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El nou alcalde de Gimenells seguirà al 
capdavant de l’EMD del Pla de la Font

MUNICIPIS MOCIÓ DE CENSURA

El ple de la moció de censura a Gimenells dimarts passat.

R. R.
❘ LLEIDA ❘ Antonio Pardos, nou al-
calde socialista de Gimenells 
després de la moció de censura, 
que va destituir dimarts passat 
el fins llavors primer edil Dante 
Pérez (vegeu SEGRE del 28 de 
març), combinarà el seu càrrec 
al capdavant de l’ajuntament 
amb la presidència de l’entitat 
municipal descentralitzada 
(EMD) del Pla de la Font, que 

exercia ja des del 2015. Par-
dos va confirmar ahir que no 
hi haurà un nou alcalde pedani 
per dirigir l’EMD, al considerar 
que només falta poc més d’un 
any per a les noves eleccions 
municipals. Antonio Pardos 
serà així el primer alcalde a les 
comarques de Lleida que osten-
ta aquest càrrec al costat de la 
presidència d’una EMD. El pri-
mer edil va assenyalar que no 

existeix incompatibilitat entre 
aquests dos càrrecs locals i que 
resolucions de la junta electoral 
central han avalat que es puguin 
desentrampar de forma simultà-
nia. Va afegir que preveu deixar 
de cobrar la retribució com a 
president de l’EMD i passar a 
rebre la d’alcalde, que se sufra-
ga amb les subvencions anuals 
de la Generalitat per retribuir 
càrrecs electes.

MAGDALENA ALTISENT

Agrupació a les 
Garrigues per 
compartir costos

MUNICIPIS

❘ LLEIDA ❘ Quatre pobles de les 
Garrigues s’associaran per 
compartir despeses. Es tracta 
de Tarrés, Bellaguarda, el So-
leràs i la Granadella, els ajun-
taments dels quals es cons-
tituiran en agrupació d’ens 
locals per compartir el cost 
de sostenir la plaça de secre-
taria i intervenció, necessària 
en els seus respectius consis-
toris. La decisió d’agrupar-se 
i els estatuts d’aquesta futura 
organització van començar a 
sotmetre’s a l’aprovació dels 
plens d’aquestes respectives 
localitats des del mes de fe-
brer passat.

Projectes per a 
obres públiques 
a Tremp

MUNICIPIS

❘  TREMP ❘  L’ajuntament de 
Tremp ha aprovat de forma 
definitiva el projecte d’obres 
públiques per reformar el pa-
viment i renovar l’enllume-
nat públic de la rambla Doc-
tor Pearson. 

Així mateix, el consistori 
ha tret a informació pública 
el projecte per instal·lar ges-
pa artificial al camp de futbol 
Pedrasanta. Els interessats 
podran examinar-lo i presen-
tar les al·legacions correspo-
nents durant un mes abans 
de l’aprovació definitiva del 
projecte.

El molí d’Eolpop funciona ja a pocs quilòmetres de la Segarra.

SEGRE TÀRREGA

En marxa el  
primer molí de 
vent comunitari
Promogut a partir de participacions, ja 
genera electricitat || Amb més de 450 socis, 
dels quals almenys 15 són lleidatans

ENERGIA RENOVABLES

tima autorització per evacuar 
l’electricitat que produeix a la 
xarxa elèctrica.

Estalvi a les factures
Eolpop manté obert el procés 

per captar participacions i ofe-
reix als qui inverteixen una par-
ticipació anual en els ingressos 
nets per la venda d’electricitat, 
una vegada descomptats impos-

tos i costos de manteniment, du-
rant els vint-i-cinc anys de vida 
útil de la instal·lació. Els promo-
tors ho plantegen com un mitjà 
perquè particulars i empreses 
generin mitjançant aquest molí 
l’equivalent al seu consum ener-
gètic total i equilibrin amb això 
les seues emissions de diòxid de 
carboni. També pot suposar un 
estalvi en les factures davant 

de l’augment progressiu de les 
tarifes elèctriques.

Aquest molí arriba després de 
cinc anys de paràlisi al sector de 
l’energia eòlica a Catalunya, des 
que l’Estat espanyol va suprimir 
les primes que incentivaven les 
energies renovables i va establir, 
anys després, l’actual sistema 
de subhastes periòdiques per a 
aquest tipus de projectes.

R. R. / SEGRE TÀRREGA
❘ LLEIDA ❘ El primer molí de vent 
comunitari, promogut a partir 
de centenars de participacions 
de particulars, entitats i empre-
ses, ha començat a generar elec-
tricitat a pocs quilòmetres de la 
Segarra, al municipi de Pujalt 
(Anoia). Es tracta d’una inici-
ativa inèdita en el camp de les 
energies renovables a Catalu-
nya i Espanya i també el primer 
aerogenerador instal·lat a tot 
el territori català des de l’any 
2013. El projecte, denominat 
Viure de l’aire i impulsat per la 
societat Eolpop SL, té fins a la 
data 459 inscrits que han com-
promès aportacions per valor de 
2,1 milions d’euros. Això supo-
sa prop del setanta per cent de 
la inversió, que supera els tres 
milions. Almenys una quinzena 
d’aquestes participacions estan 
en mans de lleidatans.

L’aerogenerador, construït 
des de fa mesos amb un crèdit 
de la cooperativa Som Energia, 
mesura 135 metres, una altu-
ra superior a la dels nombrosos 
molins que conformen els parcs 
eòlics del seu entorn. Després de 
mesos de tramitació una vegada 
concloses les obres, la setmana 
passada va obtenir a la fi l’úl-

LES CLAUS

L’aerogenerador
z Té una potència de 2,3 MW i 
la seua producció prevista és de 
2.405 hores a l’any, la qual co-
sa suposa generar 5.653 MW/h 
anuals. Això és l’equivalent al 
consum elèctric d’unes dos mil 
famílies, segons dades dels 
promotors.

Ingressos
z  Els  ingressos que generi 
aquest molí estaran condici-
onats per les hores de funcio-
nament i l’evolució de la nor-
mativa elèctrica i de les tarifes 
de mercat al llarg dels vint-i-
cinc anys de vida útil de la 
instal·lació.
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La biblioteca pública de Tremp celebra   
10 anys amb actes per a tots els públics

EQUIPAMENTS ANIVERSARI

Activitat infantil recent a la biblioteca Maria Barbal de Tremp.

❘ TREMP ❘ Aquest mes d’abril es 
compleixen 10 anys de l’estre-
na de la biblioteca pública Maria 
Barbal de Tremp a l’edifici de 
l’antic Casal Cultural de la ca-
pital del Pallars Jussà. Aquest 
nou equipament va substituir 
l’antiga biblioteca municipal, 
multiplicant tant l’espai com el 
material de préstec. Per comme-
morar aquesta primera dècada, 
s’han organitzat diferents acti-
vitats per a tots els públics amb 
l’objectiu d’estimular la lectura 

i promoure la cultura d’una for-
ma lúdica. 

El programa començarà demà 
demà dimecres (18.00 h) amb un 
taller de rap, escriptura i rima 
per al públic juvenil. Dijous, Pep 
Coll presentarà la seua nova no-
vel·la, Al mateix riu d’Heràclit 
(19.00 h). 

La tarda del dia 12 estarà 
dedicada al públic infantil amb 
una festa berenar a l’Espai Cul-
tural La Lira (17.00 h), amb un 
concert amb el grup d’anima-

ció Landry el Rumbero. I el 27 
d’abril (19.00 h) s’oferirà una 
sessió de contes i cançons de 
falda per als més petits. 

La commemoració comptarà 
també amb un apartat gastronò-
mic: un sopar literari a l’Hotel 
Segle XX (dia 20, 21.30 h, 27 €), 
amb la participació d’escriptors 
vinculats al territori, en el qual 
se servirà un menú elaborat 
amb productes de la comarca i 
que amenitzaran els actors Edu-
ard Muntada i Ferran Aixalà.

BIBLIOTECA MARIA BARBAL

Editen discos 
descatalogats de 
Bruce Springsteen

MÚSICA

❘ MADRID ❘ Una nova caixa reco-
pilatòria permetrà disposar 
a partir del 18 de maig dels 
LP que Bruce Springsteen 
va publicar entre el 1987 i 
el 1996 i que estan descata-
logats, en una edició remas-
teritzada per primera vegada 
en vinil. Ho va avançar ahir 
Columbia Records, que posa-
rà de nou en circulació discos 
com Tunnel of love, Human 
touch o Lucky town.

Taller de dibuix a la 
Biblioteca de Lleida 
amb Miguel Gallardo

ACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ El dibuixant i guio-
nista de còmic i també disse-
nyador, publicista i il·lustra-
dor Miguel Gallardo (Llei-
da, 1955) impartirà dissabte 
vinent a la Biblioteca Pública 
de Lleida el taller de dibuix 
Jo no sé dibuixar (11.00 a 
13.00). Dirigit a joves a par-
tir de 15 anys i adults, és ne-
cessària la inscripció prèvia 
en el formulari de la pàgina 
web de la biblioteca.

Fotos de Gala Oró,  
al Cercle de Belles 
Arts de Lleida

EXPOSICIÓ

❘ LLEIDA ❘ La seu del Cercle de 
Belles Arts de Lleida, al nú-
mero 24 del carrer Major, 
inaugurarà demà dimecres 
(20.00 hores) l’exposició 
fotogràfica Flors i corones, 
de la lleidatana Gala Oró. 
La mostra, que podrà visi-
tar-se al llarg d’aquest mes 
d’abril, presenta una selecció 
d’imatges poètiques d’aques-
ta fotògrafa.

XAVIER SANTESMASSESACN

Un viatge literari per Catalunya, 
amb autors i paisatges de Lleida
‘Terra de lletres’, textos de Barbal, Vallverdú, Foix, Marçal, Pàmies o Pedrolo

LLIBRES PUBLICACIONS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El paisatge de Catalunya 
en 60 visites literàries. Aquest 
és l’objectiu de Terra de lletres 
(Comanegra), que acaba de pu-
blicar l’escriptor, crític literari i 
presentador de ràdio i televisió 
Jordi Llavina (Gelida, 1968). 
Com explica el mateix autor, 
Terra de lletres és “una panorà-
mica de les maneres de descriu-
re el país a partir d’una mostra 
d’obres, no necessàriament ca-
nònica, però mínimament re-
presentativa”, amb presència 
destacada d’autors i textos de 
les comarques de Lleida. Ca-
da un dels seixanta capítols del 
llibre està dedicat a un autor, 
amb una ciutat, poble o comarca 
dels que parla en alguna de les 
seues obres. De l’escriptora de 

Tremp Maria Barbal se cita la 
seua novel·la Pedra de tartera, 
amb la que es va donar a conèi-
xer el 1985, amb un fragment 
ambientat a la vall d’Àssua, al 
Pallars Sobirà. El Pirineu només 
apareix en un altre autor llei-
datà, el desaparegut escriptor i 
crític literari Isidor Cònsul, que 
rememora a En el nom del pare. 
Memòria d’Espès els seus re-
cords “paradisíacs” d’infantesa 
al Pont de Suert i l’Alta Ribagor-
ça. Això sí, el Pirineu apareix 
en altres autors catalans, entre 
ells Jaume Cabré, amb les refe-
rències a Sant Pere del Burgal i 
Santa Maria de Gerri a la seua 
novel·la Jo confesso.

D’altra banda, l’Urgell i la Se-
garra protagonitzen diversos 
capítols: Lluís Foix parla de la 

vall del Corb a La marinada 
sempre arriba; de la ingent obra 
de Josep Vallverdú, la selecció 
s’atura en els seus records de 
Bellpuig i l’Urgell a Proses de 
Ponent; de l’escriptor i articu-
lista lleidatà del XIX-XX Joan 
Santamaria recull la seua re-
ferència a Cervera i la Segar-
ra als capítols viatgers que va 
publicar al diari La Publicitat; 
i de Manuel de Pedrolo cita la 
seua novel·la Infant dels grans 
amb un poble que segurament 
és l’Aranyó, en el qual va nàixer 
l’escriptor ara fa cent anys.

La boira de Lleida
Txema Martínez i la boira 

de Lleida a Les cendres; i tex-
tos sobre Montjuïc del poeta 
de Guissona Joan Margarit a 

Barcelona amor final; sobre 
l’Hospitalet de Llobregat de 
l’escriptora de Balaguer Teresa 
Pàmies a Primavera de l’àvia; o 
sobre la Barcelona dels primers 
anys de democràcia de Maria 
Mercè Marçal a Viratges, remi-
niscències, completen el segell 
lleidatà de Terra de lletres. El 
volum també inclou textos de 
Jesús Moncada sobre l’Ebre i 
de Mercè Ibarz sobre el Baix 
Cinca. Carlos Barral, Pere Cal-
ders, Maria Aurèlia Capmany, 
Josep Carner, Josep Maria Es-
pinàs, Juan Marsé, Eduardo 
Mendoza, Quim Monzó, Joan 
Perucho, Carme Riera, Mercè 
Rodoreda, Montserrat Roig o Ja-
cint Verdaguer són altres autors 
d’aquest singular viatge literari 
per Catalunya.

La vall d’Àssua ■ El volum Terra de lletres inclou un fragment de 
Pedra de tartera (1985), en què l’escriptora pallaresa Maria Barbal 
rememora el paisatge de la vall d’Àssua de postguerra.

Cervera ■ També cita un parell de pàgines dedicades a la capi-
tal de la Segarra en el viatge per Catalunya que el lleidatà Joan 
Santamaria va publicar per capítols al diari La Publicitat el 1927.
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