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L’actual seu del consell del Baix Cinca que centra la polèmica que investiga el fiscal d’Osca.

JOSÉ DÍAZ

MARÍA MOLINA
❘ FRAGA ❘ La Fiscalia d’Osca ha 
obert diligències arran de la de-
núncia presentada a finals de 
l’any passat pel president del 
consell del Baix Cinca, el soci-
alista Evaristo Cabestañ, contra 
el secretari interventor i els lla-
vors conseller d’Hisenda, Jaime 
Borbón, i president de l’orga-
nisme, Francisco García (del 
PAR) per presumptes delictes 
de malversació de cabals públics 
i frau contra l’administració que 
haurien comès amb les obres de 
la nova seu de l’ens comarcal. 
Tant els informes elaborats pels 
arquitectes com el jurídic en què 
es basa la denúncia, encarregats 
per Cabestañ, constaten que en 
les certificacions del projecte 
de reforma per a la nova seu i 
el seu annex complementari hi 
ha nombrosos errors que po-
den agrupar-se en la minva de 
qualitats, partides no executa-
des, partides duplicades, par-
tides dubtoses no justificades, 
partides de difícil verificació i 
errors en els preus de partides 
certificades, per la qual cosa la 
diferència entre el contractat i el 
realment executat presenta un 
sobrecost de 323.289,16 euros.

Els fets es remunten al 2012, 
quan PP i PAR tenien un acord 
de govern en virtut del qual el 
primer governava l’ajuntament 
i el segon, la comarca. Aquell 
any es van tornar a adjudicar 
les obres de la seu, que s’havia 
quedat a mig construir, a l’UTE 
integrada per Contructora de 
Calaf SAU i Construcciones Pi-
nillos SL per 1.187.383,73 mili-
ons. La nova seu es va inaugu-
rar fa cinc anys, encara que el 
projecte inicial es va adjudicar 
el 2010 a la Constructora Lum-
bierres per 1,9 milions i havia 
d’acabar-se el 2011. 

Tanmateix, aquesta firma va 
paralitzar els treballs aquell ma-
teix any per problemes de liqui-
ditat i l’organisme li va rescindir 
el contracte, per la qual cosa la 
constructora va presentar un 
contenciós. Durant els mesos 
que l’edifici va estar abandonat, 
es van xifrar danys per robato-
ris per 60.000 euros. 

Pel que fa a la nova adjudi-
cació, els tècnics constaten que 
són evidents “els errors injus-
tificables en el control de la 
direcció facultativa d’algunes 
certificacions d’obres” (vegeu 
les claus). Aquest diari no va 
poder contactar ahir amb cap 
dels implicats en aquest litigi 
malgrat diversos intents.

Fiscalia investiga les obres de la seu 
del Baix Cinca per presumpte frau
Obre diligències arran de la denúncia contra les certificacions d’obra de l’anterior 
equip de govern || Diversos informes tècnics i jurídics evidencien irregularitats

ADMINISTRACIÓ LITIGIS

Últim dia perquè es 
presenti la moció de 
censura al PSOE a Fraga
❘ FRAGA ❘ La investigació de la 
Fiscalia d’Osca per les obres de 
la seu del Baix Cinca, encara 
que es remunta a fets trans-
correguts fa anys, arriba just 
al mig d’una situació convul-
sa generada per l’anunci de la 
presentació d’una moció de 
censura per part de PP, PAR, 
Cs i Compromís per Fraga, a 
l’oposició de l’ajuntament de 
la capital de la comarca (su-
men 9 dels 17 regidors de la 
corporació), contra l’equip de 
govern socialista, que només 
té el suport d’Aragó Sí que 
Pot. Precisament, avui a les 
14.30 hores finalitza el ter-
mini perquè presentin la cen-
sura contra l’alcalde, Miguel 
Luis Lapeña (PSOE), que el 
mes passat va vincular la se-
ua continuïtat a una qüestió 
de confiança per donar llum 
verda al pressupost d’aquest 
any, que no va prosperar. 

En cas que no es presenti la 

moció de censura, demà di-
vendres es procediria a l’apro-
vació immediata dels pressu-
postos del 2018. Si, al contrari, 
es presenta, com és d’esperar 
després dels últims contactes 
entre els partits promotors per 

decidir qui és el candidat a l’al-
caldia, càrrec que tot sembla 
indicar recaurà en el popular 
Amadeo Sampietro, s’obrirà 
un termini de deu dies per al 
seu debat en una sessió plenà-
ria que se celebraria el dia 10 
d’abril a les 12 del migdia, ja 
que no es comptaria Setmana 
Santa.

DEBAT
Si hi ha acord a l’oposició        
i entra avui en secretaria, 
es debatria el proper              
dia 10 d’abril

LES CLAUS

Adjudicació
z El projecte de la seu va ser ad-
judicat el 2010 per 1,9 milions. 
Les obres es van parar el 2011 
per problemes econòmics de la 
primera constructora.

Readjudicació
z El consell va adjudicar el pro-
jecte inicial modificat el 2012 i 
un annex per resoldre deficièn-
cies pel temps de paralització 
per 1.187.383 milions.

Debat i votació
z  Segons la denúncia, Jaime 
Borbón (PAR) es va absentar en 
la votació de l’adjudicació per la 
seua condició de treballador de 
Constructora de Calaf, si bé hi 
ha constància que va participar 
en la primera reunió de la taula 
de contractació.

Certificacions
z La denúncia fa referència a al-
gunes certificacions, per exem-
ple la certificació cinquena, que 
ascendeix a més de 77.500 eu-
ros, sense aparent justificació, 
ja que no consta en cap modifi-
cat, ni està firmada per la direc-
ció facultativa de l’obra.

Llimiana reobre 
avui el Centre 
del Montsec

TURISME

❘ LLEIDA ❘ Llimiana comptarà 
a partir d’avui de nou amb 
l’hostal restaurant Centre del 
Montsec, que havia estat tan-
cat durant diversos mesos. 
L’establiment és de titulari-
tat pública però té la gestió 
encarregada a un particular. 
En aquest sentit, la reober-
tura del Centre del Montsec 
coincideix amb el preludi de 
la Setmana Santa, per quan 
es preveu que turisme rural, 
càmpings i hotels del Pirineu 
i el Prepirineu omplin els 
seus establiments al comen-
çar la temporada dels esports 
aquàtics.

Red Eléctrica 
preveu una línia 
fins a Barcelona

ENERGIA

❘ LLEIDA ❘ Red Eléctrica traurà 
a informació pública a l’abril 
el projecte de l’eix Magra-
ners-Begues, la nova línia de 
220 kV entre Lleida i Barce-
lona. El traçat tindrà una ex-
tensió de 184 quilòmetres i 
suposarà una inversió d’uns 
100 milions d’euros, una de 
les actuacions estrella que 
s’inclouen en la planificació 
de Red Eléctrica a Catalu-
nya fins al 2020. El delegat 
de l’empresa pública, Lluís 
Pinós, va assegurar que el 
traçat de la línia s’ha consen-
suat amb els corresponents 
ajuntaments afectats.

Debat sobre la 
transformació 
del Solsonès

PARTICIPACIÓ

❘ SOLSONA ❘ El consell del Sol-
sonès acollirà avui dijous a 
les 19.00 hores una reunió 
per prioritzar les accions que 
han proposat els veïns du-
rant el procés de participació 
que s’està duent a terme a la 
comarca. 

L’objectiu de la trobada 
és definir una estratègia co-
marcal per aconseguir una 
transformació positiva del 
territori i també donar a 
conèixer els resultats del pro-
cés i prioritzar els resultats 
obtinguts. Fins ara, més de 
250 persones han participat 
en el procés.

rcolomina
Resaltado
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Ple de la corporació provincial, que es va celebrar ahir.

LLEONARD DELSHAMS

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ La Diputació va instar 
ahir el ministeri de Foment a 
acceptar les al·legacions presen-
tades per l’ens provincial per 
millorar la viabilitat i seguretat 
del tram de l’N-230 entre So-
peira i la boca sud del túnel de 
Vielha. La corporació propo-
sa una nova variant a Vilaller, 
una altra a Bono, àrees d’esta-
cionament d’emergència per a 
camions, millorar els accessos 
al Pont i prioritzar l’execució 
de l’obra del tram de Sopeira 
fins al Pont de Suert. El ple va 
aprovar la moció consensuada 
pels grups del PDeCAT, Unitat 
d’Aran (UA) i el PSC, i el su-
port de Ciutadans, per dema-
nar a Foment que es portin a 
terme de forma urgent accions 
de manteniment i adequació per 
garantir la seguretat general a la 
carretera. A més, que el minis-
teri valori les al·legacions dels 
ajuntaments, el consell de l’Alta 
Ribagorça i el Conselh Generau 
d’Aran en relació amb l’estudi 
informatiu per refer l’N-230 
entre Sopeira i la boca sud del 
túnel de Vielha amb túnels i vi-
aductes. El debat de la moció va 
derivar en una càrrega contra 
la portaveu del Partit Popular, 
Dolors López, per la política del 
seu partit a l’hora de desenvolu-
par la connexió de Lleida amb 
Aran a través de l’autovia A- 
14. El president, Joan Reñé, va 

La Diputació demana a Foment que 
atengui les al·legacions per l’N-230
Tots els partits, menys el PP, exigeixen millores urgents per augmentar la seguretat 
de la via || Unanimitat per l’ús de l’aranès a les publicacions provincials

POLÍTICA PLENS

recalcar que l’únic responsable 
que en 8 anys només s’hagin fet 
16 quilòmetres d’aquesta via és 
el ministeri, i va augurar que 
si el ritme de les obres segueix 
així això “serà la cançó de l’en-
fadós”. Els diferents grups van 
recordar a López que precisa-

ment és Foment el que no atén 
les peticions del territori, la falta 
de diàleg és constant i l’únic res-
ponsable per desencallar aques-
ta via i l’N-240 és el ministeri de 
Foment i els seus responsables, 
van dir. El ple va aprovar per 
unanimitat una moció presenta-
da per la CUP on es va demanar 
l’ús de l’aranès a les publicaci-
ons de la Diputació, i una altra 
del Partit Popular per promoure 
la pràctica de l’esquí entre els 
escolars de tot Catalunya i no 
només els de les comarques del 
Pirineu, a la qual Ciutadans es 
va abstenir.

ESQUÍ ESCOLAR
El PP va sol·licitar ampliar  
la pràctica de l’esquí  
escolar a tots els  
centres de Catalunya

Moció d’ERC  
per demanar 
l’acostament dels 
“presos polítics”
■ El ple va aprovar tam-
bé una moció d’ERC on 
se sol·licita l’acostament 
dels “presos polít ics” 
d’acord amb el dret inter-
nacional que considera 
que l’allunyament peni-
tenciari és un “càstig so-
cial que atempta contra 
els drets humans”. El text 
va comptar amb el suport 
del PDeCAT (el diputat de 
la CUP no va poder assis-
tir a la sessió), l’abstenció 
del PSC i UA, i els vots 
en contra del Partit Popu-
lar i Ciutadans, que van 
lamentar les referències 
als presos d’ETA que fi-
guraven en el text de la 
moció. El debat de la mo-
ció va provocar tensions 
entre els independentistes 
i els portaveus del PSC, 
Cs i PP. Així mateix, el 
portaveu del PSC, Enric 
Colom, va defensar que 
són “polítics presos” i va 
dir que si es deixa de te-
nir respecte a les decisions 
dels jutges “deixaríem de 
ser demòcrates”.

Una llúdria es deixa veure 
i gravar a la canalització 
del riu Segre a Balaguer

MEDI AMBIENT FAUNA

❘ BALAGUER ❘ Dimarts passat es va 
deixar veure i gravar a la cana-
lització del riu Segre a Balaguer 
una llúdria. A l’enregistrament, 
de José Prieto, es pot veure com 
l’animal entra al riu per cap-
turar peixos. Segons van ex-
plicar Agents Rurals, fa anys, 
més d’una dècada, que se sap 
de la seua existència al riu Se-
gre, també a la canalització de 
Lleida i a la Mitjana. 

La novetat, segons els Rurals, 
és que l’animal es deixés gravar. 
“Això pot significar que ja s’ha 
acostumat a l’entorn i a les per-
sones”, van dir els agents. La 
llúdria és una espècie protegida 
i la seua presència ha augmentat 
en els darrers anys arran de la 
proliferació d’altres espècies in-
vasores al riu com per exemple 
els carpins.

La llúdria gravada a Balaguer.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al  
mòbil amb el codi.

CARRETERES TEMPORAL

El plafó que informa del tancament del port de la Bonaigua.

Tanquen el port de la Bonaigua  
a la Peülla per risc d’allaus
❘ LLEIDA ❘ Carreteres de la Ge-
neralitat va tancar dimarts a 
la nit el port de la Bonaigua 
a la zona de la Peülla al Cap 
del Port, al Sobirà, per risc 
d’allaus. La nevada de dimarts 
i el vent que es va registrar a 
la zona van provocar que el 
risc d’allaus passés de nivell 
quatre a cinc. Des de l’Asso-

ciació de Turisme de les Valls 
d’Àneu van explicar que con-
fien que avui es reobri aquest 
tram i continuï així durant el 
cap de setmana. Així mateix, 
van assumir que no es pogués 
netejar aquest tram pel tempo-
ral, risc d’allaus i les ratxes de 
vent, que van ser superiors als 
100 km/h.

Anglès i 
alemany al  
nou institut  
de Mollerussa
Carme Rosell serà la 
directora del centre

EDUCACIÓ

❘ MOLLERUSSA ❘ L’Espai Cultu-
ral dels Canals d’Urgell de 
Mollerussa va acollir ahir 
la presentació de l’equip 
directiu del nou institut de 
Mollerussa. Així, Carme Ro-
sell en serà la nova directora 
i Marina Mateu, la secretària. 
Totes dos van donar detalls 
del projecte educatiu que es 
posarà en marxa a partir de 
setembre, amb propostes 
com promocionar l’ús de la 
llengua anglesa en diverses 
assignatures i l’alemany com 
a optativa. L’ús de les noves 
tecnologies també serà pre-
sent i l’educació serà “per-
sonalitzada, cada alumne 
marcarà el seu ritme d’apre-
nentatge”, segons va remar-
car Rosell. 

Per la seua part, Mateu va 
explicar que la formació de 
grups serà “heterogènia” i 
que estaran en contacte di-
recte amb els familiars dels 
alumnes. També duran a ter-
me projectes interdisciplina-
ris dedicats al Canal d’Ur-
gell, entre d’altres. Una de les 
primeres tasques en què se 
centrarà l’equip directiu serà 
escollir el nom de l’institut.

El director dels serveis 
territorials d’Ensenyament, 
Miquel Àngel Cullerés, va 
recordar que començaran 
el curs dos grups de primer 
d’ESO, sumant un total de 60 
persones i hi haurà un total 
de 6 professors.

Gestió sobre els   
destins de muntanya
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El lobby 
empresarial Pallarsactiu, del 
Jussà i el Sobirà, participarà 
en un postgrau internacional 
sobre gestió de destinacions 
de muntanya, que impartirà 
la Universitat d’Andorra. La 
proliferació de nous allotja-
ments d’ús turístic va ser un 
dels temes que es van posar 
sobre la taula al desè congrés 
mundial de Turisme de neu 
i muntanya, que es va inau-
gurar ahir a Andorra

Ocupació per a 12 joves 
de l’Urgell i la Segarra
❘ LLEIDA ❘ Fins a dotze dels tren-
ta joves de les comarques de 
la Segarra i l’Urgell, d’entre 
16 i 25 anys, que participen 
al programa Joves per l’Ocu-
pació 2017/18 s’han incor-
porat al mercat laboral. El 
consell de l’Urgell va lamen-
tar que el programa no tingui 
continuïtat, informa Segre 
Tàrrega.

rcolomina
Resaltado
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Resaltado
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X. RODRÍGUEZ / M. MOGA
❘ LLEIDA ❘ La comunitat de pro-
pietaris de l’edifici Port de la 
Bonaigua i Baqueira Beret han 
arribat a un acord per parar els 
litigis que els veïns van impul-
sar contra el telecabina de l’es-
tació d’esquí a Ruda a la cota 
1.500. Fonts pròximes al cas 
van explicar ahir que la comu-
nitat rebrà dos forfets de tem-
porada per habitatge durant 
dos anys, a més d’una indem-
nització econòmica, encara que 
no van precisar la quantia. Les 
mateixes fonts van apuntar que 
encara és necessari que, des-
prés d’acceptar l’oferta, s’aca-
bi de formalitzar l’acord, del 
qual es beneficiarien unes 90 
habitatges. 

Per la seua part, l’alcalde de 
Naut Aran, César Ruiz-Cane-
la, va apuntar que amb l’acord 
“no serà necessari modificar el 
traçat del telecabina” i va con-
fiar que “a l’estiu el conflicte 
estigui solucionat”.

Els veïns denunciaven que la 
instal·lació representa una in-
tromissió en la intimitat perso-

nal i familiar com a conseqüèn-
cia de la seua proximitat amb 
els habitatges. En aquest sentit, 
el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya va rebutjar 
el 2011 que la infraestructura 
vulnerés aquests drets. 

A més, tant el telecabina de 
Baqueira com la urbanització 
de Ruda han estat objecte de 
diverses sentències en l’últi-
ma dècada que ha anul·lat les 
seues respectives autoritzaci-
ons. Després de cada sentèn-
cia, hi ha hagut nous plans i 
modificacions en la normativa 
urbanística per regularitzar el 
remuntador i el complex hote-
ler i residencial.

CONFLICTE
L’ajuntament de Naut Aran 
confia que el conflicte 
estigui tancat 
aquest mateix estiu

Acord per retirar el plet 
contra el telecabina de Ruda
La comunitat de veïns Port de la Bonaigua accepta l’oferta de 
Baqueira || Rebran forfets de temporada i indemnització

URBANISME LITIGIS

Imatge d’arxiu del telecabina de Baqueira a Ruda.

LES CLAUS

Anys de litigis
z La comunitat de propietaris 
de l’edifici Port de la Bonaigua, 
pròxim al telecabina, va impul-
sar els litigis, que es remunten 
a mitjan dècada passada.

Tribunals
z El TSCJ va anul·lar la llicèn-
cia d’obres per a la base del 
remuntador, el pla especial 
per al telecadira del 2005, el 
pla per al telecabina del 2007 
i  el  projec te construc tiu i 
d’explotació.

Els Bombers van evacuar ahir l’excursionista a Tremp.

RESCATS MUNTANYA
BOMBERS DE LA GENERALITAT

❘ ESPOT ❘ Els Bombers van res-
catar ahir un excursionista 
francès de 70 anys que va 
passar la nit en un refugi 
d’Espot i tenia possible con-
gelació als dits de la mà. 

Els serveis de rescat van 
rebre l’avís cap a les 9.25 ho-
res d’ahir després que l’ex-

cursionista, que feia travessia 
amb raquetes, passés la nit al 
refugi d’Amitges. 

A causa del vent, es van 
mobilitzar motos de neu per 
al rescat, però finalment va 
poder sortir l’helicòpter que 
els va traslladar a l’hospital 
de Tremp.

Rescaten un excursionista amb 
possible congelació a Espot

Un sindicat de Mossos   
denuncia la falta d’agents

TRÀNSIT EFECTIUS

❘ BARCELONA ❘ El sindicat de 
Mossos d’Esquadra Sap-Fe-
pol va relacionar ahir l’aug-
ment dels accidents de trànsit 
des de principis del 2018 a 
Catalunya amb la reducció 
de les patrulles preventives 
a les carreteres i autopistes 
catalanes. La portaveu del 
sindicat, Imma Viudes, i el 
secretari de l’especialitat de 
trànsit, Iñaki Zamora, van 

explicar que els controls de 
trànsit en rotondes i creus no 
són efectius, de forma que 
insten el Servei Català de 
Trànsit a canviar el model de 
prevenció després que el pas-
sat cap de setmana l’organis-
me anunciés més presència 
policial a les carreteres. Per 
a això, el sindicat va recla-
mar més agents en el servei 
de Trànsit.

FAUNA MEDI AMBIENT
AGENTS RURALS

L’ànec canyella es tracta d’una espècie poc comuna a Catalunya.

Els rurals recullen el cadàver          
d’un ànec canyella a Tornabous
❘ TORNABOUS ❘ Els Agents Rurals 
van recollir ahir el cadàver d’un 
exemplar d’ànec canyella (Ta-
dorna ferruginea) a Tornabous. 
Segons van explicar a través del 
seu compte a Twitter, es trac-
ta d’una espècie poc comuna 
a Catalunya. L’animal estava 

identificat mitjançant una ane-
lla de col·lecció privada. D’altra 
banda, deu voltors recuperats 
al Centre de Fauna Salvatge de 
Vallcalent seran traslladats avui 
a Israel per ser alliberats, dins 
del programa de reintroducció 
d’aquesta espècie al país.

rcolomina
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La sala del monestir que acull l’art del Museu de Lleida va obrir al públic el 23 de febrer passat.

ÒSCAR MIRÓN

REDACCIÓ
❘ VILANOVA DE SIXENA ❘ Si la reober-
tura de les visites al monestir 
de Sixena el 23 de febrer pas-
sat–amb la incorporació de les 
44 obres d’art procedents del 
Museu de Lleida– ja va suscitar 
crítiques sobretot a la localitat 
oscenca a l’obrir només en di-
vendres i dissabte i tancar-se al 
públic els diumenges, l’anunci 
ahir que el cenobi també tanca-
rà les portes durant els dies fes-
tius d’aquesta Setmana Santa 
per exprés desig de les monges 
que habiten a l’edifici ha redo-
blat la polèmica i les crítiques. 

I és que les religioses de l’orde 
de Betlem han considerat que 
aquests dies de Setmana Santa 
són més propis del recolliment 
i l’oració que de visites guiades 
i turistes contemplant les obres 
d’art de l’exposició inaugurada 
fa tot just un mes pel president 
d’Aragó, Javier Lambán, i que 
des d’aleshores ha rebut una mi-
ca més de 700 visitants. 

L’alcalde de Vilanova de Si-
xena, Ildefonso Salillas, es va 
mostrar contrari a aquesta de-
cisió i reclamarà l’obertura de 
les dependències. “Espero que 
es pugui arreglar, això no bene-
ficia ningú, perquè parlem que 
en unes vacances no es pugui 
visitar un lloc habilitat per a ai-
xò”, va criticar. 

Salillas va recordar que exis-
teix un conveni entre les admi-
nistracions i les religioses del 
monestir per a l’obertura del 
complex, “que vam firmar l’any 

Sixena tanca per Setmana Santa
Malestar a Aragó davant de l’anunci que l’art traslladat des de Lleida no podrà 
veure’s aquestes festes || L’ajuntament reclama l’obertura del monestir
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passat, contempla visites en di-
vendres, dissabte i diumenge i 
no es parla res de Setmana San-
ta, amb la qual cosa veig que no 
s’està complint”, va sentenciar, 
contrariat. 

El Govern d’Aragó, que té 
previst presentar el dia 4 d’abril 
un pla director de rehabilitació 
de l’edifici, va assegurar que 
dins d’aquest pla es negocia una 
ampliació dels horaris de visita 
amb les monges.

n El Museu de Lleida acolli-
rà el dimecres 28 (19.00 h) 
una taula redona organit-
zada entorn de l’exposició 
Presos polítics a l’Espanya 
contemporània. Sota el lema 
Creació i censura, el debat, 
moderat pel director del Mu-

seu Morera, Jesús Navarro, 
comptarà amb l’escriptor 
Francesc Serés, la historia-
dora Pilar Parcerisas, el pro-
fessor d’Història de l’Art de 
la UAB Joan Maria Minguet 
i el raper Valtonyc, acabat de 
condemnar a presó.

Creació i censura amb el raper 
Valtonyc al Museu de Lleida

Una xarrada obre 
dissabte el festival 
Pyrenades

CERTÀMENS

❘ SALARDÚ ❘ Salardú, a la Val 
d’Aran, escalfa motors per a 
la vuitena edició del seu fes-
tival Pyrenades, que tindrà 
lloc del 24 al 31 de març. El 
catedràtic Eduardo Martínez 
serà l’encarregat d’obrir el 
certamen a les 18.00 hores 
amb una conferència sobre la 
literatura i la pintura pirinen-
ques. El seguirà a les 22.00 
hores una sessió de cine de 
muntanya amb la projecció 
del documental Més enllà del 
Kumbhakarma, d’Òscar Ca-
diach, que parla del primer 
nepalès que va coronar els 14 
pics de 8.000 metres.

Los Titiriteros de 
Binéfar celebren 
el 40è aniversari

ARTS ESCÈNIQUES

❘ BINÈFAR ❘ Los Titiriteros de 
Binéfar celebren el seu 40è 
aniversari a La Casa De los 
Títeres de Abizanda amb 
un cicle d’espectacles que 
començarà diumenge amb 
l’estrena de Chorpatélicos, 
que combina poesia, música 
i titelles. El dijous i el diven-
dres de la setmana vinent 
interpretaran les tres últi-
mes funcions d’El bandido 
Cucaracha. Destaca també 
En la boca del lobo,una obra 
guanyadora d’un Premio Na-
cional de Teatro i que tindrà 
lloc el 31 de març.

LITERATURA INICIATIVES
LLEONARDS DELSHAMS J. GÓMEZ

Lleida celebra el Dia Mundial de la Poesia amb la lectura de l’obra de Marc Granell en diferents localitats
❘ MOLLERUSSA ❘ La Biblioteca Co-
marcal Jaume Vila de Mollerus-
sa va acollir ahir l’acte central a 
Lleida del Dia Mundial de la Po-
esia, amb la lectura en diferents 

llengües del poema escrit per 
a aquesta jornada pel valencià 
Marc Granell, així com el con-
cert de Meritxell Gené en home-
natge als escriptors Manuel de 

Pedrolo i Maria-Mercè Marçal, 
segons va informar J. Gómez. 
A Lleida, la Biblioteca Pública 
va celebrar un acte conjunt amb 
l’associació Down Lleida, els 

usuaris de la qual van llegir la 
poesia i un manifest reivindica-
tiu amb motiu del Dia Mundial 
de la Síndrome de Down (vegeu 
la pàgina 43).

Així mateix, també es van 
organitzar activitats literàries 
en altres localitats com Tàrrega, 
les Borges Blanques, Juneda, 
Tremp i Sort.
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