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Oposicions a 
professors de 
Secundària

Sr. Director:
Un cop passades les oposi-

cions per a professors del curs 
passat, molts docents discre-
pen en els criteris d’avaluació. 
Un fet cabdal ha estat l’anome-
nat supòsit pràctic que havia 
d’avaluar què sabien els opo-
sitors de la seva especialitat. 
Paradoxalment, aquesta prova 
no exigia què, sinó com ense-
nyar a l’aula. Com ensenyar 
pertocava a un segon exercici 
específic que l’opositor havia 
de superar posteriorment. És 
a dir, s’ha avaluat l’opositor de 
tècniques pedagògiques on no 
tocava. Aquest fet, que contra-
vé la llei estatal per al cos de 
funcionaris, ja fou comunicat 
amb molta antelació, i des del 
Col·legi de Doctors de Catalu-
nya, al màxim responsable del 
Departament, el senyor Gar-
cia Plata. Com veiem, això no 
s’ha resolt amb lògica, sobretot 
si tenim en compte el supòsit 
pràctic en especialitats com Bi-
ologia i Geologia. Aquí es feia 
identificar organismes, roques 
i minerals a través fotografies 
en les quals no es podia assolir 
prou detall. És a dir, s’exigia 
pura memorització de noms 
en llatí als opositors, mentre el 
Departament defensa l’educa-
ció per competències, amb les 
quals no fa falta que els alum-
nes memoritzin. Cal dir que 
la identificació d’organismes, 
roques i minerals és, en reali-
tat, cosa de grans especialistes, 
que no cal que ostentin tots els 
docents i pedagogs que impar-
teixen classes. Potser aques-
ta prova ha estat una manera 
d’eliminar molts opositors da-
vant la seua gran assistència. 
En tot cas, és millor utilitzar 

làmines i dibuixos que tots els 
científics del món fan servir 
per a la identificació naturalis-
ta. O millor encara, i si el De-
partament defensa l’educació 
per competències i no per co-
neixements, que els opositors 
superin un exercici de classi-
ficació d’organismes o roques 
per tal de demostrar les seves 
capacitats competencials. Pre-
guem que Ensenyament tingui 
en bona consideració aquests 
arguments didàctics, lògics i 
legals. Educar eduquem tots, 
ensenyar, només uns pocs.

DAVID RABADÀ I VIVES

Sobre el cobrament  
de l’IBI

Sr. Director:
Agraeixo, molt sincerament, 

al Sr. Jordi Calderó la seva fe-
licitació pel meu nomenament 
com a alcalde, una enhorabona 
que em fa especial il·lusió pels 
llaços d’afecte i amistat amb 
la seva família, que també ci-
ta a la carta publicada. En el 
cas relatiu al cobrament d’uns 
endarreriments de l’impost de 
Béns Immobles que exposa a la 
carta, he de dir que correspon 

a un augment de valor de les 
seves propietats, que estableix 
el Cadastre en la regularitza-
ció que aquest organisme va 
efectuar el 2017. Després de fer 
consulta a la Regidoria d’Hi-
senda a la Paeria, he confirmat 
que aquesta Llei ens obliga a 
liquidar fins als quatre anys 
anteriors l’augment de l’IBI 
en aquelles propietats que, 
al seu moment, no van fer el 
tràmit de declarar els canvis 
de valor ocasionats i fixats pel 
Cadastre en la regularització 
esmentada. 

Espero que aquesta respos-

ta aclareixi els dubtes que el 
cobrament d’aquests endar-
reriments li han generat. Jo 
mateix com a alcalde i la Re-
gidoria d’Hisenda restem a la 
seva disposició per a qualsevol 
altra consulta.   

 FÈLIX LARROSA PIQUÉ 
PAER EN CAP

Fent camí  
per la vida

Sr. Director:
La vida és fer camí i, la nos-

tra memòria, a través d’ella, 
ens fa pensar i discernir moltes 
vegades que ens podem equi-
vocar en la dura prova que ens 
dóna per elegir. Pensem que 
el nostre caminar terrenal no 
és etern, què més voldríem 
nosaltres que assolir una vida 
eterna. 

Per això mateix ens hem 
de calçar unes bones sabates 
per poder traspassar aquests 
camins durs, que són moltes 
vegades molt estrets, difícils 
i pedregosos, amb aquestes 
interminables pujades que no 
semblen acabar, i després les 
seves baixades on, si caiem, 
ens costaria molt de tornar-nos 
a aixecar.

I després, segurament ens 
demanar íem: Val la pena 
tot l’esforç que fem a buscar 
aquests camins que es con-
verteixin senzillament en el 
nostre refugi temporal, fins 
que inevitablement la nostra 
vida i la seva llum s’apaguin? 
És potser l’home, en el seu ca-
minar, amo de la seva vida i de 
la dels altres?

Només hi ha una resposta: 
valorar sempre el que tenim 
i el que ens dicta el cor, i en 
silenci viure-ho intensament 
fins al final dels nostres dies.

MANUEL FREGOLA

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
La Federació d’Associacions de Cunicul-

tors de Catalunya reclama als operadors del 
sector i a les administracions públiques un 
suport explícit a la continuïtat del Mercat en 
Origen Nacional del sector cunícola (Mon-
Cun) com a referència dels preus del conill 
tant a Catalunya com a la resta de l’Estat 
espanyol. Davant de les notícies d’un possi-
ble tancament de la taula de preus impulsa-
da per Mercolleida i la Llotja del Bellpuig, 
la Federació entén que aquest tancament 
perjudicaria greument els cunicultors, al 
perdre un mercat que estableix la referència 
de preu més objectiva. Per tal d’assegurar 
la seua viabilitat, reclama als escorxadors 
catalans que s’impliquin, i demana al DARP 
el suport que es va comprometre a donar a 
MonCun, la qual cosa considera sinònim de 
continuïtat per al sector.

La FACC recorda que, a iniciativa del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya, la Llotja de 
Bellpuig i Mercolleida van organitzar con-

juntament el Mercat en Origen Nacional del 
sector cunícola (MonCun) amb la finalitat de 
disposar d’una Llotja seriosa, transparent i 
equitativa, que establís un preu de referèn-
cia objectiu i fiable. Era, en opinió d’aquesta 
organització, “el primer pas per a la solució 
dels problemes de viabilitat d’un sector que, 
des de fa molt de temps, està patint pressions 
econòmiques per part de grups empresarials 
que imposen al petit productor condicions 
que l’aboquen a la seva desaparició”.

La FACC subratlla que, des del 2015, el 
funcionament de MonCun ha tingut com a 
objectiu contribuir a la clarificació de l’opera-
tiva comercial del sector i considera que “ha 
aconseguit una millora de la transparència 
del mercat”. “Això no obstant, la falta de 
suport dels principals escorxadors catalans 
ha anat reduint l’àmbit d’aplicació de la refe-
rència de preu d’aquest mercat, fins al punt 
que les dues llotges que li donen el suport 
econòmic i personal necessari per al seu fun-
cionament es plantegen el seu tancament”, 
afirmen els cunicultors.

JORDI COLL. FACC

Els cunicultors catalans reclamen un 
suport explícit a la Llotja MonCun

LA DIPUTACIÓ de Lleida ha 
aprovat, definitivament, la re-
solució de la convocatòria del 
Pla de manteniment de camins, 
de titularitat municipal, amb 
una dotació pressupostària de 
1.370.000 € i els beneficiaris 
de la qual són tots aquells ajun-
taments i entitats descentralit-
zades que ho hagin sol·licitat. 
En concret, són 269. Com a 
diputat de l’àrea i alcalde de 
Tremp, poso en valor aquesta 
tasca de cooperació municipal 
que permet que aquests ajuts 
que reben els nostres ajunta-

ments, es destinin, en aquest 
cas, a la millora, l’arranjament 
i la pavimentació de camins 
locals d’accés a nuclis.  

L’acció de govern de la Dipu-
tació de Lleida se centra en el 
desplegament de polítiques a 
favor del desenvolupament del 
nostre territori. Si ens referim 
als serveis i les accions, que ens 
enforteixen com a demarcació, 
sens dubte també hi incloíem 
l’aposta pel desenvolupament 
econòmic i turístic de les co-
marques de muntanya. Vull 
destacar que aquesta vocació 

de proximitat i de col·laboració 
estreta amb el món local pas-
sa per atendre les demandes, 
tant a nivell professional com 
econòmic, i  per tirar endavant 
aquells projectes esportius, ur-
banístics i culturals dels nos-
tres pobles. 

L’actual equip de govern 
de la Diputació de Lleida està 
sempre al costat del territori, 
actua i ajuda els nostres ajun-
taments en aquelles actuacions 
urgents, com les esllavissades 
que recentment s’han produït 
en diferents vies a causa de les 
inclemències meteorològiques, 
siguin de la seva titularitat o 
no. Així mateix, és ferm el nos-
tre compromís de donar veu 
a les reclamacions del terri-
tori instant tant el govern de 

Madrid com la Generalitat de 
Catalunya perquè solucioni, de 
forma definitiva i ràpida, l’alta 
sinistralitat d’aquelles carrete-
res, com és l’N-230 i l’N-260,  
i asseguri amb un bon mante-
niment la seguretat dels seus 
usuaris. 

En el cas de les vies de mun-
tanya, algunes veus del Pallars 
Jussà reclamen més ajudes pú-
bliques per a un futur de qua-
litat dels seus pobles i evitar 
el despoblament d’aquestes 
zones. És del tot cert que les 
zones de muntanya necessiten 
unes polítiques específiques 
que garanteixin els serveis 
bàsics dels nostres ciutadans 
i ens assegurin una xarxa vi-
aria de qualitat. Fins aquí tots 
hi estem d’acord. Per això, ja 

fa temps que la Diputació tre-
balla fent reunions al territori, 
amb els alcaldes i els consells 
comarcals, escoltant les seves 
reivindicacions. Les trasllada 
i les defensa davant de les ad-
ministracions competents. Des 
del meu punt de vista, penso 
que el nostre Pirineu està viu. 
Crec que la gent del Pirineu 
hem de continuar treballant 
plegats i amb consens per fer 
escoltar les nostres reclama-
cions. Tan sols vull afegir que 
sobre la xarxa de camins no 
hi hauria d’haver un debat de 
transferències, és a dir, que no 
és tan important debatre la se-
va titularitat sinó el fet de tenir 
recursos suficients per mante-
nir-los. I aquí també hem de 
ser-hi tots.

COL·LABORACIÓ

Un nou pla de camins per a un Pirineu viu 
JOAN UBACH I ISANTA
DIPUTAT DE L’ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 
DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ALCALDE DE TREMP

rcolomina
Resaltado
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Restauren terrenys 
forestals a la Sentiu

AGRICULTURA MEDI AMBIENT

❘ LLEIDA ❘ La filial agrícola de So-
rigué va explicar ahir que els 
terrenys denunciats pels Agents 
Rurals a la Sentiu de Sió per 
llaurar sense autorització (ve-
geu SEGRE d’ahir) han estat res-
taurats des del juliol. L’agrícola 
va assegurar que Agricultura va 
aprovar la memòria de restau-
ració presentada el febrer del 
2018 i els van donar un termini 
de dos mesos per dur a terme 
les tasques de restauració. Van 
assegurar que dins del termini 

concedit es va procedir a efec-
tuar les tasques de restauració 
d’acord amb la memòria presen-
tada i aprovada per Agricultura. 
“Al juliol es va entregar tota do-
cumentació sobre la restauració 
realitzada i vam donar per tan-
cat l’expedient.” Desconeixien 
si hi havia una altra denúncia 
nova que estigués relacionada 
amb els terrenys. La denúncia 
dels Rurals se centra en uns ter-
renys de 4.800 metres quadrats 
i per llaurar sense autorització.

Bus entre Àger i Tremp 
per a alumnes d’institut

MUNICIPIS TRANSPORT

❘ ÀGER ❘ Territori i Sostenibilitat 
ha habilitat un servei de bus 
entre Àger i Tremp per a alum-
nes que estudien a l’institut de 
la capital del Pallars. El bus 
surt a les 8.15 hores de la pa-
rada d’Àger i arriba a Tremp a 
les 8.48 hores. La tornada és a 
les 15.30 hores des de la nova 
parada de l’institut de Tremp 
i arriba a Àger a les 16.04 ho-
res. Els alumnes que estudien 
a Tremp tenen preferència en-
cara que Territori també per-

met que altres usuaris puguin 
utilitzar-lo si ho necessiten, 
sempre que es garanteixi el 
trajecte als alumnes. El taxi 
no dispensa els abonaments 
o tiquets, que s’han d’adquirir 
prèviament en alguna estació 
de tren o de bus de la línia de 
la Pobla. Des de l’ajuntament 
d’Àger van confirmar ahir que 
aquest estiu Territori va au-
toritzar el trajecte des de la 
Noguera fins al Pallars per a 
aquests estudiants.

Demanen arxivar 
la causa contra els 
alcaldes per l’1-O

POLÍTICA

❘ LLEIDA ❘ L’Associació de Mu-
nicipis per la Independència 
anima els alcaldes perquè de-
manin que s’arxivin totes les 
actuacions obertes pel fiscal 
general de l’Estat per haver 
donat suport al referèndum. 
Des de l’entitat sobiranista 
van insistir en la inexistèn-
cia de delicte. Van apuntar 
que la causa està fora de ter-
mini, al complir-se un any, i 
van criticar que el TS en cinc 
mesos pugui instruir tota la 
causa d’un delicte complex 
com és el de rebel·lió i les fis-
calies necessitin un any per a 
un decret d’alcaldia.

Promoció de 
l’enoturisme  
i la naturalesa

PROMOCIÓ

❘ LLEIDA ❘ El patronat de Turis-
me de la Diputació promo-
ciona fins al proper dia 24, 
conjuntament amb la DO 
Costers del Segre, l’oferta 
d’enoturisme de les comar-
ques de Lleida a la 38a Mos-
tra de Vins i Caves de Ca-
talunya que es va inaugurar 
ahir al Port de Barcelona. 
Així mateix, ahir una dot-
zena d’empreses i entitats de 
Lleida van participar en un 
workshop de turisme actiu i 
naturalesa que es va celebrar 
a Amposta durant el Delta 
Birding Festival.

H.C.
❘ LLEIDA ❘ El servei ferroviari de 
Lleida és l’únic de Catalunya 
que ha quedat fora d’un nucli 
de Rodalies i, a diferència de la 
resta de capitals de província, 
només disposa d’un servei limi-
tat de trens de mitja distància 
operats per Renfe (en el cas de 
les línies de Lleida a Barcelo-
na per Manresa, Valls i Reus 
i la línia Lleida-Saragossa) o 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(Lleida-la Pobla). 

Comissions Obreres va de-
nunciar ahir que des que l’any 
2011 es va traspassar a la Ge-
neralitat la gestió dels trens de 
mitja distancia (és a dir, la pla-
nificació, regulació, freqüències 
i tarifes) no s’ha incrementat 
la freqüència dels trens (com sí 
que s’ha fet a la resta de Catalu-
nya) ni s’han integrat els bitllets 
de rodalies als de l’alta veloci-
tat, com sí que passa a la resta.

A més, segons el sindicat, des 
del 1999 fins al 2017 la plantilla 
ferroviària s’ha reduït a Llei-
da un 39,4%, molt per sobre 

de la resta de Catalunya (27,2 
per cent) i se situa en 129 em-
pleats. De la mateixa manera, 
la inversió en les línies de tren 
estatals de Lleida s’ha limitat 
en els últims anys a la repara-
ció del tram de Granyanella, 
on la inestabilitat d’un terraplè 
va obligar a circular a 20 quilò-
metres per hora mentre que el 
pressupost anunciat pel Govern 
central de 4.000 milions d’euros 

Lleida, l’única sense Rodalies i amb 
un 40% menys de plantilla de tren
CCOO denuncia la falta d’inversió i un descens del personal || Planteja una xarxa 
amb epicentre a Lleida i abast fins a Cervera, Montsó, Balaguer i Montblanc

TRANSPORT FERROCARRIL

per al sistema ferroviari català 
s’ha quedat en un 12 per cent. 
A Lleida, el sindicat va recordar 
que la falta d’inversió obliga a 
reduir la velocitat del trajec-
te en quatre punts de Lleida i 
Mollerussa. 

En aquest sentit, va reivin-
dicar la creació d’un nucli de 
Rodalies que inclogui quatre 
línies amb epicentre a Lleida: 
fins a Montsó a la línia de Sa-
ragossa incorporant les parades 
de Raimat i Almacelles; fins a 
Balaguer de la línia de la Pobla; 
fins a Cervera a la de Manresa i 
fins a Montblanc a la de la costa, 
incloent-hi parades a Vimbodí 
i l’Espluga. També reclama in-
cloure el títol de Rodalies en el 
d’Alta Velocitat.

COMPARACIÓ
El sindicat afirma que  
la resta de capitals de 
comarca han registrat 
millores de les freqüències

n El conseller de Territori, 
Damià Calvet, va dir durant 
una visita a la Seu d’Urgell 
que dimecres vinent es reu-
niran amb representants de 
Foment i preveuen “reclamar 
el traspàs, actualment incom-
plet, de Rodalies”. 

Calvet va assegurar que 
el Govern de la Generali-
tat “està en reivindicació 
permanent” amb el sistema 
de Rodalies i que el traspàs 
efectuat fa ara deu anys “és 
incomplet i absolutament in-
eficaç des del punt de vista de 

dotació econòmica”. “Com a 
titulars del servei no tenim 
prou capacitat per condicio-
nar l’operadora a prestar el 
servei que es mereixen els 
nostres ciutadans”. 

“Amb el canvi de Govern a 
Madrid i el nou equip de Fo-
ment, entenem que hi ha un 
canvi de llenguatge que ens 
fa pensar que tindrem bones 
notícies.” 

El traspassat (2011) va im-
plicar horaris, freqüències i 
tarifes. Actualment, la xarxa 
està integrada a l’ATM.

La Generalitat demana el traspàs 
de les línies amb pressupost

LES CLAUS

Avantatges
z  La integració en un nucli de 
Rodalies suposaria també que el 
bitllet de l’AVE incorporaria el de 
Rodalies, i més freqüències. CCOO 
considera que les línies estan ac-
tualment infrautilitzades i que-
hi circulen trens amb més de 40 
anys, tot i que renovats.

Lleida a Cervera
z Només hi circulen viatgers i hi 
ha integració tarifària fins a Sant 
Guim. Té sis serveis en dies feiners 
i en demanen tres més. Demanen 
parada al Pla de Vilanoveta.

Montsó i Montblanc
z Tenen tres i cinc serveis en dies 
feiners i en demanen tres més.

Línia de la Pobla de Segur
z És l’única propietat de la Gene-
ralitat. Està integrada a l’ATM fins 
a Àger. Demanen un baixador al 
polígon El Segre.

Dèficit
z Lleida és l’única capital de pro-
víncia que no està incorporada 
a un nucli de Rodalies i, segons 
CCOO, no ha registrat increments 
de freqüències des que depenen 
de la Generaliat.

Proposta de Rodalies
z El sindicat planteja quatre línies 
de Rodalies a Lleida que arribari-
en fins a Montsó, Balaguer, Cerve-
ra i Montblanc. Cobriria 29 estaci-
ons i una població beneficiària de 
275.000 persones.

H.C.

Cristina Rodríguez i Alberto Puivecino, de CCOO, ahir.
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R. RÍOS / REDACCIÓ
❘ ÀGER ❘ Un conductor de 22 anys 
de Mollerussa va morir ahir 
a primera hora de la tarda al 
xocar amb la furgoneta contra 
un autocar a la carretera C-12 
a l’altura d’Àger. El mort és 
Diego Núñez Plaz. El sinistre 
es va produir per causes des-
conegudes a les 14.44 hores al 
quilòmetre 204 en plena recta. 
L’autocar, el conductor del qual 
va resultar ferit lleu, circulava 

sense passatgers. L’accident va 
obligar a tallar la carretera to-
talment durant més de tres ho-
res i, posteriorment, van donar 
pas alternatiu. Al lloc van acu-
dir quatre patrulles dels Mossos 
d’Esquadra, quatre dotacions 
dels Bombers i dos ambulànci-
es del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). El xòfer de 
l’autocar, de l’empresa Pons de 
Lleida, va ser evacuat a l’hos-
pital Arnau de Vilanova. El noi 

mort conduïa la furgoneta de 
l’empresa Desballestaments Au-
to-Garrigues de les Borges Blan-
ques i de la qual era empleat.

Sinistre al Pla d’Urgell
D’altra banda, un veí de Vi-

lanova de Bellpuig de 50 anys 
va resultar ahir ferit de grave-
tat al tenir un accident amb el 
tractor a Castellnou de Seana.  
L’accident es va produir cap a 
les 10.30 hores a l’antiga car-

retera N-II al seu pas pel terme 
municipal d’aquesta localitat. 
Per causes que es desconeixen, 
el vehicle va sortir de la calçada 
i va bolcar. 

El tractor va acabar caient per 
un terraplè de dos metres apro-
ximadament i va anar a parar a 
un camp de panís. Segons van 
explicar alguns testimonis, el 
sinistre s’hauria pogut produir 
quan l’home era fora del vehi-
cle i aquest hauria començat a 

moure’s. Fins al lloc dels fets es 
van desplaçar dos dotacions dels 
Bombers, patrulles de la policia 
i dos ambulàncies i l’helicòpter 
del SEM. 

Els sanitaris van atendre la 
víctima, que estava conscient, 
de les ferides que presentava i 
després d’unes primeres cures, 
van decidir evacuar-lo en heli-
còpter l’hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona amb pronòstic 
greu. El ferit és Josep Maria C.S.

Estat en què van quedar l’autocar i la furgoneta després de la brutal col·lisió. Imatge del tractor bolcat a Castellnou de Seana.

ÒSCAR MIRÓN JOAN GÓMEZ

Mor el conductor d’una furgoneta al col·lidir 
contra un autocar a la carretera C-12 a Àger
El mort és un jove de Mollerussa de 22 anys i el bus circulava sense passatgers || Un veí de Vilanova de 
Bellpuig va resultar ferit greu al caure amb el tractor per un terraplè a Castellnou de Seana

SUCCESSOS TRÀNSIT

Absolen el condemnat  
per matar per error  
un amic a Albatàrrec
Havia estat penat amb tres anys de presó

TRIBUNALS SENTÈNCIA

L’acusat, ara absolt, durant el judici.

A. GUERRERO
❘  ALBATÀRREC ❘  L’Audiència de 
Lleida ha absolt l’home que 
va ser condemnat a tres anys 
de presó per haver matat per 
error un amic a Albatàrrec. El 
tribunal considera que no hi ha 
prou proves per considerar que 
Alexandru Hirlet fos l’autor de 
l’apunyalament mortal a un jove 
de 21 anys a la pista esportiva 
de l’antiga escola d’Albatàrrec 
durant una baralla tumultuària 
entre dos grups de temporers de 
nacionalitat romanesa el 29 de 
maig del 2016. L’Audiència re-
voca la sentència del jutjat penal 
número 3 de Lleida després del 
recurs presentat per la defensa, 
exercida per Joan Argilés. L’ho-
me, que va negar ser l’autor de 

l’apunyalament mortal, sí que 
va reconèixer haver assestat 
una ganivetada a un altre jove 
durant la baralla. Per aquesta 
agressió ja va ser condemnat a 
dos anys de presó després de 
l’acord al qual van arribar les 
parts abans que se celebrés el 
judici. És la mateixa condemna 
que es va imposar a la seua no-
ra, que també va participar en 
l’agressió.

ACN

Així mateix, l’absolució també 
suposa que l’home no ha d’as-
sumir a la indemnització de 
205.050 euros als familiars de 
la víctima.

A la primera sentència, la jut-
ge va donar validesa a la ver-
sió de la Fiscalia i els Mossos 
d’Esquadra, que van conside-
rar que l’acusat va clavar acci-
dentalment “una ganivetada al 
pit a la víctima, que es devia 

interposar en el seu camí i al 
qual no tenia intenció directa 
d’agredir ja que era part del seu 
grup”, i el va condemnar com a 
autor d’un delicte d’homicidi per 
imprudència greu. Tanmateix, 
l’Audiència determina ara que 
els indicis “resulten certament 
molt poc contundents i no per-
meten arribar a una conclusió 
unívoca que apunti a l’autoria 
de l’acusat”.

INDEMNITZACIÓ
Tampoc haurà 
d’indemnitzar amb  
205.000 euros els  
familiars de la víctima

Rescaten una  
euga al Jussà

RURALS

❘ SARROCA DE BELLERA ❘ Els Agents 
Rurals han rescatat aquesta 
setmana una euga que es va 
quedar atrapada al fang a 
Sarroca de Bellera, al Pallars 
Jussà. El ramader va dema-
nar col·laboració als Rurals. 
El rescat va tenir lloc a la vall 
de Manyanet. Després de 
rescatar-la, van comprovar 
que es trobava perfectament.

Detingut per un 
accident a Andorra

TRÀNSIT

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La policia 
andorrana va detenir ahir un 
motorista accidentat que va 
donar positiu en alcoholè-
mia. L’home, de 32 anys, va 
resultar ferit a Escaldes-En-
gordany. Un altre motorista, 
de 16 anys, també va resultar 
ferit a Santa Coloma.

9a0f7174ddc31295386935968936569717033
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EFEMÈRIDES ANY FABRA
BIBLIOTECA/AJUNTAMENT DE TREMP

Tremp dedica una exposició i una conferència a Pompeu Fabra
❘ TREMP ❘ La Biblioteca Pública 
Maria Barbal de Tremp va 
acollir dijous sengles activitats 
emmarcades en l’Any Fabra. 
D’una banda, va tenir lloc la 

conferència Pompeu Fabra vist 
pels seus alumnes, a càrrec de 
Maria Rosa Lloret, professora 
de la Universitat de Barcelo-
na i, d’altra banda, la inaugu-

ració de l’exposició Pompeu 
Fabra, una llengua completa. 
El lingüista va estar vinculat a 
Tremp per la seua amistat amb 
l’alcalde Josep Sastre.

Nova edició del Mercat       
de la Música de Lleida
Gairebé una vintena d’expositors i milers de CD i vinils

FIRES MÚSICA

El Mercat de la Música estarà obert avui tot el dia als voltants de l’IEI.

MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ Els transeünts que pas-
sejaven ahir per l’Eix es van 
trobar amb la 22a edició del 
Mercat de la Música de Lleida, 
que, després dels treballs fre-
nètics del matí per tenir-ho tot 
a punt a les 18.00 h, va obrir a 
la tarda i podrà visitar-se du-
rant tot el dia d’avui dissabte. 
La trobada compta aquest any 
amb un total de disset expo-
sitors procedents de diversos 
punts de l’estat espanyol distri-
buïts en uns 80 metres de pa-
rades situades entre la zona de 

la Catedral i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI) i amb aproxima-
dament 100.000 vinils i CD a 
la venda. 

Aquesta tarda, a partir de 
les 18.00 h, està previst que 
el músic lleidatà Mister Jones 
firmi exemplars del seu nou 
disc, De naufragios y deseos, 
i es presentaran les reedicions 
en format LP dels dos primers 
àlbums d’Aviador Dro (que ac-
tuaran a les 22.30 h al Cafè 
del Teatre) i els dos de Los Ini-
ciados. Antoni Gorgues, orga-

nitzador de l’esdeveniment en 
col·laboració amb la Paeria, va 
explicar a SEGRE que confiava 
que el certamen tingués bona 
acollida per part del públic, ja 
que a les seues parades es po-
den trobar exemplars “de tots 
els estils i formats i per a tots 
els gustos, des de peces de col-
leccionistes fins a discos més 
comuns”. Després de més de 
dos dècades i els alts i baixos 
provocats per la crisi, el certa-
men està plenament consolidat 
entre el públic.Exposició d’Antonieta Palau a Almacelles

❘ ALMACELLES ❘ El Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas 
Dordal d’Almacelles va acollir dijous passat la inauguració 
d’una exposició antològica de l’obra de la ceramista local 
Antonieta Palau. La mostra podrà visitar-se fins al proper 
25 de novembre.

Quatre milions d’espectadors per a ‘El rei Lleó’
❘ MADRID ❘ El musical El rei Lleó, que acaba de començar la 
vuitena temporada ininterrompuda a Madrid, ha arribat 
aquesta setmana als quatre milions d’espectadors a Espanya.

MAU ALMACELLES

❘ TÀRREGA ❘ L’espectacle Hippos, 
de la companyia lleidatana 
Zum Zum Teatre i el core-
ògraf català Quim Bigas, va 
resultar ahir guanyadora 
del Premi Moritz FiraTàrre-
ga 2018 a la millor estrena 
d’arts de carrer. El premi és 
resultat de la votació realit-
zada entre tots els professi-
onals acreditats en aquesta 
edició passada de la fira ce-
lebrada la primera setmana 
de setembre, segons van in-
formar ahir els seus organit-
zadors. L’obra, destinada a 
tots els públics, és una faula, 
una metàfora, una reflexió 
sobre la humanitat i l’anima-
litat que es desenvolupa en 

un món en el qual conviuen 
quotidianament els animals 
i les persones. 

Zum Zum Teatre, dirigit 
per Ramon Molins, és una 
companyia artística que es 
dedica a la creació, producció 
i difusió d’espectacles per a 
adults a partir de 4 anys. Des 
de la seua creació l’any 1994 
ha produït una vintena d’es-
pectacles i han actuat per tot 
Catalunya, Espanya, França, 
Itàlia i també Suïssa. Per la 
seua part, Quim Bigas és un 
coreògraf català vinculat a 
diversos grups i centres re-
lacionats amb la coreogra-
fia i les noves pràctiques 
performatives.

L’obra ‘Hippos’ de Zum 
Zum Teatre, premi  
Moritz de FiraTàrrega

ESPECTACLES GUARDONS
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