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COMARQUES
ÒSCAR MIRÓN

MUNICIPIS OBRES

Balaguer ultima la
reforma del centre
amb el carrer Botera

Esquí obligatori per a
180 alumnes d’Aran
❘ VIELHA ❘ Fins a un total de 180
alumnes de tercer i quart de
Primària de les escoles de la
Val d’Aran: 120 de l’Escola
Garona de Vielha, 30 del
col·legi Sant Roc de Bossòst
i de l’escola estudi Alejandro
Casona de Les, i 30 de l’escola ZER Val d’Aran (Naut
Aran), inicien avui a Baqueira el programa Esport Blanc
Escolar, que inclou l’esquí
com a matèria curricular en
educació física.

Inicia la millora de la via, que enllaça la
plaça Mercadal amb la muralla || El projecte
està cofinançat per la taxa turística
E. FARNELL

❘ BALAGUER ❘ La reforma del centre
històric de Balaguer quedarà
pràcticament finalitzada una
vegada que acabin els treballs
d’urbanització del carrer Botera. Es tracta d’una de les principals vies del nucli antic, que
enllaça la plaça Mercadal amb
el Portal del Gel, a la muralla
medieval, i que permet unir
també els barris del Secà i el
Firal amb el centre de la localitat. Les obres s’iniciaran dilluns
que ve i inclouen la renovació
de tot el paviment, part de la
qual encara manté les tradicionals llambordes, així com la
instal·lació de tots els serveis
com el gas, la llum, la xarxa d’aigua i de telefonia, a més d’instal·lar una xarxa de desaigües
pluvials per evitar avingudes.
Així ho va confirmar el regidor
d’Obres de l’ajuntament, Gerard Torres, que va destacar el
“lamentable estat actual de la
via” i la necessitat d’actuar-hi
al més aviat possible. En aquest
sentit, Torres va apuntar que
la via tornarà a tenir un tram
de llambordes, “per conservar
la imatge d’aquest traçat i un
altre tram de paviment ceràmic”. El consistori de Balaguer

Pendent la
prolongació de la
via fins al carrer
Santa Maria
n Una altra de les actuacions pendents al centre
històric de la capital és la
prolongació del carrer Botera fins a enllaçar amb el
carrer Santa Maria, a la
falda del temple gòtic del
segle XIV. L’edil d’Obres,
Gerard Torres, va avançar
que precisament aquesta
actuació s’ha inclòs a la
proposta de pressupost
per aquest 2018, en el
qual treballa actualment
l’equip de govern. Per
la seua part, l’alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, va assegurar que la
dificultat de les obres del
carrer Botera recau en el
pendent de la via i l’enllaç
amb el carrer Santa Maria i el carrer Minerva. Al
Botera hi ha mig centenar
d’habitatges i no hi haurà
contribucions especials
per als veïns.

Alcarràs exigeix respecte
davant atacs a les xarxes
❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Alcarràs va difondre ahir un
comunicat per exigir “respecte” davant d’atacs a les
xarxes socials contra el consistori, els regidors i els veïns
del poble mitjançant missatges “irrespectuosos” i “falsos”. Bona part procedeixen
d’usuaris contraris a l’independentisme. El consistori
va advertir que “es reserva
el dret d’emprendre accions
legals contra els que actuïn
així”.
Imatge del carrer Botera del centre històric de Balaguer.

va adjudicar les obres a la firma
Comprat per un import total de
147.000 euros. La reforma del
carrer Botera forma part del
projecte de millora de l’accessibilitat del turisme cultural al
Balaguer medieval, finançat
en part per la taxa turística de
la Generalitat i amb un crèdit
d’1,4 milions d’euros que l’ajuntament va demanar per assumir
aquesta i altres obres a la capital. La Generalitat va concedir
al consistori de Balaguer el 2016

MEDI AMBIENT VESSAMENTS

Ipcena insta a clausurar l’escorxador
de Navès per abocar aigua residual
❘ LLEIDA ❘ Ipcena ha denunciat
davant de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) els vessaments d’aigües residuals que
presumptament porta a terme
l’escorxador del Pla d’en Ros
a Navès (Solsonès), propietat
de l’empresa Comercial Salvi.
Els abocaments d’aigua i sang
sense tractar els va localitzar
dilluns passat al torrent Mal,
afluent del riu Aigua d’Ora, un
ramader propietari d’un pou
situat a pocs metres. La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació. Els ecologistes exigeixen la clausura de l’escorxador
mentre es resol el problema, la
restauració de la part contaminada i que s’imposi una sanció
a l’empresa.
El portaveu d’Ipcena, Joan
Vázquez, va criticar la firma
per haver comès “frau” ja que
tota l’aigua que han abocat

un subvenció de 314.000 euros
procedents de la recaptació de
la taxa turística per abordar
un ampli projecte de millora
d’accessibilitat a l’església de
Santa Maria i el seu entorn. La
subvenció finançarà la meitat
del projecte, que ascendeix a
628.000 euros. El projecte s’ha
de completar en tres anys i ja
s’ha abordat la senyalització del
centre i adequació de l’entorn de
la Reguereta, i queda millorar
l’accés al temple.

Ajuts per a tres
projectes del Pallars
❘ LLEIDA ❘ L’associació Alba Jussà i les cooperatives Envall
Cooperativa (Pallars Jussà)
i Escola d’Oficials Forestals
han estat beneficiàries d’una
subvenció com a projectes
singulars en el marc de la
Xarxa d’Ateneus Cooperatius, amb un total de 178.000
euros. Se’ls ha valorat que
promouen l’economia social
fomentant la reactivació econòmica i l’ocupació.

FIRES PROMOCIÓ
PAERIA

ACN

Assistents a la trobada de la xarxa de Ciutats AVE a Madrid.

Promoció de Lleida a la fira Fitur
de Madrid, que s’inicia avui
Detall del vessament motiu de la denúncia d’Ipcena a Navès.

s’ha estalviat portar-la a la
depuradora.
L’escorxador fa tres anys que
és gestionat per Comercial Salvi, després que un expedient

de l’Agència de Salut el 2014
obligués a tancar de manera
cautelar l’antic escorxador
Berguedà-Solsonès a causa de
deficiències higièniques.

❘ LLEIDA ❘ La Diputació donarà a
conèixer l’oferta turística de
Lleida a la fira Fitur 2018, que
se celebra a Madrid des d’avui
dimecres i fins dissabte vinent,
dia 20. A l’estand dedicat a Catalunya es mostraran novetats
als productes d’esports d’aven-

tura, neu o gastronòmics. Així
mateix, la Paeria de Lleida va
participar ahir dimarts en el
marc de la fira de turisme en la
presentació del Pla Estratègic
2018-2021 de la Xarxa de Ciutats AVE, de la qual forma part
la ciutat de Lleida.
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■

Tremp. Els llums dels telèfons mòbils van recordar els polítics empresonats fa tres mesos.

Balaguer. La demanda de llibertat per als Jordis es va repetir a Balaguer.
SEGRE TÀRREGA

ACN

Diverses columnes de
manifestants es van unir
davant del TSJC.

Tàrrega. La capital de l’Urgell es va solidaritzar amb Sànchez i Cuixart.
C. SANS

Prop de mil persones reclamen
a Lleida llibertat per als Jordis

La Seu d’Urgell. Desenes de veïns es van donar cita a la capital.

La marxa de Barcelona reuneix 17.000 manifestants
❘ LLEIDA ❘ Entre 700 i 1.000 persones (segons l’ajuntament
i l’organització, respectivament) amb bufandes grogues
es van concentrar ahir a la
plaça Paeria de Lleida per
exigir la llibertat del president d’Òmnium Cultural i del
diputat electe pel PDeCAT,
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez,
respectivament, al complir-se
tres mesos de la seua entrada
a la presó de Soto del Real.
Els manifestants convocats
per l’ANC i Òmnium, que
van reclamar una vaga general i van demanar tallar els
carrers, també van exigir la

llibertat d’Oriol Junqueras i
Joaquim Forn.
Després de deu m i nut s
cridant “Llibertat”, la coordinadora de l’ANC a Lleida,
Rosa Burrell, i la presidenta
d’Òmnium Lleida-Ponent,
Montserrat Torres, van llegir
un manifest que va finalitzar

ASSISTÈNCIA MASSIVA

Milers de persones es
van concentrar davant
dels ajuntaments a
tot el territori català

amb el cant d’Els Segadors.
La protesta es va repetir de
forma simultània davant dels
ajuntaments de molts municipis de la província, entre els
quals Balaguer, Tàrrega, les
Borges Blanques, Bellpuig, la
Seu d’Urgell i Tremp. A Barcelona van assistir 17.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
Cinc columnes van sortir dels
barris de Gràcia, Poblenou, Esquerra de l’Eixample, Dreta de
l’Eixample i Ciutat Vella per
anar a les portes del Tribunal
Superior de Justícia, on van encendre simbòlicament els llums
dels mòbils.

Les Borges. Desenes de veïns de la ciutat també van sortir al carrer.
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Relleu a l’Orfeó Lleidatà

Xavier Quinquillà deixa la direcció després de ser elegit diputat ||
El substitueix Òscar Enrech, que era l’actual director financer
❘ LLEIDA ❘ Xavier Quinquillà, fins
ara director general de la Fundació Orfeó Lleidatà, obrirà a
partir d’avui un parèntesi en
la seua activitat professional
vinculada a la històrica entitat
musical lleidatana per poder
assumir els nous reptes polítics
com a diputat electe per JxCAT
a Lleida al Parlament de Catalunya, segons va anunciar
ahir l’entitat en un comunicat.
Quinquillà ha estat vinculat
professionalment amb l’Orfeó
durant els últims divuit anys,
primer com a director de l’Escola de Música i després com
a director general. Durant
aquest període, l’Orfeó Lleidatà ha viscut una important
transformació, incrementant
i diversificant les activitats
fruit de la professionalització
i del desenvolupament de nous
projectes.
Val a destacar l’acabament
de les obres de la nova seu social –en una primera fase el
2008 amb la posada en marxa
de la primera i segona planta
de l’edifici del carrer Sant Martí, i més tard el 2014 amb la
inauguració de l’Espai Orfeó– i

FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ

L’Any Pedrolo inclourà
més de 50 activitats i
la reedició de 14 llibres
EUROPA PRESS

Quinquillà i Enrech, ahir amb el president, Antoni Soliva (centre).

la posterior creació de la fundació. Malgrat aquest parèntesi
polític, Quinquillà continuarà
vinculat amb la Fundació Orfeó Lleidatà com a nou membre
del seu patronat. El substituirà
com a nou director el fins ara
responsable financer de l’entitat, Òscar Enrech, llicenciat
en Economia i amb estudis de
música i gestió cultural.
D’altra banda, la vicepresi-

denta de la Diputació i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Rosa
Pujol, va dir ahir que Montse
Macià –elegida també diputada al Parlament de Catalunya
per JxCAT– “continua sent la
directora de l’Insitut d’Estudis Ilerdencs” i que “encara
no s’ha plantejat cap possible relleu en la institució fins
que es constitueixi la cambra
catalana”.
JAUME BARRULL

CULTURA POPULAR DISTINCIONS

La dist inció ta mbé té en
compte “la trajectòria incansable, persistent i desinteressada
de Sisco Farràs dins del col·leccionisme de béns de consum
d’ús quotidià, i que ha contribuït enormement a preservar el
patrimoni etnològic del Pallars
i a divulgar-lo”. Farràs rebrà el
guardó en un acte a la botiga
museu Ultramarins i Colonials
de Salàs a les 12.00 hores.

❘ BARCELONA ❘ L’Any Pedrolo,
amb motiu del centenari
del naixement de l’escriptor
lleidatà Manuel de Pedrolo,
inundarà el territori català
amb més de mig centenar
d’activitats, així com la reedició de 14 llibres durant
aquest 2018. Així ho va explicar ahir a Barcelona la comissària de l’efemèride, Anna Maria Villalonga, amb la
directora de la Institució de
les Lletres Catalanes, Laura
Borràs, i la filla de l’escriptor
de l’Aranyó, Adelais de Pedrolo. Més enllà de la seua
novel·la més recordada, Mecanoscrit del segon origen,

de la qual “va acabar sent
pres”, la commemoració vol
donar a conèixer l’escriptor
en tota la profunditat i diversitat de facetes com a poeta,
dramaturg, articulista i traductor, va ressaltar Borràs.
Per a la filla de l’autor, la celebració vol reivindicar “el
valor com a escriptor i com a
intel·lectual compromès amb
aquest país”, per la qual cosa
va celebrar la reedició de 14
obres enguany, que s’afegeixen a les 9 de l’any anterior.
Altres activitats seran la museïtzació de la casa familiar
de Tàrrega i simposis a la
Universitat de Barcelona i
l’Institut d’Estudis Catalans.

Exposició fotogràfica de Fontcuberta a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ La fundació Marguerida de Montferrato de Balaguer inaugura divendres Quan bado res no pesa, una exposició que se centra en l’obra Gastropoda del Premi Nacional
de Fotografia Joan Fontcuberta i que estarà oberta al públic
fins al divendres 20 d’abril.

U2 torna al setembre a Madrid amb nova gira
❘ MADRID ❘ La banda irlandesa U2 torna a Madrid el 20 de setembre al cap de 13 anys sense actuar a la capital espanyola.
Segons va anunciar ahir la promotora Doctor Music, el concert s’emmarca en la gira europea Experience+Innocence,
que també passarà per Amsterdam i París, entre d’altres.

Premien l’impulsor de les
Botigues Museu de Salàs
❘ SALÀS DE PALLARS ❘ L’historiador
pallarès Francesc Farràs rebrà
diumenge el Premi Joan Amades de cultura popular i tradicional 2017, atorgat per l’Associació Cultural Joan Amades en
reconeixement a la seua tasca
dedicada a preservar el patrimoni etnològic des de l’àmbit
local, que l’ha portat a impulsar
les Botigues Museu de Salàs de
Pallars.
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Dos companyies lleidatanes, a la biennal de Nantes
❘ NANTES ❘ La lleidatana Campi Qui Pugui Produccions i el
grup de percussió de Cervera Sound de Secà participen des
d’avui en la biennal d’espectacles internacionals de Nantes
(França), que organitza el departament de Cultura.

James Ellroy i Don Winslow, en la pròxima ‘BCNegra’

Francesc Farràs.

❘ BARCELONA ❘ La Setmana de Novel·la Negra de Barcelona
centrarà la pròxima edició en l’assetjament i des del 29 de
gener fins al 4 de febrer acollirà un centenar d’autors com
James Ellroy, Don Winslow, Louise Penny i Claudia Piñeiro,
entre d’altres.

