
El consistori ho portarà al proper ple

El col·lectiu independentista de 
l’Alta Ribagorça va iniciar el pas-
sat 1 d’octubre durant els actes 
de commemoració del referèn-
dum una recollida de firmes per-
què la plaça del Pont de Suert on 
s’havia de fer la consulta i que no 
té nom es passi a dir Plaça 1 d’Oc-

tubre. Han recollit des de llavors 
300 firmes de suport i ahir les van 
entrar a l’Ajuntament després de 
reunir-se amb l’alcalde Josep An-
toni Troguet. Segons van explicar 
els membres del col·lectiu, la se-
va petició formal és la única que 
ha entrat a l’Ajuntament per do-

Lliuren 300 firmes al 
Pont de Suert per tenir 
una plaça 1 d’octubre

FOTO: N. Castells / L’Ajuntament no descarta fer una consulta popular

nar nom a aquesta plaça, però se-
gons va confirmar l’alcalde, hi ha 
dos propostes més de fa temps 
que no s’han formalitzat mai però 
que parlen d’anomenar la plaça 
de la Confraria o del Fallaire. 

Tot i que pertany a una for-
mació política que va participar 
en els actes de l’1 d’Octubre i 
que està imputat com alcalde, 
Troguet no es va comprometre 
a donar llum verda a la proposta 
independentista sense passar-la 
abans per un ple municipal, i no 
descarta fer una consulta popu-
lar per prendre l’última decisió. 
Segons l’alcalde, es tracta d’un te-
ma que remou sensibilitats molt 
diverses i per aquest motiu vol 
donar-li un tractament de màxim 
consens. No descarta fins i tot, 
per satisfer els independentistes, 
buscar un altre indret del poble 
que porti el nom 1 d’Octubre. Els 
independentistes, però, es reafir-
men en la seva petició, ja que a 
més de simbolitzar els valors de-
mocràtics d’una data històrica i 
representativa és l’única refren-
dada amb signatures. 

A finals de gener se celebra la 
Festa de la Confraria i a finals de 
maig hi ha eleccions municipals. 
Tot fa pensar que l’equip de go-
vern ho portarà al ple de després 
de la festa, i en funció del que 
s’aprovi farà la consulta abans de 
les eleccions.
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Demanen que 
l’església es 
mostri a favor 
dels presos
L’Associació Amics del Bisbe 
Deig demana que l’Església es 
posicioni contra la injustícia de 
l’empresonament dels presos 
polítics catalans i en denunciï 
la seva indefensió amb espe-
cial urgència especialment en 
aquest moment en que alguns 
d’ells estan en vaga de fam i 
que faci el possible per des-
bloquejar la situació. 

Una delegació de 4 cooperati-
ves productores d’oli del Mar-
roc van visitar dijous 6 desem-
bre el CCOC i el Museu de l’Oli 
de la Granadella amb la finalitat 
de conèixer de primera mà les 
experiències de produir i co-
mercialitzar oli verge extra sota 
el segell d’un segell de qualitat. 
Aquesta iniciativa ha servit per 
aprofundir en la posada en valor 
de l’oleoturisme impulsar la des-
coberta del territori.

Unes cooperatives 
marroquines visiten 
la Granadella

L’actual alcalde d’Alcarràs, Mi-
quel Serra, no repetirà a les pro-
peres eleccions municipals com 
a alcaldable. Així ho va explicar 
ahir en aquest diari. Serra, alcal-
de per Esquerra Republicana de 
Catalunya, està citat a declarat 
als jutjats per la celebració del 
referèndum d’autodeterminació 
de l’1-O, després que no acudís 
a declarar la primera vegada. 
Miquel Serra dóna pas, d’aques-
ta manera, a un nou relleu en el 
partit, càrrec que serà presentat 
el proper dimarts 11 de novem-
bre a les 20.00 del vespre, al lo-
cal de Lo Casino, situat al Carrer 
Major. 

Amb el lema Ciutats Republi-
canes, Ciutats del Progrés, els 
republicans encaren unes elec-

cions municipals amb la vista 
marcada per l’actual situació na-
cional. 

L’alcalde d’Alcarràs, Miquel 
Serra, no repetirà com a cap 
de llista a les municipals

L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra

FOTO: ACN

La incertesa sobre el futur de la 
presidència regna al PDeCAT de 
Lleida. El missatge que llençava 
la Direcció Nacional a Twitter 
just després de la reunió dels 
38 càrrecs a la seu del partit a 
Lleida, en què es proposava una 
co-direcció amb Antoni Balasch i 
Jordi Eroles, no ha agradat a al-
guns membres del PDeCat. En el 
missatge, el partit advertia que 
s’havien de complir els estatuts 
i respectar “els drets de tots els 
associats/es”. Un tuit amb el 
qual, fonts del partit, conside-
ren que “probablement ja han 
donat una resposta”.  És aquest 
punt en el qual se centra ara el 
debat de la successió de Reñé. 

La Direcció Nacional es reu-
nirà segurament dilluns que ve. 

Si finalment accedís a acceptar 
la proposta d’una co-direcció, 
abans del 15 de desembre se 
celebraria una assemblea d’as-
sociats per a ratificar-ho. D’altra 
banda, també cal tenir en comp-
te que els estatuts de la forma-
ció, en el seu article 13, preve-
uen altres mesures com una 
moció de censura.

Els estatuts del PDeCAT 
encallen la successió de 
Reñé a la vegueria de Lleida

Esperen la 
resposta de 
la Direcció 
Nacional 

La Diputació destina 9,9 
milions en tres projectes 
per protegir el patrimoni 
natural de la Plana
Són ‘Camins dels Pirineus’, ‘Camí de 
Sant Jaume’ i ‘Paisatges de Ponent’
Lleida
REDACCIÓ
La Diputació de Lleida, a través 
del Patronat de Promoció Econò-
mica, vol impulsar diversos pro-
jectes pel territori per tal de con-
servar i protegir el medi ambient 
i promoure l’eficiència de recur-
sos, de manera que es fomenti el 
desenvolupament del patrimoni 
natural i cultural. Així, s’ha donat 
llum verda a la sol·licitud d’ajuts 
del programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020 per als pro-
jectes Camins tradicionals dels 
Pirineus, Camí de Sant Jaume. 

Xarxa de patrimoni i Paisatges de 
Ponent, per un valor de 9,9 M€.

Cadascun dels projectes té 
les seves característiques i zones 
d’influència específiques. Concre-
tament Camins tradicionals dels 
Pirineus –que compta amb un 
pressupost de més de 2,1 M€– es 
durà a terme a la Val d’Aran, l’Alt 
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cer-
danya, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, el Solsonès i la Noguera, 
i consisteix en la creació d’una 
xarxa de camins tradicionals que 
permeti vertebrar les comarques 
pirinenques, dinamitzant l’eco-

nomia dels nuclis de poblacions 
connectats i posant en valor els 
recursos naturals i patrimonials. 
La sol·licitud d’ajuts al fons FEDER 
arriba als 885.000 €.

Paisatges de Ponent es pre-
senta amb la intenció de dur a 
terme 33 accions de conservació 
del patrimoni cultural i dels nuclis 
antics dels municipis promotors. 
Aquest projecte compta amb un 
pressupost de 4,8 M€, dels quals 
gairebé 2 M€ sortirien d’aquests 
ajuts. I, Camí de Sant Jaume. Xar-
xa de patrimoni, es vol impulsar 
el Camí entre Tàrrega i Alfarràs.
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Isona treballa per posar en valor les 
restes de la ciutat romana d’Aeso
L’Ajuntament projecta convertir-les en un reclam turístic
Isona
ACN
Aeso (I aC-V dC) va ser una pe-
tita ciutat romana, situada on 
avui hi ha el poble d’Isona, al Pa-
llars Jussà. L’alcalde de la locali-
tat, Constante Arande, considera 
que es tracta d’una de les ciutats 
romanes menys conegudes, en-
cara que no per això menys im-
portants. Ara, l’Ajuntament ha 
iniciat tots els tràmits perquè el 
poble sigui declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN). Aranda 
confia que a principis del 2019 ja 
estarà aprovada aquesta catalo-
gació, que ha de servir per pre-
servar el patrimoni d’Isona.

L’alcalde vol aprofitar aquesta 
distinció per tornar a posar en 
valor les restes d’Aeso i recuperar 
les campanyes d’excavació. Aran-
da, que reconeix que tenen ‘’una 
mica’’ abandonades restes com 
la muralla, confia poder-hi fer 
una intervenció per conservar-la i 
fer aflorar noves restes i fer-les vi-
sitables. Aranda vol tranquil·litzar 
els veïns i afirma que la cataloga-
ció de BCIN únicament suposarà, 
en cas de voler fer obres, haver 
d’incorporar un informe arqueo-
lògic que indiqui què es pot fer i 
què no. En cap cas representarà 
la suspensió de llicències o la se-
va prohibició, diu l’alcalde.

L’alcalde va entornar el ‘’mea 
culpa’’ i va reconèixer que els 
darrers anys s’han prioritzat els 
temes paleontològics als arqueo-
lògics i s’han descuidat les restes 
de la ciutat romana. Ara, des del 
consistori es vol corregir aquesta 
manera d’actuar i es pretén que 

FOTO: ACN / A l’esquerra, restes d’una torre de l’antiga muralla.  A la dreta, unes excavacions prop de l’església arran d’unes obres a una plaça

FOTO: ACN / Un rètol explica el passat romà d’Isona
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la ciutat romana d’Aeso ‘’torni a 
estar a la primera línia’’ del patri-
moni de la comarca.

Amb aquest objectiu es re-
prendran les campanyes d’exca-
vacions que s’havien fet en un 
passat i es vol que aquest cop, 
les restes que apareguin es docu-
mentin i es deixin preparades per 
poder-les museïtzar a l’exterior i 
puguin ser visitables. Aranda des-
taca que hi ha restes de molta im-
portància que es van documentar 
i tornar a tapar com ara mosaics, 
habitatges, canalitzacions, enter-
raments. Ara, vol que es preparin 
per fer-les visitables. La primera 

actuació que es farà serà a la vila 
de Llorís i a la zona de la muralla.

Les obres del nou accés a Isona 
van posar al descobert l’any 2009 
restes romanes que van obligar 
a remodelar el traçat. Les obres 
de la carretera van descobrir dos 
espais de restes separats per un 
camí agrícola. Dins un espai d’uns 
500 metres quadrats es van tro-
bar les restes d’una antiga vil·la 
romana. Els arqueòlegs creuen 
que és una vil·la que va tenir el 
seu màxim esplendor entre el se-
gle I i el segle II dC, coincidint amb 
el moment de màxim apogeu de 
la ciutat romana d’Aeso.

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

LA UNIVERSITAT 
QUE ÉS COM TU
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Still Morris regresa a 
Lleida con un concierto 
acústico solidario con la 
lucha contra el cáncer
El compositor barcelonés actúa en 
formato de dúo en el Cafè del Teatre

“Me apetecía hacer algo benéfico 
y más cuando conocí a esa gen-
te tan maravillosa que organizan 
este bolo sabatino”, explica a LA 
MAÑANA Eloi Pardo, nombre de 
pila del músico y compositor bar-
celonés, conocido artísticamente 
como Still Morris, refiriéndose a 
la AECC-Catalunya contra el Càn-
cer de Lleida, entidad que orga-
niza la actuación solidaria de esta 
noche (22.30 horas. 7 euros) en 
el Cafè del Teatre.

Still Morris es un rockero hijo 
de Barcelona, que ha vivido mu-
chos años en Palma de Mallorca 
ejerciendo como director general 
de un banco, y que decidió dejar-
lo todo por la música. “Cuando 
cumplí los 50 años me replanteé 
mi vida y, pese a que ya habían 
pasado 33 años sin colgarme una 
guitarra, cuando lo hice noté que 
mantenía las sensaciones intac-
tas”, recuerda.

El nombre artístico lo tomó 
“porque me sonaba a rock” y re-
condujo su gran vocación a partir 

del tema ‘Now I know’, de sello 
setentero, que ya había compues-
to 40 años atrás. Después de pu-
blicar tres discos en inglés y un EP 
en catalán, ahora pasea las can-
ciones de su álbum ‘Accés Obert’ 
que contiene ‘‘11 canciones que 
para mí son como 11 hijos”.

La anterior visita a esta misma 
sala de Still Morris, en septiembre 
de 2016, fue con banda y ahora lo 
hace en formato de dueto junto 
al guitarrista valenciano José Váz-
quez, ya que últimamente ha fi-
jado su residencia en Valencia. El 
repertorio se centrará también 
en su último disco, además de 
canciones recuperadas de sus an-
teriores trabajos,entre las que no 
faltará su versión “mucho más rá-
pida” del ‘Que tinguem sort’, de 
Lluís Llach.

“Estoy atravesando una nueva 
etapa creativa en la que me he 
vuelto a reencontrar con mis orí-
genes”, comenta con entusiasmo, 
desvelando que tiene entre ma-

nos dos grandes proyectos. Por 
un lado, prepara un nuevo álbum 
“con sonido mucho más crudo” y, 
por otro, está componiendo una 
ópera-rock, también en catalán, 
junto al músico David Pujade. “La 
trama va sobre un inmigrante, de 
esos que como muchos viene en 
patera sin saber lo que encontra-
rá, pero que tendrá un final espe-
ranzador”, dice sobre ese nuevo 
trabajo “épico y poético”.

“Nunca he perseguido nada 
con la música que vaya más allá 
de la propia satisfacción”, conclu-
ye este gran admirador de Bob 
Dylan, Neil Young y Lou Reed.

FOTO: Oriol Cárceles / Lobötomics 
siguen con su ‘Instinto salvaje’ 

El ‘pop brut’ de 
Mareta Bufona, 
en la C-Tretze 
de la Pobla

Mareta Bufona es una banda de 
Vilanova que hoy actúa en el ciclo 
‘Els concerts de la C-Tretze’ de la 
Pobla de Segur. El cuarteto se dio 
a conocer hace casi un lustro con 
‘Molt honorable’ y ahora pasean 
el ‘pop brut’ de su álbum ‘Vine al 
camp’ con el que evolucionan en 
cuanto a sonido. “Mareta Bufona 
son acordes abiertos y unos pe-
dales de distorsión”, definen estos 
músicos que han tomado su nom-
bre de una canción de Pau Riba. El 
sentido del humor está muy pre-
sente en este nuevo proyecto.

Lobötomics acuden
al Sisbris Bar con el 
punk-hardcore de 
su ‘Instinto salvaje’
Los leridanos Lobötomics acu-
den esta noche (23.00 horas) al 
Sisbris con el punk-hardcore y 
pinceladas thrash y psychobilly  
en vivo de su ‘Instinto salvaje’, 
título de su nuevo EP.

FOTO: Bandcamp / El nombre 
viene de un tema de Pau Riba

FOTO: Núria García / El músico colabora en la lucha contra el cáncer

El 8 de diciembre de 2004, cuan-
do acababa de empezar un con-
cierto en el club nocturno Alrosa 
Villa en Columbus, el guitarrista 
de Pantera, el genial Dimebag 
Darrell Abbott, fue abatido a tiros 
por un hipotético seguidor.

La Policía hizo un comunica-
do en el que Nathan Gale, de 25 
años, disparó un total de 15 tiros. 
En un principio se pensó que Ga-

le actuó así por los rumores de la 
ruptura de Pantera, pero los in-
vestigadores eliminaron la teoría 
de que la tragedia se produjera 
por el conflicto público entre Di-
mebag y el cantante de Pantera, 
Phil Anselmo. 

Entre la separación de Pante-
ra y la creación de Damageplan, 
el guitarrista y su hermano, el ba-
tería Vinnie Paul, crearon el gru-

Recuerdo de homenaje 
a 14 años sin el guitarrista 
‘asesinado’ de Pantera

FOTO: Heavy-Rock / Los hermanos Abbott esperan en el ‘Gran Hotel’

Prepara una 
ópera-rock 
centrada en 

un inmigrante 

po Rebel Meets Rebel. Parece ser 
que al asesino no le gustaba la 
situación del grupo y se tomó la 
justicia a su modo.

El ya desaparecido bar Mitja-
na Hardrock rendía cada año en 
esta fecha una sesión especial de 
recuerdo a ese mago de las seis 
cuerdas, homenaje que este año 
se trasladará a La Casa de les 3 
Àmfores, donde trabaja ahora el 
responsable de aquel bar musical 
de Pardinyes, Eladi ‘El Grunge’ Te-
rreros.

Ese tributo se extenderá tam-
bién a Vinnie Paul ya que el pasa-
do 22 de junio falleció en Las Ve-
gas a los 54 años a causa de una 
miocardiopatía.

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
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