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Tradicions. Fins a disset catifes de
flors omplen de color l’Eix Comercial
per celebrar el Corpus

Literatura. Josep Maria Nogueras
guanya per unanimitat el Premi Nit de
Poesia al Carrer de l’Ametlla de Mar

Crític un adolescent de la
Granja d’Escarp després
d’ofegar-se a les piscines

SEM || La socorrista i el responsable del bar van auxiliar el menor, de 14 anys,
immediatament i va ser evacuat en helicòpter a l’UCI del Sant Joan de Déu
lleida i comarques ❘ 8
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Retiren roques de
Mont-rebei amb
risc imminent de
caiguda després
de l’allau
Excursionistes fan cas
omís de les advertències
Una empresa especialitzada
començarà a fer caure a partir d’avui de forma controlada
més roques en risc imminent de
despreniment en el punt de la
carretera d’accés a Mont-rebei
que dissabte es va veure afectat
per una allau de pedres. Mentrestant, els excursionistes fan
cas omís de les advertències i
passen pel tram.
lleida i comarques ❘ 7

Pueyo diu que la
capacitat d’inversió
de la Paeria està molt
limitada pel deute
El flamant alcalde de Lleida,
Miquel Pueyo, veu molt limitada la capacitat d’inversió de la
Paeria pel deute i insisteix que
encarregarà una auditoria.
lleida i comarques ❘ 8

El ‘coworking’ guanya
adeptes a Lleida
amb dos centres que
utilitzen autònoms

Doblet dels germans Màrquez a casa
Marc aconsegueix la victòria a Montmeló i reforça el seu liderat en MotoGP al no puntuar
Dovizioso i Àlex encadena el tercer triomf consecutiu i es col·loca líder de Moto2
esports ❘ 18
magdalena altisent

Un dels llibres que va amagar el ‘bibliotecari’ de Mauthausen.

El Vilosell ret
un emotiu
homenatge al
‘bibliotecari’ de
Mauthausen
El president Quim Torra va presidir ahir un homenatge a Joan
Tarragó, veí del Vilosell que va
crear una biblioteca a Mauthausen. En honor seu, la biblioteca
municipal es va batejar ahir com
La Clandestina.
lleida i comarques ❘ 6

No només a les grans ciutats
s’imposa el coworking. A Lleida
hi ha dos centres en els quals els
autònoms poden llogar espais
per treballar.
és notícia ❘ 3
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Julia Navarro
apunt aliè

El futur de Valls
Des que Manuel Valls va aterrar a Espanya i va decidir quedar-s’hi a fer política, no he deixat de preguntar-me la raó de la
seua decisió. No ho entenc. Ell,
que ha sigut ministre i Cap de
Govern de França, diputat de
l’Assemblea francesa, dirigent
del PSF, de sobte va prendre
la decisió de donar una batalla
que tenia perduda per endavant. Suposo que ho sabia i, si
no ho sabia, se’n devia adonar
immediatament.
Ja avanço que, segons la meua opinió, seria una sort per
a Barcelona tenir Valls com a
alcalde, però les possibilitats
que aconseguís que el votessin eren certament escasses, ja
que aquesta ciutat, el mateix
que la resta de Catalunya, està
enredada en el laberint independentista. Així que Barcelona s’ha quedat sense un alcalde
cosmopolita, intel·ligent i amb
un projecte modern de ciutat.
El pitjor és que era d’esperar
que fos així, entre altres coses
perquè sembla que Rivera ha
decidit apostar per fer política
només des de Madrid. Ja ho va
demostrar quan ell i la direcció
de Cs van perdre l’oportunitat
que Arrimadas es presentés a
una sessió d’investidura al Parlament català que hauria posat

en un compromís els socialistes,
però sobretot que hauria servit
perquè els catalans s’adonessin
realment que hi ha un projecte
alternatiu a l’independentisme.
Després van fitxar Valls però el

El cert és que costa veure
quin futur té Valls en
la política espanyola
van deixar a la seua sort. I, per
acabar-ho d’adobar, Rivera va
cometre l’error de fer-se la foto
de Colón.
Però tornant a l’aquí i ara,
el cert és que costa veure quin
futur té Valls en la política espanyola. La veritat és que costa
veure’l com a regidor, i més ara
que s’ha enfrontat a la direcció
de Cs retraient-los que tinguin
tractes amb Vox. Suposo que
Valls no se sentirà gaire còmode
en les actuals circumstàncies,
però em pregunto quina altra pirueta pot fer per seguir en política. No el conec, però em sembla
que per a ell la política és com
l’aire que respira i que sense la
política se sentiria com peix fora de l’aigua. Ho confesso: tinc
curiositat per saber quin serà
el pròxim pas de Manuel Valls.

pEP MòDOL
MY WAY

Lleida sense fils
Vagi d’entr ada que en
aquesta columna d’avui no seré
objectiu pel fet que la coneixença personal amb Miquel Pueyo
em desqualifica per fer una crítica del que penso que va ser una
magnífic discurs d’investidura.
Malgrat tot, un cop feta l’advertència als lectors i lectores, ho
intentaré. Vagi també d’entrada,
i dit això amb més objectivitat,
crec que les paraules del nou alcalde són les més assenyades,
des del punt de vista intel·lectual i polític, que he sentit en una
presa de possessió a la Paeria
des del 1979 ençà i que jo seria
el primer a dir-li el contrari si
així ho pensés. Vist el desenvolupament de les sessions constitutives de molts ajuntaments de
Catalunya i Espanya, no puc per
més que estar quasi ufà d’haver
seguit la presa de possessió de
nous i noves paers a Lleida i haver escoltat els discursos dels
que seran a partir d’avui responsables del govern, com també
els dels que seran a l’oposició.
Per ser que els lleidatans tenim
fama de ser més arrauxats que
la resta de poblacions catalanes,
aquest cop hem demostrat ser
els que més seny hi fiquem. Per
contraposició, el que ha succeït
a Barcelona i altres indrets amb
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l’elecció d’alcaldes, que no solament és legal, sinó legítim, res
té a veure amb el que ha passat aquí. Mentre a Lleida s’obre
un nou període de regeneració
amb concòrdia, en altres llocs
planen incògnites. Els procediments seguits en molts casos
per aconseguir el poder o per
mantenir-s’hi no m’agraden i
semblem fills d’una dolorosa
pèrdua de memòria col·lectiva
com la d’aquelles tan terribles
paraules de Calvo Sotelo: “Antes roja que rota”, quan en realitat el que volien era barrar el
pas a la república tot defensant
vells privilegis. Com em deia
un amic, han fet anar mètodes
(versus els salari de Valls) que
invoquen titelles de fils i els que
sembla que manen i prenen decisions esperpèntiques ni manen
ni poden decidir res, perquè depenen dels que maneguen els fils
que els fan moure. Qui són els
que mouen els fils? Coneixem
els intermediaris però no els manaires titulars. M’agradaria pensar que els lleidatans ja ho hem
entès: a qui interessa i a qui no
interessa una Catalunya republicana? Interessa a la majoria dels
que vivim aquí i estem farts que
ens prenguin el pèl aquells que
fins ara han mogut fils i titelles.
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Entrepussar a les mateixes pedres
L’home és l’únic animal que entrepussa dos vegades en la mateixa pedra. Però ni
així s’explica com després que el 2018 els despreniments de roques es comptessin
per centenars a les comarques de Lleida, que la carretera d’accés a l’estació d’esquí
de Port del Comte estigués dos mesos tancada al trànsit en ple inici de la temporada d’esquí i, el que és moltíssim pitjor, que una parella de Sant Esteve de la Sarga
morís a Castell de Mur sepultada sota una muntanya de terra i pedres, encara es
doni voltes a com gestionar el manteniment de les vies. La seguretat és el primer
i tant Generalitat com la Diputació han d’asseure’s amb els alcaldes afectats. La
principal via d’accés al congost de Mont-rebei està tancada al trànsit des de dissabte després que un nou despreniment estigués a punt de provocar una tragèdia.
L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, torna a llançar un SOS a les
administracions superiors, perquè un municipi tan petit com el que dirigeix no té
recursos per fer-se responsable de mantenir infraestructures viàries. Un problema
extensible a poblacions de la Noguera, el Solsonès, el Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta
Ribagorça. L’any passat va ser inusualment plujós i per això es van registrar tantes
allaus de pedres, però no es tracta només d’una qüestió numèrica. De la mateixa
manera que es destina personal qualificat i recursos a prevenir i alertar de les
allaus de neu, a les carreteres i camins de muntanya caldria establir protocols, i
un pla de prevenció per alertar de la imminència del perill. El risc zero no existeix,
però les administracions no poden rentar-se les mans d’un problema que depassa
de molt els ajuntaments petits.

El ‘bibliotecari’ de Mauthausen
El Vilosell va inaugurar ahir la biblioteca municipal La Clandestina, que homenatja
el veí d’aquesta població de les Garrigues Joan Tarragó. El 1941 va ser deportat a
Mauthausen, on va crear una biblioteca secreta que va arribar a reunir 200 volums. “Va portar la vida a l’infern”, segons va resumir el president Quim Torra.
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La Pobla de Segur
celebra les seues
tradicionals falles

Ple de constitució
de la Cambra
de Comerç

Final de curs per
als alumnes de
Primària i ESO

z Coincidint amb la festivitat de
la Mare de Déu de la Ribera, la
Pobla de Segur celebra avui les
seues tradicionals falles, declarades Patrimoni Immaterial de
la Humanitat per la Unesco.

z Dijous està previst el ple de
constitució de la Cambra de Comerç de Lleida i l’elecció del seu
president –previsiblement Jaume Saltó– així com del comitè
executiu.

z Divendres acaben les classes
per als 55.629 alumnes d’Infantil,
Primària i ESO de les comarques
de Lleida. Comencen unes llargues vacances amb l’assignatura
pendent de la conciliació.
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Successos espais naturals

Retiren avui més roques a punt de caure a
l’accés a Mont-rebei tallat per l’esllavissada

Per evitar més despreniments abans de retirar les que sepulten la carretera, que estarà dies tallada
maite monné

s.e.

❘ lleida ❘ Una empresa especialitzada començarà avui a fer
caure de forma controlada
més roques en risc imminent
de despreniment al punt de la
carretera d’accés al congost de
Mont-rebei que dissabte es va
veure afectat per una allau de
pedres. L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra,
va recordar ahir que ja estava
previst iniciar avui els “treballs de neteja i sanejament”
i que després retiraran les roques que sepulten la via. Va
assenyalar que l’empresa determinarà quant de temps és
necessari per finalitzar aquesta
actuació i que la carretera estarà dies tallada. Així mateix,

titularitat

La Diputació afirma que
avui acudirà un tècnic per
determinar la titularitat
del tram afectat
va incidir que aquests treballs
no són suficients per garantir la
seguretat total perquè existeixen altres punts amb gran risc
de despreniments. Va explicar
que disposen d’un pressupost
de 510.000 euros per actuar en
tots els punts i va subratllar que
només sanejant-los no s’elimina el perill. “Només podrem
abordar una quarta part del que

Les roques despreses que tallen la carretera d’accés a Mont-rebei.

els experts en geologia ens van
dir que hauríem de fer. Seria
necessària una actuació amb
xarxes per protegir les zones de
risc”, va considerar, i va insistir en la reclamació que tant la
Diputació com la Generalitat es
facin càrrec de la titularitat o la
menys el manteniment d’aquesta carretera.
Per part de la Diputació,

habitatge accions
pah

Pancartes que denuncien assetjament immobiliari.

La PAH denuncia 2 desnonaments i
un cas d’assetjament immobiliari
❘ Lleida ❘ La Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) de Lleida
denuncia el desnonament d’una
família a Alcarràs previst per
dimecres, a instàncies d’una entitat bancària, així com un altre
per demà instat per un particular. Un portaveu de la PAH va

explicar també “un cas d’assetjament immobiliari a una família amb tres menors” a Lleida.
Va afirmar que paguen lloguer
des del 2014 i que, després que
el propietari vengués el pis, “fa
un mes els van tallar l’aigua i
pateixen amenaces”.

Josep I ba rz va assenya la r
que avui un tècnic acudirà al
punt de l’allau per determinar
a qui pertany el vial afectat i
va subratllar que pot ser de la
fundació que gestiona el pàrquing o de titularitat municipal
de Tremp o de Sant Esteve de
la Sarga. Va assegurar que des
que es va produir l’allau ningú
no s’ha posat en contacte amb la

Diputació i que s’ha de valorar
si només és necessari netejar la
zona o també reforçar-la. Va
precisar que la Diputació està
disposada a col·laborar i que
s’ha de fer una valoració oportuna i parlar amb els ajuntaments o la fundació.
Ahir alguns excursionistes
van fer cas omís dels senyals de
prohibició de pas per la carrete-

ra afectada per l’allau i, per no
fer la volta, van optar per passar per sobre de les roques per
seguir el seu camí, amb el consegüent risc que aquesta acció
comporta. L’alternativa és fer
una volta de divuit quilòmetres
amb cotxe, que per a alguns va
semblar ser massa, però que per
a d’altres no va comportar cap
problema.
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literatura guardons

El poeta Josep Maria Nogueras,
premiat a l’Ametlla de Mar

El jurat va guardonar el llibre ‘Tocar la llum’, que publicarà Pagès, per unanimitat
J.B.

❘ L’ametlla de mar ❘ L’autor lleidatà Josep Maria Nogueras (Alguaire, 1969) va guanyar ahir
la desena edició del Premi Nit
de Poesia al Carrer de l’Ametlla
de Mar amb el seu nou poemari,
Tocar la llum. El jurat va decidir per unanimitat distingir
“un llibre molt lluminós, amb
una poesia molt clara i senzilla en aparença, però amb un
rerefons i unes dobles lectures
que la converteixen en més profunda”. Nogueras es va mostrar
encantat per aquest premi organitzat pel Col·lectiu CalaCultura d’aquesta localitat del Baix
Ebre, dotat amb 1.000 euros i
la pròxima publicació de l’obra
a Pagès Editors, a la col·lecció de poesia La Suda. De fet,
Nogueras va confessar que la
possibilitat de publicació a l’editorial lleidatana va ser un dels
dos motius que el van impulsar
a presentar-s’hi. L’altre té un
component més biogràfic: “Resulta que l’Ametlla de Mar havia
de ser la meua primera destinació com a professor després
de sortir de la universitat, però
al final vaig canviar de rumb.
Per això, presentar allà els meus
poemes era com tancar d’alguna manera un cercle a la meua
vida”, va explicar. Professor de
llengua i literatura castellanes a
l’institut Canigó d’Almacelles,
Nogueras afegirà així un nou

29

informe

L’Imserso va
pagar a mil
persones mortes
❘ madrid ❘ E l Tr ibu n a l de
Comptes ha detectat en un
dels seus informes de fiscalització que l’Imserso va pagar
el 2016 pensions no contributives a 1.096 persones que ja
havien mort, superant l’import global de les nòmines
abonades indegudament els
11 milions d’euros. L’informe analitza les nòmines emeses el desembre del 2015 i el
desembre del 2016 i creua
aquesta informació amb les
dades de morts aportades per
l’INE entre l’1 de gener del
1997 i el 31 de desembre del
2016.

viatges

Hotel gratis a les
Maldives per
cuidar tortugues
Josep Maria Nogueras –dreta–, al costat del guanyador en la modalitat de narrativa, Ignasi Oliveres.

títol a la seua trajectòria literària, que va començar en castellà
fa més de vint anys amb Ida y
vuelta (1997). Des d’aleshores
ha publicat cinc poemaris més,
l’últim en català, titulat Transparent (2017). El poeta va assenyalar que “a Tocar la llum
incideixo en la línia poètica de
Transparent; de fet, el títol ja
juga amb la idea de claredat”.
En aquest sentit, els seus nous
poemes mostren un autor “força

vitalista, prenent-me la vida en
positiu, apostant des de la creació poètica pel fet de viure, pels
afectes, per assumir el pas del
temps..., en definitiva, una afirmació de vida”. Així, el mateix
títol, Tocar la llum, és l’aspiració
utòpica, tocar la llum, assolir la
felicitat..., el que tots busquem”.

Fotografia

Una altra passió de Nogueras
és la fotografia. Des de fa una

dècada, mòbil o càmera en mà,
s’ha dedicat a captar imatges de
moments o llocs en els quals es
desenvolupa la seua vida. Els
seus treballs es poden trobar a
la secció El Passeig de la revista
dominical Lectura de SEGRE.
“Els textos en català amb els
quals acostumo a acompanyar
les fotos, de caràcter poètic,
m’han obligat d’alguna manera a escriure en català els meus
dos últims poemaris”, va afegir.

❘ maldives ❘ El resort de luxe
Coco Palm Dhuni Kolhu, a
les Maldives, ofereix dos setmanes gratis a l’agost a canvi
de cuidar tortugues. Per optar-hi és necessari ser major
d’edat i dominar l’anglès, i
s’hauran de netejar els aquaris, donar-los menjar i ajudar
els veterinaris. També publicar l’experiència en xarxes
socials, enviar un vídeo de
presentació de 2 o 3 minuts
presentant-te i una carta de
motivació de 500 paraules.
El termini expira el dia 1 de
juliol.

tradicions turisme
rubén bardají

rubén bardají

La població de la Durro és la primera que celebra falles.

Durro obre la temporada
de falles a l’Alta Ribagorça
❘ Durro ❘ Durro va obrir la nit de
dissabte la temporada de falles
al Pirineu, una tradició d’arrels mil·lenàries que fa quatre
anys va ser reconeguda com
a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat. Els nens van ser
els encarregats d’obrir la festa

i després van portar les falles
els adults. A Sort també hi va
haver falles, però en aquest
cas es va tractar d’un acte reivindicatiu contra l’empresonament dels polítics i líders
independentistes.
La Pobla de Segur prendrà

Fallaires que van participar en la baixada dissabte a la nit a Durro.

avui el relleu de Durro i es preveu que un centenar de fallaires participi a la festa, entre els
quals també dones per segon
any consecutiu.
Senet serà la següent població a celebrar falles dissabte
vinent, dia 22, mentre que a

Alins, Arties, Boí, Casós, Isil,
Les, el Pont de Suert i Vilaller
seran el diumenge 23. El 29
seran a Barruera, el 6 de juliol
a Erill la Vall i el 16 a Taüll, i
la temporada acabarà el dia
27 a Llesp, on en aquesta edició estrenen la senyalització

dels camins que es recorren en
les baixades de les falles, des
d’on s’encenen a la muntanya
fins que arriben al municipi.
A més, s’han instal·lat plafons
amb les singularitats dels nou
tipus diferents de falles que se
celebren a l’Alta Ribagorça.

societat Agenda
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exposicions
i galeries
Torre de capdella. Vall fosca.
Façanes dels edificis.

Caçadors de Mirades. Com si fos
un museu a l’aire lliure, s’exposen
fotografies familiars en gran format. Fins a final de juny.
Museu de Lleida. lleida.

Imatges per creure. Catòlics i
protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII. Amb 140
gravats, 8 facsímils, 22 obres dels
fons del mateix Museu i 6 objectes
cedits. Fins al 30 de juny.

Fundació Marguerida de
Montferrato. Balaguer.

lletres

avui recomanem

La Pobla de Segur
baixa les falles per
la Verge de la Ribera

Caixaforum. lleida. av. blondel, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a
la infància. Un viatge per a tots
els públics que convida a observar
com s’ha plasmat la infantesa en
el cine i a experimentar les seues
emocions. Fins al 21 de juliol.

17.00

La pobla de
segur. pallars
jussà. tota la
població.

A la Pobla de Segur celebren la seua
patrona amb les falles, una tradició que
aquí es remunta als anys 50 del segle
XX. Com en altres municipis, els fallaires pugen a la muntanya, en aquest cas
la de Santa Magdalena, on encenen
les falles que han preparat dies abans.
Després de carregar-les, baixen fins a
l’entrada del poble, on els esperen les
pubilles, igualment vestides a la manera tradicional, i van fins a l’església, on
fan l’ofrena a la verge.

Anillos concéntricos en playa
terminal. Escultures en cartró, resina i cautxú i dibuixos digitals de
Sergio Prego. Fins al 2 d’agost.

Els fallaires, a l’arribar a la població.

museus
lleida
turó de la seu vella. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
Museu dE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
dipòsit del pla de l’aigua. Múrcia, 10.
973 211 992.
Museu de l’Aigua. Av. Miquel Batllori, s/n.
973 211 992.
Museu de l’Automoció roda roda.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’Art Jaume Morera. Major, 31.
973 700 419.
Museu d’Art Morera. Exposicions temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
Museu històric municipal. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
Centre d’art la panera. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
Castell dels Templers. Turó de Gardeny,
s/n. 973 700 319.

comarques

Cine i emocions al CaixaForum.

Bibliopiscina a Pardinyes
Des d’avui i fins al 8 de setembre, la
Biblioteca de Pardinyes posa a disposició dels banyistes diversos materials com revistes, contes infantils,
còmics i novel·les.

10.00

Les borges blanques. biblioteca.

Borges obre la Bibliocursa
La Biblioteca convoca els escolars
perquè participin en la Bibliocursa,
un joc pensat per a ells que consisteix a solucionar una sopa de lletres,
llegir 8 contes i un còmic. Els participants tenen temps per completar-ho fins al 30 d’octubre.

activitats

17.00

Les borges b. casal cívic i biblioteca.

Actuació i poesia
Al cívic, l’actuació de Som i Serem, i a
les 17.30, trobada del grup de poesia
a la Biblioteca per comentar obres de
Cristina Peri Rossi.

conferències

18.30

bovera. les garrigues.

‘Els confins de les Garrigues’

formació

Presa de decisions

Fundació Vallpalou. lleida.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistes de
diferents disciplines, procedències
i generacions estableixen un diàleg
artístic amb les mènsules que decoren els balcons de la Paeria. Fins
al 29 de setembre.

LLeida. piscines de pardinyes.

responsable. Inscripcions: treball.
alturgell@oficinajove.cat.

La seu d’urgell. escorxador. gratuït.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui.
Producció pròpia sobre l’evolució
dels oficis a partir de la col·lecció
etnogràfica del Solsonès per posar
de relleu els nous artesans. Fins al
18 d’agost.

sant Domènec i Plaça Major.
cervera.

10.00
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16.00

Museu de solsona. Solsona.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant
d’idees. 27 llibres fets entre 1980 i
2018. Fins al 27 de setembre.

guia

Agramunt. Fundació Espai Guinovart. Pl.
del Mercat s/n. 973 390 904.

Agramunt. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local Arqueològic.
Castell, 3, 973 167 162.
Artesa DE segre. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
balaguer. Museu de la Noguera. Pl. Comtes
d’Urgell, 5. 973 445 194.
bassella. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
torrebesses. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
les borges blanques. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
castelldans. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
lA central DE capdella. Museu Hidroelèctric
de Capdella. Carrer Únic s/n. 973 663 001.
cervera. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
coll de nargó. Museu dels Raiers. Carrer
del Roser s/n. 973 383048/636 417678

L’Oficina Jove organitza el taller
Presa de decisions: estratègies i tècniques, dirigit a joves de la comarca
entre els 16 i els 25 anys. En dos hores i amb una metodologia determinada, es pretén fomentar l’autonomia, reflexionar sobre els riscos i
les conseqüències de les decisions
que un ha de prendre de manera

coll de nargó. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 370 035.
guissona. Museu Eduard Camps. Pl. VellPlà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
linyola. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLEssui. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
mollerussa. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, baixos. 973 603 997.
mollerussa. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
el pont de claverol. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
ponts. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
Ribera de Cardós. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

Bovera inaugura la XXIV Setmana
Cultural, que organitza l’associació
de dones L’Olivera amb la conferència Els confins de les Garrigues (Bouera), de Josep M. Llurba.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

salàs de pallars. CIAC. Botigues museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències Naturals.
Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
tuixÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major, 26.
973 641 815.

castells
Informació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
Castell de Montsonís (Noguera).
Castell de Montclar (Urgell).
Castell de Florejacs (Segarra).
Castell de les Pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de Vicfred (Segarra).
Castell d’Arbeca (Garrigues).
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marta alòs || viure per veure

privat

Marejant l’ós

l’ascensor

El Llibert petit
es porta molt bé

S

de l’ós. I la caça massiva i la persecució
i l’expressió habitual de maresense cap limitació d’aquest animal van
jar la perdiu significa “perdre
aconseguir el seu extermini. Però com
intencionadament el temps amb
que l’home és un animal capriciós, fa
l’objectiu de demorar la resoluvint anys que es va decidir que ara sí,
ció d’un problema”, la que encapçala
que ara, ves per on, volien óssos, i es va
el meu article d’avui podria significar
iniciar un programa de reimplantació
“la manera de tocar allò que no sona a
amb un consens que no s’aguantava per
un animal en concret”. La història de
enlloc. Va arribar el mascle Pyros, un
l’ós als Pirineus és d’allò més surrealisós eslovè, després de sedar-lo, trasllata. En el llibre L’ós del Pirineu, crònica
d’un extermini (Pagès Editors), l’amic
dar-lo, posar-li el collar de seguiment
reglamentari per lliurar-lo en un indret
Eugeni Casanova ens documenta que
l’any 1997, any també de la publicació, Com que l’home és
de les muntanyes catalanes allunyat de
només quedaven cinc óssos autòctons al
l’hàbitat que l’havia vist néixer. Però
Pirineu. Amb ells moriria una tradició un animal capriciós, l’home és així. Amo i senyor del vent
mil·lenària perquè, des de sempre, el fa vint anys que es
quan bufa. Però potser no comptaven
gran carnívor europeu ha estat perse- va decidir que ara
que un ós és un ós i menja quan se li obre
la gana i que no val ara emprenyar-se
guit amb tots els mitjans possibles. Un
quan a un ós se li acut atacar un rallibre en el qual el seu autor aborda tots sí, que ara, ves per
els aspectes que envolten la relació de on, volien óssos
mat en lloc de menjar floretes del bosc
l’home amb el que va ser el “rei” de les
i fruits silvestres. L’any passat, un grup
muntanyes: la caça, la biologia, la hisde 30 homes encaputxats, i exhibint
tòria, el folklore, les llegendes i els contes a la vora armes, van emetre unes imatges en què amenaçaven
del foc. Un excel·lent recull, acompanyat d’imatges, de recuperar la caça de l’ós. I el pobre Goiat, que mai
de la tradició oral així com del testimoni de persones no va demanar ser reimplantat, es veu que ha tingut
que van conviure amb aquest gran mamífer. Final- la malpensada de devorar una cabra i destruir dos
ment, l’home va decidir que les pastures, els conreus ruscos d’abelles. Però què volen que faci un ós? Anar
i la ramaderia no eren compatibles amb l’existència al supermercat?

maite monné

“Si surto d’aquí, el
meu primer fill es
dirà Llibert.” I Joan
Tarragó, veí del Vilosell deportat a Mauthausen, va sobreviure a la barbàrie.
Al camp de concentració es va dedicar a
crear una biblioteca
clandestina que era
una mica de vida en
aquell infern. El seu
fill Llibert, conegut
activista i editor, va
assistir ahir a l’emotiu
acte d’homenatge al
seu pare que es va
fer a les Garrigues,
encara que el protagonista va ser el
“Llibert petit”, segons
el va batejar el president Quim Torra, un
nen de Lleida que es
diu Llibert per Llibert
Tarragó i que va ser
l’encarregat de donar a la biblioteca La
Clandestina un dels
llibres que Tarragó
va amagar al camp.
La música va ser de
Marina Rossell, vicepresidenta d’Amical
Mauthausen, que va
cantar a cappella i va
fer posar dempeus
tot el poble.

la imatge
del dia

Germans Màrquez
Nou doblet dels germans Marc i Àlex
Màrquez a Montmeló, circuit del
qual surten líders
en MotoGP i Moto2,
respectivament.

Josep M. Nogueras
El poeta d’Alguaire
ha guanyat el Premi Nit de Poesia al
Carrer de l’Ametlla
de Mar amb el seu
nou poemari, titulat
Tocar la llum.

Llibert Tarragó
Aquest editor és fill
del bibliotecari de
Mauthausen, el veí
del Vilosell a qui ahir
es va dedicar la biblioteca municipal
La Clandestina.

Visitants
malgrat l’allau
Excursionistes i escaladors van fer cas omís de
les advertències i ahir
esquivaven les roques
que van obligar a tallar
dissabte la principal carretera d’accés a Montrebei per arribar abans
a la seua destinació, el
congost.

Carrie Lam
La cap del govern
de Hong Kong es va
disculpar ahir per les
protestes i enfrontaments per la polèmica llei d’extradició,
però ja era tard.

