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Reñé diu que la Diada ha de ser 
un ‘clam’ a l’estat per negociar
La Diputació celebra el seu acte institucional al Turó de la Seu

FOTO: Tony Alcántara / Al centre, el president de la Diputació de Lleida, acompanyat de representants polítics, a excepció dels de la CUP, C’s i el Partit Popular, que no han assistit a l’acte

Reñé assenyala que la Diada 
d’enguany ha de ser un 
“clam”, per apel·lar a l’estat 
a negociar, alhora que 
recorda que tot el que es 
vulgui solucionar per la via 
judicial o policial generarà 
reaccions en qualsevol 
direcció.

Lleida
XAVIER VILALTELLA
Aprofitant l’acte institucional or-
ganitzat per la Diputació de Llei-
da amb motiu de la Diada, el 
president de l’entitat, Joan Reñé, 
va apel·lar a l’estat a negociar per 
a resoldre el conflicte català. Per 
a Reñé, la Diada d’enguany té un 
caràcter “d’excepcionalitat”, pels 
representants polítics que són 
empresonats o a l’exili, va expli-
car. En el seu discurs, el president 
va qualificar l’aplicació de l’article 
155 de la constitució com un “cop 
d’estat encobert” que “evidencia 
que la democràcia espanyola no 
és homologable a les europees”.

Igualment, aquest va assegu-
rar que el control de la Genera-
litat ha posat en risc el sistema 
de benestar dels catalans i el fu-
tur econòmic del país. Destacant 
però, el paper del món local, di-
putacions, consells comarcals i 
municipis durant la intervenció 
de la Generalitat, que per a ell, 
van “minimitzar les mancances” 
i van mantenir els serveis per als 
ciutadans mentre el 155 va estar 
activat a Catalunya.

Reclamen les vegueries a la 
primera Diada a l’Alt Pirineu    
La consellera de Justícia participa en l’acte a Isona
Lleida
REDACCIÓ
Isona va acollir ahir el primer ac-
te institucional de la Diada que 
se celebra a l’Alt Pirineu i Aran, 
corregint l’anomalia de què no 
hi hagués cap celebració institu-
cional en aquest indret. La dele-
gada del Govern a l’Alt Pirineu i 
Aran, Rosa Amorós, va explicar 
que a partir d’ara aquest acte 
es farà de manera itinerant pel 
territori, sempre el dia previ a 
la Diada. Igualment, Amorós va 
aprofitar per defensar el desple-
gament de les vegueries, una 
nova forma d’organitzar admi-
nistrativament el territori que 
tot i que el parlament ha inten-
tat tirar endavant, ha quedat 
congelada.

D’altra banda, l’acte d’Isona 
va comptar amb la presència 
de la consellera de Justícia, Es-
ter Capella, qui va reivindicar la 
‘’llibertat, diàleg i democràcia’’ 
i va tenir un record pels polítics 
presos i a l’exili. La delegada del 

Govern, va aprofitar per animar 
a tots els veïns de l’Alt Pirineu a 
sumar-se a la manifestació de 
Barcelona i va recordar als polí-
tics presos i a l’exili que no po-
dran fer-ho, va dir, al costat del 
seu poble. Amorós va sentenciar 

dient que ‘’no desistirem fins a 
aconseguir la seva llibertat’’, do-
nat que és ‘’el nostre objectiu 
principal’’ va afegir. Les institu-
cions, formacions polítiques i as-
sociacions de la zona van fer una 
ofrena floral davant d’un monu-

ment al municipi dedicat a totes 
les persones d’Isona que han 
lluitat per la llibertat de Catalu-
nya al llarg de la seva història. 
Com és habitual, l’acte va clou-
re amb Els Segadors, l’Himne de 
Catalunya. 

FOTO: ACN / Imatge de família de l’acte, amb Rosa Amorós i Ester Capella al centre
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Lluís Manuel Costa Civís // La Pobla
Desmemòria

Q uan jo era petit, el carrer del Raval de la Pobla 
de Segur, on els meus avis tenien el forn de pa, 
es deia “Calle del General Mola”. Com arreu 

d’Espanya, el règim de Franco havia imposat els seus 
símbols i la seva nomenclatura intentant fer taula rasa 
amb el passat que no li agradava, tot i que tothom a la 
Pobla en va seguir dient “carrer del Raval”,  igual que el veí 
“carrer d’Oran” seguia sent el “carrer d’Oran” i no la “Calle 
del General Tella”, fins que la democràcia els hi va restituir 
llur nom original. És un poble de memòria llarga, la Pobla. 
O ho era.
Això ve a tomb arran de la decisió del consistori poblatà 
del divendres passat de convocar una consulta per canviar 
el nom del nou passeig que un ajuntament anterior 
havia decidit dedicar a en Josep Borrell i Fontelles. Vagi 
pel davant que no qüestiono la legitimitat ni el caràcter 
democràtic de la consulta. Aquesta sí que serà legal i 
amb diverses opcions de vot. Però és una decisió que 

m’entristeix i em dol. Com a poblatà, en Josep Borrell ha 
impulsat les tradicions, festes populars i manifestacions 
culturals del seu poble, participant en presentacions de 
llibres, actes, conferències i exposicions sempre que ha 
pogut. Quan era secretari d’estat d’Hisenda i després 
ministre d’Obres Públiques, mai no va faltar a la seva cita 
anual amb la festa dels raiers, que tant va fer per ajudar a 
arrelar i on se’l podia veure baixant damunt d’un rai des 
de la presa de Sossís fins al Vernedot i el Pont de Claverol 
i acabar el descens amb una bona remullada, volguda 
o no, al Noguera, per a gran satisfacció d’espectadors i 
periodistes. En aquells anys va ficar el nom de la Pobla en 
el mapa.
Com a ministre d’Obres Públiques va impulsar un ambiciós 
programa de desenvolupament de les infraestructures a 
tot Espanya, moltes a Catalunya i al Pirineu, entre elles la 
modernització del tram de l’Eix Pirinenc de la Pobla a Sort 
pel congost de Collegats. És cert que va complir amb la 
seva obligació de servidor públic. I també ho és que fent-
ho, va ajudar la Pobla i a millorar la connexió d’ambdós 
Pallars amb la resta del país. Més endavant, com a 

president del Parlament Europeu primer, com a rector del 
prestigiós Institut d’Estudis Europeus després i ara com a 
ministre d’Exteriors, s’ha esforçat i s’esforça per construir 
una Europa dels ciutadans i dur a terme les reformes que 
permetin impulsar la integració europea. Sóc testimoni 
de l’enorme prestigi internacional que gaudeix el ministre 
Borrell i del reconeixement que li atorguen els màxims 
responsables en matèria d’institucions democràtiques 
i drets humans, minories nacionals i llibertat de premsa 
dels organismes internacionals als quals Espanya pertany.
Per això, deia, la decisió del ple municipal de la Pobla de 
convocar una consulta per canviar el nom del passeig 
que se li havia dedicat m’adolora. No tan sols pel que té 
d’injustícia i desagraïment, que també, sinó, sobretot, pel 
que té de desmemòria. No és intentant esborrar el passat 
que es construeix el futur, ni és negant a qui no pensa com 
nosaltres el mèrit i reconeixement que li corresponen, 
com es basteix una democràcia. Malauradament, la 
història ens demostra que els pobles de curta memòria 
tenen també un futur curt. La Pobla de Segur no ha estat 
mai un poble de memòria curta. No ho era.

la veu dels lectors: 

P erò anem a veure. Es tracta de 
crear plats de cuina o de crear plats 
metafòrics? Que prefereixen menjar 

un bon producte sense ser manipulat 
o poc disfressat o de llegir en la carta 
d’especialitats culinàries excentricitats 
dialectals que res o pràcticament res 
tenen a veure amb l’essència del mateix 
plat? Quan un bon dia l’inspirador 
d’aquest nou diccionari culinari anomenat 
cuina metafòrica va batejar a unes gotetes 
de suc de meló solidificades en boletes 
d’aquesta fruita a través del nitrogen 
a -196º de temperatura en caviar de 
meló, s’obria un nou llenguatge que molt 
s’apartava del clàssic i tradicional de tota 
la vida. Això ho dic sense voler tallar els 
brots dels més progressistes en la matèria. 
Res de res. Estem per al progrés de la cuina i per l’avanç 
d’aquesta. La societat s’escandalitzava d’això fa poc més 
d’una dècada, preguntant-se com podem situar al pavelló 
del seriós un tros de meló i donar-li la categoria de caviar? 
Caviar només n’hi ha un, i aquest s’obté del noble esturió. 
Tota la resta són cants celestials o sorra d’un altre costat. Em 
diran que es fa recomanable actualitzar l’argot o el diccionari 

gastronòmic, i els diré que sí, rotundament! 
Encara que igual que jo ho creuen altres 
que no hem de convertir la cuina en una 
clàssica metàfora. Dins d’una revolució 
d’espores i fongs que duen a terme alguns 
dels més famosos cuiners espanyols en els 
seus restaurants, com Santiago Orts, del 
restaurant Hort d’Elx o Quique Docosta, 
de Dénia, es va presentar al II Congrés 
Sòria Gastronòmica (any 2010), un conjunt 
de creacions personals de les quals van 
sorprendre, per exemple, un meteorit amb 
pell de tòfona i interior de formatge. També, 
unes croquetes líquides d’ibèric. Perdó, jo 
sempre he vist i menjat croquetes sòlides! Sí 
són líquides, com es mengen? Amb cullera, 
potser. Només és aquesta una mostra del 
metafòric llenguatge que imprimeixen en 

els últims temps alguns xefs. Dóna la sensació que diversos 
cuiners pretenen desvirtuar el tradicional diccionari i crear-
ne cadascú el seu de propi.
A això, només cal posar una cirereta al tema amb la famosa 
desconstrucció de la truita de patates que va donar la volta al 
món de la mà de Ferran Adrià. Tan bona que està la clàssica 
truita de patates espanyola!

RODAMON
ENRIC RIBERA 

GABANDÉQuè bona que està la clàssica truita de patates!

Sembla com si uns quants 
cuiners pretenguin desvirtuar 
el tradicional diccionari per 

crear-ne cadascú el seu de propi 
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Uns gossos ataquen a la 
reserva de Boumort un 
ramat de 600 ovelles
Calculen que van intervenir entre dos i tres 
exemplars i ho van fer en dos dies diferents
Tremp
ACN 
Un grup d’entre dos i tres gossos 
ha atacat en dues ocasions un ra-
mat agrupat de dos pastors que 
suma unes 600 ovelles que es 
trobava pasturant a la Reserva 
Nacional de Caça de Boumort, a 
cavall entre el Pallars Jussà, l’Alt 
Urgell i el Pallars Sobirà. Segons 
els Agents Rurals, del primer atac 
se’n va tenir constància el diven-
dres passat i aquest diumenge hi 
va haver un segon atac al mateix 
ramat que va provocar la mort 
d’una ovella a mossegades i va 

deixar altres de ferides, també 
per mossegades, així com tam-
bé de desaparegudes. Els Agents 
Rurals, juntament amb pastors 
afectats, es van desplegar a la zo-
na per mirar de localitzar els dos 
gossos atacants. No se sap la pro-
cedència d’aquests animals i de 
moment no es descarta cap hipò-
tesi, és a dir, que siguin gossos as-
silvestrats o que s’hagin escapat 
d’algun nucli de població i fins i 
tot que siguin de turistes i també 
s’hagin escapat. En aquest sentit, 
es creu que són de raça border 
collie o proper. FOTO: ACN / Els agents rurals busquen els gossos culpables de l’atac

Taús demana que 
s’asfalti la carretera 
que l’uneix amb el 
Baix Pallars

Presentaran el 19è 
volum de l’Anuari 
Urgellia a la Seu 
aquest divendres

La Seu acull la 
final del concurs de 
“Millor Pa de Pagès 
Català 2018”

La pedania de Taús, al munici-
pi de les Valls d’Aguilar, vol que 
s’acabi d’asfaltar la pista que 
uneix el seu terme amb el de 
Baix Pallars, al Pallars Sobirà. 
Actualment, encara hi ha cinc 
quilòmetres de camí de terra, 
entre poc abans del poble de 
Taús i la zona de Sarroca, ja a 
la comarca veïna. Taús creu que 
disposar d’una carretera asfal-
tada comportaria beneficis.

L’arxiver Capitular d’Urgell, 
monsenyor Benigne Marquès, 
presentarà  el 19è volum de 
l’anuari Urgellia, a la sala d’ac-
tes del Seminari Diocesà d’Ur-
gell, oberta al públic en general, 
el proper dia 14 de setembre a 
les 19:30h.  L’acte estarà presi-
dit per monsenyor Joan-Enric 
Vives i Sicília, segons ha infor-
mat el Bisbat d’Urgell.

La Sala Sant Domènec de la Seu 
d’Urgell acollirà el proper 29 de 
setembre a partir de les 18.00 
hores l’acte de la final del con-
curs “Millor Pa de Pagès Català 
2018. El concurs està impulsat 
pel Consell Regulador de la In-
dicació Geogràfica Protegida 
(IGP) Pa de Pagès català i elegi-
rà el millor pa produït a Catalu-
nya el 2018.

La Festa Major de Soses es va 
acomiadar aquest diumenge 
amb una jornada en què bona 
part del protagonisme va recau-
re en un dels seus actes tradici-
onals: la Festa de les Cassoles. 
El carrer Major es va omplir amb 
motiu d’aquesta cita, una de les 
més esperades i participatives de 
la Festa Major i que va ser ame-

nitzada per la xaranga Los Metra-
lleta. Aquesta darrera jornada de 
la Festa Major també va incloure 
el Holy Festival Dolly i la música 
de l’Orquestra Juniors, per acabar 
amb un castell de focs artificials.
Durant els cinc dies de la Festa 
Major, els vilatans han pogut gau-
dir de música i espectacles de to-
ta mena. 

La Festa de les Cassoles 
tanca els actes de la     
Festa Major de Soses

FOTO: Aj.Soses / Participants a la popular Festa de les Cassoles
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El pequeño piloto 
de Tremp, Iu Silva se 
proclamó campeón de 
la primera edición de la 
PromoRACC Eléctrica Gas 
Gas en la Copa Catalana 
de Promovelocidad que se 
celebró el pasado domingo. 
Pablo Baiget se hizo con el 
triunfo en PromoRacc3 

Alcarràs
REDACCIÓN
La Copa Catalana de Promove-
locidad se celebró el pasado do-
mingo la sexta carrera de la tem-
porada 2018 en el circuito mixto 

Iu Silva y Pablo Baiget, 
campeones catalanes 
de Promovelocidad en
el circuito de Alcarràs

MOTOCICLISMO

TENIS AUTOMOVILISMO

El piloto de Almenar del equipo 
FG Performance en la categoría 
Pro, Joan Caballer, logró el pasa-
do fin de semana en el Round V 
del Open Slalom Drift, disputado 
en el Circuit de Can Padró, una 
meritoria tercera posición, te-
niendo en cuenta que para él fue 
un fin de semana muy complica-

do debido a los problemas mecá-
nica. “Tengo la suerte de contar 
con un gran equipo que ha sabido 
estar a la altura de las circunstan-
cias”, señaló. 

Este resultado le permite man-
tener el liderato de la clasifica-
ción general, por lo que ya tiene 
medio pie en el titulo nacional. 

El piloto leridano Caballer 
consigue el tercer puesto 
en el Open Slalom Drift

FOTO: FG Performance / Caballer agradeció a su equipo por lo logrado

ATLETISMO

Durante los días 4 y 16 de sep-
tiembre, se disputaron en la ciu-
dad de Málaga los Campeonatos
del Mundial de Atletismo Master. 

El solsoní Sancho Ayala en la 
categoría M50, participó el miér-
coles día 5 a las 13:30h en la 
prueba de cros de 8 km. Sancho 
Ayala fue de menos a más, hasta 
media cursa iba en la quinta posi-

ción, poco a poco fue remontan-
do atletas hasta llegar a superar 
al que iba segundo, lugar que no 
dejó hasta la meta.

El atleta alemán Miguel Mo-
lero Eschwein no tuvo muchos 
problemas por proclamarse cam-
peón del Mundo M50, ya que 
desde los primeros metros se 
puso primero hasta entrar en la 

Ayala se lleva dos medallas 
en el Campeonato del 
Mundo Master en Málaga

FOTO: Circuit Alcarràs / Silva, campeón en PromoRACC Eléctrica Gasgas 

meta, con un tiempo de 25:42 
minutos, Sancho Ayala tuvo más 
problemas, puesto que tuvo que 
luchar desde el primer kilómetro 
hasta el final, con un final de in-
farto. Ayala entró subcampeón 
del Mundo con un tiempo de 
26:52 minutos. Tan solo a dos se-
gundos menos que el 3r Agustin 
Molina con 26:54 minutos. San-
cho Ayala, también en esta prue-
ba, se colgó la medalla de oro por 
equipos.

El domingo Sancho Ayala par-
ticipó en la prueba de 10 km con-
siguiendo la décima posición  con 
un tiempo 34:44 minuts.

de Alcarràs. La jornada de velo-
cidad sirvió para conocer los pri-
meros ganadores de Catalunya: 
Iu Silva, en PromoRACC Eléctrica 
Gasgas y Pablo Baiget, en Promo-
Racc3. 

El motociclismo catalán no de-
ja de dar sus frutos y hoy hay que 
destacar el nombre de estos dos 
pilotos que seguro se oirá hablar 
en un futuro. En una mañana bas-
tante calurosa en la comarca del 
Segrià, los pilotos disfrutaron de 
unas carreras muy emocionan-
tes.
El pequeño piloto de Tremp, Iu 
Silva, se proclamó campeón de la 
primera edición de la PromoRACC 
Eléctrica Gasgas. Con nueve años, 
Silva participó por primera vez en 
un certamen de competición de 
velocidad. Pablo Baiget también 
se proclamó campeón de Cata-
lunya en PromoRacc3. 

Por otra parte, Paola Ramos 
ganó con solvencia las dos carre-
ras de la categoría PromoRacc1 
4Temps. Con respecto a la ca-
tegoría PromoRacc2 4 tiempos, 
cómodo victoria de Daniel Viñas 
sobre Xavier Albertoni. Viñas 
consiguió el triunfo en ambas 
mangas y tiene a tocar el título 
de campeón.
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El tenista serbio Novak Djoko-
vic se sitúa tercero en la clasi-
ficación mundial tras vencer el 
pasado domingo por 6-3, 7-6 
(4) y 6-3 al argentino Juan Mar-
tin del Potro en un apasionante 
duelo en la final del Abierto de 
Estados Unidos.

El serbio Djokovic, que ocu-
paba la sexta posición, se co-
loca ahora tercero del mundo 
con 6.445 puntos y desplaza a 
Del Potro hasta el cuarto lugar.

La primera posición sigue 
siendo del español Rafael Na-
dal que, a pesar de su retirada 
en semifinales del US Open por 
una lesión de rodilla, encabeza 
la clasificación con 8.760 pun-
tos, seguido por el suizo Roger 
Federer, quien fue eliminado 
del torneo en octavos de final.

Uno de los descensos más 
destacados es el del español 
Pablo Carreño Busta, que ha 
caído nueve posiciones has-
ta el vigésimo primer puesto. 
Roberto Bautista ha bajado 
cuatro hasta la vigésima sexta 
posición, y Fernando Verdasco 
ha ganado tres lugares, situán-
dose esta semana vigésimo no-
veno.

Novak Djokovic 
conquista su 
tercer US Open 
y se sitúa en 
el tercer puesto 
del ránking

FOTO: (EFE) / Djokovic celebra 
su triunfo en el US Open 

FOTO: Fondistes Solsones / Sancho Ayala durante el Mundial Master
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La perruqueria ENE, ubicada al 
carrer Torres de Sanuy, 27, de 
Lleida, inaugura dimecres una 
exposició sobre l’artista i pintora 
de l’Alta Ribagorça, Teresa Camí. 
Distingida amb múltiples pre-
mis, entre ells un primer premi 
de pintura ràpida en interpre-
tació de la Lleida Medieval o un 

segon en el Concurs nacional de 
Pintura a Villamayor, Cuenca, 
Camí destaca per la seva tècni-
ca acurada i domini de diverses 
arts com l’aquarel·la, l’oli, l’acrílic 
o les tècniques mixtes. L’exposi-
ció forma part del projecte Es-
pai Bucks en el qual col·laboren 
Plec, Arts de Ponent i ENE.

La sala ENE presenta una 
exposició de pintures de 
la pirinenca Teresa Camí

La Saleta inaugura temporada 
amb l’objectiu de potenciar els 
espectacles de teatre familiar
Aquest dijous tindrà lloc una jornada d’activitats gratuïtes

L’espai cultural La Saleta 
torna a l’activitat aquest 
dijous 13 de setembre 
amb una jornada gratuïta 
d’activitats.

Lleida
redacció
Finalitzat el període estival, l’es-
pai cultural La Saleta torna a obrir 
les seves portes aquest proper 
dijous amb un programa carregat 
d’activitats. A partir de les 18.00 
hores, els més petits tenen una 
cita amb la sessió de contes de 
Valdiri Matafaluga, tot un clàssic 
de La Saleta. 

A continuació, a les 20.00 ho-
res, la companyia lleidatana Ca-
metes Teatre portarà en escena 
la seva peça de microteatre El 
Premi, obra que ja es va poder 
veure el passat mes de maig en el 
marc del Festival Lo Microfest. La 
trama de l’obra es pregunta què 

FoTo: La Saleta / cametes Teatre durant una representació

seríem capaços de fer per ajudar 
una amiga o per salvar una injus-
tícia. El públic també podrà gaudir 
d’un refrigeri i un pica pica.

Improsia Teatre continuarà 
amb els seus shows d’improvi-

sació i enguany agafaran més 
protagonisme els espectacles de 
teatre familiar, que se celebraran 
els caps de setmana. El primer, 
aquest mateix diumenge, amb 
una versió de Maricel.

Unes vuitanta persones van as-
sistir diumenge, a l’Epicentre 
de Tremp, a la presentació del 
llibre del fotògraf Andreu Gela-
bert, reporter gràfic. L’acte, pre-
sentat per Anna Boneta i Arcadi 
Castilló, va servir per conèixer 
l’extens arxiu fotogràfic de Ge-
labert que consta d’uns 40.000 
negatius de 35 mm en blanc i 
negre. El llibre en el qual han in-
tervingut més d’un centenar de 

persones consta de dues parts: 
una més teòrica i un segon apar-
tat on 100 pallaresos comenten 
les fotografies seleccionades 
amb les seves vivències i re-
cords. Amb més de 125 imatges, 
Andreu Gelabert, reporter gràfic 
repassa la vida del fotògraf alho-
ra que fa balanç de la vida, cos-
tums i canvis de la societat palla-
resa de les dècades dels seixanta 
i setanta del segle XX.

Un llibre repassa la vida del 
fotògraf Andreu Gelabert 
i la societat pallaresa

FoTo: Fernando Lázaro / Moment de la presentació del llibre

Presenten una 
antologia de 
textos anarquistes 
d’alliberament
El Casal Lapallvacara de Bala-
guer acull dijous, a les 20.30 
hores, la presentació d’El Llibre 
Negre, una antologia de textos 
anarquistes d’alliberament na-
cional que intenten rebuscar 
en la memòria llibertària i inde-
pendentista. L’acte, organitzat 
pel col·lectiu A Les Trinxeres, 
comptarà amb l’autor. 

Després de guanyar el premi 
Crims de Tinta, el més impor-
tant de gènere negre a Catalun-
ya, Emili Bayo torna a cultivar 
el gènere amb la publicació de 
Més que ràbia, una novel·la po-
licial plena de girs inesperats. El 
2 d’octubre es presentarà al Cafè 
de l’Escorxador.

Emili Bayo torna 
al gènere negre 
amb la novel·la 
‘Més que ràbia’

L’escriptor lleidatà Emili Bayo

FoTo: LM

cfarre
Resaltado
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