
Exigeixen aturar la construcció 
a la Floresta de la futura planta 
de compostatge de gallinassa
La plataforma considera que hi ha risc d’incendi
Els membres de la 
plataforma Mediambiental 
de la Floresta demanen 
la “nul·litat de ple dret 
del procediment per falta 
i/o accés a la informació” 
respecte a la planta de 
compostatge de gallinassa 
de guatlla que es vol 
construir al municipi. 

La Floresta
REDACCIÓ
Des de la plataforma, definida 
com a “ecologista, sostenible, 
transversal i inclusiva”, conside-
ren que hi ha “risc d’incendi per 
poques mesures i per la proxi-
mitat al bosc” i alerten que su-
posarà que els “camions passin 
diàriament  per un camí agrícola 
insuficient”. Així ho constaten en 
les 161 al·legacions entregades, 

on també denuncien que “es ge-
neraran microparticules perjudi-
cials per la salut. A banda de les 

al·legacions presentades contra 
el projecte, la plataforma ha re-
collit 129 firmes de suport i s’han 

penjat 56 pancartes als balcons 
per mostrar el seu rebuig a la 
planta de compostatge. 

Cal tenir en compte que abans 
de la presentació pública de la 
plataforma, els membres que la 
conformen s’han anat reunint 
amb els alcaldes dels termes mu-
nicipals que col·linden amb els 
terrenys on es vol situar la planta 
de compostatge com ara les Bor-
ges, Arbeca, Vinaixa i els Ome-
llons. Així mateix, també han 
mantingut reunions amb altres 
entitats i plataformes mediambi-
entals. 

LLIURE DE CONTAMINACIÓ

D’altra banda, des de la plata-
forma també volen instar a l’Ajun-
tament de la Floresta que declari 
el terme municipal com a “lliure 
de contaminació ambiental”. 

FOTO: P. Mediambiental / Els membres que integren la plataforma
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El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà posarà en marxa un pla 
d’actuacions per l’any 2020 amb 
l’objectiu de millorar l’eficiència 
energètica dels edificis de l’enti-
tat des d’on es presten serveis.

El Consell té previst invertir 
49.000 euros en la renovació dels 
mecanismes de control de clima-

tització interior i la il·luminació de 
l’Epicentre-centre de visitants del 
Geoparc i per a la substitució de 
les finestres de fusta per altres 
d’alumini i doble vidre als nous 
espais de serveis socials. Aques-
tes actuacions es finançaran amb 
un ajut del 95% per part del PU-
OSC del Departament de Presi-

dència de la Generalitat. D’altra 
banda s’invertiran 50.000 euros 
en la millora de l’eficiència de la 
seu del Consell Comarcal i l’Arxiu 
comarcal, una part important del 
pressupost es destinarà a la subs-
titució de totes les lluminàries 
d’aquestes seus amb la qual cosa 
es preveu estalviar un 80% en el 
consum elèctric. Aquesta actu-
ació serà possible gràcies a una 
subvenció del 50% del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energia (IDAE) per a projec-
tes que afavoreixin el pas a una 
economia baixa en carboni. FOTO: CCPS/ Presentació del pla que s’ha elaborat per al proper 2020

El Consell Comarcal del 
Jussà millorarà l’eficiència 
energètica dels seus edificis

Inauguren el 
carrer Nou 
de Vilanova 
de Bellpuig 
remodelat
Vilanova de Bellpuig inaugura 
avui el carrer Nou, recent re-
modelat. L’obra de millora es 
va adjudicar per un import de 
298.201, 04 euros i ha comptat 
amb la subvenció de 72.714,60 
euros del Pla Extraordinari d’In-
versions Locals de la Diputació; 
39.708,48 del Pla de Dinamit-
zació Territorial 2018-2019 del 
departament de Presidència de 
la Generalitat; 89.475,12 eu-
ros de contribucions especials 
i la resta, amb fons propis del 
consistori. Un cop arreglat, la 
inauguració comptarà amb la 
presència del president de la 
Diputació, Joan Talarn,així com 
la directora de Serveis Territo-
rials, Anna Feliu, l’equip de go-
vern i altres regidors i membres 
de l’anterior equip de govern. 
Al finalitzar l’acte d’inauguració 
es podrà visitar una exposició 
fotogràfica que mostren l’estat 
previ a les obres i el posterior. 
Així mateix hi haurà un refrigeri 
popular. 

rcolomina
Resaltado



Manel porta l’indie pop 
del seu àlbum ‘Per la 
bona gent’ a la Llotja
Lleida
REDACCIÓ
El Teatre de la Llotja acull aquest 
vespre, a partir de les 20.30 ho-
res, el concert de Manel en què 
oferirà el repertori d’indie pop 
del seu cinquè disc Per la bona 
gent. Després de tancar la gira 
més llarga i reeixida de la seva 
carrera, la del disc Jo competeixo 
(2106), el novembre del 2017, el 
quartet de Barcelona va decidir 
posar en marxa el seu propi se-
gell discogràfic, Ceràmiques Guz-
màn, amb el qual publica aquest 
nou treball. 

Des que va sortir publicat el 
passat 4 d’octubre, Per la bona 
gent s’ha convertit en líder de 
vendes, tant en format físic com 
en streaming i ha estat seleccio-
nat per la revista musical Ende-
rrock com el millor disc de l’any 
per la crítica. Cal recordar que el 

grup format pels músics Guillem 
Gisbert, Martí Maymó, Roger Pa-
dilla i Arnau Vallvé, va gravar a 
terres lleidatanes, concretament 
a diferents localitzacions de la ca-
pital del Segrià i Almacelles, el vi-

deoclip del single del nou àlbum.
El concert s’emmarca dins de 

la programació de LaTemporada 
d’arts escèniques i música de Llei-
da i el preu de les entrades és de 
27 euros.

FOTO: Kiku Piñol / El quartet va gravar el seu single a terres lleidatanes

L’argentí Ferrán Muñoz Cortés, ‘El 
Pibe’, és el convidat especial de la 
festa que el col·lectiu Old Nigh-
ters organitza aquesta nit (23.30 
hores) al Pentagrama, amb una 
sessió de modern soul i boogie 
disco. El cartell es completarà 
amb  el soul de Cisko Kid i els rit-
mes jamaicans i el Rhythm and 
blues dels Old Night Selectors.

Modern soul i 
boogie disco 
d’‘El Pibe’ al 
Pentagrama

FOTO: Vanessa Apaéstegui / Ferrán Muñoz Cortés, ‘El Pibe’
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CRITICA CINEMA

La història. Leningrad, 1945. 
Ilya i Masha, dues excom-
batents de l’exercit soviè-

tic a la Segona Guerra Mundial, 
malden per superar les seqüe-
les derivades del front de bata-
lla, només la maternitat sembla 
ser el remei. 
Les formes. ‘Yo soy yo y mi cir-
cunstancia, y si no la salvo a ella 
no me salvo yo’, deia Ortega y 
Gasset. Els angoixats personat-
ges, la Ylia i la 
Masha, de ‘Una 
gran mujer’ no 
ho tenen clar. Ni 
pel que fa a la 
identitat perso-
nal, ni tampoc a 
la seva circums-
tància. Milita-
ritzades dones 
en el règim co-
munista d’Sta-
lin que no ha 
abolit les clas-
ses socials, ni el 
rol sexual de la 
dona, Ylia la llar-
gueruda i Mas-
ha la possessi-
va, s’amollen a la situació. Tant 
l’una com l’altra, malviuen la 
ressaca bèl·lica. Una més que 
l’altra, s’ajuda ajudant els sol-
dats ferits a guarir-se, o a tro-
bar la sortida definitiva. Només 
la maternitat, induïda i assumi-
da, pot refer una circumstància 
de precarietat econòmica i, el 
més fatídic, de misèria moral. A 
desenvolupar semblant cul-de-
sac existencial femení, s’aplica 
l’infant terrible del cinema rus, 
Kantemir Balagon (Nálchik, 28 
anys). Basant-se en la novel·la 
‘The Unwomanly Face of War’ 

(La guerra no té rostre de dona) 
de la Nobel Svetlana Alexievich, 
el jove prodigi Kantemir Balagon 
orquestra un melodrama sec, 
silent, desassossegant, tèrbol 
(per moments, conte de terror 
insà), i estèril ajust de comptes a 
la URSS del camarada Stalin. Su-
poso que a l’excomunista Putin 
(pastat al Sasha del film) la pel·lí-
cula no li farà ni fred ni calor. O 
sí. A favor del nou règim capita-

lista rus. Per im-
plicar l’especta-
dor en el drama 
de la gran dona 
(?), Balagon po-
sa mà a un aca-
dèmic reperto-
ri de recursos 
fílmics (primerís-
s i m s  p r i m e r s 
plans, generals, 
travellings ta-
quicàrdics, em-
fàtics enquadra-
ments), i al do-
mini del temps 
aquietat, a una 
estricta paleta 
de colors (diuen 

els cursis) sobretot el vermell i 
el verd, que igual pretenen sug-
gerir dolor i esperança, no? Un 
gèlid conte de Nadal? 
El fons. Passar factura als amics 
no és de rebut. 
La imatge. Ilya, Masha i Niko-
lai ajaguts al llit per engendrar 
un fill. 
La frase. ‘No quiero ayudar 
más’, que gemega Ilya. La soli-
daritat ben entesa comença per 
un mateix. 
La recomanació. Cinèfils tot ter-
reny i amb l’anticongelant a bon 
nivell.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Gèlid (i estèril) ajust de comptes 

Una gran 
mujer

Director: 
Kantemir 
Balagon. 

Intèrprets: 
Viktoria 

Miroshnichenko. 
Rússia, 2019. 
137’. Funatic 

Lleida.

Delafé, a la Pobla de Segur
La fàbrica de cervesa Ctretze Pirineus, a la Pobla de Segur, acull 
aquesta tarda, a partir de les 20.00 hores (10 euros), el concert de 
Delafé en què presentarà el disc ‘Hay un lugar’. /FOTO: A.L.
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