 

És un període amb premis com el 
Tasis-Torrent de 1997 al millor repor-
tatge de la premsa comarcal per El 
sector porcí es convulsiona, de Joan 
Fontanet i Jordi Regué; el Noguerenc 
de l’any, Premi al Foment de la Cul-
tura, l’any següent; o el Pica d’Estats 
de 2004 al millor reportatge local de 
promoció turística per Esglésies amb 
campana de bomba d’obús, de Ra-
mon I. Canyelles. En aquesta etapa 
també es va publicar el llibre La Gue-
rra Civil a Artesa de Segre i Comar-
ca (2009). Durant un temps Miquel 
Mota va ser-ne el coordinador, però 
aquesta figura no sempre va tenir 
continuïtat i l’any 2010, va passar a 
ser col·legiada.

Es renovà el disseny diverses ve-
gades, sobretot l’any 2000. Poc a poc 
s’incorporava el color a la portada i 
en algunes pàgines, que ja eren 48, 
i el tiratge es va ampliar a 875 exem-
plars. Tot i ser una etapa tan prolífi-

ca, cada vegada menys persones 
formaven part del consell de redac-
ció de manera estable. Els dos pilars 
actuals del consell, Ramon Giribet i 
Miquel Regué, s’hi van incorporar 
precisament en aquesta etapa.

PRESENT I FUTUR

L’última fase comença la tardor 
de 2011, quan s’incorporà una perio-
dista a l’equip, Marta Serret, que al 
cap d’uns mesos assumiria la coordi-
nació. Es buscava ordenar i sistema-
titzar els continguts i el disseny, que 
també es va renovar, i tota la revista 
va passar a ser en color. Se supri-
mí el número de l’agost. El 2013 es 
canvià la seu física de la redacció de 
les Escoles Velles al Cubtural, amb-
dues cedides per l’Ajuntament, tot i 
que des del canvi de disseny de l’any 
2015, que implicava també un nou 
programari, La Palanca es fa gaire-
bé tota amb teletreball. Un altre canvi 
en aquest sentit ha estat el compte 
a Instagram, estrenat l’abril de 2019. 
Aquest mateix any va començar la 
col·laboració amb el Celler del Mont-
sec pels premis Espinjolador de l’Any. 

La reducció del tiratge fins a  700 
unitats evidencia que La Palanca 

no és aliena al debat generat des 
de l’aparició de les publicacions vir-
tuals i la proliferació de  les xarxes 
socials, que qüestiona la viabilitat de 
la premsa de pagament. Ara bé, lle-
gir en paper agrada i un estudi recent 
de l’ACPC així ho corrobora: en una 
àrea de 4.504 habitants, Artesa i ro-
dalia, conclou que un 91,2% ha llegit 
algun cop la revista i que un 60,2% 
en són els seguidors mensuals. Cal-
dria afegir-hi tothom que ens segueix 
des d’altres indrets. En qualsevol 
cas, cal adaptar-se als temps. Espe-
rem saber-ne trobar el desllorigador i 
que La Palanca tingui llarga vida.

Primer aniversari de la revista, amb els seus pioners, el desembre de 1982

Concurs portada

E l jurat del concurs per al dis-
seny de la portada de la re-

vista del 40è aniversari, format 
pels membres de la junta de l’As-
sociació Cultural La Palanca, ha 
acordat declarar desert el primer 
premi i concedir quatre accèssits, 
que consisteixen en una subs-
cripció per dos anys a la revista, 
en lloc dels tres que es preveien 
a les bases.
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Aquest mes la revista ha fet 40 
anys. Quaranta anys! Ja són 

anys per tenir en compte, per a 
fer balanç i per a pensar que, amb 
l’aportació de noves generacions, 
encara gaudim de cert grau de ma-
duresa, òptim per anar creixent. És 
el que hem estat fent sempre “els de 
La Palanca” i ho continuarem fent 
amb la col·laboració dels nostres 
lectors, subscriptors i anunciants.

SENTIMENTS

La Palanca va néixer dels senti-
ments de moltes persones, llavors 
força joves, d’Artesa i de la comar-
ca que, per fi, gaudíem de la llibertat 
d’expressió i de les llibertats perso-
nals i polítiques per tal de fer poble, 
fer país i defensar la nostra llengua.

Un grup de persones ens anàvem 
reunint, a mitjans de 1980, temps de 
canvi i de gent “kumbaià”. Avaluàvem 
les pors i parlàvem de necessitats i 
il·lusions.

Els fundadors de la revista érem 
una dotzena llarga, sempre amb el 
suport de molta gent. Recordo el met-
ge Ignasi Solé, que ens va ajudar a 
triar el nom i escrivia alguna cosa. El 
David Fusté, que anys després ens 
feia trencar el cap amb els seus je-
roglífics. Actualment el seu fill David 
ens recorda vells temps del Cafè Da-
vid. Un altre era el “Gardela”, amb les 
seves històries. També ens assesso-
rava el mestre Xandri.

No n’hi havia cap de periodista, 
però tots teníem ganes d’escriure i 
d’aportar. Els començaments van ser 
un poc difícils, però molt il·lusionants.

La revista era i és una eina de tre-
ball oberta, que encara avui convida 
a mantenir-la viva. És una tasca ba-

sada en la informació de proximitat, 
de casa.

ELS FUNDADORS

La majoria érem d’Artesa, però 
n’hi havia un parell que hi vivien per 
la seva feina: l’Alfons Durany, que 
al principi escrivia bons articles, i el 
Jordi Alins, que era mestre de català 
i dominava més la llengua. La resta 
ens coneixíem des de sempre. Tots 
teníem clar que volíem sortir cada 
mes. Anàvem per feina i no teníem 
gaire temps per discussions. Per part 
meva, n’hi havia alguns amb els quals 
sempre s’hi podia comptar: Ramon 
Regué, Jesús Santacreu, Pere Serra 
i Eusebi Guimet.

Hi havia gent de tots els partits 
polítics: dos d’UCD, el partit d’Adol-
fo Suárez, quatre de Convergència 
(CDC), tres d’Unió (UDC), dos del 
PSC-PSOE, dos d’AP (avui PP) que 
no escrivien gaire i alguns sense filia-
ció política. A la fundació no hi havia 
cap lletraferit d’ERC, mentre que avui 
dia te’ls trobes per tot arreu: a la No-
guera, a Lleida, a la Generalitat i fins 
i tot donant suport als pressupostos 
generals de l’Estat espanyol fa pocs 
dies.

En la part econòmica, al principi 
molt important, hi havia el Josep M. 
Castellana i el Miquel Ortiz.

Menció a part mereix el Josep M. 
Solans, que ens explicava cada mes 
les notícies de l’actualitat local.

ANÈCDOTES

En tants anys, són moltes les 
anècdotes que es podrien explicar. 
En la part negativa, ens van intentar 
fer plegar un parell de vegades per 
interessos econòmics. Era gent amb 

el poder que donen els diners. Afortu-
nadament, no se’n van sortir.

En la part positiva, la gran reno-
vació que hi va haver el 1996, amb 
un grup de joves lletraferits, quan la 
revista ja tenia 15 anys d’història. Van 
donar un nou impuls a La Palanca i 
poc a poc van introduir-hi el color, pri-
mer a la portada, després també en 
algunes pàgines interiors. I des de 
2012 ja és tota en color! El 2009 tam-
bé es va publicar el llibre La Guerra 
Civil a Artesa de Segre i comarca.

Recordo una història curiosa de 
les primeres eleccions municipals 
que va guanyar el Jaume Campaba-
dal (1991). A la impremta tenien tota 
la revista muntada, excepte la porta-
da, l’editorial i els resultats, perquè 
estàvem pendents de qui guanyaria. 
Aquella nit, l’Eusebi, la Carme i jo 
vam acabar d’escriure el que faltava. 
L’endemà al matí vaig portar les tres 
pàgines que faltaven a la impremta i 
aquell mateix dilluns al vespre ja re-
partíem la revista. Va ser un clar èxit 
editorial: en un dia, al carrer! Recordo 
la portada: una foto del nou batlle i Ar-
tesa al fons. I el titular: “Un alcalde per 
un poble”.

LES NOIES

Si bé és veritat que, tret d’alguna 
col·laboradora, al principi tots érem 
homes, sense la feina d’una colla de 
noies la revista no hauria estat pos-
sible. En aquells primers anys no sa-
bíem què era la informàtica i teníem 
una “supermàquina” d’escriure per a 
“picar” els textos. Aquesta tasca era 
cosa de la Núria Cercós, la Paquita 
Martí, la Carme Puigpinós i la Montse 
Solé (de cal Picolí). Val a dir que totes 
elles dominaven millor el català que 

A la manera de comiat
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#temadelmes
cap altre de la resta.

A mesura que la informàtica va 
guanyar terreny a la revista, el Jo-
sep M. Espinal va significar un gran 
suport, que avui dia encara perdura. 
Vull remarcar que ell, juntament amb 
el Jaume Farrando, són els principals 
responsables que el Club de Lectures 
editi cada any una publicació de molta 
qualitat relacionada amb Artesa.

ELS “FRANCTIRADORS”

En dèiem així d’aquelles persones 
que escrivien i després desapareixien 
durant un temps, però sempre torna-
ven. Entre altres, els tres primers que 
em venen al cap són el Rossend Mar-
sol “Sícoris”, artesenc i caramellaire 
de cor que vivia a Andorra; el Ferran 
Sánchez Agustí, historiador i investi-
gador que escrivia la secció Des del 
Mirador del Montsec, i el Ramon I. 
Canyelles, que va guanyar un Premi 
Pica d’Estats amb els seus articles 
sobre les bombes reconvertides en 
campanes. En èpoques que érem 
pocs a redactar, sort en teníem d’ells.

EL DEBAT DEL CAP

A més de la revista, hem organit-
zat i col·laborat en altres activitats. 
Per exemple, el 24 de febrer de 1989, 
al Cinema Coliseum, vam aconseguir 
reunir molta gent d’Artesa i comarca 
per parlar de La sanitat com a servei 
social. El tema del futur CAP interes-
sava. Nosaltres pensàvem que no, 
però va fer efecte.

A l’escenari, el Dr. Santamaria, 
cap de Sanitat a Lleida, el metge Car-
dona, un representant de L’Aliança i 
dos de La Palanca. El debat va ser in-
teressant, algú va dir “bonic”. A Agra-
munt i Balaguer ja tenien el CAP i a 
Ponts estaven a punt d’estrenar-lo.

En el número d’aquell febrer titulà-
vem en portada “El CAP encara està 

lluny”. I el mes següent, el company 
Pere Serra hi posava el seu toc d’hu-
mor com a ninotaire i dedicava tots 
els acudits de la seva secció al tema 
sota el títol “Sanitat sense C.A.P. ni 
peus”.

L’ACPC

L’Associació Catalana de la Prem-
sa Comarcal també fa 40 anys. No-
saltres ens hi vam adherir al cap d’un 
temps. Ens ha facilitat informació i for-
mació a totes les publicacions que en 
formem part, totes en català. També 
ens faciliten publicitat, sobretot insti-
tucional, la qual cosa ajuda molt l’eco-
nomia de les publicacions, especial-
ment les més modestes. De la resta 
de publicacions que en formen part, 
algunes de les més properes són Sió 
(Agramunt), Portaveu (Ponts) i Nova 
Tàrrega.

L’ACPC organitza una assemblea 
anual, sempre a diferents llocs de Ca-
talunya. Cada any procurava anar-hi, 
però la darrera vegada que ho vaig fer 
va ser el 2017, a Igualada.

Una de les publicacions més relle-
vants de l’associació és el diari Segre. 

Recordo que el qui en va ser direc-
tor durant molts anys, Juan Cal, ens 
animava a tirar endavant i no defallir. 
Sempre acabava el seu discurs dient: 
“Això és el que pensava, potser l’any 
que ve hauré canviat d’opinió”.

“THE END”

Avui dia hi ha noves generacions 
que col·laboren amb La Palanca. A 
totes aquestes persones, moltes grà-
cies! Destaco que en aquests darrers 
anys, la coordinació està a càrrec de 
la Marta Serret, una persona amb for-
mació periodística.

Per acabar amb una mica d’ironia, 
us diré que tot és criticable i que n’hi 
ha que això ho fan molt bé. En relació, 
hi ha un parell de frases que m’agra-
den: “Si perds els teus somnis, per-
dràs la raó”, “Agere pro, prius quam 
agere contra” (construir, millor que 
destruir).

Ras i curt, aquest any, després 
de 460 números de la revista, deixo 
La Palanca, però algú que em coneix 
força bé m’ha dit que, de fet, no la 
deixaré mai del tot. 

| Bartomeu Jové i Serra

Distinció a La Palanca pels seus 35 anys a l’assamblea de l’ACPC del 2017

  I 27



TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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el cap informa

Abans que res, us recordem què 
és el projecte Essencial. Com 

explicàvem en un número anterior, 
es tracta d’una iniciativa de l’Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
(AQuAS) del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya que 
identifica pràctiques clíniques de 
poc valor i promou recomanacions 
per tal d’evitar-ne la realització. 

La recomanació que us exposem 
en l’article d’avui, antibiòtics i farin-
gitis en infants, ha comptat amb la 
col·laboració de la Societat Catalana 
de Pediatria i el suport de la Societat 
Catalana d’Otorinolaringologia i Pa-
tologia Cervicofacial.

QUÈ ÉS LA FARINGITIS? 

La faringitis és la inflamació de 
la mucosa de la faringe causada per 
una infecció o pels efectes nocius de 
factors irritants i pot anar acompa- 

nyada de la inflamació de les amíg-
dales en el cas que no s’hagin ex-
tret. Les faringitis poden ser causa-
des per un virus o per un bacteri. 

La faringitis aguda és un dels 
diagnòstics més freqüents en pedia-
tria, i molts cops es manifesta amb 
els mateixos símptomes que un re-
fredat. 

QUÈ ÉS LA PROVA DE DIAGNÒSTIC 
RÀPID? 

Actualment, la prova de diagnòs-
tic ràpid permet saber en 5 minuts si 
la faringitis és causada per un bacte-
ri. La prova consisteix a recollir una 
mostra fregant amb un escovilló les 
dues amígdales i la paret posterior 
de la faringe. 

ANTIBIÒTICS I FARINGITIS VÍRICA 

Els infants amb faringitis vírica no 
han de prendre antibiòtics. El motiu 

és que els antibiòtics són uns medi-
caments que poden curar infeccions 
causades per bacteris i només es 
poden utilitzar en la faringitis quan 
l’origen és bacterià. Per tant, cal 
confirmar que la faringitis està pro-
vocada per un bacteri abans de co-
mençar el tractament amb antibiòtic.

La majoria d’infeccions són cau-
sades per virus, com el refredat i 
la grip. En aquests casos, no hem 
de prendre antibiòtics, ja que com 
passa amb tots els medicaments, si 
s’utilitzen malament poden causar 
efectes secundaris com la diarrea, 
llagues a la boca o al·lèrgies, entre 
d’altres. 

Un ús incorrecte dels antibiò-
tics pot provocar que els bacte-
ris facin resistència als antibiò-
tics i no siguin útils quan realment 
es necessitin per combatre’ls.  
| CAP d’Artesa de Segre 

Els antibiòtics i la faringitis en infants
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vida social

Les persones nascudes a Artesa i 
rodalia l’any 1949 van organitzar 

una trobada el dia 13 de novembre. 
En total hi van participar 24 persones, 
que es van reunir al pub Jack’s, on van 
gaudir d’un bon dinar i van decidir que 
repetiran l’any vinent. Com a anècdo-
ta, van passar comptes de quants dels 
participants havien complert ja els 72, 
i en van sortir 15.

Trobada 
de nascuts  
l’any 1949

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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esports

E l 26 de setembre a les 16 hores, 
coincidint amb la Festa Major, es 

va fer la presentació dels equips que 
formen l’Escola de Futbol d’Artesa 
de Segre aquesta temporada 2021-
2022, que inclouen infants i joves 
d’entre 3 i 18 anys.

El 2020 les restriccions per la co-

vid ens van impedir fer la presenta-
ció com cada any, però des de la jun-
ta vam fer mans i mànigues perquè 
aquest any la presentació fos un dia 
especial, tant per jugadors i jugado-
res com per les famílies.

Des d’aquestes línies animem als 
pares i les mares a formar part de la 

junta, penseu que tot allò que fem ho 
fem pels vostres fills i filles. Us infor-
mem també que hi ha hagut canvis 
en la presidència de la junta, que ha 
deixat d’ocupar Sandra Gomà i ara 
ocupa Romà Jiménez.

Ens veiem al camp, salut i futbol.
| La junta de l’EFA

L’Escola de Futbol d’Artesa presenta 
els equips de la temporada 2021/2022

Aquest any la presentació va poder recuperar el format habitual i es va fer coincidint amb la Festa Major | EFA
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, els jugadors i jugadores dels 10 equips 
que aquest any integren l’Escola de Futbol d’Artesa, amb els respectius 
entrenadors: babys, prebenjamí, benjamí A i B, aleví A i B, infantil, cadet, 
femení i juvenil. | EFA
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - Radiestesista
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Sortida infantil amb BTT, podis a Sant Llorenç de Montgai, Camí de Cavalls, Transgavarres i Behovia | CUDOS

E l resum d’activitats de les darreres 
setmanes mostra la varietat del 

CUDOS. El 14 de novembre,  Ramon 
Cotonat, Ot Maluquer, Sergi Camats, 
Marc Valls i Jordi Baró participaven a 
la mítica cursa d’asfalt Behobia San 
Sebastián. El mateix dia, Esther Farré 
completava els 51 km amb 1.800 me-
tres de desnivell de la  trail Transga-
varres, a Girona. El 28 de novembre 

a Sant Llorenç de Montgai el CUDOS 
va ser a les tres modalitats de la Trail 
Montroig (volta al pantà, Speed i Ex-
trem), amb podi sub-23 de Núria Plens 
i del club a la categoria per equips a 
la Speed, i la distinció a Dolors Bella 
com a participant de més edat a la vol-
ta.  La secció BTT va organitzar una 
jornada de descoberta del territori pe-
ls més petits el 6 de desembre i tam-

bé pel pont, i Dominic Aldavó, Xavier 
Solsona, Pepe Roca, Maite Camats i 
Joan Carles Eroles van completar la 
ruta Camí de Cavalls a Menorca.

Així mateix, recordem que al des-
embre organitzem la pujada a Sant 
Mamet (dia 19) i la Sant Silvestre (dia 
31). Tot plegat, sense oblidar la satis-
facció i agraïment pel premi Espinjo-
lador de l’Any en categorila col·lectiu.

Curses i activitats per tots els gustos

Després de 10 jornades, el primer 
equip del CE Artesa ha acabat la 

primera volta de la primera fase amb 
uns números gairebé immillorables: 
vuit victòries, un empat i només una 
derrota, que serveixen per ocupar la 
segona posició a la classificació, em-
patat a punts amb el CF Balaguer i a 
7 punts de distancia del 3r i 4t classi-
ficats. Recordem que les tres prime-
res places donen dret a jugar la fase 
d’ascens. Des del club animem a tots 
els socis i aficionats a donar el màxim 
suport possible a l’equip en aquesta 
segona volta per poder seguir amb la 

bona dinàmica de resultats i disputar 
la fase d’ascens al final de temporada. 

Junts som més forts. Junts fem poble. 
1,2,3 Artesa! | CE Artesa

El CE Artesa de Segre, subcampió a la 1a volta
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E l mes passat deia que els nos-
tres pares treballaven moltes 

hores. Cal afegir que a nosaltres, 
els fills, també ens feien treballar en 
les feines del negoci familiar. Quan 
anava a escola a Artesa no gaire, 
però a partir dels dotze anys, quan 
em varen posar intern a Lleida per 
fer el batxillerat, sempre vaig ajudar 
al cafè. 

Quan tornaves per passar el cap 
de setmana o per vacances, ja t’es-
peraven. Però això no treia que, com 
tots els nois de la meva edat, quan 
podies t’escapaves per anar a jugar i 
a divertir-te amb els amics. 

Un dels llocs on jugàvem a futbol 
quan encara érem uns marrecs era 
precisament el pati del Cafè David, 
que estava situat al darrere, al car-
rer de les Monges. Aleshores ens 
semblava gran com un camp de 
futbol de veritat. A tres metres de la 
porta del garatge hi havia una parra 
que, com totes les parres, s’enfilava 
més o menys enganxada a la paret. 
L’equip que de-
fensava aquesta 
porteria (l’altra era 
la gran portalada 
del carrer) sem-
pre jugava amb 
un jugador menys 
perquè d’entrada 
ja tenia un defen-
sa que rebutjava molts dels xuts de 
l’equip contrari, encara que fos ab-
solutament estàtic. Li dèiem “Pirri” 
(mític defensa del Real Madrid).

Al pati, suposo que inspirats per 
la famosa tómbola de la parròquia 
que es feia cada any al “Coro” per 
la Festa Major, hi havíem organitzat 

les nostres tómboles on cadascú hi 
aportava algun joguet o contes vells 
que teníem per casa. Sempre hi ha-
via algun client del cafè, dels que en-
traven per darrere, que picava l’ham 
i ens deixava alguna pesseta.

Una altra distracció de tots els 
nois en aquella època era la bicicle-
ta. Si en tenien, és clar. Just al car-
rer de les Monges jugàvem a veure 
qui aguantava més 
sobre la bicicle-
ta sense posar el 
peu a terra. Quan 
van cimentar el 
carrer (fins a finals 
dels anys seixanta 
molts carrers d’Ar-
tesa encara eren 
de terra), hi van deixar unes línies 
de separació cada cinc o sis metres, 
suposo que per la dilatació. Doncs 
bé, el joc consistia en donar tombs 
per la zona delimitada entre dues lí-
nies i les dues voreres, sense sortir 
del rectangle, alhora que, amb ha-

bilitat, cadascú 
intentava barrar 
el pas als altres 
perquè perdes-
sin l’equilibri o 
sortissin de la 
zona marca-
da. També ha-
víem organitzat 

“Tours de França” d’una setmana de 
durada, esperonats segurament per 
l’Ocaña i el Merckx. 

Cada tarda fèiem una etapa di-
ferent: Artesa-Montsonís-Foradada, 
Artesa-Baldomar, Artesa-Collfred. A 
nosaltres ens semblaven el Tourma-
let, el Mont-Ventoux o l’Alp d’Huez. 

El Jaume de cal Caballol ens  
guanyava gairebé sempre. Amb ell 
i el Jean Pierre de cal Plens fèiem 
excursions a la Font de la Trilla, amb 
punxades i caigudes espectaculars. 

Aquest últim tenia una bicicleta 
especial. Em sembla que li van por-
tar els seus avis francesos. El cert 
és que al poble no n’havíem vist mai 
cap d’igual. 

No portava manetes de fre. Per 
frenar havies de fer com si pedales-
sis al revés. Fins que no n’aprenies, 

et feies un fart 
d’anar per te-
rra. 

Si tocava 
deixar de ju-
gar perquè a 
casa teva t’en-
c o m a n a v e n 
una feina, els 

amics ens ajudàvem per tal d’aca-
bar abans i poder tornar-hi. Almenys 
així ho fèiem sovint els de la Colla 
dels Cartrons. Tant classificàvem les 
ampolles de begudes al soterrani del 
Cafè David, com anàvem a “passar 
ous” a cal Simonet o al corral de cal 
Caballol a ajudar el seu “parrí”. 

Parlant de padrins, recordo que 
la padrina de cal Simonet sempre 
em deia que feia olor de cafè, de 
fum. I jo pensava “sí, és clar, si visc 
al cafè; però jo aquí també sento olor 
de granja, d’animals; i a cal Giribet, 
olor de serradures; i al corral de cal 
Caballol, olor de tripes...” 

Les olors, però, no ens devien 
molestar gaire a nosaltres, perquè 
just en aquell corral, que era al cos-
tat del camp de futbol, on avui hi 
ha un xalet molt gran, uns quants 
vàrem agafar la primera borratxera 
de la nostra vida amb una ampolla 
de “Ponche Caballero”.

El cafè i els amics

cafè de poble
David Fusté i Guiu

“Per frenar havies 
de fer com si 
pedalessis al 

revés”

“Uns quants vàrem 
agafar la primera 
borratxera de la 

nostra vida”
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per què diem...

Es diu que es dóna canya quan 
s’estimula algú a fer alguna co-

sa, a tirar endavant un projecte, etc. 
També es diu quan es cuita un altri a 
accelerar el ritme d’un ball, la veloci-
tat d’un cotxe... 

És a dir, en general, quan 
s’apressa un tema, és el moment en 
què se sol emprar l’expressió més 
col·loquial fotre-li canya. En canvi, 
si es clava canya vol dir que s’està 
esbroncant un tercer.

En qualsevol cas, sigui quina si-
gui la frase utilitzada i el sentit amb 
el qual s’apliqui, l’origen és el mateix, 
referit sempre a una canya. La locu-
ció, ara emprada en els temes i cir-
cumstàncies exposades més amunt, 
té l’origen al món de l’ensenyament.

En el segle XIX els mestres, que 
sovint havien d’haver-se-les amb 
una mainada indisciplinada, sorollo-
sa, moguda, poc atenta i mandrosa, 

disposaven d’un mètode que ells 
creien infal·lible: tenien al costat una 
llarga canya amb la qual des del seu 
lloc, la trona de la impunitat, tusta-
ven el cap de l’alumne que, segons 
ells, es portava malament.

Aquest era el seu sistema d’im-
posar l’ordre, a cops de canya. Però 
anaven més lluny encara. Quan el 
nen o la nena semblaven rebels, 
amb motiu o sense, infligien càs-
tigs força més durs. No dubtaven a 
fer estendre les mans dels escolars 
davant d’ells i clavar-los-hi un sec i 
dolorós cop de regla o d’algun altre 
instrument que tinguessin a mà. 

Hi havia vegades, per més es-
carni i rudesa, que els plantaven un 
fort cop amb la mà plana a la cuixa 
o a la galta, una bufetada que pot-
ser feia més mal mental que físic, 
sobretot si el castigat era innocent 
d’allò que se l’acusava. De vegades, 

els mestres practicaven un sistema 
per  descobrir el culpable d’una su-
posada malifeta: si no sortia l’autor 
voluntàriament, en triaven un parell 
o tres a l’atzar, o un de cada cinc o 
deu, als quals ventaven ferms càs-
tigs corporals.

En fer referència a la canya, s’ha 
dit que això passava al segle XIX, 
però aquesta violència fou habitual 
fins mitjan segle XX, sobretot admi-
nistrada per “professors” amb bigotet 
que donaven ordres a cop del timbre 
que tenien sobre la taula i que, de 
vegades, calia saludar amb el braç 
dret alçat i la mà plana.

Una locució castellana diu: La le-
tra con sangre entra. I ells s’ho pre-
nien de manera literal. 

Val a dir i defensar que no tots els 
mestres eren així. N’hi havia d’ex-
traordinaris, magnífics ensenyants 
que, els qui foren alumnes seus fa 
un munt d’anys, encara recorden 
amb afecte i, fins i tot, amb estima-
ció. 

... donar canya?
Albert Vidal

  I 39



fa 25 anys
Aquest és el darrer número d’una 

etapa de La Palanca que va du-
rar 15 anys. En aquest temps hi va 
haver canvis, però el més rellevant es 
produiria el número següent.

PORTADA. La imatge és de la fo-
tògrafa Antònia. Malauradament, al-
gunes persones que hi apareixen ja 
no estan entre nosaltres i no podran 
celebrar el 50è aniversari.

EDITORIAL. El títol, Una nova 
etapa, ens anunciava canvis. Tot re-
cordant l’adagi “renovar-se o morir”, 
s’anunciava la incorporació de diver-
ses persones al consell de redacció a 
partir del mes de gener amb una clara 
declaració d’intencions: “augmentar 
el nombre de pàgines, més apartats 
fixos i reestructuració dels existents, 
canviar la imatge d’acord amb dis-
senys actuals; però sobretot engres-
queu-vos a escriure”.

ELS NOSTRES OFICIS. La sec-
ció deixava de ser Oficis Artesans i 
Joan Fontanet París escrivia Carme 
Escolà: mandonguera. Coneguda 
com la Carmeta del Montroig, Car-
me Escolà Palau va néixer a Alòs de 
Balaguer el 1919 i era la tercera de 
quatre germans. Entre els 8 i els 16 
anys va viure a Burdeus, on la família 
treballava a les vinyes. En tornar, va 
treballar a la Farmàcia Pineda i a cal 
Joselito. Als 21 anys es va casar amb 
Salvador Vila Fusté de cal Montroig. 
Va combinar diferents feines: a l’Hos-
tal La Palma, a l’escorxador municipal 
i a Cal Josepet, on feia de mandon-
guera. Les dues darreres feines les 
va fer durant 35 anys.

OPINIÓ. Josep M. Sabartés i 
Guixés signa com a geògraf l’article 

Una associació de comerciants, per 
a què? Per començar, destaca la 
tradició comercial d’Artesa i la seua 
rellevància com a sector econòmic 
local. Davant la implantació de grans 
superfícies properes, proposa crear 
l’associació, que “permetria unificar 
criteris” i “potenciar el comerç”, amb 
la participació d’altres col·lectius i de 
l’Ajuntament.

EL TEMA DEL MES. A les pàgines 
centrals, la redacció publicava una 
interessant entrevista a Jaume Car-

dona, com a representat local d’UDC. 
En general, el to de Cardona era po-
sitiu i les primeres preguntes feien re-
ferència a la política nacional i estatal. 
Defensava la unitat del nacionalisme 
català davant de l’Estat i reivindica-
va la continuïtat de la coalició CiU. 
En l’entrevista es feia un repàs de la 
seua trajectòria política, que l’havia 
portat de l’alcaldia d’Artesa al Senat, 
passant també pel Congrés. Com a 
regidor d’Artesa a l’oposició en aquell 
moment, manifestava que l’actitud de 

Desembre       
de 1996
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

l’equip de govern era “correcta, però 
no prou clara en un aspecte”. Es refe-
ria a la discrepància en la celebració 
dels plens en dilluns, que ell volia en 
dijous.

25è ANIVERSARI. La secció con-
té dos articles i un parell de fotos, que 
informaven de la celebració dels 25 
anys de l’Orfeó Artesenc. El primer 
text, signat per “una cantaire”, recull 
impressions personals. El segon sem-
bla pròpiament de l’Orfeó. Recordava 
que es va fundar el 1972 i menciona-
va les principals cantades anuals. El 
director d’aquell moment era Ramon 
Casals, mentre que Sergi Valls dirigia 
la coral infantil Brots d’Il·lusió.

LA NOSTRA PREHISTÒRIA. Ra-
fel Gomà i Eva Solanes signaven l’ar-
ticle La cova del Parco. En una llarga 
introducció explicaven la intenció de 
començar una nova secció a la revis-
ta on mostrarien vestigis històrics del 
nostre territori. Posteriorment infor-
maven dels aspectes més rellevants 
d’aquest jaciment arqueològic de la 
prehistòria ubicat al terme d’Alòs de 
Balaguer i que es va batejar precisa-
ment amb el renom del Rafel (de cal 
Parco) per ser-ne el descobridor. Par-
laven d’una troballa recent, una agulla 
d’os, que deu ser la que està exposa-
da al Museu d’Història de Catalunya.

LOCAL. Una breu notícia explica-
va que aquell mes de novembre Mar-
cel·lí Ribes i Josep M. Espinal havien 
posat Artesa a Internet, amb algunes 
entitats i empreses, entre les quals La 
Palanca.

POLÍTICA. Un breu ens parlava 
del Congrés d’ERC a Manlleu, on l’al-
calde Campabadal va deixar de ser 
el màxim responsable nacional del 
partit. Carod-Rovira i Jordi Carbonell  
assumien la secretaria general i la 
presidència, respectivament.

A L’ESCALF DEL NADAL. Sícoris 

ens parlava del Nadal com “el clam 
atàvic d’una mil·lenària consuetud 
que cada anyada truca a la porta de 
les nostres vides”. Afirmava que, amb 
la Pasqua Florida, “constitueixen les 
dues festes més senyeres i emblemà-
tiques” de l’any. Per acabar, desitjava 
felicitat a tothom amb el poema “Nos-
tra nadala d’enguany”.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
La Generalitat anunciava el Telèfon 
Obert, 3151313, que devia ser el pre-
decessor de l’actual 012.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. En el ple ordinari de 
l’11 de novembre es donava compte 
de la renúncia d’un regidor de CiU, 
Vicent Jou, que seria substituït per 
Jordi Benet. Tots els punts de l’ordre 
del dia van ser aprovats per unanimi-
tat, excepte l’increment d’un 10% de 
l’impost de vehicles. Tant per la relle-
vància de l’obra com pel seu volum 
econòmic, destaco l’adjudicació de 
l’abastament d’aigua a les masies de 
Montmagastre, Sant Marc de Batlliu i 
la Vedrenya (64,2 milions de pesse-
tes).

CONSELL COMARCAL. La re-
dacció presentava un resum de les in-
versions i les subvencions del Consell 

Comarcal durant el 1996 destinades 
a Artesa i els municipis de la rodalia. 
També informava de les principals 
activitats de l’any. Destaquen les sub-
vencions, via Departament d’Indús-
tria, a tres empreses de la comarca 
per un total de 60 milions de pesse-
tes: Tot Comercial, de Balaguer, i 
dues d’Artesa, Cooperativa del Camp 
i Mobles Ros.

NADAL ‘96. El programa d’actes 
ocupa una pàgina sencera. Destaca 
el cicle de cinema “Grans directors 
contemporanis”, organitzat per les 
Ànimes Cinèfiles a la Dàlia Blanca, 
que contemplava la projecció de cinc 
pel·lícules de gran relleu.

IMATGES D’AHIR. Amb el títol A 
punt per viatjar (1913), la contrapor-
tada mostrava una foto de l’arxiu de 
la família Aldavó, que reproduïm. És 
un magnífic document històric dels 
primers cotxes de línia de l’empresa 
Hispano Montañesa, amb arrels arte-
senques El text qualifica de “prohoms 
d’Artesa” els personatges de la foto, 
entre els quals hi ha l’alcalde Ramon 
Solé, el doctor Paz (si no m’equivoco, 
el primer president de l’Olímpic Club 
Artesa) i el fundador de la Dàlia Blan-
ca, Josep Aldavó.
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, matí de dimarts de 11 a 13 hores

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

NOVEL·LA

La dona perfecta. J.P. Delaney. Rosa 
dels Vents
La vida perfecta. L’amor perfecte. La 
mentida perfecta. El nou i sorprenent 
thriller de l’autor de La noia d’abans.

Ahir. Agota Kristof. Amsterdam
Relat poètic i pertorbador de la realitat 
urbana, narra la vida d’un exiliat hon-
garès de vida rutinària: pujar a l’auto-
bús, fitxar a la fàbrica, seure davant la 
màquina i foradar infinites vegades...

La gran caminada. Stephen King.  
Males Herbes
Obra més existencial de Stephen King, 
que va publicar amb el pseudònim de 
Richard Bachman. Una novel·la con-
tundent i tensa fins a la taquicàrdia, 
sobre l’amistat i la desídia.

L’amor d’Erika Ewald. Stefan Zweig. 
Viena
Erika Ewald és una professora de pia-
no d’existència grisa i monòtona, man-
cada d’amor i d’alegria, fins que coneix 
un dia un jove violinista amb qui com-
parteix vocació i interessos.

La pomera i altres contes.  Daphne 
Du Maurier. Les Altres Herbes
Una dona amargada pel marit torna en 
forma de pomera vella per perseguir-lo 
després de morta; una noia misterio-
sa obsessionada a seduir soldats; una 
parella que descobreix un culte es-
trany al cim d’una muntanya o l’enig-

ma d’un suïcidi sense motiu aparent 
són algunes de les històries incloses 
en aquest esplèndid recull de contes.

NOVEL·LA JUVENIL

El drac blanc: i altres personat-
ges oblidats. Contes: Adolfo Córdova; 
il·lustracions: Riki Blanco. Meraki

El segrest de Molly Bailey.  Jesús 
Cortés. Bromera

Morth. Terry Pratchett. Mai Més

Robatori al Falcó Escocès.  
M.G.Leonard i Sam Sedgman. Edicions 62

La torre de Neró. Nick Riordan. La 
Galera

El despertar. Natasha Preston. Fan-
books

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Noms d’una vida. Joaquim Nadal i 
Farreras. Pagès

Els òptics de la Barcelona del 
segle XIX: un ofici entre la cièn-
cia i l’espectacle. Cèlia Cuenca Cór-
coles. Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes 
de Catalunya

100 jocs automàtics de matemà-
gia per sorprendre i divertir-se. 
Enric Ramiro i Pilar Gandia. Cossetània

Sexe ficció: manual per a pubi-
lles de segle XXI. Marta Pontnou. Ro-
sa dels Vents

Terra de dones: pageses de Ca-
talunya. Laura Saula Tañà. Fonoll

COL·LECCIÓ LOCAL

Per què mengem?: l’origen de 
47 plats habituals. Albert Vidal. Albertí

INFANTIL

Els invisibles. Tom Percival. Picassent

La Berta conviu amb el corona-
virus. Liane Schneider. Salamandra

Les mares de Valèria. Enric Lluch. 
Andana

El gran llibre de les set diferèn-
cies. Picanyol. Edicions del Pirata

notícies
NOVETATS   
DESEMBRE

de la biblioteca
Activitats
• Hora del conte amb Clara 

Gavaldà. Contes amb gust de 
torrons. 
3 gener, 17.30 hores     

• Presentació del llibre De servei. 
Vivències d’un policia local, de 
Joan López 
13 de gener, 19.00 hores

• Reunió del Club de Lectura 
d’Adults 
26 gener, 19.00 hores

• Reunió del Club de Lectura 
Infantil 
28 gener, 16.30 hores

• 32è Premi de Narrativa Breu, 
convocatòria i presentació 
d’obres fins al 18 de març

• 5è Concurs Fotografies amb 
DO, presentació d’obres del 10 
de gener al 18 de febrer

• Exposició 40 anys de la revista 
La Palanca 
Del 3 de gener al 31 de març  

• Exposició Instagram Fina Gó-
mez               
Fins al 31 de gener, replà escala          

• Exposició 15 anys del Club de 
Lectura de la Biblioteca 
Fins al 28 de febrer, 1r pis
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Josep Galceran
humor

Recordant les converses del 
Quimet i el Cosme (IV)

- Aquest mes fa 40 anys 
que va sortir el primer 
exemplar de La Palanca. I 
nosaltres ja hi érem!

- Sí. I sembla que el pas 
del temps no ens ha 
afectat gaire. Només 
que ara les nostres 
americanes han agafat 
color.

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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imatges d’ahir
Anys 1940Anys 1940

E l 13 de desembre se celebra 
Santa Llúcia, patrona de les mo-

distes, i es venera a l’ermita del Pla. 
Ara la data no té gaire repercussió 
social a Artesa, però temps enrere, 
quan la majoria de les noies anaven 
a “aprendre costura” als cosidors, 
aquest dia es mudaven amb vestits 
confeccionats per elles mateixes, 
anaven a missa al Pla i feien festa 
grossa.

Al cosidor de cal Marcovau, a la 
carretera de Ponts, hi anaven mol-
tes noies. L’octubre de 1997 ja en 
vam publicar una foto de principis de 
la dècada de 1940, i de fet aquesta 
mateixa imatge ja l’havíem publicat 
el desembre de 2012. Llavors la da-
tàvem al 1950, però creiem que és 
una mica anterior. Sembla que la ubi-
cació és el pati de La Farinera.

Ara tornem a publicar la fotogra-

fia per donar més protagonisme a 
aquestes dones, que volíem identi-
ficar amb el nom complet i la casa 
de procedència. La recerca ha durat 
mesos, hem preguntat a més d’una 
vintena de persones i gairebé ens 
n’hem sortit. Confiem que quan ens 
llegiu ens pugueu acabar d’ajudar a 
resoldre dubtes i corregir errades.

Sempre d’esquerra a dreta, indi-
quem les noies identificades comple-
tament, en part i les desconegudes. 
Fila de dalt: Quimeta Lladós Marsà 
(cal Gavarrenc), desconeguda, Maria 
Bernaus Puigcercós (cal Santacreu, 
Folquer), Milieta (?), Paquita Macià 
Porta (cap del cosidor), Noemí Vi-
vian Ara, Llúcia Vilalta Armengol (ca 
la Llúcia) i Amor (Pont d’Alentorn?).

Fila del mig: Leonor Llobet Solé 
(cal Sastrico), M. Rosa Brescó Mar-
sà -entre files- (cal Perotxes, Forada-

da), Bepeta Lladós Marsà (cal Gava-
rrenc), desconeguda (La Fàbrica?), 
desconeguda (Tudela?), Carme 
Trepat Farré, Paquita Reig Menes-
cal (Café de la Maria), Rosita Mases 
(cal Batllevell, Foradada), Enriqueta 
Camats Caelles (cal Ramonet, Mont-
magastre) i Julita Rúbies Macià (cal 
Marcovau, neboda de la modista).

Fila de baix: M. Carmen Pedra-
jas Gomà, Dolors Fons Farré (cal 
Clauets), Ramona Farré (cal Quelo, 
Vall-llebrerola), Dolors Espinal Ami-
gó (ca l’Espinal), desconeguda, des-
coneguda, Nativitat Puigarnau Sala 
(mitgers de cal Colomina, Folquer), 
desconeguda, Rosita Farré Martí 
(cal Polla) i Roser Farré Marsà (cal 
Jan, Montargull).

Moltes gràcies a totes les perso-
nes que han col·laborat en les tas-
ques d’identificació. Permeteu-nos 
destacar la inestimable ajuda de Te-
resa Ariet Solé, Teresa Solans Vilà i 
Sara Vidal Caumons.

El Cosidor de Cal Marcovau

Ramon Giribet i Boneta
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la foto

Foto de grup dels guardonats assistents a la tercera edició dels premis Espinjolador de l’Any, que es van entregar al 
Celler de la Cooperativa el 3 de desembre en un acte de petit format adaptat a les restriccions de la Covid  | Jordi Farré


