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L’any 1983 va sortir la primera promoció dels Mossos d’Esquadra, encara que el seu desplegament a Catalunya no
es va completar fins al 2008. A la Regió Policial de Ponent, l’arribada es va produir el 1999. L’experiència a Lleida va
ser “un banc de proves” per a l’evolució del cos, asseguren comandaments policials lleidatans dos dècades després.

➜

seguretat efemèride

Dos dècades dels Mossos d’Esquadra
a Lleida, un model per a Catalunya

Ponent va servir com a “banc de proves” per al desplegament integral del cos
albert guerrero

❘ lleida ❘ Aquest any se’n compleixen vint del desplegament
integral dels Mossos d’Esquadra
a Lleida. El traspàs de competències de la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional es va formalitzar el 31 d’octubre del 1999 amb
la inauguració de la comissaria
de la capital del Segrià. Dos dècades després, quatre dels comandaments actuals del cos a
Lleida, que en aquell moment
també ocupaven càrrecs de responsabilitat, afirmen a SEGRE
que l’experiència a Ponent va
ser “un banc de proves” i “un
model” per al desplegament integral dels Mossos d’Esquadra
a la resta de Catalunya, que no
es va completar fins al 2008 a
les regions policials del Camp
de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Val a assenyalar que les comarques de Lleida estan dividides en dos regions: Ponent
(Segrià, Noguera, Urgell, Segarra, Pla d’Urgell, les Garrigues) i Pirineu Occidental (Val
d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars
Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell
i Cerdanya). El Solsonès forma
part de la Regió Central, amb

la dada

1999

2

1.400

78%

desplegament integral

regions

agents a lleida

originaris de Lleida

El 31 d’octubre de l’any 1999 es va
inaugurar la comissaria dels Mossos a Lleida, que representava el
desplegament integral a Ponent.

La província està dividida en dos
regions: Ponent (comarques del
pla) i Pirineu Occidental. El Solsonès depèn de la Regió Central.

És la xifra d’agents del cos que
hi ha aproximadament exercint
a les comarques de Lleida en
l’actualitat.

El 78% dels agents desplegats el
1999 eren originaris de Lleida. Els
comandaments calculen que ara
és pràcticament del 100%.

Roderic Moreno

Xavier Monclús

Jordi Batista

Benedicte Castilla

Càrrec: Inspector i Cap de
Sala de l’Àrea Regional de
Comandament PonentPirineu Occidental.

Càrrec: Comissari i cap de la
Regió Policial de Ponent.

Càrrec: Inspector i cap de
l’Àrea Regional de Trànsit de
la Regió Policial Ponent.

Càrrec: Inspector de la
Regió Policial Ponent.

z Fa dos dècades era subinspector i subcap de l’Àrea
Bàsica Policial Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell. “Molts
projectes es van posar a prova a Lleida i s’han aplicat en
altres punts de Catalunya”,
afirma.

z Va ser el primer cap de
l’ABP Segrià-Garrigues-Pla
d’Urgell i era subinspector.
“El nivell de compromís de
tots els agents va ser clau
en l’èxit del desplegament”,
assegura Monclús, que afegeix que “ha sigut el lloc on
s’han format molts comandaments del cos”.

z L’any 1999 era sergent i cap
del sector de trànsit de Tàrrega. “Els primers a Espanya
a fer controls de drogues a la
carretera vam ser els Mossos
d’Esquadra”, afirma Batista.
Fins aleshores, Trànsit era
una competència de la Guàrdia Civil.

z Fa 20 anys era el cap de la
Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de l’ABP Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell. Va ser el
primer coordinador de seguretat d’espectacles esportius
d’elit quan la Unió Esportiva
Lleida estava a Segona A.
“Érem principiants en ordre
públic.”

experiència prèvia

L’experiència prèvia en
altres zones dels agents,
la gran majoria lleidatans,
va ser fonamental
seu a Manresa.
“La gran majoria d’agents teníem experiència prèvia en llocs
com Ripoll o Osona, però allò
era tornar a treballar amb competències plenes a casa nostra,
això va ser el gran fet diferencial”, explica l’actual comissari i
cap la Regió Policial de Ponent,
Xavier Monclús. Ell va ser el primer cap de l’Àrea Policial Bàsica (ABP) Segrià-Garrigues-Pla
d’Urgell i recorda que “un dels
aspectes més positius era el coneixement del territori per part
dels agents, ja que al voltant del
80% eren originaris de les comarques de Lleida. La il·lusió
era màxima”.
Un dels grans reptes era el
de vetllar per la seguretat de la
capital del Segrià, que llavors
comptava amb més de 112.000
habitants. Els Mossos només
tenien l’experiència de Girona
com a gran ciutat, però amb uns
40.000 ciutadans menys. “Lleida és la capital de referèn-

Els quatre
comandaments
policials, davant
de la comissaria
dels Mossos.

amado forrolla
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comarques

política eleccions municipals

Compte enrere per als pactes

Els nous ajuntaments es constitueixen d’aquí a menys d’una setmana i en 28 consistoris de Lleida
serà necessari arribar a acords per sumar majoria || Sis capitals de comarca i alguns dels principals
municipis, pendents de les negociacions per arribar a l’alcaldia
x. rodríguez

segre tàrrega

x.santesmasses

Tàrrega. La continuïtat de Perelló, en l’aire. L’actual alcaldessa de
Tàrrega, Rosa Maria Perelló (JxCat), haurà de governar en minoria o
arribar a un pacte amb la CUP per mantenir l’alcaldia, després que
ERC descartés un acord amb JxCat. Per la seua banda, els socialistes
busquen desbancar-la amb un pacte entre PSC, ERC i la CUP.

Cervera. ERC necessitarà pactes. Joan Santacana (ERC) serà el nou
alcalde de Cervera, encara que haurà de pactar. De moment, JxCat
està disposat a arribar a un acord si entren al govern de l’ajuntament
i del consell. La CUP descarta formar part del govern, però facilitarà la
investidura d’un alcalde d’esquerres i republicà.

junts per la seu

erc tremp

La Seu d’Urgell. Possible acord de JxCat i ERC. JxCat no afavorirà una
alcaldia del PSC a la Seu i aquesta setmana continuarà les negociacions amb ERC per afrontar un possible pacte que sumi majoria. Per a
JxCat un acord per a l’ajuntament estarà lligat a un pacte al consell de
l’Alt Urgell, on tenen nou escons davant els sis d’ERC.

Tremp. Alcaldia per a ERC amb JxCat. L’alcaldia de la capital del Jussà
serà per a Esquerra, que està a prop de tancar un acord amb Junts
per Tremp. Pilar Cases (ERC, segona per l’esquerra a la imatge) serà
la nova alcaldessa malgrat que Compromís per Tremp, aliada amb el
PSC, guanyés les eleccions sense majoria absoluta.

som poble

junts pel pont de suert

Q

uan queda menys d’una
setmana per a la constitució dels nous ajuntaments,
el compte enrere per als pactes
ja ha començat. Fins a 28 ajuntaments de les comarques de
Lleida, entre els quals hi ha sis
capitals de comarca i alguns
dels principals municipis, necessitaran arribar a acords per
poder sumar majoria absoluta.
Després del 26-M, només van
ser cinc les capitals on hi va haver majories. Són Mollerussa
i les Borges (JxCat), Balaguer
i Solsona (ERC) i Vielha (Unitat d’Aran), però a la resta serà
necessari pactar abans de dissabte que ve, quan es constitueixen els ajuntaments, o decidir
governar en minoria. A Lleida
ciutat, Miquel Pueyo (ERC) serà
el nou primer edil al ser la llista
més votada, independentment
de si es tanca un acord amb JxCat i Comú.
A Tàrrega, l’alcaldessa en
funcions, Rosa Maria Perelló
(JxCat), haurà de pactar amb
la CUP o governar en minoria,
encara que el PSC ha iniciat reunions amb ERC i la CUP per a
un possible govern d’esquerres
al marge de JxCat. A Cervera,
l’alcaldia seria per a ERC, encara que necessita el suport dels
tres edils de Junts, o bé de dos
de les altres tres formacions,
que compten amb dos edils cada
una (CUP, PSC i SiF). A la Seu,
JxCat prioritzarà el projecte de
ciutat i de comarca i “no sobre
qui ocupa una cadira o una altra” a l’ajuntament i el consell,
segons l’alcaldable Jordi Fàbrega. Junts “no afavorirà” una alcaldia del PSC i el més probable
és un acord amb ERC. A Tremp
tot apunta a un pacte d’ERC i
JxCat després que els republicans traslladessin la negativa a
arribar a un acord amb el PSC.
Pel que fa a Sort, la candidatura
que va guanyar les eleccions va
ser Som Poble, que encapçalava
l’alcalde en funcions, Raimon
Monterde. Des de la formació
aposten per un govern en minoria amb pactes puntuals durant
el mandat. Al Pont de Suert,
Josep Antoni Troguet (JxCat)
mantindria l’alcaldia amb un
acord amb els socialistes, que
han trencat negociacions amb
En Comú Podem.

Acord tancat
De moment, l’únic acord tancat a les comarques de Lleida
és el d’Oliana, on ERC i el PSC
han pres l’alcaldia a JxCat. Les
negociacions continuen en els
altres 28 municipis en què seran necessaris acords, entre els
quals hi ha també Alcarràs, Alpicat, Almenar, Guissona, Bellpuig o Arbeca.

Sort. Govern en minoria de Som Poble. La candidatura de Som Poble, El Pont de Suert. JxCat, al capdavant de l’ajuntament de nou. Mal-

encapçalada per l’actual alcalde, Raimon Monterde, ha proposat als
altres partits amb representació després del 26-M un govern en minoria. Des de la formació van assegurar que això comportarà arribar
a pactes durant els propers quatre anys de mandat.

grat que no hi hagi encara un pacte tancat, tot apunta que Josep Antoni Troguet (JxCat) mantindrà l’alcaldia del Pont de Suert amb el suport de Compromís. Els socialistes van trencar les negociacions amb
En Comú Podem i es decanten ara per un pacte amb JxCat.
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medi ambient conservació
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comunicacions
mariona kiskeri

Alcarràs aprova
l’accés d’Ausiàs
March a l’N-II
❘ alcarràs ❘ L’ajuntament d’Alcaràs ha donat llum verda
al projecte de connexió del
carrer Ausiàs March amb la
carretera N-II, una actuació que suposarà un cost de
15.203 euros i que ara està
en exposició pública durant
un mes. D’altra banda, també ha aprovat el projecte de
conservació, manteniment i
reparació de camins.

infraestructures

La Plataforma
anti-MAT manté les
accions judicials

Voluntaris i persones de l’Associació Aremi, abans de començar les passejades i activitats per l’aiguabarreig a la Granja d’Escarp.

Aiguabarreig per a tothom

La Granja d’Escarp atansa el paisatge de la confluència del Segre i el Cinca als
usuaris d’Aremi || Emmarcat en els actes de la Setmana de la Natura
maría molina

❘ la granja d’escarp ❘ La Granja
d’Escarp va acollir ahir la Jornada de Voluntariat Fem accessible la natura a persones amb
discapacitat, dins de la Setmana
de la Natura. Organitzada per
l’Associació de Voluntaris de La
Caixa-Delegació de Lleida-Volcall, l’Associació Aremi i l’ajuntament de la població del Segrià,
va consistir que un grup de voluntaris facilités el tomb per la
passarel·la de fusta del bosc de
Sant Jaume, a l’aiguabarreig del
Segre i el Cinca, a un grup de
setze persones amb discapacitat
que també van poder disfrutar
d’una classe pràctica de tècniques de pesca a càrrec del Club

de Pesca Esportiu local. Segons
l’alcalde de la localitat, Manel
Solé, “l’experiència ha estat
tot un èxit, ja que les persones
d’Aremi es van divertir amb el
paisatge i amb les activitats que
es van preparar perquè es divertissin amb la naturalesa”. Amb
la Setmana de la Natura es pretén que les persones prenguin
consciència de la necessitat de
conservar el medi ambient i el
patrimoni natural.
Des de principis d’aquest mes
de juny i fins avui diumenge estan previstes més de tres-centes
activitats a tot Catalunya per a
la conservació de l’entorn dirigides a tots els sectors de la
població.

toni olm

Recullen 140 quilos d’escombraries en una font ■ El col·lectiu Per
una Catalunya Neta i la mancomunitat de residus de l’Urgellet
van recollir ahir 140 quilos d’escombraries a la font de la Quera,
a Estamariu, on la gent recull aigua amb garrafes.

mariona kiskeri

❘ isona ❘ La Plataforma contra
l’Autopista Elèctrica seguirà amb tota contundència
amb les accions judicials i
la mobilització social contra
la Subestació de Figuerola
d’Orcau i l’Autopista Elèctrica Peñalba-Arnero-Isona. Així ho va dir al publicar-se el veto del Parlament a
aquest projecte i, tot i que va
agrair la posició, va indicar
que no abaixarà la guàrdia.

equipaments

Naut Aran inverteix
35.000 euros a
millorar el pavelló

El recorregut per la passarel·la del bosc de Sant Jaume.

❘ naut aran ❘ L’ajuntament de
Naut Aran invertirà 35.400
euros en la millora del poliesportiu municipal de Salardú. L’alcalde en funcions,
César Ruiz-Canela, va explicar que es tracta de treballs
de pintura en aquest equipament. La junta de govern
local d’aquest municipi de
la Val d’Aran ja ha aprovat
de forma inicial la memòria
valorada d’aquesta actuació.
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comarques

successos emergències

Intoxicades una mare i la
seua filla a la Vansa i Fórnols
Les dos, de 48 i 8 anys, van ser evacuades a l’hospital de Tremp
|| Els Bombers apunten a la mala combustió d’una caldera
j. guardiola

redacció

❘ la vansa i fórnols ❘ Una mare
i la seua filla de 8 anys van
resultar intoxicades ahir a la
matinada per la mala combustió de la caldera en una casa
de la Vansa i Fórnols, segons
van informar els Bombers de
la Generalitat. Les dos intoxicades van ser evacuades
en dos ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM) a l’Hospital Comarcal
del Pallars. La dona, de 48
anys, presentava un pronòstic greu, segons el SEM. Els
serveis d’emergència van rebre l’avís d’emergència pocs
minuts abans de dos quarts de
tres de la matinada en un immoble familiar d’aquesta localitat de l’Alt Urgell, en el qual
residien dos menors. Fins al
lloc dels fets es van traslladar
dos dotacions dels Bombers de
la Generalitat, que van apagar
la caldera i van ventilar les instal·lacions. S’ha de recordar
que una de les majors intoxicacions per monòxid de carboni
a les comarques lleidatanes es
va produir el febrer del 2015
a Vilanova de la Barca quan
39 persones d’entre quatre i
vuitanta anys van haver de ser
ateses per la mala combustió
d’una estufa de propà a la penya barcelonista del poble,
on havien acudit per veure la
retransmissió en directe del
partit entre el Barça i el Vi-

emergències accident

Dos hospitalitzats a
l’estavellar-se amb un
parapent a Àger
redacció

❘ àger ❘ Dos persones van resultar ferides a primera hora de la tarda d’ahir al tenir
un accident de parapent al
camp d’aterratge d’Àger.
Els ferits són un home de 45
anys i una jove de 17 que
van haver de ser evacuats a
l’hospital després que s’estavellés l’aeronau biplaça
en la qual anaven, que va
tenir problemes en les maniobres d’aterratge, segons
van informar els Bombers
de la Generalitat. Arran del
sinistre, que es va produir
cap a les 14.00 hores, l’home
va patir politraumatisme i
va ser evacuat a l’hospital

del Pallars de Tremp amb
pronòstic greu, mentre que
l’adolescent va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb diverses fractures. Els Bombers
van acudir amb una dotació
en una emergència en la qual
van treballar diverses ambulàncies del SEM i els Mossos
d’Esquadra.

Infart a Mont-rebei
D’altra banda, un excursionista va morir al patir una
aturada cardíaca ahir al migdia quan feia una ruta pel
congost de Mont-rebei. La
víctima tenia uns 60 anys
d’edat.

Vista de l’ajuntament de la Vansa i Fórnols.

greu

Dos ambulàncies del
SEM van evacuar a
l’hospital la dona amb
pronòstic greu
la-real. En aquella ocasió, onze
persones van ser traslladades
a l’hospital Moisès Broggi de
Sant Joan Despí perquè se sotmetessin a un tractament a la
cambra hiperbàrica, que elimina el monòxid de carboni
mitjançant oxigen pur en alta
pressió.
Així mateix, un dels últims

incidents d’aquest tipus va tenir lloc a mitjans del mes de
desembre passat en una torre
de Juneda, on set adults i tres
nens de 5, 8 i 14 anys també
van resultar intoxicats a la nit
a causa de la mala combustió
d’una estufa. Tots ells van ser
traslladats a l’hospital Arnau
de Vilanova per nàusees, entre altres símptomes. Set d’ells
present aven u n pronòst ic
menys greu, mentre que quatre
tenien un quadre lleu. Segons
va explicar llavors l’alcalde de
Juneda, es tractava de diverses
parelles amb fills que estaven
sopant en una zona amb diverses torres i magatzems.

policia

Detinguts a
Tàrrega per
robar a Cervera
i Agramunt
❘ tàrrega ❘ La Policia Local de
Tàrrega va detenir divendres
a la tarda dos homes de 43 i
33 anys acusats de dos robatoris amb força en habitatges
de Cervera i Agramunt. Els
dos detinguts es van veure
implicats en un accident de
trànsit a la capital de l’Urgell. Davant de la seua sospitosa actitud, els agents van
escorcollar el vehicle i van
trobar un ordinador portàtil que havia estat robat en
una casa de Cervera i els
diners corresponents d’unes
joies i una bicicleta que, suposadament, havien sostret
d’una casa d’Agramunt. Els
objectes havien estat venuts
en una botiga de Tàrrega.
Al conductor també el van
denunciar penalment per un
delicte viari.

agents rurals

Localitzen dos gossos abandonats al Jussà
❘ conca de dalt ❘ Els Agents Rurals han obert un expedient
per l’abandó de dos gossos, una femella i un cadell, a Conca
de Dalt. Les persones que van trobar els animals s’han fet
càrrec provisionalment de cuidar-los.
agents rurals

Denuncien una embarcació a Sant Antoni
❘ tremp ❘ Els Agents Rurals han denunciat l’amo d’una embarcació del pantà de Sant Antoni perquè no disposava de
l’autorització de la CHE, no tenia matrícula i presentava un
motor de 300 cavalls de potència quan el màxim permès en
aquest tipus d’aigües és de 150.

Els Bombers sufoquen tres incendis de vegetació
❘ sant martí de riucorb ❘ Els Bombers van sufocar ahir incendis
de vegetació a Sant Martí de Riucorb (8.000 metres quadrats),
Torregrossa (6.000 metres quadrats) i Agramunt, del qual
no va transcendir l’extensió.

Pallars
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

comarques

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10

turisme promoció

Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41
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Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

municipis equipaments
a.t.

centre d’estudis d’isona i conca dellà

Els actors que van participar en la representació a Isona.

Isona recupera la sala de teatre
a l’antic Cafè Modern
La degustació de vins i productes de proximitat va ser un dels atractius del certamen.

Més de 1.300 persones als actes
de la IX Fira del Vi de Talarn

❘ isona i conca dellà ❘ Isona va
recuperar ahir el teatre a
l’antic Cafè Modern amb
una representació del grup
de teatre d’aquesta localitat
del Jussà. Amb la inauguració
de la sala, el municipi recupera la tradició teatral, que
es remunta a començaments
del segle XX i que va quedar
paralitzada el 2007 amb les
obres de remodelació del Ca-

fè Modern, segons va explicar
ahir la presidenta del Centre
d’Estudis d’Isona i Conca Dellà, Susana Solans. El teatre,
que s’ubica als baixos del bar,
es va estrenar amb una representació escrita per l’historiador Sisco Amorós i dirigida
per Ambrosi Sànchez. L’obra
va recordar la història de la
sala i els usos que ha tingut
al llarg dels anys.
ajuntament de la torre de capdella

Per promocionar els vins que s’elaboren al Pallars Jussà
maría molina

❘ talarn ❘ Més de 1.300 persones
es van donar cita ahir a Talarn
per participar en els diferents
actes de la IX Fira del Vi. El
programa va començar amb
la IV Marxa BTT Vi Bike a les
9.00 hores, que va reunir més
de 310 corredors en les proves
amb tres categories, la curta
de 21 quilòmetres; la mitjana, amb un trajecte de 32; i la
llarga, amb una ruta de 56 per
recórrer sendes i camins per
les diferents vinyes del Jussà
i pobles pròxims. A la tarda
va tenir lloc la XXII edició del

concurs de pintura ràpida sobre la tradició vitivinícola de
Talarn, així com el recorreguts
pels diferents cellers particulars amb la degustació de vins
casolans elaborats artesanalment al municipi, que va congregar més de 350 persones.

VI bike

Més de 310 corredors es
van inscriure a la Vi Bike,
una marxa en bici per
contemplar les vinyes

Per als més petits es va dur a
terme un taller per trepitjar
raïm i premsar-lo a fi d’elaborar most.
A partir de les 19.00 hores
va començar la fira amb la
degustació de plats pallaresos
elaborats pels vuit establiments de la població, maridats
amb vins del Pirineu amenitzats pel concert acústic a càrrec de Joan Reig. Participen
dotze cellers, la majoria del
Pallars Jussà. Els actes continuaran avui diumenge amb
nous tastos i representacions
teatrals.

Proves de senderisme ■ La Torre de Capdella va acollir ahir

les proves d’accés als cicles formatius d’excursionisme. Els
aspirants van salvar un desnivell de 1.500 metres entre Capdella al Montsent de Pallars, entre altres proves.

48

guia

Segre
Diumenge, 9 de juny del 2019

societat

obituari defunció

Mor Llorenç Sànchez,
historiador de la Pobla

cultura patrimoni
ajuntament del pont

Tenia 88 anys i el 2015 va rebre la Creu de Sant Jordi || Va publicar
un centenar de llibres, un dels quals amb SEGRE
redacció

❘ la pobla de segur ❘ L’escriptor i
historiador Llorenç Sànchez
Vilanova va morir divendres
als 88 anys. Sànchez Vilanova
va ser distingit amb la Creu de
Sant Jordi l’any 2015 per la seua prolífica obra, en especial la
que fa referència a la història
del Pallars Jussà i del Pirineu
lleidatà. Encara que va nàixer
a Barcelona, condicionat per
esdeveniments familiars, es va
traslladar a la Pobla de Segur,
on va treballar a l’oficina d’una
entitat financera i on va ser declarat fill predilecte.
Malgrat que va nàixer en
una família sense tradició cultural, ja de molt petit la seua
afició per la lectura i la facilitat creadora van potenciar una
vocació d’escriptor. Durant els
anys quaranta, amb menys de
vint anys, ja participava en diversos certàmens literaris, com
els Jocs Florals, on va obtenir
diversos guardons. Va publicar al voltant d’un centenar de

Troncs tallats per muntar falles.

Llorenç Sànchez, al rebre la Creu de Sant Jordi.

llibres d’història, biografies i
poesia, entre altres gèneres.
A més, se’l considera un especialista en història pallaresa,
principalment de la Pobla de
Segur i de la Conca de Dalt. És
autor de L’aventura de l’aigua,
el llibre que SEGRE, en col·laboració amb l’IEI, la Diputació

i Endesa, va regalar als seus
lectors per Sant Jordi de l’any
2012. Entre les seues obres,
també destaquen El comtat
de Pallars 768-1491 (1975), El
temple parroquial de la Pobla
de Segur (1983) i L’aventura
hidroelèctrica de la vall de
Capdella (1991).

10è ANIVERSARI

Emili Mas Oriol

Fins a quatre-centes
persones als tallers de
falles del Pont de Suert
x. rodríguez

❘ el pont de Suert ❘ Fins a quat re- centes persones ha n
participat en els dos tallers
que ha organitzat l’ajuntament del Pont de Suert per
construir falles per a la baixada d’aquest any. L’alcalde
en funcions, Josep Antoni
Troguet, va explicar ahir
que l’ajuntament aporta el
material necessari per elaborar les falles, mentre que
l’associació de fallaires assessora els participants en
aquesta iniciativa, que es va
celebrar ahir i també el cap
de setmana passat. Troguet
va apuntar que l’objectiu
d’aquest projecte és que “tots
els veïns es facin la seua prò-

pia falla”. L’any passat, 650
persones van participar en
la baixada de falles de la capital de l’Alta Ribagorça, de
les quals 450 van ser adults i
200 eren nens. Les falles van
ser declarades el 2015 com
a Patrimoni Immaterial de
la Humanitat per la Unesco,
amb la candidatura internacional Festes del Foc del
Solstici d’Estiu als Pirineus.

tradició

L’any passat unes 650
persones van participar
en la baixada a la capital
de l’Alta Ribagorça

Sempre et tindré en els meus pensaments.
La seva esposa, Ramona Sala Albareda, i família agraïm a tots els qui l’heu
conegut i estimat una pregària en record seu.



Galacticat

Lleida, 9 de juny del 2019

15è aniversari

Amadeu Pallàs Rabasa

‘Acción mutante’ amb Karra Elejalde al Galacticat
❘ tàrrega ❘ La segona jornada del Galacticat va ser un dia intens
al cine Majèstic de Tàrrega. D’entre totes les projeccions, la
més freqüentada va ser la d’Acción mutante, que va comptar amb la presència de Karra Elejalde (foto), un dels actors
de la pel·lícula i que divendres va ser distingit amb el premi
honorífic Pepe Mediavilla.

Sempre et tindré en els meus pensaments.

El tràiler de Sant Joan de Déu, als cines d’Alpicat


Lleida, 9 de juny del 2019

❘ Alpicat ❘ El cine JCA Cinemes Lleida-Alpicat projecta aquest
cap de setmana el tràiler de la campanya de sensibilització
#JoHoCanvioTot de Solidaritat Sant Joan de Déu, que pretén
trencar estereotips sobre la salut mental.

