


Mingo Sabanés Porta
Alcalde d’Artesa de Segre.

Benvolgudes i benvolguts artesenques i artesencs, 

Ens trobem, un any més, a les portes de la festa més esperada per totes i
tots a la nostra ciutat, Artesa de Segre. Aquest any, i com ja va ser la de l’any
anterior, se’ns presenta en circumstàncies difícils donat que seguim,
encara, en situació de pandèmia.

Tot i l’excepcionalitat del moment, des de l’Ajuntament i la resta de
col·laboradors s’ha intentat aconseguir una programació complerta i
variada per tal d’anar recuperant els formats d’anys anteriors. Una
programació adreçada a totes les edats i adaptada a les normatives que
ens marquen des del PROCICAT. Malgrat les dificultats i el context que ens
acompanya, celebrem la programació aconseguida, doncs hem
confeccionat un cartell molt complert, treballant al detall cada acte
proposat. 

Podeu tenir la certesa que farem una Festa Major segura, amb garanties.
Aprofito per agrair, un cop més, a totes les persones que de manera
desinteressada fan possible la realització de la Festa Major, en unes
circumstàncies que no són per a res fàcils. Moltes gràcies pel vostre
compromís i per l’esforç extra que suposa planificar els actes amb el
context actual. 

La Festa Major ha estat, és i serà sinònim de convivència, civisme i respecte.
Aquests dies han de ser un retrobament amb amics i família, als nostres
carrers i les nostres places. Potser no podrà ser un retrobament com el
d’anys anteriors, però ens hem d’anar adaptant a la nova normalitat que
ens toca viure. Per això demano, si us plau, que seguiu les indicacions i les
recomanacions dels organitzadors i gaudiu de tots els actes, amb
responsabilitat, respecte i sentit comú. 

En nom dels regidors i regidores i en el meu propi, us desitjo a tots i a totes
una bona Festa Major 2021.



Estimats veïnes i veïns del nostre municipi,

Un any més ens trobem immersos en dates properes a la Festa Major. S’acosten dies
en que totes i tots tenim aquella sensació diferent a la resta dels dies de l’any. Ens
acompanya una alegria i un caliu que fan especials les trobades amb amics, família, i
vivim d’una manera diferent els actes en els que participem.

Al grup humà que formem la comissió de festes se’ns ha plantejat, com ja va ser l’any
anterior, un repte majúscul. Enguany, però, hem volgut millorar i ampliar les propostes
i hem intentat que la programació que a continuació us proposem s’assemblés, al
màxim, a la dels anys anteriors a la pandèmia. A més, ens ha tocat repensar espais
com a conseqüència de l'obra que s'està realitzant al pavelló. 

En aquesta proposta hem deixat de banda actes que crèiem que ja no era adequat,
com el sopar de germanor i el posterior concert de versions, i hem apostat per oferir
un escenari i un espai dins el programa per a les persones del nostre municipi que
conformen el teixit artístic d’Artesa de Segre. Elles són part de les nostres arrels, són la
nostra veu, són veïnes i veïns del nostre poble i des de la comissió de festes els volem
fer un reconeixement. A més, hem volgut recuperar la nit jove, que enguany celebrarà
cinc anys de trajectòria i rebrà el concert de Zoo. Malauradament, i sentint-ho molt,
aquest any encara no podrem rebre les firetes, els tant estimats “cavallitos” pels més
petits. Ens comprometem a intentar-ho de nou l’any vinent i us animem a que
participeu de la carretada i diversitat d’actes que us hem preparat. 

Malgrat les circumstàncies, ens enorgulleix presentar un programa complert, variat,
per a totes les edats i completament segur. Ens hem estudiat un cop i un altre els
protocols i normatives que el PROCICAT ens marca i hem seguit en tot moment les
seves indicacions i recomanacions. No negarem que també ens hem disgustat
observant algunes incoherències en algunes normatives, que sempre ofeguen més al
sector cultural, i que complir-les ens suposa uns esforços gegants. Però no hi ha
obstacle per qui té compromís i ganes de tirar endavant. Tingueu la certesa que us
oferim una Festa Major totalment segura. El nostre objectiu ha estat, és i serà sempre
que, malgrat tot, puguem celebrar una bona Festa Major. La Festa Major que ens
mereixem. 

Aquest any, més que mai, responsabilitat, seny i alegria. Seguiu en cada acte i en
tot moment les indicacions que es marquin des de l’organització, i tot anirà bé. 

Us desitgem molt bona Festa Major 2021
Comissió de Festes



INFORMACIÓ IMPORTANT
Per assistir als actes cal fer una reserva de seient: trucant a
l'Ajuntament 973 400 013 (de 9:00h a 14:00h) o de forma
telemàtica a través de la web de l'Ajuntament. Les
inscripcions es faran per unitats familiars i/o de convivència.

Serà obligatori l'ús de mascareta durant tots els actes a tot el públic
assistent.

Caldrà fer ús del gel hidroalcohòlic abans i després de cada
espectacle.

L'aforament es reduirà al que fixin les autoritats per tal de garantir
la distància de seguretat entre persones. L'aforament dels espais
proposats serà el següent: Cubtural 315 persones, Plaça del Ball
250 persones, Plaça Major 200 persones i Pàrquing de l'Institut
1.200 persones.

Una mateixa persona podrà inscriure al seu grup de convivència
amb qui podrà seure. Mai un grup podrà superar les 10 persones.
Excepte a la nit Jove que els grups seran de 4 per un millor control.

La distància entre diferents grups de convivència serà d'1,5m.

Les sortides contemplaran l'ordre de fileres.

Es farà una llista de registre amb les dades de les persones que
assisteixin de públic per tenir un control de la traçabilitat.

No es pot entrar ni menjar ni begudes, ni fumar dins els recintes,
encara que siguin espais oberts a l'aire lliure.



..........1,5m

NO PODEN PARTICIPAR DE L'ACTE PERSONES AMB SÍMPTOMES
DE COVID-19 O BÉ LES QUE SIGUIN UN CONTACTE DIRECTE.

Des de l'Ajuntament d'Artesa de Segre us informem que
totes les activitats i els actes programats i organitzats
d'enguany han estat adaptats i tenen en compte els
protocols indicats per a cada tipus d'activitat.

Es garantiran totes les mesures de seguretat i sanitàries
establertes en el PROCICAT i aquestes podran ser
modificades segons l'estat de la pandèmia del moment.

L'Ajuntament, juntament amb la Comissió de Festes, es
reserva el dret a alterar el programa d'actes, si s'escau.
Tots els canvis o novetats seran informats mitjançant
els canals electrònics de l'Ajuntament d'Artesa de Segre:

www.artesadesegre.cat
artesa de segre
@ajuntamentartesadesegre
@comissiofestes_ads



ÍNDEX
DIMECRES 22 DE SETEMBRE
22:00h | Havaneres Port Bo
Lloc: Plaça del Ball

DIJOUS 23 DE SETEMBRE
16:45h | Tirada de coets i repic de campanes
Lloc: Es podrà veure des de tot el poble

18:00h | Espectacle Els Rebufons de la Cremallera
Lloc: Plaça del Ball

19:30h | Tradicional Pregó d'inici a càrrec del Club Olimpic
Artesa de Segre 
Lloc: Plaça de l'Ajuntament (Balcó)

20:00h | 2a Vesprada Artesenca 
Lloc: Cubtural

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
11:00h a 14:00h i de 17:00h a 19:30h| Parc infantil d'Inflables 
Lloc: Avinguda Maria Anzizu

13:00h | Sardanes amb La Principal de la Bisbal 
Lloc: Plaça del Ball

19:00h | Concert amb La Principal de la Bisbal 
Lloc: Cubtural

22:00h | Concert amb la Banda Neon + Dj Bacardit 
Lloc: Pàrquing Institut



DISSABTE 25 DE SETEMBRE
13:00h | Sardanes amb la Cobla Jovenívola d'Agramunt 
Lloc: Plaça del Ball

17:00h | Club Olimpic Artesa vs AE Golmés
Lloc: Camp de Futbol

17:30h | Innauguració del rocòdrom
Lloc: Sala del CUDOS. Escoles Velles

18:00h | Màgia amb el Mag Karlus
Lloc: Plaça del Ball

19:00h | Concert amb l'Orquestra Cimarron 
Lloc: Cubtural

22:00h | 5a Nit Jove amb Zoo i Mon Dj 
Lloc: Pàrquing Institut

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
11:00h a 13:00h | Jocs de Fusta per jugar i Aprendre amb Kapla 
Lloc: Carrer Bisbe Bernaus

11:30h | Espectacle Una Carretada de Contes de La Guilla Teatre
Lloc: Plaça Major

13:00h | Swing amb Three Cool Cat Combo 
Lloc: Plaça del Ball

16:00h | Presentació equips de l'EFA
Lloc: Camp de Futbol

17:30h | CE Artesa de Segre VS La Seu d'Urgell 
Lloc: Camp de Futbol

18:00h | Espectacle Caça-Històries de Impro Barcelona
Lloc: Plaça del Ball

19:00h | Concert amb l'Orquestra Saturno
Lloc: Cubtural

21:30h | Castell de Focs de Fi de Festa Major 
Lloc: Es podrà veure des de tot el poble







DIMECRES 22 DE SETEMBRE 

HAVANERES AMB PORT BO

22:00h | PLAÇA DEL BALL

DIJOUS 23 DE SETEMBRE

TIRADA DE COETS

16:45h | Es podrà veure des de tot el poble

Repic de campanes i tirada de coets des de l’esplanada
de l’escola.

https://forms.gle/9QL8CyDf413DgnMv6


ESPECTACLE: ELS REBUFONS 

18:00h | PLAÇA DEL BALL

TRADICIONAL PREGÓ

19:30h | PLAÇA DE L'AJUNTAMENT (BALCÓ)

Pregó d'inici de la Festa Major 2021 a càrrec de l’Olímpic
Artesa de Segre.

20:00h | CUBTURAL
2a VESPRADA ARTESENCA

Vesprada amb actuacions de Vassamba, Jordi Maluquer,
Mariia Baró, Arnau Farràs, Bernat Giribet, Enric Kahn i
Demanem Perdó Santa Cecília.

De la Cremallera

https://forms.gle/niYnnUZQuMYncPr48
https://forms.gle/niYnnUZQuMYncPr48
https://forms.gle/t2BRNpArPuM5TVJk8






DIVENDRES 24 DE SETEMBRE

PARC INFANTIL D’INFLABLES

D'11h a 14h i de 17h a 19:30h | AVINGUDA MARIA ANZIZU

SARDANES AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
13:00h | PLAÇA DEL BALL

https://forms.gle/ZfENPkzPFq53uX9S6
https://forms.gle/Ea58gYbYJvWKLEjj7


CONCERT AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
19:00h | CUBTURAL

BANDA NEON 
+ DJ BACARDIT

22:00h | PÀRQUING INSTITUT

https://forms.gle/BYmnDWDwvB6yZSYM6
https://forms.gle/K2KZeUrdU58YBHvQ6
https://forms.gle/K2KZeUrdU58YBHvQ6
https://forms.gle/K2KZeUrdU58YBHvQ6






DISSABTE 25 DE SETEMBRE

SARDANES AMB COBLA JOVENÍVOLA
D'AGRAMUNT

13:00h | PLAÇA DEL BALL

CLUB OLIMPIC ARTESA VS GOLMÉS AE
17:00h | CAMP DE FUTBOL

INNAUGURACIÓ DEL ROCÒDROM
17:30h | SALA DEL CUDOS. ESCOLES VELLES

https://forms.gle/nuDqFceSvwJKwX9B6


TARDA DE MÀGIA AMB EL MAG KARLUS
18:00h | PLAÇA DEL BALL

CONCERT AMB L'ORQUESTA CIMARRON
19:00h | CUBTURAL

https://forms.gle/LkXfQa6nJdFUAiha8
https://forms.gle/s6zXwsfWwoaeVKCx9


5a NIT JOVE: 

22:00h | PÀRQUING INSTITUT 

MON DJ de 22:00h a 22:30h i de 00:00h a 00:30h
ZOO de 22:30h a 00:00h

10€ + Despeses de gestió







DIUMENGE 26 DE SETEMBRE 

JOCS DE FUSTA PER JUGAR I APRENDRE AMB
KAPLA

D'11:00h a 13:00h | CARRER BISBE BERNAUS

ESPECTACLE: UNA CARRETADA DE CONTES
11:30h | PLAÇA MAJOR

Grups de 25 persones cada 45 minuts.

De la Guilla Teatre

https://forms.gle/vNtMsSoxuXBmeBRq5
https://forms.gle/6baGWconv8T5N8sA6


SWING AMB THREE COOL CAT COMBO
13:00h | PLAÇA DEL BALL

CE ARTESA DE SEGRE VS 
FC LA SEU D'URGELL (2a CATALANA)

17:30h | CAMP DE FUTBOL

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE L'EFA.
16:00h | CAMP DE FUTBOL

https://forms.gle/TjF86YN5B9DM9HYv8


CASTELL DE FOCS DE FI DE FESTA MAJOR

21:30h | Es podrà veure des de tot el poble

ESPECTACLE CAÇA - HISTÒRIES 
18:00h | PLAÇA DEL BALL

CONCERT AMB L'ORQUESTRA SATURNO
19:00h | CUBTURAL

De la companyia Impro Barcelona

https://forms.gle/f1UxGxQhppHpLgp78
https://forms.gle/f1UxGxQhppHpLgp78
https://forms.gle/fDRMrhUYCmCmiajn9






Gaudeix de les festes sense agressions!

RECORDA



MISSES DE FESTA
MAJOR DEL 2021

DIJOUS 23 DE SETEMBRE 
A les 16:45h repic de campanes

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE 
A les 8:55h Missa. 
A les 12h Missa de St. Cosme i Damià

DISSABTE 25 DE SETEMBRE 
A les 11h Missa pels difunts del poble
A les 19h.

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE 
A les 8:55h. 
A les 12h acompanyada per
l'Orfeó Artesenc.



EXPOSICIONS

Organitzat per: Club de Lectures Artesenc
Associació Cultural.

EXPOSICIÓ: VA DE VI
De 12:30h a 14:30h | Museu del Montsec

22, 23, 24, 25 I 26 DE SETEMBRE 

EXPOSICIÓ: GRÀCIES
De 12:30h a 14:30h | Museu del Montsec

22, 23, 24, 25 I 26 DE SETEMBRE 

Organitzat per: Associació i Foment de les Arts de
la Noguera.



ENTITATS I
ASSOCIACIONS



OLÍMPIC D’ARTESA DE SEGRE, C.E.
Apreciades/ts ciutadanes/ns del nostre Municipi, 

Ens adrecem per primera vegada com a entitat a totes/s vosaltres
en aquest llibret. És un bon espai aquest, dins del moment
excepcional que ens ha tocat viure, per explicar en unes
pinzellades el nostre projecte: els esports donen valors en el sentit
d’empoderament, cohesió social, companyerisme, esforç,
dedicació, disciplina, solidaritat, bons hàbits, esperit de lluita i
compromís, entre d’altres. Aquests valors, fets en equip, donen
valor a la societat i al poble on es practiquen. 

El món del futbol aglutina bona part d’aquests valors. A Artesa hi
ha una gran tradició en la pràctica d’aquest esport i el C.E. Artesa
de Segre hi és al capdavant, un referent a nivell català, la qual cosa
exigeix un nivell de competició que molt jovent quan acaba el nivell
formatiu no volen o poden mantenir. És un dels motius principals
pel que neix aquest projecte anomenat Olímpic d’Artesa de Segre.
Perseguim amb aquest projecte una resposta per a seguir
practicant esport que afavoreixi l’oci actiu, la recreació i la millora
de la salut, el benestar social, la integració i la representació del
nostre poble d’Artesa de Segre més enllà del nostre Municipi.

Agraint a tota la gent que ha cregut i creu en aquest projecte i que
ens ajuda a fer-lo possible, aprofitem per a desitjar-vos una bona
Festa Major 2021.

SALUT PER A TOTHOM.

OLÍMPIC D’ARTESA DE SEGRE, C.E.



PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ D'ARTESA DE SEGRE

Mn. Antoni Ballester rector d'Artesa de Segre vol agrair amb aquest
escrit a tots els que m'ajuden a tirar endavant aquesta i totes les
altres Parròquies que tinc confiades. Al setembre farà setze anys que
estic amb vosaltres. La meva fe em porta a dir alguna cosa que porto
al cor.

Crec per la fe que hi ha vida més enllà de la mort i, també, per una
raó que és compartida per una part dels que no en tenen: repugna a
la meva raó pensar que la meva vida acabarà reduïda a simple adob
orgànic com qualsevol gerani.

La sagrada escriptura ens revela: que després de la mort ve el judici
de com hem viscut aquesta vida en amistat amb Déu vivint els seus
manaments o vivint en pecat, si ens confessem demanant perdó,
estem en gràcia, anem al cel, si queda alguna cosa per pagar, pels
nostres pecats o vicis, anem al purgatori, si morim en pecat portal,
sense demanar perdó, a l'Infern i això per tota l'eternitat.

Per això és tan important fer oració i rebre els sagraments, per viure
en gràcia.
Jesús és Déu fet home per obra de l'Esperit Sant en Maria, es va
oferir en sacrifici al calvari, per la nostra salvació.

Aprofito la Festa de Sant Cosme i Sant Damià per demanar a Déu la
seva benedicció per a tots els habitants de la nostra ciutat d'Artesa
de Segre i per a tots aquells que ens visitin.

Horari de Misses d'Artesa de Segre:

De dilluns a dissabte:
A les 7 de la tarda estiu i hivern.

Diumenges i festes:
A les 8'55 del matí i a les 12 del matí.



ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN 
D'ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Des d'aquestes pàgines del llibret de la Festa Major, us
volem desitjar que passeu una Bona Festa Major a tots
els artesencs i artesenques.

Hem obert la Llar de Jubilats per a tots els socis de
l'entitat, de moment a les tardes per a passar-hi l'estona
i prendre, si es vol, un beure o un cafè. Teniu a la vostra
disposició 3 màquines dispensadores.

A mesura que el govern ens doni les pautes, anireu fent
més activitats, ja us tindrem informats, de moment i
mentre duri la pandèmia no podeu fer res més al local.

Que passeu una Bona Festa Major és el desig de la Junta
de l'Associació.

LA JUNTA



L'associació MERCAT TOT D'AQUÍ, creada per dinamitzar
el nucli antic amb propostes creatives i culturals. Oferim
als productors del municipi un espai original els
diumenges on poden oferir els seus productes
artesanals KM 0. Esporàdicament també oferim aquest
espai als productors d'altres municipis i poder oferir més
varietat de productes. 

L'any 2019 es va poder oferir diferents activitats culturals
com; presentacions de llibres, música, màgia, tallers
variats, espectacles infantils, tast gastronòmics, etc. 

Aquest 2021, com a novetat oferim rutes a Salgar i Seró.
Tot això ho teniu al carrer Bisbe Bernaus, amb la
intenció de poder oferir-vos més propostes en un futur. 

Només ens queda desitjar-vos en nom de tots els
productors una MILLOR FESTA MAJOR 2021.

Associació MERCAT TOT D’ AQUÍ

MERCAT TOT D'AQUÍ



Ajuda a controlar el sobrepès, l'obesitat. 
Augmenta la densitat òssia, enfortint els ossos i ajudant a prevenir l'osteoporosi. 
Enforteix els músculs i millora les capacitats físiques. - Millora l'estat d'ànim, redueix
l'estrès, l'ansietat i la depressió. 
Ajuda a la gent gran a mantenir la seva independència personal. 
En infants millora la maduració de sistema nerviós motor i augmenta les destreses
motrius. 

El Club Esportiu Altis creu en la importància de fer activitat física: caminar, córrer, ballar,
practicar ioga tonificar, treball cardiovascular etc. 

No realitzar aquest tipus d'activitat porta aparellats certs inconvenients per la salut com el
sedentarisme, les contractures musculars, la mala circulació sanguínia, rigidesa, entre
d'altres. 

L'activitat física, genera múltiples beneficis per a la salut de les persones, sigui quina sigui la
seva edat, sexe o forma física ja que el moviment contribueix a la prolongació de la vida i a
millorar la seva qualitat. 

Per això la nostra entitat porta més de 25 anys oferint-vos aquest servei per ajudar a
augmentar els beneficis sobre la salut com: 

Si l’activitat física l’ha fem en grup ens obre les portes a la nostra socialització, ens trobem i
compartim estones de moviment, música, riures, dates puntuals, aquest fet és molt
important en la situació actual que estem vivint. 

Nosaltres hem aconseguit estar actius i amb vosaltres tant com ha estat possible, durant
aquestes diferents etapes, a través de les xarxes socials, a l’aire lliure, a les nostres
instal·lacions, a les piscines... 

Us convidem que vingueu a provar les nostres activitats en diferents nivells i horaris, la
nostra finalitat és la salut i el benestar i la nostra recepta la nostra professionalitat,
dedicació i amor per la feina que fem. 

Gaudiu molt de la Festa Major, sigui com sigui és la nostra Festa Major i ens hem d’adaptar
amb alegria i il·lusió. 

El Club Esportiu Altis us desitja: 

BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!

CLUB ESPORTIU ALTIS



Som l'associació de puntaires d'Artesa de Segre, i amb
motiu de la Festa Major, volem desitjar a tota la població
d'Artesa, que passin una bona Festa Major, dins el marc
que ens permet la pandèmia.

Així mateix aprofitem aquesta oportunitat per fer saber
que si Déu vol i el coronavirus ens deixa, el pròxim curs,
tenim la intenció de fer moltes activitats, entre altres
coses: fer cursets de punta al coixí per totes aquelles
persones, siguin grans, de mitjana edat o joves, que
estiguin interessats a aprendre aquest bonic art.

Més endavant, segons com vagi la pandèmia, ja
informarem, i si hi ha algú interessat, podeu trucar al
telèfon de les puntaires: 686 17 60 37.

Desitgem que passeu una bona Festa Major amb
desitjos de pau, salut i prosperitat per tothom.

Bona Festa Major

Les puntaires d'Artesa.

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES



Benvolgudes i benvolguts,

Aquest any tindrem Festa Major, i farem festa gran, si tot va com ha
d'anar. Farem festa gran perquè portem sobre les costelles un llarguíssim
any i mig de pandèmia. Durant aquest temps hem vist com les llibertats
personals i col·lectives eren restringides en pro de la salut de tots, ens
han dit i ara ens diuen, a més, que la pandèmia també te la culpa de la,
en aquest moment previsible, pujada de preus.

Però és hora de celebrar-ho, d'oblidar penes, pèrdues i tristors i hi ha
poques coses millors que fer-ho, amb la família i els amics, al voltant
d'una taula ben proveïda i ben regada amb vins, caves i licors de la terra.

Perquè aquest any el Club de Lectures Artesenc Associació Cultural us
ofereix un nou llibre-revista d'unes 100 pàgines sobre la història de la
vinya i el vi a les nostres contrades, o bé amb articles escrits pels nostres
conciutadans. Parlem de Baldomar, de Tudela de Segre, de Vilanova de
Meià, de Cubells i, per descomptat, d'Artesa de Segre, amb articles que
ens parlen des de l'època dels ibers, fins als nous cellers de la DO
Costers del Segre, passant per les fasines, la fil·loxera, etc.

Així mateix, és un plaer per nosaltres convidar-vos a visitar-nos a
l'exposició del Museu del Montsec que sobre el mateix tema hi
tindrem els matins de Festa Major de 12:30h a 14:30h i on podreu
aconseguir el llibre-revista.

Al voltant de taula o bé asseguts al sofà llegint el nostre llibre-revista,
tingueu a la mà una copa amb vi, cava o licors de les nostres contrades.
Salut!

BONA FESTA MAJOR!

La Junta

CLUB DE LECTURES ARTESENC ASSOCIACIÓ CULTURAL



Des del Club Unió D'esports Obligats i Soferts (CUDOS)
us volem desitjar una bona festa major.

També aprofitem per informar-vos que d'aquí a poc
temps donarem a conèixer un nou equipament esportiu
al nostre municipi: un rocòdrom per als socis i sòcies del
club.

A més, si la situació de la pandèmia ens ho permet, la
nostra intenció és tornar a organitzar l'Artesa Meló Bike
(AMB) a principis de novembre, la pujada solidària a Sant
Mamet a mitjans de desembre i la ja tradicional cursa de
Sant Silvestre l'últim dia de l'any. I moltes altres activitats
esportives i per a la descoberta del nostre entorn durant
la resta de l'any! De moment, enguany hem pogut
organitzar la 7a Cursa Lo Meló a l'agost: des del club
també us volem agrair la vostra participació i
col·laboració en aquesta activitat!

Salut, cames, braços i pedals! I molt bona Festa Major!

CUDOS



En un diari qualsevol de la premsa escrita d'aquest país, en la secció de Cartes dels lectors,
vet aquí una troballa que pot il·lustrar el pensament de tots els cantaires de l'Orfeó
Artesenc.

Millor amb música

Un dia qualsevol del mes de setembre. A les cinc de la matinada trobo la planta baixa de
casa inundada per la tamborinada caiguda la nit anterior. A les 7.15h soc al tren camí de la
feina. Triga gairebé dues hores, normalment fa el trajecte en quinze minuts. Es percep el
malestar de la gent. A l'estació de Tàrrega puja un senyor amb un ukelele de doble corda i
un barret. Somriu. Comença a cantar Eso que tú me das, de Pau Donés. Transmet una
alegria i unes ganes de viure contagioses. És capaç de transformar un dia gris en una
magnífica tarda d'estiu.
La mare que em va parir!. Lliçó de vida en dos minuts

La música ens fa més humans, més feliços

I allò que diu en Pau Donés a la seva cançó...

Con todo lo que recibí
ahora sé que no estoy solo
Ahora te tengo a ti
amigo mío, mi tesoro

Qualsevol altra consideració és sobrera, no us sembla?

Música per tot i per a tots, per a guarir ferides, per a reconduir els somnis
de tots nosaltres a partir de la Festa Major que ara comença.

Curs 2021-2022, celebrem els primers 50 anys de vida

  ORFEÓ ARTESENC

 ORFEÓ ARTESENC CINQUANTA ANYS D'HISTÒRIA 



Benvolgudes i benvolguts artesenques i artesencs,

Enguany sembla que podrem celebrar, amb limitacions, la nostra Festa
gran. Agraïts a la Comissió de Festes l'esforç per organitzar-la ja que de
ben segur, no ha estat gens fàcil. Aquesta l'esperem amb un delit i una
il·lusió extraordinaris i nosaltres també hi volem posar un granet de
sorra: com sempre després del dinar de diumenge, tots cap al Municipal
i, en acabar, al concert.

Tot just hem encetat una nova temporada que serà molt i molt especial
per a totes i tots: la temporada del nostre Centenari. El Club juntament
amb altres entitats de la ciutat estem preparant una sèrie d'actes per
celebrar l'efemèride com es mereix. Us animem a participar-hi. Ja les
anirem anunciant amb antelació.

Avui volem agrair, com sempre, als nostres socis, aficionats i a la
ciutadania d'Artesa en general, el suport que any rere any heu donat al
nostre equip i que ha permès que assolim la xifra màgica de 100 anys de
vida en plena forma.

No podem ni volem obviar el record, des d'aquestes ratlles, pels nostres
exjugadors, socis i aficionats que ens han deixat en els darrers mesos.
Han estat temps difícils per a tots.

Ens cal mirar endavant...

Només resta desitja-vos molt bona Festa Major i que la Força del 7 us
empenyi. A nosaltres ja ens ho fa...

CE Artesa de Segre

CE ARTESA DE SEGRE



Benvolguts artesencs i artesenques,

Engeguem una nova temporada futbolística, amb canvis
en la coordinació de l'escola, i afrontem aquesta nova
temporada amb il·lusió i ganes de poder transmetre als
nostres nens i nenes els valors d'aquest esport.

Des d'aquestes línies, volem animar-vos a formar part de
l'escola de futbol d'Artesa de Segre, ja que, des de ben
petits, l'esport en equip és important pel
desenvolupament dels nostres fills i filles.

També volem aprofitar l'ocasió per demanar als pares i
mares que ens ajudin a tirar endavant l'escola, formant
part de la junta, ja que sense aquesta els nostres nois i
noies, no podrien continuar realitzant l'esport que tant
els agrada.

Ens veiem al camp!!

BONA FESTA MAJOR!!

LA JUNTA DE L'EFA

EFA ARTESA DE SEGRE



La Colla Gegantera d'Artesa de Segre us desitgem que tingueu una bona Festa
Major!

Aquest any hauria estat la nostra segona trobada a Artesa. La primera va ser
el 2019. El 2020 no va ser possible a causa de la pandèmia i, malauradament,
enguany tampoc no podrem veure ballar els nostres gegants.

Recordem que el 2018 l'Ajuntament va comprar els gegants i que, per tant,
són propietat municipal. El 2019 es va constituir la colla i vam assistir a les
primeres trobades. Finalment, vam organitzar la primera trobada de colles
geganteres de la història d'Artesa. La pandèmia, però, ho va aturar tot.

En general, ja costa tirar endavant qualsevol activitat. A nosaltres ens va agafar
quan encara estàvem en un temps de consolidació i possiblement això, entre
altres circumstàncies, ens ha afectat una mica més que a altres entitats.

Esperem poder recuperar a poc a poc la nostra activitat, però ens agradaria
sobretot que poguéssim augmentar la colla. Per això us convidem a sumar-vos
a aquest nou projecte del nostre municipi.

De moment, aquest any, els més petits tampoc no podran veure ballar el
Damià, la Maria (aquests noms van ser triats per l'alumnat de l'Escola Els
Planells), el Sol i la Lluna. Haurem de conformar-nos amb veure'ls exposats al
vestíbul del Cubtural, però esperem poder fer-los ballar ben aviat. Malgrat tot,
bona Festa Major!

COLLA GEGANTERA D'ARTESA DE SEGRE



Benvolguts i benvolgudes,

Arriba la Festa Major i, per segon any consecutiu, tornarà
a ser diferent. Això vol dir que ja s'ha acabat l'estiu i que
tot va tornant a la normalitat, escola, activitats
extraescolars, competicions esportives... però a Artesa,
amb la festa major, sembla que allarguem una mica més
l'estiu. És un retrobament d'amistats que hem fet durant
el període estival i, moltes vegades, en altres festes
majors. I això és una peculiaritat que fa que sigui una
mica especial. I esperem que per molts anys així sigui la
nostra festa. Amb aquesta felicitació, doncs, us animem
a prendre part activa en la vida associativa d'Artesa de
Segre i, d'una manera especial, us convidem a participar
de les activitats del CENG.

La majoria dels equips coincideix que aquest cap de
setmana comencen les competicions que,
malauradament, no podran jugar aquí perquè, com tots
sabem, s'està arreglant la teulada del pavelló i haurem
de fer els partits a Ponts.

Bona Festa Major!!!!

CENG



L’Associació Artesenques Actives està molt lligada i compromesa en
l’organització d’activitats que es duen a terme al nostre municipi, tot i
que aquests darrers temps la pandèmia ens ho ha impedit. Esperem
que les condicions sanitàries ens permetin retrobar-nos i reiniciar-les.

La llibertat és 
el tirant d’una samarreta que duu l’altre,
és la tecla del portàtil que pren l’altre,
és el mòbil de l’altre.
Els ulls dels altres, el cor dels altres.

…

Llibertat és una barca
que t’espera al port de mar
i és alçar-se i pronunciar-se,
poder escollir a qui estimar.

Llibertat és dir la teva,
romandre en aquesta gleba
on tu hi sents la llibertat.

Lliure és haver estat valenta
i denunciar la violència
que et prohibia fer un sol pas.

Rosa Maria Arrazola

Des de l’associació us desitgem una molt bona Festa Major i 
esperem continuar gaudint de la vostra confiança.
Bona Festa Major!!!!

ARTESENQUES ACTIVES



40 anys d’història

El proper mes de desembre farà 40 anys que va sortir el número 0 de La Palanca. Aviat està dit,
però és un camí llarg i ple de dificultats, amb alts i baixos, èpoques molt bones i temps de crisi...
però aquí estem.
Al llarg del segle XX, hi va haver diversos intents de tirar endavant una revista de caire local, però
cap d’elles va aconseguir tenir gaire continuïtat. Finalment, una colla de persones interessades per
la llengua i la cultura van gestar aquest nou projecte que ha arribat fins als nostres dies.

A tall d’homenatge, volem recordar els seus noms. Potser hi havia algú més, però les que apareixen
al núm. 0 són aquestes. Consell de redacció: Joan Aranés Clua, Jaume Cardona Vila, Alfons Durany
Pla, Jaume Farrando Alés, Bartomeu Jové Serra, Jesús Santacreu Amigó, David Saura Gasset, Josep
M. Solans Farré, Lluís Trepat Garcia i, en representació de diverses entitats, Eusebi Pastoret
Jordana, Joan Camats Vibian, Francesca Solé Caubet, Àngel Guiu Bandé i Ignasi Mases Armengol.
Consell d’administració: Pere Blanch i Rebolleda (també redactor en representació del Museu),
Josep M. Castellana Prats, Joan Clua Caubet, Josep M. Martínez Casas, Miquel Ortiz Vibian (també
redactor en representació del CE Artesa) i Ramon Regué Montserrat.

Malauradament, moltes d’aquestes persones no podran compartir amb nosaltres la fita dels 40
anys. Tenim la certesa que els hauria fet molta il·lusió, com és el cas del company Bartomeu Jové
Serra, l’únic que encara està en actiu des del principi.

Volem destacar que, tot i l’evolució pròpia del temps, la revista manté els principis bàsics
fundacionals, expressats en l’editorial del número 0, que es va publicar en portada. Es pretenia que
“hi tingués cabuda tot allò que tingués a veure amb el nostre viure diari” i es demanava
col·laboracions amb les “vivències de cada dia, perquè al cap i a la fi és del que hem d’escriure”.

La tria del nom també s’explica en aquest editorial i resulta molt significativa. S’escollia el nom d’un
indret d’Artesa molt concorregut en aquells anys, conegut com a “platja natural del Segre” (el lloc
actual no és el mateix, malgrat conservar el nom). També es volia utilitzar com a símbol de
comunicació dels pobles de la rodalia, ja que una palanca és una passera de taulons que en aquest
cas “enllaçava les dues riberes del Segre”. Finalment, es presentava com a element per a contribuir
a la dinamització local, ja que una palanca també és “aquella màquina que permet multiplicar la
força per aixecar un pes”.

Les persones que ara tirem endavant amb la revista esperem poder donar-li continuïtat i confiem
que n’hi hagi d’altres que agafin el relleu per continuar aquesta tasca començada fa 40 anys.

Malgrat les restriccions del temps que ens ha tocat viure, que tingueu molt bona Festa Major!

LA PALANCA
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CONTACTE

L ' A j u n t a m e n t  d ' A r t e s a  d e  S e g r e  e s  r e s e r v a  e l  d r e t  d e

m o d i f i c a r  o  a d a p t a r  l a  n o r m a t i v a  a  l e s  r e c o m a n a c i o n s

q u e  l e s  a u t o r i t a t s  s a n i t à r i e s  e n s  f a c i n  a r r i b a r  c o n s i d e r a n t

l ' e v o l u c i ó  d e  l a  p a n d è m i a .
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