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Lleida, Actel i Llista fan una crida als
lleidatans perquè els donin suport en
els reptes de final de temporada

L’OCU adverteix dels riscos de l’‘slime’
per a la salut, una pasta viscosa i
mal·leable de moda entre els nens
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La Diputació ha cobrat per
error dos vegades impostos
i taxes en 194 municipis

Devolució dels diners || El director de l’organisme de recaptació va explicar
que ahir mateix se’n van adonar i que tots els imports seran retornats
ÉS NOTÍCIA ❘ 3
FGC

Una allau de roques talla
la via del tren de la Pobla

A subhasta el sòl
de Vallfosca i
donen per
perdudes les
pistes d’esquí
Martinsa el liquida en
deu lots aquest estiu
El grup immobiliari Martinsa
Fadesa subhastarà aquest estiu
el sòl urbanitzable i el camp de
golf de Vallfosca Mountain Resort, l’ambiciós projecte per a
una estació d’esquí, hotels i un
miler de segones residències a la
Torre de Capdella que va quedar truncat quan l’empresa va
declarar el concurs de creditors
més gran d’Espanya.
COMARQUES ❘ 11

L’Audiència
absol dos socis
minoritaris de
Benito Arnó

Rècord de neu en cotes altes, carreteres
amb cadenes i rius desbordats

Creu que van enganyar
amb accions però no hi
veu perjudici patrimonial
L’Audiència ha absolt dos socis minoritaris de Benito Arnó
acusats pel Ministeri Fiscal d’un
delicte d’estafa agreujada ja que
no veu perjudici patrimonial a
l’empresa.
ECONOMIA ❘ 23

1-O A LA SEU D’URGELL

Proves psicològiques als
nens de les famílies que
van denunciar delicte d’odi
COMARQUES ❘ 12-13
MAGDALENA ALTISENT

Els desallotjats es van emportar les pertinences ahir al matí.

Desallotjats 51
veïns del bloc
de Ronda al
veure’l la Paeria
“inhabitable”
El bloc de pisos número 63 de
passeig de Ronda va quedar
ahir buit, després que la Paeria
desallotgés les 51 persones que
hi vivien –algunes d’arrendatàries i altres d’okupes– al qualificar l’edifici d’inhabitable.
LLEIDA ❘ 6

PANORAMA ❘ 19
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Veïns de 194 municipis de Lleida (el 84% de les localitats) van rebre ahir per segona vegada el cobrament de
l’impost de vehicles i altres taxes com la d’escombraries, a causa d’una incidència a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs de la Diputació. Als afectats se’ls abonarà l’import que han pagat per error.
ADMINISTRACIONS FINANCES

Cobren dos vegades impostos a 194
municipis per un error de recaptació

A causa d’una incidència a l’organisme de la Diputació que gestiona els tributs
X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ La Diputació, a través
de l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs
Locals (OAGRTL), va cobrar
ahir per error per segona vegada l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica als veïns de
194 localitats de Lleida (gairebé un 84% dels municipis de la
demarcació), que tenen delegat
el cobrament d’aquest impost i
altres taxes com les escombraries, el clavegueram o l’aigua
a aquest organisme i que ja es
van cobrar entre finals de març
i principis d’abril. El director de
l’organisme, Xavier Monné, va
explicar que van detectar la incidència a les 08.00 hores i que
el problema va ser a causa del
fet que es va tornar a enviar el
fitxer de cobrament de la domiciliació a les entitats bancàries.
Va ser en aquell moment quan
es van posar en contacte amb
tots els ajuntaments afectats per
explicar-los el que havia succeït.
Aquests, al seu torn, van enviar
bans als veïns per alertar de la
situació i explicar-los als contribuents que no tornessin els
rebuts perquè la Diputació ja
estava treballant per esmenar
el problema.
Al migdia, una vegada activat
el protocol d’actuació, Monné va
informar que ja s’havia arribat
a una solució, que passa perquè

QUANTITAT

L’import recaptat
ascendeix a 1,18 milions
d’euros, sense comptar
l’impost de vehicles
les entitats bancàries tornin
l’import que s’ha carregat als
veïns dels 194 pobles, “de la mateixa manera que fan els bancs
quan es registra un error en un
pagament o un cobrament”. En
aquest sentit, els afectats “veuran un càrrec en positiu i un altre en negatiu” en la mateixa data, per la qual cosa representarà
que aquest càrrec no s’haurà fet
efectiu i “no tindrà cap afectació
per als contribuents”, segons va
explicar Monné. La devolució
es va fer efectiva a les 16.00
hores d’ahir i els veïns podran
comprovar que s’ha efectuat en
els pròxims dies, depenent de
l’entitat bancària.
Segons assenyala el calendari
de cobrament que es va publicar al butlletí de la Diputació,

ELS REBUTS DUPLICATS

MUNICIPIS AFECTATS

Pagaments. Els veïns dels municipis afectats
van rebre el primer cobrament entre finals de
març i principis d’abril. Ahir van rebre el segon i
ara se’ls abonarà l’import pagat per error.

l’import cobrat ascendeix a 1,18
milions d’euros (sense comptar
l’impost de vehicles), una quantitat que ara es tornarà a abonar
als afectats.
Fonts de la corporació van assegurar en aquest sentit que la
xifra exacta dels diners tornats
la podran tenir en els propers
dies, quan es porti a terme un
balanç d’aquesta incidència i
“se sàpiga concretament quina quantitat es va carregar als
comptes corrents dels lleidatans”. No obstant, es van mostrar satisfets per la celeritat
amb la qual es va solucionar el
problema i perquè el protocol
d’actuació va funcionar “correctament”. Així mateix, Monné
va agrair la col·laboració dels
ajuntaments “per ajudar a donar
a conèixer la incidència”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LLEONARD DELSHAMS

El director de l’organisme de recaptació, Xavier Monné.

“Això no havia passat mai”
n El director de l’OAGRTL,
Xavier Monné, va explicar
ahir que duen a terme “tràmits amb els cobraments als
bancs sis vegades a l’any i ho
hem fet des de fa vint anys”
i va assenyalar que el cobrament per duplicat dels impostos “no havia passat mai”.

En aquest sentit, els ajuntaments decideixen si delegar
la gestió i el cobrament dels
impostos a aquest organisme, que segons mostren les
últimes dades oficials els tramita a 228 localitats de les
231 i mou uns 130 milions
cada any.

Alcoletge · Els Alamús · Algerri · Albatàrrec · Alguaire · Agramunt · Aitona
· Alins · Alpicat · Alcarràs · Alcanó · Alfarràs · Alòs de Balaguer · Anglesola ·
Àger · Albesa · L’Albi · Alfés · Almatret ·
Alt Àneu · Arres · Artesa de Segre · Arsèguel · Les Avellanes i Santa Linya · Barbens · Baix Pallars · La Baronia de Rialb
· Bassella · Bausen · Belianes · Bell-lloc
d’Urgell · Bellcaire d’Urgell · Bellver de
Cerdanya · Bellaguarda · Benavent de
Segrià · Les Borges Blanques · Bellpuig
· Biosca · Es Bòrdes · Bossòst · Bovera ·
Cabanabona · Cabó · Cava · Camarasa
· Canejan · Castellar de la Ribera · Castellnou de Seana · Castell de Mur · Castellserà · Castelldans · Cervera · Cervià
de les Garrigues · Ciutadilla · Clariana de
Cardener · Coll de Nargó · Conca de Dalt
· Corbins · Cogul · Cubells · Estamariu ·
L’Espluga Calba · Fígols i Alinyà · Farrera
· Foradada · La Fuliola · Fulleda · Gavet
de la Conca · Gósol · Guimerà · Guixers
· Granyena de Segarra · Granyanella
· La Granadella · Guissona · La Granja
d’Escarp · Granyena de les Garrigues ·
Ivars de Noguera · Ivars d’Urgell · Ivorra · Josa i Tuixén · Juncosa · Juneda · La
Coma i la Pedra · Les · Lladorre · Lladurs
· Llavorsí · Lles · Llobera · Maials · Maldà
· Massalcoreig · Massoteres · Miralcamp
· Mollerussa · La Molsosa · Montferrer
i Castellbò · Montoliu de Lleida · Montoliu de Segarra · Montgai · Montornès
de Segarra · Montellà i Martinet · Naut
Aran · Navès · Nalec · Odèn · Ossó de Sió
· Oliana · Oliola · Olius · Les Oluges · Els
Omells de na Gaia · Els Omellons · Os de
Balaguer · Peramola · Penelles · Plans de
Sió · Pinell · Pinós · La Pobla de Segur ·
El Pont de Bar · El Pont de Suert · Ponts
· El Poal · La Portella · Prats i Sansor ·
Preixens · Preixana · Prullans · Puigverd
d’Agramunt · Puigverd de Lleida · Puiggròs · Rialp · Ribera d’Ondara · Ribera d’Urgellet · Riner · Riu de Cerdanya
· Rosselló · Sanaüja · Sant Esteve de la
Sarga · Sant Guim de Freixenet · Sant
Guim de la Plana · Sant Martí de Riucorb · Sant Ramon · Sarroca de Lleida
· La Sentiu de Sió · Sarroca de Bellera ·
Seròs · Senterada · Sidamon · Soriguera
· Soleràs · Solsona · Sort · Soses · Sudanell · Sunyer · Talarn · Tàrrega · Tarrés
· Talavera · Térmens · Tírvia · Tiurana ·
Torà · Tornabous · Torrefarrera · La Torre
de Cabdella · Torrelameu · Torrebesses
· Torre-serona · Torregrossa · Torres de
Segre · Tremp · Les Valls d’Aguilar · Les
Valls de Valira · Valls de Cardós · Vallbona de les Monges · Vallfogona de Balaguer · La Vansa i Fórnols · La Vall de Boí
· Vielha · Verdú · Vilaller · Vilamòs · Vilanova de l’Aguda · Vilanova de la Barca ·
Vilanova de Meià · Vilanova de Segrià
· Vilanova de Bellpuig · El Vilosell · Vinaixa i Sant Llorenç de Morunys.
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Almatret aborda un parc
temàtic sobre renovables

www.segre.com/comarques

p.

15

Obres al centre de Juneda
per completar el Pla de Barris
p.
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URBANISME CONCURS DE CREDITORS

Martinsa subhasta sòl de Vallfosca i dóna per
perdudes les concessions per a pistes d’esquí

Divideix més de 130.000 metres quadrats per a més de mil cases i el camp de golf en deu lots i obrirà la
licitació al juny || Els acords per construir una estació s’extingiran al liquidar la societat
E. FARNELL

R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ El grup immobiliari
Martinsa Fadesa subhastarà
aquest estiu el sòl urbanitzable
i el camp de golf de Vallfosca
Mountain Resort, l’ambiciós
projecte per a una estació d’esquí, hotels i un miler de segones residències al municipi de
la Torre de Capdella que va
quedar truncat el 2008, quan
l’empresa va declarar el concurs de creditors més gran de
la història d’Espanya. L’administració concursal ha dividit els
més de 130.000 metres quadrats
edificables a l’entorn del poble
d’Espui i el camp de golf que
mai va arribar a funcionar en
deu lots i obrirà la licitació al
juny. Cap lot inclou les pistes
d’esquí previstes a la muntanya
de Filià: el terreny és propietat
d’administracions i particulars
que van autoritzar el promotor
a ocupar-los, a través de concessions que ara es donen per
perdudes al liquidar la societat.
D’aquesta manera, les fitxes
informatives de cada lot assenyalen que el projecte del resort
“comptava amb tres concessions
administratives” per construir
pistes i instal·lar remuntadors
i canons de neu, atorgades per
l’ajuntament de la Torre de Capdella, l’entitat municipal descentralitzada (EMD) d’Espui
i Toms SA, que agrupa particulars del municipi. “Aquestes
concessions resulten extingides
pels efectes propis de la liquidació” puntualitza, si bé apunta que “no hi ha coneixement
que l’administració hagi iniciat

LES CLAUS

El resort del Pallars Jussà

z L’empresa TR Corporació va
ser la primera promotora del
projecte per a un resort d’hotels
i segones residències, un camp
de golf i una estació d’esquí a
Filià. Va obtenir les concessions
sobre l’ús de la muntanya entre el 1999 i el 2000 i va iniciar
el 2006 la construcció dels primers 99 pisos al poble d’Espui.

Martinsa Fadesa
z La immobiliària Fadesa va adquirir el projecte de Vallfosca el
2006, poc abans de fusionar-se
amb Martinsa el 2007. La nova promotora va impulsar les
obres dels pisos iniciats per TR
Corporació, del camp de golf
que mai va arribar a funcionar
i del remuntador principal de
l’estació.
Imatge d’arxiu dels primers pisos construïts a Espui en el marc del projecte del resort.

PREUS

Els preus de sortida dels
diferents lots a subhasta
a la Torre de Capdella
encara no s’han fet públics
cap procés per resoldre-les”.
Amb aquestes concessions, els
promotors del resort n’havien
obtingut una altra de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) per captar cabals amb

els quals poder produir neu
artificial.
La subhasta d’aquests actius i de molts altres immobles
de la firma en diferents punts
d’Espanya es portarà a terme a
través d’internet. El procés es
va iniciar ahir amb l’obertura
d’un període d’inscripció per
a licitadors que es prolongarà
fins al pròxim 26 de maig. L’administració concursal no ha fet
públic per ara el preu de sortida
de cada un dels lots. La licitació s’obrirà el 4 de juny i podria

prolongar-se fins al 13 de juliol. Així mateix, quedaran per a
una subhasta posterior catorze
places d’aparcament i dos trasters als primers blocs de pisos
construïts pel promotor inicial
del projecte del resort a Espui
(vegeu les claus).
Val a recordar que el procés
de venda d’actius i liquidació de
Martinsa Fadesa es va iniciar
fa dos anys, si bé a la Torre de
Capdella només havien sortit a
la venda fins ara algunes places
de garatge i trasters.

Obres truncades i litigis
z El concurs de Martinsa Fadesa,
amb un passiu de més de 5.000
milions, va deixar inacabats
trenta pisos i el remuntador. Veïns van interposar demandes al
constatar que, després de permutes de terra a canvi de pisos,
les obres estaven paralitzades o
bé figuraven com a actius susceptibles de liquidació.

Intents de compravenda
z La liquidació dels actius del
projecte del resort arriba després d’alguns intents de compravenda que no van prosperar.

MUNICIPIS COMERÇ

Mobilització a Fraga contra el tancament
d’una sucursal bancària al barri antic
J. DÍAZ

❘ FRAGA ❘ Veïns i associacions empresarials de Fraga s’han mobilitzat contra el tancament de
la sucursal d’Ibercaja al passeig Barrón, l’única que queda
al centre històric a part d’una
de Bantierra i la més pròxima
a l’ajuntament i les oficines de
la DGA. L’associació de comerciants ha reunit fins ara
més d’un miler de firmes i va
iniciar ahir una campanya de
queixes individuals que inclou

l’amenaça de retirar diners de
l’entitat. L’Associació Empresarial Intersectorial Baix Cinca
va advertir que el tancament
seria “nefast per al turisme,
serveis i microempreses” que
tenen la seua activitat “al centre neuràlgic de l’administració
de Fraga”. En aquesta mateixa
línia, l’Associació d’Empresaris
de Comerç i Serveis de Fraga i
Comarca va advertir Ibercaja
que aquest tancament “deixaria
els comerços i empreses de la

zona absolutament desproveïts
d’aquest servei”. Davant de les
queixes de veïns i entitats empresarials, membres de l’ajuntament van exercir ahir com a
mediadors en una reunió amb
representants d’Ibercaja. Assistents a aquesta trobada van
apuntar que el consistori hauria
insinuat la intenció retirar cinc
milions d’euros en un compte de
l’entitat si tanquen la sucursal,
si bé l’equip de govern no va ratificar aquest extrem.

Obres per millorar la navegabilitat de la Pallaresa
❘ SORT ❘ Els treballs preparatoris a la presa de l’Hostalet per
fer navegable la Pallaresa de Llavorsí a la Pobla començaran
aquesta primavera, segons el consell del Sobirà, encara que
no s’intervindrà el riu fins que acabi el desglaç. Així mateix,
a la tardor s’actuarà a la presa de Sossís, al Jussà. Els socis del
projecte GPS Tourism es van reunir ahir per analitzar el desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta iniciativa.

La Unesco decideix dimarts sobre el Geoparc del Jussà
❘ TREMP ❘ La Unesco farà públic dimarts que ve si accepta com a
Geoparc la zona de la Conca de Tremp-Montsec, que agrupa
dinou localitats del Jussà, Sobirà, Noguera i Alt Urgell.

Alcarràs programa una nova Setmana Cultural
❘ ALCARRÀS ❘ Alcarràs celebra des d’aquest diumenge una nova
Setmana Cultural, amb exposicions, presentacions i altres actes.
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TEMPORAL INCIDÈNCIES

Despreniments tallen la línia de la Pobla de
Segur i afecten almenys quatre carreteres

A causa de les pluges dels últims dies, i responsables de trens i carreteres, en alerta || El port de la
Bonaigua, tancat per risc d’allaus i cadenes en una desena de trams per la neu
FGC

❘ LLEIDA ❘ Les pluges acumulades
en els últims dies van provocar
un despreniment d’enormes roques que va obligar ahir a tallar
la línia de la Pobla a 500 metres de l’estació d’Àger la matinada de dimarts a dimecres i
va provocar que s’oferís servei
alternatiu amb autocar des de
Balaguer fins al Jussà. Fins a
sis trens (tres per sentit) es van
veure afectats i 107 passatgers
van haver de fer el recorregut
fins a la Pobla amb el transport
alternatiu. El servei es va restablir aproximadament a les
17.30 hores. A causa d’aquesta
incidència, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC)
inspeccionarà avui la zona amb
drons per detectar possibles futurs despreniments. De la mateixa manera, tant Adif com
Renfe van estar en alerta per
detectar incidències derivades
del temporal. A més, les pluges,
que van arribar als quaranta litres per metre quadrat a Castellnou de Seana, van provocar despreniments en almenys
quatre carreteres, l’N-230, C-14,
C-26 i L-401 (vegeu el desglos-

LES CLAUS

Trens

z La línia de la Pobla va quedar
tallada per un despreniment
de roques a Àger. FGC va oferir
transport alternatiu entre Balaguer i el Jussà. Adif i Renfe es
van mantenir alerta per possibles incidències.

Carreteres
z Carreteres de la Generalitat
també estava en alerta per detectar despreniments. El port
de la Bonaigua estava tancat
per risc d’allaus i es va restringir la circulació de camions al
túnel del Cadí i també al port
del Cantó.

Neu de rècord
z L’estació meteorològica de Boí
va registrar ahir el rècord d’acumulació de neu, amb gruixos
que van arribar als 3,43 metres.
A les cotes altes del Pirineu s’ha
acumulat més de mig metre de
neu nova durant els últims dos
dies.

Cabals

SEGURETAT

FGC inspeccionarà avui
amb drons la via a la
zona d’Àger per possibles
noves allaus de roques
sament). El risc d’allaus de neu
va mantenir tancat el port de
la Bonaigua durant tot el dia i
va ser obligatori l’ús de cadenes
en uns deu trams de carreteres.
Tot aquest episodi de precipitacions va provocar l’avinguda
dels cabals dels rius i localitats
com Sort van alertar els veïns
d’un augment considerable de la
Noguera Pallaresa, mentre que
a Balaguer van tancar els accessos a la canalització a causa del
desbordament del riu.
En previsió de noves avingudes, Endesa i la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre van continuar desembassant. Endesa
va deixar anar vuitanta metres
cúbics per segon a Camarasa i
190 en el partidor de Balaguer.
A les 21.00 del vespre, el Segre
transportava 148 metres cúbics
per segon a Lleida, i a Balaguer
un total de 175. Fonts d’Endesa
van assegurar que les comportes de la Mitjana, a la capital,
podrien arribar a deixar anar
fins a dos-cents metres cúbics
per segon. En un altre ordre de
coses, la neu es va mantenir i va
cobrar més força i les estacions
meteorològiques van registrar
fins a mig metre de neu nova a
les cotes altes del Pirineu.

Operaris treballaven ahir per retirar les roques que van tallar la via del tren de la Pobla.

z El riu Segre va registrar cap a
les 21.00 hores del vespre 148
metres cúbics per segon a Lleida i es va desbordar a la capital
del Segrià i a Balaguer. Endesa i
la CHE continuen desembassant
pantans.

C. SANS

Treballs després del despreniment a la C-14 a Organyà.

AJUNTAMENT D’OLIUS

Maquinària esmicola la gran roca sobre la C-26 a Olius.

Roques sobre la calçada de l’N-230,
la C-14 i carreteres d’Olius i Alinyà

La roca sobre l’N-230 al seu pas pel pantà d’Escales.

n Roques de gran mida van
caure ahir sobre quatre carreteres de Lleida i van obligar
en la majoria de casos a donar
pas alternatiu. A la C-14 a Organyà, pedra i roques van bloquejar un carril fins a primera hora de la tarda. També es
van desprendre pedres sobre
l’L-401 en direcció a Alinyà
que van obligar a regular el
trànsit fins a primeres hores

de la tarda. A l’N-230, una
roca de grans dimensions va
tallar un carril a Escales, i a
Olius una pedra de la mida
d’una furgoneta va tallar la
C-26. El consistori va indicar
que els treballs per retirar-la
es prolongarien durant la nit i
esperaven restablir el trànsit
avui. A Fígols, va caldre retirar una olivera caiguda a la
carretera C-1311.
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CULTURA

LITERATURA CERTAMEN
J.GÓMEZ

J.GÓMEZ

Els més petits ja van gaudir ahir de la nova edició del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, que les autoritats van inaugurar a L’Amistat de Mollerussa.

Mollerussa, referent del llibre infantil

Trobada Pedagògica

El 34 Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, a L’Amistat des d’ahir i fins al 23
d’abril || Presenta uns 5.000 volums cedits per setze editorials catalanes

z Dissabte, el saló acollirà la
Trobada Pedagògica dirigida a
educadors de guarderies i docents d’educació infantil.

J.GÓMEZ

Per a la família

❘ MOLLERUSSA ❘ Els principals temes
de la literatura universal com
són l’amor, la història, l’aventura, la por o l’humor, són els protagonistes des d’ahir el 34è Saló
del Llibre Infantil i Juvenil de
Catalunya, que se celebrarà fins
al 23 d’abril al teatre L’Amistat
de Mollerussa. Sota el títol de
L’aparador de les meravelles,

el certamen presenta uns 5.000
volums cedits per setze editorials catalanes. El director de
l’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat,
Xavier Díaz, va destacar a l’acte
inaugural la importància del saló al ser “l’únic d’aquestes característiques que es porta a terme
als Països Catalans”. L’alcalde,
Marc Solsona, va recordar que

“tota una generació de nens i
nenes han nascut i crescut amb
aquest saló”, que ja fa setze anys
que se celebra a la capital del
Pla d’Urgell.
Solsona també va remarcar
que “la cultura no pot deslligar-se de l’actualitat” i va destacar els treballs de Xavier Salomó, autor del cartell promocional de saló, i el mural de Mercè

LLIBRES PRESENTACIÓ

Galí que cobreix l’entrada del
teatre, amb clares referències
a la situació política actual. Finalment, la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil, Anna Maria Macià, va
remarcar que la lectura fa que
“petits i joves es converteixin
en uns adults més lliures, crítics i compromesos amb el seu
entorn i país”.

z Titelles, contes i música i seran
protagonistes el cap de setmana que ve amb activitats per al
públic familiar.

Lectura en veu alta
z Per Sant Jordi se celebrarà la
setena marató de lectura Llegim
en veu alta.

ASSOCIACIONS GUARDONS

“Les dones
tenen un
món interior
més ric”

LLEONARD DELSHAMS

Nova novel·la de
Gaspar Hernàndez
J.B.

❘ LLEIDA ❘ L’escriptor, crític literari i periodista Gaspar Hernàndez va presentar ahir a la
llibreria Caselles de Lleida una
nova novel·la, La dona que no
sabia plorar (Columna), una
història en la qual posa de manifest “com moltes dones, per
destacar sobretot en àmbits de
poder, adopten valors masculins fruit de la societat patriarcal, i arraconen així valors
típicament femenins com la
compassió, l’empatia o la cura
de l’altre”. La falta de feminitat
és un dels eixos d’aquesta novel·la protagonitzada per una
sexòloga i un jove periodista

ACTIVITATS

Gaspar Hernàndez, amb la nova novel·la a la llibreria Caselles.

becari en un diari que es converteix en el seu amant i que
acaba descobrint una dona que
ha estat capaç de bloquejar les
emocions.
Hernàndez, guanyador l’any
2009 del Premi Josep Pla amb
El silenci i presentador en l’actualitat del programa L’ofici
de viure a Catalunya Ràdio,

va reconèixer que “m’interessa més la psicologia femenina
que la masculina”. En aquest
sentit, va assegurar que “són
més interessants els personatges femenins; els homes de vegades són més avorrits, només
parlen de futbol i política, les
dones en canvi tenen un món
interior més ric”.

La ruta pel Pallars ‘Joc de
Dames’ opta als premis
de la crítica d’art catalana
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ L’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)
ha seleccionat l’activitat Joc de
Dames –una ruta turística pel
patrimoni medieval del Pallars
amb perspectiva de gènere organitzada per l’Ecomuseu de les
valls d’Àneu i Peperepep Cultural– com a finalista en l’apartat
d’educació dels premis anuals,
els guanyadors dels quals es donaran a conèixer avui dijous en
un acte al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
La ruta Joc de Dames, que
es va crear fa tres anys, explica què va passar durant els segles XI i XII al Pallars a través
de visites guiades al castell i la
canònica de Mur i als temples
de Santa Maria de Gerri de la
Sal, Sant Pere del Burgal i Santa
Maria d’Àneu. La singularitat

d’aquesta activitat és que no
únicament s’explica la història
sinó que es parla tant de les dones com dels homes que la van
protagonitzar.
D’altra banda, a la categoria de projectes artístics figura

LA PANERA

Un vídeo d’Eulàlia
Valldosera estrenat a la
Panera de Lleida, també
entre els finalistes
com a finalista l’artista Eulàlia Valldosera pel vídeo Plastic
mantra, exhibit l’any passat a
la Panera de Lleida i fruit d’una
residència al Centre d’Art i Natura de Farrera.
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Xau, xau, bambina

l’ascensor

La investidura,
en l’aire

E

una bona collita de vi amb què pugui
l llibre La Conca de Tremp, celler
del Pirineu, dels historiadors i
atendre les seves necessitats i passaran
arxivers Xavier Tarraubella i
segles sense que al país hi hagi la mínima
Laureà Pagarolas, és una obra exmanifestació política o el menor desordre
públic.” Mai tant, com diuen allà dalt. Si
traordinària tant pels textos profusament
beus, no CDR.
documentats que combinen erudició amb
Del llistat amb 22 noms de varietats
voluntat divulgativa, com per les fototradicionals de vinya a la comarca, algrafies i l’espectacular edició de Bresca.
L’escriptora Maria Barbal, prologuista
guns sonen inusitats, eufònics o suggesde luxe, hi repassa alguns verbs populars
tius: afartabous, garrut, cruixent, pamparelacionats amb l’acció de beure suc del
neta, rojal, panser, trobat, tintorer, popes
raïm, com xumar, xerricar, traguejar o el
de vaca... Aquesta última se solia conrear
terme tradicional pallarès xauar, derivat Afartabous,
a Figuerola d’Orcau i és fàcil d’imaginar
de xau, mesura equivalent a mig porró,
que donava uns voluminosos gotims, dels
origen de l’expressió col·loquial anar garrut, cruixent,
quals s’obtenia un blanc de color lletós.
xauat, amb el mateix sentit de torrat, pampaneta, rojal,
En aquest treball exhaustiu, que farà
gairebé sinònim d’un altre dialectalis- panser, trobat,
les delícies tant dels amants del xauar
com dels amants del Pallars, i en general
me com fer tortanes. També rememora
dels lectors amants d’una prosa polida
aquell vi de l’encubellat a què es referia tintorer, popes
i amena (ja se sap que “el vi fa bon llala seva mare, que era guardat al rebost de vaca...
o al celler domèstics.
tí”, en aquest cas bon català), s’aborden
Els autors transcriuen un fragment
també la influència de la viticultura en
d’un estudi d’Agustí Roure, metge de Tremp entre 1874 topònims com Cellers o Sant Joan de Vinyafrescal,
i 1896, sobre la influència de l’aleshores pròdiga pro- en refranys com el recollit per Pep Coll de “Conca de
ducció vinícola, i el corresponent consum generós, en Tremp, bon pa, bon vi i bona gent”, en balls com la
el caràcter dels habitants de la conca trempolina, que jota borratxa de Talarn o en cobles com aquesta: “Les
descrivia com a “apàtic, poc amic de les baralles, bo- minyones de la Pobla / quan ballen fan el saltat. / No el
nàs...” I afegia el doctor: “Doneu al conquès cada any fan per l’aigua del càntir, / que és pel vi del porronet.”

ARIADNA SÁNCHEZ

Per demà està convocat el nou ple
d’investidura amb
Jordi Sànchez com
a possible candidat,
però poques vegades s’ha arribat a una
sessió de tanta transcendència amb tanta
discreció. El candidat
ha demanat permís
per assistir-hi en persona o mitjançant videoconferència, però
fins avui no s’espera
la resposta del jutge
Llarena, i fins i tot
hi ha la possibilitat
que el ple acabi per
suspendre’s, però
ningú vol avançar
res o és que ningú
sap res.

El Barça marca
les agendes
Al final hi va haver
decepció generalitzada, però els actes
convocats dimarts a
la tarda, des dels acadèmics fins als polítics
o els reivindicatius,
estaven marcats pel
partit del Barça. Tots
volien acabar a temps
per veure el duel.

la imatge
del dia

Jordi Vidal
Cap de Migracions
i Refugi de Creu Roja
Lleida que atén gairebé un centenar de
refugiats el primer
trimestre del 2018,
el doble que el 2017.

Ernesto Valverde
Tot l’equip del
Barça mereix un
suspens pel ridícul
de Roma, però sens
dubte l’entrenador
no va saber llegir el
partit ni reaccionar.

Xavier Monné
Director de l’Organisme de Recaptació de
la Diputació, que per
un error, ja solucionat,
va cobrar dos vegades impostos delegats
en 194 municipis.

L’avinguda del
Segre a Balaguer
La neu en ple mes d’abril
va tornar ahir a ser protagonista a les comarques de muntanya i les
pluges van provocar
l’avinguda dels rius i van
obligar a alleugerir pantans. A la foto, el Segre al
seu pas per Balaguer envaint la canalització.

Rafael Catalá
El ministre va qualificar d’“ofensiu”
el llaç groc que
llueixen molts ciutadans reclamant
la llibertat dels
presos polítics.

