
I pàg. 35 
st onom1a Capten la primera imatge 

del forat negre de la nostra galàxia, 
Sagitari A*, prova que existeix 

I pàg. 32 
Salu1 Fibromiàlgia, fatiga crònica o 
sensibilitat química, malalties cada 
vegada més freqüents i a menys edat 

El Govern central vol posar 
plaques solars flotants en 
100 ha de Rialb i Oliana 

I Decret per 
revertir la dependència 
dels combustibles fòssils 

I Panells en 106 
pantans de l'Estat en l'aposta 
per les renovables 

'id S 11 '< do I També hi 
ha inclòs l'embassament 
d'Aragó i Catalunya a Saidí 
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BonÀrea 
reparteix 17 M€ 
en dividends 
entre els seus 
4.132 accionistes 
Invertirà aquest any 140 
milions, 40 en botigues 

L a junta d'accionistes d e 
bonÀrea Corporació va apro
var ahir els comptes del 2021, 
amb xifres rècord i unes vendes 
totals de 2.250 milions d'euros. 
Repartirà 17 milions entre els 
seus accionistes. 

ECONOMIA I 22 

Sí rotund de l'einpresariàt 
als Jocs del Pirineu 2030 
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Pimec, COELL, ACEM, cambres de comerç i Hostaleria 
ESPORTSI24 

GUIAI33 

Busquen un veí de la Seu 
desaparegut a Peníscola 

COMARQUES 113 

GARANTIA I LE T 

Ansietat i càrrega 
laboral posen en 
perill les infermeres 

LLEIDAI7 

LABORATORI PROTÈTIC PROPI PER A LA 
FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE '-

ET GARANTIM LA COORDINACIÓ D'ODONTÒLEGS 
I PROTÈTICS, DES DEL DISSENY FINS A 
LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA 

DL f ~ t: 0U~ DENTALS TEVA PRÒTESI O FÈRULA 

• 
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Un estudi tècnic definirà 
la frontera amb Andorra. 

Cervera rehabilita el Sindicat 
en l'any del seu centenari. 

I 11 

www.segre com o ar ~12 1 ~16 
111 1111111111111111111111 1111111111111111 11111111111111111 11111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 11111111 

INFRAESTRUCTURES XARXA VIÀRIA 

El Govern català assaja a Lleida un sistema 
d'asfaltatge que reduirà les emissions de C02 
En gairebé 42 quilòmetres de vies del Segrià, la Segarra i l'Urgell, la qual cosa implica una inversió de 8,9 
milions, gairebé la meitat del total I 
MARIA MOLINA 

] u .. n 

L JOCS OL(MPICS 

llEis Jocs Olímpics 
no comportaran 
millores viàries" 
• Acollir els Jocs Olím
pics d'Hivern del 2020 
no suposarà una millora 
de les carreteres del Pi
rineu. "No és una condi
ció malgrat que continu
arem fent totes aquelles 
infraestructures que ser
veixin per connectar mi
llor el territori que ja es
tan planificades. Sí que és 
veritat que si s'arribessin 
a celebrar, algunes es po
drien accelerar perquè hi 
hauria més recursos. Les 
projectades es faran de la 
mateixa manera però no 
estan condicionades als 
Jocs Olímpics." 

I ALMENAR I La conselleria de Po
lítiques Digitals i Territori ha 
començat a assajar a Lleida el 
pla d'asfaltatge sostenible que 
incorpora noves tècniques i 
materials que afavoreixen el 
reaprofitament, redueixen el 
consum d'energia i incremen
ten la durada del ferm. En l'ac
tualitat, l'està utilitzant en 13 
quilòmetres de la carretera 
L-902 d'Almacelles al límit de 
la província d'Osca al seu pas 
per Almenar amb una invesió 
d'1,9 milions. També es preveu 
en 18,5 quilòmetres de l'L-310 
de Tàrrega a Guissona amb un 
import de 4,5 milions i en uns 
altres 10 quilòmetres de la BV-
1010 de Calaf a Sant Guim de 
Freixenet, que costaran 2,3 mi
lions. En total, la previsió del 
Govern és actuar en una dotze
na de carreteres de tot Catalu
nya dins d'aquest pla pilot que 
costarà 20 milions, dels quals 
Ponent s'emporta el 45% per 
millorar gairebé 42 quilòmetres, 
el36% de total previst (116 qui
lòmetres). El conseller del de
partament i vicepresident, Jordi 
Puigneró, va assegurar ahir que 
aquesta iniciativa s'extrapolarà 
a tota la xarxa viària catalana. 

Puigneró, al centre, entre les alcaldesses d'Almenar i Almacelles, Teresa Malla i Vanesa Olivart. 

Amb l'aplicació de les noves 
tècniques en aquests 116 qui
lòmetres el Govern de la Gene
ralitat preveu reduir en 1.300 
tones les emissions de diòxid 
de carboni, la qual cosa equi
valdria a uns 220.000 cotxes 
diaris circulant durant un any. 
Els objectius són reduir la con
taminació rebaixant les tempe-

ratures de fabricació i aplicant 
barreges en fred en el transport 
i extensió del ferm; reduir les 
emissions i el consum energètic, 
cosa que garanteix un menor en
velliment dels materials i tam
bé millors condicions de treball 
dels operaris. També s'aprofiten 
productes elaborats amb ma
terials reutilitzats o reciclats 
com el material fresat, la pols 
de pneumàtics, àrids siderúrgics 
o vidre. D'aquesta forma s'aug
menta la durabilitat i el cicle de 
vida i es redueixen els consums 

MUNICIPIS PRESSUPOSTOS 

Tàrrega adquirirà gàbies . 
per a gossos perillosos 
LAIA PEDRÓS 
I TÀRREGA I L'ajuntament de Tàrre
ga destinarà 10.000 euros a ha
bilitar gàbies per a gossos consi
derats potencialment perillosos, 
després que en els últims dies la 
Policia Local hagi decomissat 
un parell d'exemplars. L'objectiu 
és que la Protectora d'Animals 
tingui un espai amb total segu
retat tant per a la treballadora 
com per als voluntaris que la 
gestionen. Els diners s'han tret 
d'una partida de mobiliari per 

a l'alberg de Sant Jaume de Cal 
Trepat. Aquesta modificació es 
va aprovar en el ple extraordi
nari celebrat ahir, que va servir 
per aprovar de forma definitiva 
el pressupost municipal, que ha 
augmentat en 467.350 euros i se 
situa en un total de 20.037.491 
euros. Aquest increment és ar
ran que es van estimar al·le
gacions per part de Junts per 
Tàrrega. Les de la Federació 
d'Associacions de Veïns es van 
desestimar. 

de materials i costos, segons van 
explicar els tècnics de Sorigué, 
encarregats de la reforma de la 
via a Almenar. 

El conseller va recordar que 
el departament té tres grans 
objectius que són "connectar, 
digitalitzar i descarbonitzar" 
posant èmfasi en la lluita con
tra el canvi climàtic. En aquest 
sentit, va destacar les obres que 
s'executen a Almenar i que en 
els propers tres mesos s'esten
dran a les altres onze carreteres 
del pla pilot. 

MOBILITAT POL[TIQUES 

Objectiu amb la fibra òptica: que 
arribi fins a l'últim micropoble 
• El conseller va assegurar 
que l'objectiu en aquesta le
gislatura és portar la fibra 
òptica a cada micropoble i 
va remarcar <1ue ja s'ha des
plegat en gairebé totes les 
capitals de comarca (menys 
al Pont de Suert, pendent 
del permís de l'Estat) i ara 
als municipis. Queden pen-

dents un gran nombre de mi
cropobles als quals s'arribarà 
en dos anys. Va anunciar que 
ben aviat visitarà les conne
xions a la Vall de Cardós i la 
Vall Farrera i va puntualit
zar que després dels acords 
amb la'Diputació "tirarem 
milles i no esperarem altres 
administracions". 

El Govern integrarà enguany les tarifes 
de transport públic del pla i el Pirineu 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els municipis del Pi
rineu lleidatà s'incorporaran 
aquest mateix any a la inte
gració tarifària del transport 
públic que funciona des de fa 
anys a les comarques del pla . 
Això permetrà als viatgers 
desplaçar-se per tota la pro
víncia amb una única targeta, 
vàlida per a busos urbans, lí
nies d'autocars interurbans i 
la línia ferroviària de la Pobla. 
Així ho va anunciar ahir la di-

rectora de Territori i Mobilitat 
de la Generalitat i presidenta 
de l'Autoritat Territorial per a 
la Mobilitat (ATM) de Lleida, 
Mercè Rius, en una reunió amb 
consells comarcals. 

La incorporació de les co
marques de muntanya exigi
rà determinar noves tarifes i 
les zones en què s'aplicaran, 
si bé la Generalitat va assegu
rar que suposaran una rebaixa 
important respecte a les actu
als. L'àmbit de l'ATM de Lleida 

inclou ara 149 municipis del 
pla i 360.000 habitants. Amb 
la incorporació del Pirineu, ar
ribarà a més de 200 municipis i 
434.000 veïns. La incorporació 
tarifària és una reivindicació 
de les comarques de muntanya, 
mentre que el sindicat CCOO 
va presentar un informe el mes 
de febrer passat que la reivin
dicava per posar fi a les impor
tants diferències de preu del 
transport públic entre el pla i 
el Pirineu. 
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TERRITORIS CONFLICTE 

Un estudi tècnic definirà a la 
fi la frontera amb Andorra 
Arran de la polèmica pel parc solar en el límit del Principat 
amb Lleida li Primera robada de la comissio entre estats 

ACN I REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els límits fronterers en
tre Catalunya i Andorra s'estu
diaran a nivell tècnic. Així es 
va decidir en la primera reunió 
de la comissió formada per re
presentants de I 'Estat espanyol 
i el Principat, que es va dur a 
terme fa una setmana. Aquesta 
es va posar en marxa arran de 
la polèmica generada pel parc 
solar que Andorra impulsa a 
la zona del Planell de la Tossa, 
al costat de l'estació d'esquí de 
Pal-Arinsal. Un informe dels 
Agents Rurals va concloure 
que 16.000 metres quadrats 
de la central es troben a les 
Valls de Valira, a la zona del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu. 
D'aquesta manera, s'ha optat 
per encarregar aquest treball 
per determinar en quin costat 
de la frontera es troben el parc 
fotovoltaic i les basses d'aigua 
de l'estació d'esquí, que ja van 
provocar un conflicte similar 
fa més d'una dècada i que va 
acabar amb la Justícia donant 
la raó al Principat. L'ambai
xador d'Espanya a Andorra, 
Àngel Ros, va explicar ahir 
que la previsió és encarregar 
el treball "a tècnics dels ins
tituts dels corresponents ser
veis cartogràfics i geogràfics 
dels països". Per poder dur a 
terme l'estudi, s'analitzarà la 
documentació i hi haurà també 
un treball de camp (vegeu el 
desglossament). 

MUNICIPIS INSTITUCIONS 

Els Agents Rurals, al Planell de la Tossa el novembre passat. 

Anàlisi de la documentació 
notarial i treball de camp 
• L'anàlisi de la frontera 
entre Espanya i Andorra es 
basarà en un estudi de tota 
la documentació disponible, 
tant municipal corn notari
al, i en un treball de camp. 
Quan aquestes tasques es
tiguin llestes es tornarà a 
reunir la comissió bilateral. 

Segons la cartografia an
dorrana, el parc solar es tro
ba en territori pertanyent 
al Principat i la catalana 
conclou que una part es 

troba a les Valls de Valira. 
L'ambaixador d'Espanya 
al Principat, Àngel Ros, va 
explicar que "el primer que 
s'ha de fer és el treball tèc
nic i delimitar" i després, 
si és necessari, es buscaran 
solucions. Ros va emfatit
zar també que els terminis 
poden ser llargs. "En ternes 
de delimitacions territorials, 
les escales de temps normal
ment són anys i no mesos", 
va assenyalar. 

Santiago Burgos, del Partit 
Popular, nou alcalde de Fraga 
En substitució de Carmen Costa, que va morir recentment 

MARIA MOLINA 
I FRAGA I Santiago Burgos (PP) és 
des d'ahir nou alcalde de Fraga 
en substitució de Carrnen Cos
ta, que va morir recentment. 
En el seu discurs, Burgos va 
recordar l'alcaldessa, de la qual 
va assegurar que va ser "una 
persona íntegra amb grans va
lors per sobre dels seus inte
ressos personals. Una perso
na propera i fidel a les nostres 
tradicions". El nou primer edil 
va recordar alguns moments 
complicats del mandat corn els 
que va comportar la pandèmia, 
les conseqüències del tempo
ral Filomena, l'aparició del pou 
del gel al passeig del Cegonyer, 
que ha condicionat les obres 
d'urbanització del passeig, o les 
últimes gelades que han afec
tat la campanya de la fruita. 

Santiago Burgos. 

Va remarcar que no aspirava 
a ser l'alcalde de Fraga i "molt 
menys en aquestes circumstàn
cies, però tot i així és un honor 
i una gran responsabilitat", va 
assenyalar. 

"La decisió de fer aquest pas 

endavant és perquè estic con
vençut que tots formem part 
d'aquest equip i continuem tre
ballant amb la convicció d'un 
objectiu clar que és oferir el 
millor per a Fraga", va dir. 

Va allargar una mà a la resta 
de grups polítics per arribar a 
acords en benefici de la ciutat 
i els va convidar "a estar a l'al
tura i no decebre els nostres 
veïns". Va agrair a la ciutat les 
mostres d'afecte cap a Costa 
i també el suport de la seua 
família a l'hora de prendre la 
decisió. 

És alcalde amb el suport de 8 
regidors que van votar a favor 
de la seua candidatura en el 
ple. Hi va haver una absten
ció i vuit regidors van votar 
en blanc. L'integren PP, PSOE, 
Compromís, PAR, Podem iCs. 

SEGURETAT VIÀRIA 

SEGRE 
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Els dos estops situats al final del carrer Urgell del Palau. 

El Palau insta a respectar 
dos estop~ per evitar xocs 
X.R. 
I EL PALAU D'ANGLESOLA I L'ajunta
ment del Palau d'Anglesola 
va demanar ahir precaució 
als conductors a l'encreua
ment entre el carrer Urgell i 
l'avinguda Sant Roc. L'objec
tiu és evitar "ensurts i acci
dents" en el que es considera 
un punt negre del municipi, 
en el qual fa anys va morir 
una persona després de ser 
atropellada. Per aquesta raó, 
el consistori va publicar ahir 
un ban en el qual demana 
"respectar la senyalització" 

en aquesta zona, on n'hi ha 
dos estops que "molts vehi
cles no respecten". 

L'alcalde, Francesc Bal
cells, va explicar que hi ha 
cotxes que actuen com si hi 
hagués un senyal per cedir el 
pas en lloc d'aturar-se com 
indica l'estop. Així mateix, 
va avançar que des de l'ajun
t ament s'han posat en con
tacte amb els Mossos d 'Es
quadra, que s'encarregaran 
de fer seguiment d'aquesta 
cruïlla, on es concentra "mol
ta circulació". 

Endesa usa drons per senyalitzar la xarxa elèctrica 
I LLEIDA I Endesa ha instaHat nous dispositius de senyalització 
de la xarxa elèctrica utilitzant drons articulats per a la pro
tecció de les aus, en especial les que estan en perill d'extinció 
com l'àguila cuabarrada. 

Prullans renova carrers perfer-los més rústics 
I PRULLANS I Prullans, a la Cerdanya, invertirà 420.000 euros 
a renovar tots els serveis bàsics i la imatge dels carrers per 
donar-los un aspecte més rústic conforme amb els pobles 
del Pirineu. Compta amb ajudes del Govern de Catalunya 
i la Diputació. 

Isona inicia l'enderroc de les sitges de la cooperativa 
I ISONA I Isona ha començat el procés per enderrocar les sit
ges de l'antiga cooperativa i "donar pas a una nova realitat 
paisatgística", informa Pallars Digital. L'alcaldessa, Rosa 
Amorós, va indicar que són més alts que el campanar. 

Les Borges instal·la casetes per als insectes 
I LES BORGES BLANQUES I L'ajuntament de les Borges Blanques ha 
instaHat aquesta setmana diversos hotels d'insectes al parc 
del Terrall, una caseta de fusta que té com a objectiu crear 
l'ambient adequat perquè els insectes proliferin i, d'aquesta 
forma, evitar plagues de manera sostenible. 

Quaranta empresaris al cicle 'Va de Networking' 
I LES BORGES BLANQUES I Uns quaranta empresaris i emprenedors 
van obrir ahir el cicle Va de Networking impulsat per Glo
baLleida, l'Àrea d'Emprenedoria i Empresa del Patronat de 
Promoció Econòmica amb l'objectiu d'establir sinergies entre 
nous projecte creats i empreses consolidades al territori. 

Torna el concurs de gossos d'atura a Llavorsí 
I LLAVORS[ I La Federació de Concursos de Gossos d'Atura va 
comunicar ahir que tornaran a celebrar-se els concursos des
prés de dos anys de parèntesi per la pandèmia. El de Llavorsí 
tindrà lloc el proper 21 d'agost, segons l'entitat. · 
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ESPORTS 2 
2 

-Futbol. El Lleida espera un Camp d'Esports 
ple per segellar el play-off contra el Numància. 

SEGRE 
Divendres, 13 de maig del2022 
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Basquet L'ICG Força Lleida, a assegurar 
el tercer lloc avui davant del Palma. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Les empreses, amb els Jocs 
El sector empresarial de l'Alt Pirineu i Aran, Lleida i Girona s'uneix per dir 'sí' a la candidatura 
dels Jocs d'Hivern li Pimec, COELL, ACEM, cambres de comerç 1 ·ederació d'Hostaleria 

ACN 
1 ESCALó 1 El sector empresarial 
de l'Alt Pirineu i Aran, Lleida i 
Girona s'ha unit per donar su
port a la candidatura dels Jocs 
d'Hivern 2030. Sota el lema 
P~r un impuls al Pirineu, diem 
SI, van iniciar ahir a una sèrie 
d'accions que duran a terme ar
reu del territori per defensar el 
projecte olímpic. El president 
de la Federació d'Hostaleria 
de Lleida, Josep Castellarnau, 
creu que els Jocs dinamitzaran 
econòmicament les comarques 
de muntanya. Així mateix, el 
seu homòleg a Empresariat Cer
danya, Francesc Armengol, va 
demanar al Govern català que 
si Aragó "no vol tenir uns Jocs 
amb Catalunya" tiri endavant 
la candidatura en solitari. Al 
manifest s'han adherit Pimec 
Lleida, COELL, ACEM, Asso
ciació Càmpings de Lleida i les 

ECONOMIA SOSTENIBLE 

Creuen que reactivarà 
l'economia a les comarques 
de muntanya, però en 
condicions sostenibles 

cambres de comerç de Lleida i 
Girona. 

Totes les organitzacions i 
entitats implicades en aquesta 
campanya volen donar suport 
a la celebració d'aquest esdeve
niment esportiu olímpic i para
límpic, perquè, van expressar, el 
veuen "necessari per al Pirineu 
i la gent". L'objectiu d'aquesta 
plataforma és fer una defensa 
de la possible organització d'uns 
Jocs Olímpics al Pirineu "amb 
condicions de sostenibilitat soci
al, econòmica i mediambiental". 

Castellarnau va dir que el 
sector "no pot deixar de fer 
sentir la seua veu en defensa 
del Pirineu". El president dels 
hotelers lleidatans va assenya
lar que s'ha d'aprofitar l'altaveu 
que seran els Jocs per "posicio
nar a escala mundial el Pirineu". 
També va afirmar que aques
ta candidatura ha de ser un 
detonant per rebre inversions 
en aquells àmbits en els quals 
s'arrosseguen dèficits des de fa 
temps, com les comunicacions 
i les telecomunicacions. 

Aquest conglomerat d'entitats 
aposta decididament pel sí i no
més demanen al Govern de la 
Generalitat estar informats. El 
president de la Cambra de Co-

Els representants de les entitats empresarials ahir a Escaló durant l'acte a favor dels Jocs d'Hivern 2030. 

«El sector no pot 
deixar de fer sentir 
la seua veu. Els Jocs 
posicionaran el Pirineu 
a nivell mundial» 

JOSEP CASTELLARNAU 
PRESIDENT FED. HOSTALERIA DE LLEIDA 

merç de Lleida, Jaume Saltó, es 
va expressar en la mateixa línia 
i va dir que els Jocs han de ser 
una "oportunitat per al territori 
i han d'ajudar a posicionar el Pi
rineu al món". Així, veu aquest 
projecte com un "benefici clar" 
per reactivar l'economia, crear 
empreses i atreure inversions. 

El president d'ACEM (As
sociació Catalana d'Estacions 
d'Esquí i Activitats de Munta
nya), Aureli Bisbe, va sentenciar 
que els Jocs d'Hivern són "una 
oportunitat que no es pot per
dre". La importància en l'àmbit 
esportiu per a ell "és indiscu
tible" i econòmicament ha de 
servir, va dir, per "avançar in
versions" que ja s'haurien hagut 
de fer. 

LES FRASES 

«Els Jocs han de ser «Els Jocs són una «Si Aragó no vol 
una oportunitat per oportunitat que no tenir uns Jocs amb 
al territori i serien es pot perd re, tant Catalunya, que el 
un benefici clar per econòmicament Govern t iri endavant 
reactivar l'economia» com esportiva» la candidatura» 

JAUMESALTÓ AURELI BISBE FRANCESC ARMENGOL 
PRESIDENT CAMBRA DE COMERÇ LLEIDA PRESIDENT DE L'AC EM PRESIDENT EMPRESARIAT CERDANYA 

Lamban: "Un acord no hauria de ser inabastable" 
• EI president del Govern 
d'Aragó, Javier Lamban, va 
insistir ahir que "no hauria de 
ser inabastable" confeccionar 
una candidatura per als Jocs 
Olímpics d'Hivern del 2030 
"en peu d'igualtat" amb Ca
talunya. En aquest sentit, va 
assenyalar que està treballant 
"amb discreció" per "veure si 
és possible que aquest culebró 
tingui un final feliç". 

"El que pretenem no sem
bla un disbarat: que entre dos 
comunitats que tenen estaci
ons d'esquí i capacitats per 
desenvolupar proves espor
tives hi hagi uns Jocs en peu 

d'igualtat, amb un reparti
ment equilibrat de les proves." 
"En això estem treballant", va 
concloure. 

El president del Comitè 
Olímpic Espanyol (COE), Ale
ja nd ro Blanca, ja va advertir 
recentment que posava com 
a data límit el dia 20 d'aquest 

VISITA DEL COl 

El president del COl 
Thomas Bach va a Madrid 
1'1 de juny per veure com 
està la candidatura 

mes per arribar a un acord o 
altrament no es presentaria 
cap candidatura. 

I és que el president del 
Comitè Olímpic Internacio
nal (COI), Thomas Bach, té 
previst visitar Madrid 1'1 de 
juny. Per això Blanco va ins
tar a tancar un acord. "Si hi 
ha d'haver una candidatura 
necessitem saber-ho com amí
nim deu dies abans per poder 
presentar una cosa concreta 
aquell dia. Molt o poc, però 
alguna cosa haurem d'ense
nyar-li", va indicar el mà
xim dirigent de l'olimpisme 
espanyol. 
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ARTS ESCÈNIQUES PROGRAMACIÓ 

El festival Enre9 de Lleida, 
amb més de 50 espectacles 
A la Mariola del26 al29 de maig, amb teatre, circ, màgia, dansa, 
jocs i música li Companyies professionals i tallers 
I LLEIDA I El Festival d'Arts Es
cèniques Enre9 de Lleida -la 
primera edició del qual es va 
anunciar el febrer passat- va 
presentar ahir la seua àmplia 
programació, amb més de 50 
espectacles durant el cap de 
setmana del26 al 29 de maig 
a la denominada Zona 09 (Ma
riola, Blocs Joan Carles i Turó 
de Gardeny). Durant quatre 
dies, el públic podrà disfrutar 
de propostes de teatre, circ, 
màgia, titelles, dansa, jocs i 
música per a totes les edats i 
gustos. Totes les obres en car
rers i places seran gratuïtes, tot 
i que s'haurà de reservar plaça 
prèviament al pavelló i el pati 
de l'Escola Magí Morera per 
l'aforament limitat. 

La programació comptarà 
amb espectacles de tretze com
panyies professionals: les llei
datanes Zum-Zum Teatre, La 
Baldufa, Sound de Secà, Xip 
Xap, Centre de Titelles de Llei
da, InHabitants i Aquafonia; 
les catalanes Farrés Brothers, 
Soon Círcus, La Dinamo i Circ 
Pistolet, i les aragoneses Titíri
teros de Binéfar i Civi-Civiac. 

Val a recordar que una de 
les característiques principals 
de l'Enre9 és que una part de 
la programació estarà configu
rada també per espectacles no 
professionals, sorgits del tre
ball social i comunitari. Així, 
com a resultat de tallers, cursos 
i experiències dutes a terme al 

LLIBRES NOVETAT 

Percussió amb la companyia de la Segarra Sound de Secà. 

barri, es podrà veure La Ma
ni, a càrrec de nens del Servei 
d'Intervenció Socioeducativa 
Pas a Pas; Trie tris, de joves 
del Centre Obert Calidosco
pi; A escena!, d'alumnes de 
6è de l'Escola Magí Morera; 
Pim-Pam, del grup de teatre 
d'adults de la Zona 09; o de
mostracions dels tallers amb 
nens de L'Escoleta de la Zona 
09. Així mateix, es mostraran 
dos espectacles nascuts de fun
dacions que treballen amb la 
diversitat funcional: La Rate
ta, de la companyia La Màxi
ma (Ilersis); i Continuem par
lant ... , de la Fundació Tutelar 
Alosa. 

MÉS OFERTA 

Arts escèniques 
I Obres de 13 companyies pro
fessionals i muntatges fruit del 
treball social a la Zona 09. 

Música 
I Concurs de garrotins, com
bos de L'Intèrpret, Chaabi (tra
dicional marroquí) o Djembé 
(a soc. senegalesa de Lleida). 

Popular 
I Gegants, Diables de Lleida, 
dansa del Club INEFC-Lieida i 
jocs amb Tombs Creatius. 

SEGRE 
Divendres, 13 de maig del 2022 

LITERATURA CONCURSOS 

Maria Barba I, premi 
Garlanda de la Biblioteca 
Pública de Lleida 
I LLEIDA I L'última novel·la de 
l'escriptora de Tremp Ma
ria Barba!, Tàndem, amb la 
qual va guanyar el Premi Jo
sep Pla 2021, va ser elegida 
com a millor llibre de ficció 
publicat l'any passat en els 
nous premis Garlanda, que 
va impulsar a l'entorn de la 
diada de Sant Jordi la Bibli
oteca Pública de Lleida a tra
vés de votacions de lectors al 
seu web. En la categoria de 
millor protagonista de llibre 
va resultar elegida la novel
la Dues dones, de la també 
lleidatana Montse Sanjuan. 
En altres categories, els vo
tants es van decantar per 
Connectar, de Kae Tempest 

(no-ficció); Dones al marge, 
d'Ivet Eroles (autor revela
ció); Carta blanca, de Jordi 
Lafebre (de millor coberta i 
millor llibre il-lustrat), i Las 
mujeres de Federico, d'Ana 
Isabel Bernal Triviño (mi
llor edició). La directora de 
la Biblioteca Pública, Antò
nia Capdevila, es va mostrar 
ahir satisfeta de la resposta 
del públic en la primera edi
ció d'aquest concurs literari 
honorífic. "De cara a la prò
xima edició volem impulsar 
la difusió d'aquests premis, 
per exemple entre els grups 
de lectura de la Biblioteca, i 
potser oferir algun premi als 
participants", va afegir. 

Llibre sobre el català durant el franquisme, a La Fatal 
I LLEIDA I La historiadora Elena Yeste presentarà avui (18.00 h) 
a la llibreria La Fatal de Lleida Guanyem amb la llengua. El 
català durant el franquisme, amb l'escriptora Marta Alòs. 

Títols d'autors de proximitat, a Agramunt 
I LLEIDA I La biblioteca municipal d'Agramunt organitzarà a 
partir de dimarts el cicle Trobada, de presentació de llibres 
d'autors de proximitat. En la primera cita, Jaume Moya pre
sentarà De carlinades per la Segarra històrica. 

El film 'Alcarràs' es projecta a Soses, Seròs i Sucs 
I SOSES I Alcarràs, de Caria Simón, es projectarà avui a la Sala 
del Ball de Soses (20.00), demà al Casal de Seròs (19.00) i 
diumenge al Centre Cívic de Sucs (19.00). 

MÚSICA 

Publiquen una novel·la 
inèdita de Viladot, escrita per 
l'autor d'Agramunt el1983 

Clf: lfM VIlADOT Nou cicle 

'Somni d'un apotecari d'estiu', el dia 18 

I BARCELONA I En plena celebració 
de l'Any Viladot, en el qual es 
commemora el centenari del 
naixement de l'artista i poeta 
visual d'Agramunt, l'editorial 
barcelonina Comanegra s'afe
geix al record amb una activitat 
majúscula: dimecres vinent dia 
18 publicarà la novel·la inèdita 
Somni d'un apotecari d'estzu. 
Es tracta d'un relat que Vila
dot va escriure el1983, però 
que va quedar.guardat en un 
calaix i que ara, gairebé qua
ranta anys després, arribarà per 
fi a les llibreries. 

Aquesta obra, d'una imagina
ció desbordant, reivindica en
cara més el talent d'escriptor 
de la capital del Sió. L'apotecari 
que dona nom a la novel·la es 

diu Antoni Sanuy, l'àlter ego 
de l'escriptor, que viu en una 
casa pairal d'Agramunt, el seu 
poble natal. 

En el somni estival del pro
tagonista, un tren parteix de 
Barcelona i corre a cegues 
per Ponent, amb destinació a 
Agramunt, carregat de perso
natges increïbles. Entre ells el 
Pau, l'aprenent de maquinista. 
El tren pateix un sabotatge, el 

CENTENARI DEL POETA 
Al cap de gairebé 40 anys 
dins d'un calaix, la novel-la 
apareix en el centenari del 
naixement de Viladot 

Camanegra publicarà la setmana que ve l'obra inèdita de Viladot. 

Pau s'ha d'escapar i arriba a casa 
del farmacèutic, que es reconeix 
en el jove d'una forma estranya. 

Partint de la seua realitat 
més estricta i jugant amb tots 
els paraHelismes autobiogrà
fics possibles, Viladot posa en 
aquesta novel·la cara a cara el 
vell farmacèutic Sanuy i el jove 
maquinista Pau per teixir una 
reflexió que, amb l'aparença 
d'una broma narrativa (de fet, la 

novel·la és un autèntic divertí
mento tant per al lector com per 
al creador), planteja qüestions 
profundes relacionades amb la 
tradició, el saber i la construcció 
de la identitat individual. 

L'escriptor tarragoní Joan To
dó, autor del pròleg, destaca el 
simbòlic enfrontament dels dos 
protagonistes: el saber iHustrat, 
llibresc, del farmacèutic, oposat 
al llibre de la vida del jove Pau. 

de cambra 
de I'OJC als 
barris de Lleida 
I LLEIDA I Tres formacions de 
cambra de l'Orquestra Sim
fònica Julià Carbonell (OJC) 
oferiran sis actuacions en una 
nova edició del cicle de con
certs als barris de Lleida. El 
director de l'orquestra, Al
fons Reverté, va acompanyar 
ahir el regidor de Cultura, 
Jaume Rutllant, i la de Par
ticipació Ciutadana, Marta 
Gispert, en la presentació 
dels concerts. 

El Quartet Matisse obrirà 
el cicle demà a l'Escola Joc 
de la Bola (19.00) i el local 
social del Clot de les Grano
tes (21.00). El28 de maig, el 
duo Pascual Pijuan actuarà al 
barri Universitat i el Centre 
Cívic Balàfia, mentre que el 
Quartet Prysma tancarà el 
cicle el4 de juny a Noguerola 
i Montserrat. · 
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Una nit al museu 
o s'hi esperen vampirs, però bia també va morir prematurament a la 
també estaran oberts fins a la lessa romana. Al Museu Eduard Camps 
matinada, com el mític local de Guissona s'explica la trista història 
de carretera de la pel·lícula de la nena que tenia "onze anys i deu 

de Robert Rodríguez. Ja fa uns quants mesos" quan va morir. Resulta commo-
anys que els museus commemoren el vedara la precisió amb què la seua ma-
seu Dia Internacional -si hi ha el dia re, Servil· la Praepusa, deixa constància 
del vàter i de la croqueta, com no n'han del molt que li dolen aquests dos mesos 
de tenir un- amb una nit plena d'acti- d'absència afegits a tota la maleïda eter-
vitats, una festa. Potser no és bon dia nitat. "Encara no havia vessat totes les 
per descobrir-ne cap, però està molt bé llàgrimes que duia a dins." Les nostres 
per perdre'ls la por. Per aturar-se a es- brollen. També pot passar desaperce-
coltar les emotives històries que expli- Encara ho mantinc: buda si no es presta atenció l'Ocultació 
quen les peces, fins i tot les d'aparença ls d de Seròs del Museu de Lleida. Als anys 
més humil. La centraleta telefònica de a museus, e vuitanta, mentre es feien obres en una 
la Central Hidroelèctrica de Capdella fa matinada, només casa d'aquesta població del Baix Segre, 
rodolar les perles del collar de Mariona hi entren els lladres, es van trobar uns objectes emparedats. 
Rebull per l'escalinata del Liceu. Aquí Feia 450 anys que el seu propietari va 
arribaven les trucades del gran teatre però demà tots hi haver d'amagar la fe que professava. Un 
barceloní per demanar electricitat quan serem benvinguts devocionari morisc escrit en àrab, un 
hi havia funció. Quan la Vall Fosca va talismà, documents, una gerra ... I em 
iHuminar Catalunya. També hi ha fos- ······· ········ ······ · ······ ··· ····· ··· ···· · · · · ve al cap una nit llunyana en què sento 
cor. Al Museu Comarcal de l'UrgeU s'hi conserva un explicar que una casa veïna a la meua han trobat un 
collar d'amulets que va portar un nen que patia una llibre i una espasa ocults en una paret. A mi em sona 
malformació òssia, una les 300 víctimes de l'assalt al a història de pirates, però els grans parlen de moros. 
Call jueu de Tàrrega de 1348. I no pots evitar de sentir I no acaben de ser conscients que som nosaltres, que 
un calfred per la mort violenta d'algú tan fràgil. Lès- són els nostres avantpassats. 

privat 
No apte pera 
sonotones 
A la roda de premsa 
del vicepresident del 
Govern Jordi PUig
neró a Almenar, ini
cialment no hi havia 
micròfons a l'abast 
dels periodistes, amb 
la qual cosa per pre
guntar calia aixecar 
la veu. Quan va arri
bar el micro, la nostra 
companya va seguir 
en to alt i els timpans 
dels assistents van 
estar a punt de per
forar-se i si hi havia 
algun sonotone a la 
sala, segur que va 
explotar. 

Torni vostè 
demà 
No va ser l'única 
anècdota periodís
tica del dia, ja que 
un altre company a 
les 12.00 d'ahir es
tava en una roda de 
premsa convocada 
per la Generalitat 
per parlar de políti
ques d'habitatge. Al 
no anar-hi ningú, va 
preguntar i ens van 
informar que havien 
comès un error i que 
és avui. Doncs res, 
allà estarem ... 

la imatge 
del dia 
Carreteres 
més sostenibles 
La conselleria de Territo
ri ha començat a assajar 
a Lleida un pla d'asfal
tatge que n'afavoreix el 
reaprofitament, redueix 
•I consum d'energia i 
dura més. A la foto, la via 
d'Almenar a Almacelles, 
que ha estat pionera a 
implantar-lo. 

l'ascensor 

o 
Jaume Alsina 
President de bonÀrea, 
el grup alimentari de 
Guissona que inverti
rà 140 milions aquest 
any, amb 17 de repar
timent de beneficis 
als seus accionistes. 

o 
Gabri Garcia 
Personifiquem en l'en
trenador del Lleida 
tot l'aplaudiment que 
mereixen plantilla, 
afició i nova junta per 
mantenir viu el club 
aquesta temporada. 

Mercè Porté 
Presidenta del Col
legi d'Infermeria de 
Lleida, que fa sentir 
les seues justes reivin
dicacions en un sec
tor sanitari essencial 
per a la comunitat. 

KimJong-un 
Corea del Nord, país 
que comanda aquest 
dictador, reconeix 
ara el seu primer cas 

·· de Covid i es nega a 
rebre qualsevol ajuda 
externa de vacunació. 

IMPLANT DENTAL 490€ 

ORTODÒNCIA INVISIBLE 1990€ 

18 VISITA I ESTUDI GRATIS 

Balaguer 973 28 33 33 Mollerussa 973 64 33 33 o 
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