
GU 1 pag. 40 

Els Amics de la Seu V ella, premi Alumni 
Per la seua contribució a la divulgació i conservació de! monurnent 

El pare comercial de Torre 
Salses preveu inidar obres 
en sis mesos i obrir el2022 
Sense fer marxa enrere 11 

Els promotors, conven~uts 
que el projecte sera realitat 

lnversió i ocupació 11 Cent 
milions i 1.100 Jlocs de 
treball, directes i indirectes 

Paeria 11 Confien que el nou 
consistori hi donara el 'sí' 
al ser "de sentit comú" 

ts NOTICIA l l 

DIMARTS26 
DE NOVEMBRE DEL 2019 

e
~ Número 13.597 · Any XXXVIII 

1.30€ 

www.segre.com 

La militancia 
d'ERCavala 
que s'inicii una 
negociadó per 
investir Sánchez 
Tot i que sense d ia leg es 
mantindria el 'no' actua l 

E194,6% de la militancia d'ERC 
rebutja facilitar la investjdurn 
de Sánchez si no es crea u na !au
la de dialeg entre cls govcrns 
de Catalunya i Espanyn, encara 
que les bases ava len iniciar una 
negociaci6. 

PANORAMAI18·19 

La relíquia de Bernadette, a Ueida 

Contra la violencia masclista 
Centenars de persones a Lleida i rnilers a tot Catalunya surten al carrer 
per acabar amb aquesta xacra, que ahir es va cobrar una nova víctima 

GUIA I 31·33 

L:! verge de Lourdes és una de les més venerades del m6n sencer. 
Ahir, va arribar a Lleidn la rclfquin de Berna del te, lnjove pastora 
francesa de 14 anys a qui es va aparcixer cl l858. 

Tres donants a Lleida 
propicien a Espanya 
15 trasplantaments 

I.I.EIDA I 6 

GUIA I 34 

Demanda (ontra la 
Diputació per l'allau 
mortal del Jussa 
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COM ¡\ D ¡QUES Cinquanta actes nadalencs a la Seu Fraga instal·la malles per evitar 
~ en el 'Món Magic de les Muntanyes'. despreniments en un carrer. 
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RELIGIÓ SAGRAMENTS 

La catequesi per a comunions a Urgell i a 
Lleida és de dos anys i amb els pares al marge 
Les dos diocesis continuaran com fins ara i no implantaran la polemica mesura del bisbat de Solsona 
E.FARNELL / 
X.RODRIGUEZ 1 C.S. 
1 LLEIDA 1 La catequesi per fcr In 
pl"imera comuni6 a les parro
quíos dels bisbats d'Urgell i de 
Lloida és de dos anys, davnnt 
els tres que ha impla ntat e l 
de Solsonn en set parroquies 
del Pla, segons van informar 
ahir a lgunes de les diocesis 
preguntados per aquest d iari. 
A més, deixen les fa mílies a l 
marge del procés d'cvangclit
zaci6 deis nens i no obliguen 
els pares a assistir a la [onnació 
catolicn deis scus fills, tal com 
fa el bisbat de Sol son a (vegeu 
SEGRE de diumenge). No obs
tan!, poden participar de forma 
voluntario en alguna dinamica 

POL~MICA 

Families del Pla van mostrar 
indignació davant d'un 
sistema que Nqüestiona 
la fe de les famllies" 

mensual i en activitats de la fe 
catolica. 

Al bisbot de Lleida el procés 
de la catequesi es fa en dos anys 
i les parrbquies consultarles van 
informar ahir que no hi ha in
tenció de canviar el sistema. 
També ofereixen la possibilitat 
d 'assistir de forma volunla ría a 
algunes dinamiques de família 
que s'org~nitzen durantaquest 
període. A ixf mateix, fonls del 

COMUNICACIONS TREN 

bisbat d'Urgell van explicar 
que la catequesi dura dos anys 
i "continuara sent de la matei
xa forma sense cap dubte". Les 
sessions s6n setmonalsi una ve
gada al mes eelebt·en una missa 
en que t:tmbé han de p:trticipar 
les faml1ies. 

A pat·t, al Llarg de tot l'any 
citen "ent re dos i tresvegades" 
les r~mílies a reunions per fer 
un seguiment deis menors. Una 

FGC segueix al Tren deis Llacs 
amb maquinistes d'Aisa 
I LLEIDAI Perrocarri ls de la Ge
neralilat (PGC) ha prorrogat 
e l servei per opera r el Tren 
deis Llacs amb tres maquinis
les nmb !'empresa Alsa un any 
més, per garantir a ixi la tem
porada vincnt d 'oquest scrvei 
turístic. El contracte ha estat 
adjudica! a Alsa Ferrocnril SA 
per un total de 113.994 euros. 
Fonts de FGC van indicar que 
aquesta contractació s'ha dut 
a termc per gnrautir el servei 
durnnt la lcmpornda de !'abril al 
novembre, que es podra oferir 
amb tota normalitat. ParaJ.Iela
ment, FGC tombé hn prorrogat 
el coot racte amb Captrain Es
paña SAU, antiga divisió fet·ro-

v iaria de Comsa, pera la forma
ció de maquinistesde la lfnia del 
tren de In Pobla de Segur pcr 
139.390 euros. Fcrroca rrils va 
obri r un procés de contractaci6 
urgen! per dotar de mnquinistes 
de formo temporol el t ren de la 
Pobla i es troba immers en el 
procés per formar-los. Val a re
cordar que al'cstiu In línin de la 
Pobla es va quedaramb cinc ma
quinistes a la plantilla. Les prin
cipa ls causes de l'exode de ma· 
quinistcs de FGC a Rcnfc han 
estat les condicions de treba ll i 
els salaris, ja que un maquinis
ta de la Pobln perccp sobre uns 
9.000 euros anuals menys que 
els operaris de Renfe. 

altra de les opcions que ofereix 
nquest bisbat en alguns mun i
cipis és que cls ncns i nenes va
gina catequesi una vegada a la 
setmana o que els pares fom1in 
cls fills a casa i assisteixin un 
cop al mes :1 una jornada amb 
catequistes. 

Perla seua part, el bisbal 
de Solsona va rebutjar ahi r 
fer declaracions respecte a la 
catequesi que s'ha implanta! 

MUNICIPIS PROJECTES 

en set parroquies del Pla i que 
obliga les fa mi lies a fe t·tres 
anys de formaci6 perquc e ls 
ne ns puguin fer la comunió. 
Aquesta direct riu ha provoca! 
la indignació de pares i mares 
al considerar que "és una im· 
posició sense que s'ofereixi una 
alternativa pe r rebre aquest 
s:~gra m en t" i que és tlll siste
ma que questiona "la fe de les 
famflies". 

El Vatica busca 
noves fórmules 
d'evangelitzar 
amb aplicacions 
• Al Vaticil busquen no
ves fórmules per evange· 
Jitzar i el 20l 3 van llan~M 
una aplicació pera mobils 
que setvia de suport pcr a 
la catequesi. De la matei
xa manera, en l'actualitat 
hi ha disponible una altro 
plataforma per a smart
pholles des de la qual es 
pot acccdir a iJÚon nació 
institutucional de la San· 
ta Seu. Dnvant d'aquesta 
postura més moderna, el 
bisbe de Solsona, Xnvier 
Novel!, busca la manera 
de "convertir els pares" 
nmb un nou sistema de la 
catcquesi perque els nens 
i nenes puguin fer la pri
mera comunió. 

Aixi mateix, famílics 
de I'Agrupació Parroquial 
de Mollerussa van denun
cia r que el procés de la 
con firmació també obliga 
els joves a superar un ci
cle de [ormació que dura 
entre tres i cinc anys i in
clou u n seguiment amb 
un monitor que s'cncar
rega d'avaluar l'evolució 
de la re per rebre aquest 
sagrament. 

Plaques solars al consell del PI a per 
estalviar 3.000 € a la factura de la llum 
J.GÓMEZ 
1 MOLLERUSSAI El consell del Pla 
d'Urgell instal·lara plaques fo
tovoltaiqucs a In !culada de la 
seua seu amb l'objectiu de pro
duir clectricitnt pcr a l'entitat 
i aconscguir un estalvi d'uns 
3.000 euros a l'any a la faclu· 
ra de la llum. Així mateix, es 
renovaran tots cls llums pcr 
altres de baix consum i aixi ar
ribar a un estalvi energet ic to
tal de més del30%. Per poder 
dur-lo a tcrmc,La corporació ha 
presenta! un projecte a la con
vocatoria del Pla Únic d'Obres 
i Servcis de Cat G!unyn (Puosc), 
amb u n pressupost d'inversió 
de266.711 euros. Segons van 

explicar ahir el gerent del con
sell, Caries Esquerda, i el tec
nic Jon n Torrent, les plaques 
podricn arribar a cobri r ent re 
els mesas de maig i juny la mei
tat del con su m de l'edifici. La 
previsi6 és que les obres es du
guin a terme el2020. D'nquesta 
manera, es complirii la legisln
ció de In Unió Europeo, que ha 

DElXALLERIA 
També habilitaran un 
espai a la deixalleria per 
als objectes que puguin 
ser reutilitzables 

fixat que el con su m d'energin 
renovable en les inst itucions 
públiq ues s igui a lmcnys del 
32% el2030. 

D'altra banda, el consell del 
Pla també ha presentat un pro
jcctc al Puase per milloror ln 
deixalleria. Aquesta iniciativa 
compta amb un pressupost de 
35.600 euros. L'objcctiu és de
limitar un espai per als objectes 
que puguin ser reutilitzables. 
Aquestes depcndencies són 
cspccialmcnt neccssilries per 
al desenvolupamenl de l'apli
cació pera mbbils Comnnou, 
que consistiril en una bossn 
cl'objectes recuperats de les 
deixalleries. 
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Exigeixen una indemnització pels dos 
morts en l'allau de Castell de Mur 

FERROCARRILS 

Retards a 
la línia de tren 
de la costa 
per una avaria 

Reclamació patrimonial contra la Diputació al ser la titular de la carretera LV-9124 
11 Demanda de la família per danys personals arran de l'esllavissament 

1 LlEIDA 1 La lín in de tren de 
Llcida a Barcelona pcr la cos
ta (R-13 i R-14) va registrar 
ahir a l matf reta rds de fins a 
45 minuts per l'avaria d'un 
tren ent re les estacions de 
Bcllvitge i Barcelona Sants. 
Renfe va informar q ue en 
aqucst trnm es va circular 
per una sola vi a i que e l com
boi ava riat es va apat·tar a la 
capital catalana. Val a recor
dar que la circulació de trens 
entre Lle ida 1 l'Espluga de 
Francolf esta tnncada si11e 
die pels d esperfectos cau
sa ts perles inundacions del 
22 d'octubre passat. Aquest 
traro del t rajecte es cobreix 
nmb autocar i la resta es fa 
amb tren. 

E. FARNELL 
lllEIDA 1 La família deis dosmorts 
pe l despt·eniment de roques e l 
16 d'abril del 2018 a la carre
tera LV-9124 a C<tstell de Mur 
ha presenta! una reclamació 
de responsabilitot patrimonial 
contra la Diputació de Lleida 
en la qual se sol·licita una in
demnització pels danys perso
nals sofcrts com a conscqtilm
cia de l'esll<tvissament que va 
afectar la carretera, propietat 
de la corporació provmcial. La 
familia de !'alcalde de Sant Es
teve de la Sarga, Jordi Navarra, 
considera que la Diputoció era 
la responsable de la ca rrctera 
i "van poder fallar" les mcsu
t•es de control, jaque coneixin 
que en aquest t ra m de v i a "hi 

ERRORS EN LA SEGURETAT 
La Diputació tenia instal·lats 
a la carretera LV-9124 
senyals de perill de 
despreniments 

havia un risc molt a lt de movi
ment geologic" i no es va fer res 
per evitar-lo, van explicar fonts 
propercs. 

Precisament, la família va in
terposar la reclamació el mes 
passnt de febrcr i a <lia d'avui en
cara no s'ha emes 11na resolucíó 
sobre aixo i e ls serveis jurldics 
de In Diputació han prorroga! e l 
termini maxim por emetrc-la, 
que e ra de sis mesos, segons les 
matcixes fonts. La Diputacióte
nio instal-lots, nbans de l'allau, 
senyals de peri ll de despreni
ment a la carretera que va des 
de Castcll de Mur fins n Sant 
Estove de la Sarga. Dcsprés del 
fata 1 accident, des del CoHegi 
de Geolegs de Catalunya vnn 
afirmar que n l lloc en el qun l es 

PROJECTES INICIATIVES 

Obr~• @n talussos d@ la carr@t~ra LV-9124 ala zona d~Castf!ll d@ Mur, amb ah rl« g~olbglc. 

va registrar l'allau de roques es 
combina ven "capes de roques 
calcaries i d'argiln" que es van 
dcsprcndre arran de l'cpisodi de 
pluges d'aquelles se! manes. Aixf 
maleix, des de l'observatori de l 
risc gcologic es va apuntar que 
es venia d'una sequera te rrible 
i es va passnr a una gran q uan
t itat de neu i nigua caiguda a l 
tcrritori,ln qunl cosa va propi
ciar que aquests fenomens tin
guessin lloc, perqul! "la prcssió 
de l'nigua dins de is massissos 
va provocll!' que fossin menys 
estables". En aquest sent í!, van 
assenyalar que un despreni
ment com e l de l'abril del 2018 
es podría repetir, "sobretot en 
carrcte.res sceundaries" com la 
de Castcll de Mur. 

Treballs per evitar la caiguda de 
roques a les carrete res locals 
• L'ajuntament de Sant Es
te ve de la Snrga va elaborar 
un estudi que p ermet ten ir 
un diagn<lst ie sobre e ls punts 
amb una majar pcrillositat de 
risc geologic i p lanificar les 
acluacions necessil ríes per 
evitar desprenlmcnts en pe
dres i roques sobre In cal~ada 
en diferents trams de lacar
retera local de 15 quilome
tres entre Moror i el congost 
de Mont·rcbei. 

Precisament, aquest estiu 
es va produir un a llre dcs
preniment en .aquesta car-

retera local, a pocs metrcs 
del pñrquing de la Masicta, 
i va quedar tallat l'accés al 
congost gairebé dos mesos. 
En aquest traro hi ha unes 
a !tres quat re zones de g ran 
risc geologic en que s'hauría 
d'actuar u rgcntment, amb el 
sancjament deis pendcnts. En 
diverses ocosions, els ajunta· 
ments de municip is de mun
tanya han cxigit el traspiis de 
la titula ritat d'aquestcs vies 
locals a la Oiputac ió o la Ge
neralita l al no pode.r afrontar 
e l manteniment. 

AIGÜES 

Els pantans 
d'Oiiana i Rialb 
guanyen més de 
9 hedometres 
ILLEIOAI E ls embnssaments 
d'Oliana i Rialb, en e l curs 
del riu Segre , han guanyal 
9,27 hectometrcs cúbícs d'ai
gua en un¡¡ setmnna, segons 
les dades de la Confedera
ció Hidrografica de I'Ebrc 
(CHE). Perla scua part, el 
panta de Canelles ha perdut 
3,58 hectometres cúbics du
rant c l mateix pcríode. 

D'altra banda, les cap~a
leres deis rius compten amb 
218 hcctomctrcs cúbics d'ai
gua en forma de neu, segons 
les dades d e l 'organisme 
de conca del passat dia 17. 
Aquesto és una qunntitat si
mi lar a la que h i havia fa un 
any al Pirineu, encara q ue a 
la correa de la Garona hi ha 
més del doble de neu. 

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE PINYANA 

Ve"ins i comer~os d'Esterri d'Aneu 
demanen 110 kits de decoració nadalenca 

COfiVOCATiiRIA JUIIJA GOIEIIAJ. ORDINMIA 
Por tractlr els assumptes de la seva compol~ncia, hi haur.i Juntll Gen m i ord1n~ría 
de la Comunllat General de Reganls del Cual de Plnyana, a la qual lenen dret 
d'assistirels reprosentants eleglts pels regants. usuaris lndustrlals 1 els que aproflten 
ai<,¡ua pera bastir poblacions. 
La Junla General es JarA el dla 19 de desembre de 2019, a les '10.30 hores en 
pnmera convocat6rta 1 a les 1 t horu en segona convocatbrla. si no hl ha la malorla 
n~teessMa en la primera. a la seu social de la Comunllat en Av. Onze de Selembre n' 
60 de Uelda. 

X.R. 
1 ESTfRRI O'ANEU 1 Vei'ns i corncr~os 
d' Eslerri d'Aneu han encarregat 
110 kits de decoració nadalencn 
a l'njuntamcnt. Es tracta d 'unn 
iniciativa que impulsa el consis
tori per unificar la imatge deis 
carrers del municipi durantles 
festes i aquest k it, que costa 25 
euros, inclou un avet d'1,25 me
tres d'alc;ada i llums led, com ja 
va avanc;ar SEGRE. 

L'alcalde, Pe re Tic6, es va 
mostrar ahir "mol! agralt" 

per la res posta deis veins. En 
aqucst scntit , rnig centenar de 
sol-licituds corresponen a co
met·~os del. municipi i In t•esta, 
a part iculnrs. 

Tic6 va apunta r que el 99% 
deis establimenls d'Esterri s'han 
adberit a l projecte. L'ajuntament 
encarrego ra ara c ls :ubres de 
Nada! a un v i ver de Sant Hilari 
Sncalm (Girona), q ueés un deis 
municipis amb més producció 
d'avets de toti'Estat. 

S'ha de reco1·dat· que l'ajun-

tament invertiril 3.000 e uros 
en la rcnovaci6 de: l'cnllumenat 
nada lene deis corrers. 

Per In seua part, la Fundació 
C ata lunya-la Pedrera aporta
ra 2.000 euros pera aquesta 
decora ció. L'object iu és que la 
Jocalitat doni Ull:l imatgc festi
va en un deis momcnts de més 
afluencia turística. 

Així mnte ix, durant el pro
xim pont de la Purfssimn se ce
lebrara la primera fira de Nadnl 
d 'Esterri. 

L'ordre del dla ser!. el segOent: 
t -Aprovacló de 1 acla de la sessló anterior de 30 de malg de 2019. 
2 -Examen 1 aprovacló del pressuposl de despeses i d'lngressos per l'any 2020. 
3.-0uota d'ingrés per l'any 2020 
4 ·lntegracló de a Comunltat en I'Assoclacló Catalana de Comunltals de Reoants 
·ACATCOR·. 
5 ·Informe de la Presldéncla 
6 ·Torn obert de parau es 
El que es la públic pera general conelxemenl deis lnteressats. 
Miquel Puoyo 1 Parls 
Presldenl de la Comunltal 
Llelda. a t4 de novembre de 2019 

-
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RELIGIÓ MEMORIA 

La santa Bernadette, a Lleida 
Les relíquies de la pastora de Lourdes arriben a aquesta diocesi després de 
passar perles de Solsona i Urgelll l En un periple per 48 bisbats de tot l'Estat 

M. CABELLO 
1 LLEIDAI Les rclrquics de la santa 
Bernadette Soubirous (Bcrnadc· 
ta Sobirós. en occita), la pastora 
gascona a la qua 1 suposadament 
es va apare ixer la Verge Maria 
en divuit ocasions en una gruta 
de Lourdes e l 1858, van arribar 
ah ir Lleida. Desenes de {idcls i 
nntorita ts cclesillstiques es van 
congregar a l matf a la Catedral 
por rebre el reliquiari, que conté 
part d'una coste) la de la snnta i 
que ja ha pass al perles dioccsis 
de Solsona i Urgell. El presiden! 
de l'Hospitnlitat de Lourdes de 
Lleida, Ramon Maria Reig, va 
explica r que "estem molt con· 
tents de rebre aquesta relfquia 
i de poder oferir als llcidatans 
la possibilitat d'atansar-sc a les 
restes d'una persona queja es· 
tñ davant de D éu", al mnteix 
temps que va destacar que es 
lracta de la p rimera vegada que 
recalen en terrilori lleidata. De 
Bernadelle "es van fer diversos l a Catedral de llelda va rebre ahlr les rellqules de la santa Bernadette Soublrous. 
reliquiaris que es van distribuir 
entre els diferents convents del 
se u orde i el que :Ha estñ recor· 
rent Espanya - ja ha passnl pcr 
Fran~a, Alomanya i Ita lia- és 
el que es cus todia al santua ri 
de Lo urdes", va apuntar Reig, 
que va assegurar que la visita 
cl 'aquestes restes a la d iocesi 
de Lleida "és motiu de goig i 
satisfacció". Es prcveu que e l 
reliquiari passi la nit al mones
lir ele les Carmelites Descalces 
de la C aparrella, on es duril a 
tenue una vigilia nocturna. A 
les 16.00 hores cl'avui, es traslln· 
da ran a la capella de l'hospitnl 
Arnau de Vilnnov11 i, després 
de la missa de les sis de la tarda, 
es portaran a la rcsidl!ncia deis 
Ancinns Dcsemparnts d'Aitonn. 
Després de la celebració d'una 
eucaristía a la mateixa residen
cia, partiran cap a la dibcesi de 
Barbastrc·Montsó. El periplo 
per48 bisbnts d 'Espanyaes pro
longara fins al15 de desembre 
vinenl. Desenes de fellgresos lautorltats ecleslilstlques segueiKen lalmatge de la M are de Oéu de lourdes. 

--, 
Club 
SECiRE 

www.segre.com/club 

T~fon del Club 
~73 248 008 

CONCERT DE LA JOP 
OIUMENGE, 1 DE DESEMBRE, A LES 19H. AUOITORI ENRJC GRANADOS (LLEIDA) 

ElS GUANVADORS ES PUBLICARAN A LA WEBI LES XARXES Q (J 
El OIJOUS 28 DE NOVEMBR.E 

'Chopin: entre Varsovia i Parfs' amb la 
Jove Orquestra de Ponent sota la dlrecció 

d'Antoni Lajara i acompanyada pel 
pianista Bernat Bonjorn. Un concert amb 

obres de Chopln, paradigma del 
romanticlsme intimista. 

~tiMtntdt Utfd.a 
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ESCOLES 

Més de 170 
activitats del 
JussaEducació 
aquest curs 
1 TREMPI El pla JussiiEducació, 
que enguany arriba a In 18 
edició, proposa més de 170 
activitats pera l'alumnat deis 
disset centres educntius de 
la comarca. Com a novetat, 
destaca e l pt·ojecte MathPa· 
llars, 9 ue ofereix recursos 
educattus i formació pcr als 
professors de matemllliques; 
el Mercal de Tecnología 
deis Pallors, una exhibició 
de projectes de tecnología 
i c ie ncia e laborats pe ls es
tudinnts; i la pa rticipació a 
la Mobile Wcck Cataluoya 
a trnv6s del Programem al 
Pirineu. El JussaEducnció 
és una e ina d idactico que 
con necia l'aprenentatge i el 
territori. 

NADAL 

Obert el termini 
del Concurs de 
Pessebres 
de Lleida 
lllEIDAI L'Agrupació Jlerdenca 
de Pcsscbristcs ha convocat 
e l 1 radicional Concurs de 
Pessebres, que aqucst aoy 
arriba a la 85 edició. En to· 
ta l, l'associació entregara 
tres premis entre les vuit 
categories que con formen 
e l cerlamen. Els interessnts 
poden 1 nscriure's a 1 concurs 
a través de l'Oficinn de Tu· 
risme o a la pngina rvtvtv. 
pessebri~·tesl/eida .com. El 
termini [inalitza el día 20 de 
desembre. Pel que fa ni XLV 
Concurs Infant il i Juvenil 
de Pessebres, s'ent regaran 
quinze guardons, a més deis 
corresponents a les ca lego· 
ríes especia ls. Els pessebres 
s 'exposaran a la Biblioteca 
Pública. 

Oferta subscriptors: 

SORTEIG ENTRADES DOBLES 
Truqueu al 
~73 248 000 
1 delxeu-hl 

les vostres dad es. Flns 
al 27 de novembre. 
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SEGRE 
Dimarts, 26 d~ nov~bre del2019 CULTURA 

POLrTICA CULTURAL LLIBRES 

tAita Ribagor~a i els Pallars, 
sense Bibliobús per avaria 
El servei de vehicle ambulant, interromput des de fa mesas 11 

Els usuaris han de recórrer a les biblioteques comarcals 
J.B. 
illEtDAI Una quinzena de nu
clis de població de les comar
ques de !'Alta Ribagorc;n i e ls 
dos Pallars fa uns mcsos que 
no poden gaudir del servei de 
Bibliobús de la Generalitat pcr 
u na avaria al vehicle. Des de 
la Central de Biblioteques de 
Lleida van confirmar que el 
Bibliobús Pere Quart es troba 
al taller rncciinic a !'espera de 
solucionar el problema, sense 
data de moment de tomada al 
servei. 

No es tracia d'una avaria de 
motor si nó del mecanisme au
tomñtic que serveix, quan el 
bus esta estacional, per dcs
pleg~~r la denominada petaca, 
la part central de la caixa (com 
es ve u a la foto de la drct::1) que 
habilita a l'interiord'aquest au
tocar especial la sala de préstec 
i lectura. 

La interrupció d'aquest ser· 
vei bibliotecari ambulan! se 
suplei.x a través de les bibliote
ques comarcals de referencia, 
ja sigui al Ponl de Sucrt, Sort 
o Tre111p. Aixo sf, implica que 
els usuaris s'han de dcsplac;ar 
en lloc d'cspcrar la visita del 
Bibliobús, que té a la majoria 
de poblacions una periodicitot 
quinzen"'l. De moment, usun
ris o escales poden sol-licitar 
llibres o material audiovisual a 
través del telilfon 647 333 338 
o al correu bibliobuspquart@ 
gencat.cal. 

MOSTRES CENTENAR! 

La vaga de La 
Canadenca a 
Cama rasa arriba 
a Barcelona 
Exposició al 
Museu d' Histor.ia 

REDACCIÓ 
¡BARCELONA¡ El Museu d'Histo
rio de C::~talunyn de Barcelona 
acull des de dijous l. ll vaga de 
La Ctmaderrca, una exposici6 
de fotografies, vídeos i docu· 
mcnts amb motiu del centenari 
d 'aquesta historica vaga inici
ada a Cama rasa i di rigida pet· 
la Confcdernció Nacional del 
Treball (CNT) amb la qua! els 
treballadors de to t i'Estat van 
oconseguir establir In jornada 
laboral de vuit hores. 

La mostra estñ divididn en 
tres iimbits: e l context , l' in ici 
de lo vaga i les mobilitzacions 
finals fins a aconseguir la reduc
ci6 de la jornada laboral tal com 

LESCLAUS 1 - -
Blbliobús Pere Quart. Aquest servei blbliotecari mbbil dóna 
servei desdel1982 al Pallars Jussa II'Aita Ríbagor~a. E11995 es 
va estrenar també al Pallars Soblra. Es va batejar amb el no m 
del poeta Joan Ollver Pere Quart (1899·1986), que d urant la 
Guerra Civil va exerclr de xofer d'un blblíobús. 

En ruta. Actua lment, aquest bibliobús oferelx el servel bl
bliotecari en poblac:ions d'una quinzena de municiprs: Alins, 
Balx Pallars, Espot, Esterri d'Aneu, la Gulngueta d 'Aneu, lsona í 
Conca Dellll, Llavorsí, Rlalp, Salas de Pallars, Talarn,la Torre de 
Cabdella, la Vall de Boí, la Vall de Cardós i Vilaller. 

Usuarís. El2017, el Blbllobús Pere Quart va registrar 16.899 
documents prestats (!libres, audiovisual), amb 2.025 carnets 
d'usuari i 6.800 visitants, i va organltzar 269 ac:tlvitats. 

Treballadors de La Canadenca, e l julio! del1918 a Camarasa. 

es coneix avui. Les imatges de 
fotoperiodistcs i d'humoris tcs 
griífics, les filmacions, l'apor
tació de documents originals i 
les reflexions de protagonistes 
deis fets són o lguns deis recur
sos que uti lilza l'exposició per 
narrar visualment els esdeve
n iments his tories, identificar 
alguns deis seus protagonistes 
i, a lltora, tr·aslladar el públic al 

1919. Tot plegat, orclenal cro
nologicnmcnt per fncil ita r als 
assistents la comprensi6de cada 
u na de les etapes d'aquest h is
toric pcríode que s'ba converlit 
ontot un simbo) per a lo classe 
treballodora i la lluita obrera. 

La protesta va cornen~ar en 
aquest municipi de In Noguera 
coma conseq{i~mcia de les diíí
cils condicions de vida i de lre-

GUIA 41 1 

Cervera es vestelx de flamenc perla capitalitat 

1 CERVERA 1 El c:mtaor Albert Cases i Boquet (assegut nJ tam
boret), un jovc talent de la músic::1 flamenca amb arrcls a 
la capita l de la Segarra, va omplir la nit de dissabte passat 
I'Auditori de Cervera. Ln iniciativa va arribar de lo mñ del 
coHectiu local Syncrgies, que integra disciplines artístiqucs 
i rcivindicatives. Aixf rnateix, e l projecte s'inclou dins deis 
acles de la cnpitalitat de la cultura catalana. 

La vall de Bartan toma a la pantalla al desembre 

1 MADRID 1 Le[!, a do e11los huesos, In segona parl de Trilogía del 
Bazttín, l'adaptació ni cinc del rclat de Dolores Redondo que 
dirigcix Pernando Gonz~lez Molina, arriba el proper 5 de 
desembre als cines amb l'evolució del seu personatge pro
tagonista, Amnio Saloz:~r-protagonitzat pcr Marta Etura-, 
que aconsegueix ser m are. 

Entrada gratui'ta dissa&te al Molí d'Espígol 

¡TORNABOUS 1 La ciutat iberica del Molf d'Espigol de Tomabous 
obrira al públic de forma gratuna oquest últim dissnbte de 
novembre (dia 30) i el de desembre (di a 28) de 10.00 a 14.00 
h amb l'objectiu de donar a coneixer el jaciment. Així ma
leix, en les dos dates tindra lloc una visita guiada, també 
grntu'iln, a les 12.00 horcs. 

Nova xarrada sobre esplonatge, avui, al Caixaforum 

1 LLEtDAI L'historindor i professor d'educació sccundñria Alfre
do López Serrano o ferira avui a les 19.00 h {6 €) un;~ nova 
conferl!ncia del cicle L'espiorratge d'e11treguerres del Cai
xaForum Lleida. Sota el tito! El bal11eari. Prml de lrobada 
rl'espies i diplomillics, L6pez revelara com aquests espais 
van ser clmrs en el desenvolupament de la 11 Guerra Mundial. 

Foto d'arxlu de Camarasa poc després d 'inlclar-se la vaga. 

ball que pat ien els treballadors 
de les const ruccions de La Ca
nadenca a toles les scues obres 
dutes a termc al Canal de Seras, 
Talarn i Tremp que, malgrat les 
mobilitzacions, no van nconse
guir resu ltats fi ns que la CNT 
no va recolzar In reivindicació 
a Carnarasa. 

Una vegada in ici11da la vaga, 
el sindical va prendre les regnes 

de la mobilització i la va por·tar 
fins a Lleida i, després, cap a 
Barcelona. 

El fina l del conflicte va ar
ribar ambla firma i posterior 
publicació, cl 4 d'abril del1919, 
d'un decret l'le i en el qual es va 
establir la jornada laboral de 
vuit hores i que cntraria en vi
gor 1'1 d'octubre d'aquell mn
teix any. 
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