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Muere el conductor de una moto 
en un accidente en Castelldans 
..,. El fallecido, de 
~agraners, terúa 
49 años y viajaba 
en sentida lleida 

..,. Choca con un 
turismo cuyos 
dos ocupantes 
resultan heridos 

..,. El siniestro 
causa congestión 
en la C -233, con 
paso alternativa FOTO: Núria Garcia / los Bombers tuvieron que excarcerar a uno de los ocupantes del vehiculo 

La Pobla prefiere llamar 1-0 al 
paseo dedicado a Josep Borrell 
La consulta convocada por el 
consistorio de la Pobla de Segur 
obtuvo una baja participación, 
puesto que sólo acudieron a las 
urnas 322 vecinos (la población 
tiene 2.949 habitantes). La gran 
mayoría de los votos, un total 
de 250, se decantaran a favor 
de cambiar el nombre del Pas
seig de Josep Borrell por el de 
1-0 mientras que 64 1o hicieron 
en contra. El alcalde de la Pobla, 
Marc Baró, dijo que ahora el 
consistorio analizara "los pros y 
los contras" y toma ra una deci
sión esta misma sema na. En pa
ralelo, el PSC anunció ayer que 
el sabado 1 de abril concedera 
el Premi Valors Europeus a Jo
sep Borrell Fontelles. 

LOCAL I PAG.7 
FOTO: ACN / la consulta se realizó ayer en la Pobla de Segur 

El Lleida tae en 
Sagunto (4-0) 
y sigue cerca 
del descenso 

1·22 

CASA NETA 

Es la cuarta 
víctima mortal 
en tres días 
tras el choque 
de la Fuliola 
Las carreteras de Lleida han 
vivido una semana tragica. Y 
es que el viernes murieron los 
tres ocupantes de un todote
rreno en la Fuliola al chocar 
contra un camión. A las tres 
víctimas del viernes se les su
mó ayer el accidente de Caste
lldans, que eleva a cuatro los 
fallecidos en sólo tres días. 

--- TEMA DEL o[A I PAG.3 

El AEM empata 
ante el Eibar 
un partido que 
pudo ganar (1-1) 

Neteja és 
Benestar 

15 anys 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



~--------------------------------------------------------------------------------------------~ --- --- - ----- ---

La l]añana Dl LLU NS 13 DE MARÇ DE 2023 ). LLEI DA 7 

Els veïns de la Pobla decideixen 
deixar sense passeig Josep Borrell 
i canviar el nom per l d/Octubre 
La consulta tira endavant amb el 78% dels vots favorables, 
però amb una baixa partiè1 pació amb un tota l de 322 votants 
La Pobla ha dictat sentència. 
Els veins, finalment, van 
decidir ahir en la consulta 
deixar sense carrer Josep 
Borrell I canviar-lo per 
passeig 1 d'Octubre. 

La Pobla de Segur 
A. SANCHEZ / ACN 
En la consulta popular convoca
da per l'Ajuntament, un 78% dels 
vots (250} van ser favorables a 
aquest canvi, mentre que 64 van 
preferir l'opció de mantenir l'ac
tual nom del passeig. També va 
haver-hi cinc vots en blanc i tres 
nuls. La participació, però, va ser 
molt baixa si tenim en compte 
que només 322 veïns a la sala de 
plens del consistori per decidir 
aquest polèmic canvi de nomen
clatura. Cal tenir en compte que 
la Pobla té 2.949 habitants i que 
en aquest referèndum podien 
participar les persones majors de 
16 anys nascudes o domiciliades 
al municipi. 

Segons va informar Pallars Di
gital, la consulta es va celebrar 
amb una barreja de desconeixe
ment i poc interès entre els veïns. 
De fet, algunes persones van as
segurar que o bé no sabien que 
la votació tindria lloc, o bé refu
saven directament participar-hi. 
Per la seva banda, l'alcalde de la 
Pobla, Marc Baró, va fer una valo
ració "positiva", ja que es va com-

L' 'Alcarràs Florit' 
reuneix més de 
300 persones 
de Catalunya 
El primer cap de setmana de la 
desena edició de l'Alcarràs Florit 
ha atret aquest 11 i 12 de març 
més de 300 persones procedents 
de diferents llocs de Catalunya. 
Arran l'èxit de la iniciativa, l'Ajun
tament ha decididt ampliar els 
dies de les rutes i també hi haurà 
excursions el 18 i 19 de març, se
gons va comunicar l'alcalde. 

FOTO: Ignasi Gómez (ACN) I Una de les votants a la consulta de la Pobla de Segur celebrada ahir 

plir l'objectiu de la consulta, "do
nar veu a la gent del poble". 

Baró va afegir que "ara, l'equip 
de govern decidirem quines ac
cions prendrem i analitzarem els 
pros i els contres" i va avançar 
que la decisió es prendrà "durant 
la setmana vinent". L'alcalde va 

recordar que la consulta sorgeix 
arran de les declaracions que "el 
nostre gran amic" va fer amb rela
ció al procés independentista. 

Segons Baró, el posicionament 
i les intervencions de Borrell van 
"menystenir i enfadar" la pobla
ció. Miquel Vidal, que va ser un 

dels participants en la consulta, va 
manifestar la seva decisió de vo
tar a favor de canviar el nom del 
passeig. "Al principi era un home 
brillant", però va dir i fer "coses 
vergonyoses" en els darrers anys. 
Antonio Guixé es va posicionar en 
la mateixa línia, tot i que ara creu 

El PSC atorga 
a Borrell el seu 
premi als valors 
europeus el . 
pròxim I d'abril 

Precisament, ahir, coincidint 
amb la celebració de la con
sulta a la Pobla de Segur, el 
PSC va anunciar la convoca
tòria d'un acte d'entrega del 
premi als Valors Europeus a 
Josep Borrell, programat per 
a 1'1 d'abril vinent a la seu 
dels socialistes catalans a Bar
celona, amb la participació 
del primer secretari del par
tit, Salvador lila. Josep Borrell, 
del PSOE, va néixer a la Pobla 
de Segur el1947, però ha fet 
bona part de la seva carrera 
política a Madrid. Als anys 80 
va ser diputat i ha estat diver
ses vegades ministre. 

que "és l'enemic número 1 de 
Catalunya" i, per tant, ha decidit 
votar· per treure el seu nom del 
passeig. 

La consulta va començar a tra
mitar-se l'any 2018, quan el Ple de 
la corporació va aprovar una mo
ció per tirar-la endavant. 

La Paeria participa 
demà a la jornada 
d'introducció a 
les Smart Cities 

L'Ajuntament de Lleida partici
parà demà a la Jornada d' Intro
ducció a les ciutats inteHigents 
(Smart Cities). La participació 
de La Paeria es concretarà en 
l'explicació del projecte pilot 
sobre el sistema d' informació 
satel·litària per al monitoratge 
de l'acumulació de residus del 
municipi. S'ha iniciat una prova 
pilot amb l'empresa SpaceSur 
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Elena Trapé esmicola 
I/impacte d/una ruptura 
amorosa a la Vall Fosca 
La directora torna amb la pel·lícula 
'Els encantats' al Festival de Màlaga 
Màlaga 
ACN 

Elena Trapé retrata a Els encan
tats l'impacte que té per a una 
mare una ruptura amorosa i com 
gestiona el buit que deixa l'absèn
cia del seu fill. En declaracions a 
IJ\CN, explica que volia narrar 
la història de la protagonista, la 
Irene, "des de l'escolta, el silenci 
i les seves reaccions". De fet, el 
subtext i tot allò no verbalitzat és 
una part que li interessava molt a 
la directora perquè "enriqueix la 
pel·lícula". El rodatge de Els en
cantats es va allargar sis setma
nes als paratges d'Antist, a la Vall 
Fosca (Pallars Jussà), la zona on 
fugirà la protagonista. 

Trapé estrena el film al Festi
val de Màlaga, on Les distàncies 
va guanyar l'any 2018 millor pe
l·lícula, direcció i actriu exaequo. 
El film està protagonitzat per l'ac
triu catalana Laia Costa i compta 
amb P.ep Cruz, Aïna Clotet, Dani 
Pérez Prada i la debutant Ainara 
Elejalde al repartiment. El guió de 
la pel·lícula és de Trapé i Miguel 

FOTO: ACN I L'actriu Laia Costa, en una escena de 'Els encantats' 

lbañez Monroy i Trapé relata la 
història d'una dona que després 
d'una separació es refugia en un 
petit poble. 

Al poble d'Antist la protagonis
ta buscarà recuperar el sentiment 
de seguretat que tenia, quan de 
petita, estiuejava a la zona. Trapé 

situa la protagonista en situacions 
incòmodes. "És com si ella fugís 
endavant i no acaba d'encaixar 
enlloc i la intenció era que l'es
pectador sentís que allò era una 
olla a pressió que al final explota". 
Explica que al llarg del film "hi ha 
una sensació de fracàs". 

FOTO: C. Brehman (EFE} I L'arribada de l'actriu Fan Bingbing a la ceremònia al Dolby Theatre de Hollywood 

Glamur i canvi de color de la 
catifa als Oscar de Hollywood 
El Dolby Theatre de Los Angeles ha acollit aquesta ma
tinada la 95a edició de la gala dels Oscar, els guardons 
del cinema nord-americà. Com es habitual, la arribada 

de les estrelles va provocar la alegria del públic aplegat 
per veure-les. Enguany, però, cal assenyalar una nove
tat: la tradicional catifa que rep els actors i actrius no 
era vermella sinó que era de color xampany. La pel·lí
cula 'Tot alhora a tot arreu' partia com la gran favorita 
de la gala, ja que comptava amb once nominacions. 

L'arpa d~nna Amigó 
sedueix el públic de 
l~RCA d~lmacelles 

FOTO: J.P.I Una imatge de l'actuació de divendres d'Anna Amigó 

La Sala ARCA va acollir diven
dres l'actuació de la gran arpis
ta i compositora de l'Espluga de 
Francolí Anna Amigó. Es tracta 
de la segona vegada que Anna 
Amigó actua a les Nits de Taver
na, ja que el 2017 ho va fer amb 
el duet de violí i veu Formiga 
and Cigale, que integra amb Eva 
Genniaux. 

En aquesta ocasió, el públic 
va poder gaudir de l'espectacle 
El cançoner R-evolucionat on An
na Amigó presenta els romanços 
del cançoner català, d'una ma
nera diferent, que va ser acollit 
amb grans aplaudiments. Anna 

Amigó s'ha pres la llicència artís
tica de fer a aquest llegat musi
ca l un gir considerable. "Origi
nalment, eren balades amb rnés 
tonalitat i molt extenses, que he 
transformat cap a ambients_ me
nors, així com les lletres, ja que 
avui dia hi ha coses- d'aquella 
època que no s'explicarien, que 
es narrarien d'una altra manera 
o fins i tot es convertirien en al
tres fets diferents", manifesta. 

Al repertori que va brindar al 
públ ic no van faltar El Testament 
d'Ame/ia, Isabel (Dotze cava
llers) o La Dama de Reus (El Ca
pitel·lo). 

F010: Núria Garcia I L'espectacle va tenir una bona acollida 

L'òpera 'Madama Butterfly' 
enlluerna la Llotja de Lleida 
L'última producció d'Òpera Ca
talunya va arribar ahir al Teatre 
de la Llotja de Lleida. Es tacta 
de Madama Butterfiy de Giaco
mo Puccini, l'òpera amb què va 

debutar l'Associació Amics de 
l'Òpera de Sabadell ara fa 40 an
ys, el 7 d'octubre de 1982, i una 
de les més representades dins la 
temporada Òpera a Catalunya. 
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