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comarques
patrimoni temporal

municipis certàmens
ajuntament d’esterri d’àneu

Els Vilars d’Arbeca
obre al mes i mig
de les inundacions
m. rebull

La tronca gegant d’Esterri d’Àneu i la fira de Nadal que se celebra aquest cap de setmana.

Esterri, aparador d’artesania
nadalenca a la seua nova fira
La primera edició d’aquest certamen atreu nombrosos visitants
|| Una trentena d’expositors al voltant de la tronca gegant
x.r.

❘ esterri d’àneu ❘ Esterri d’Àneu
ven durant aquest cap de setmana artesania i productes nadalencs al seu nou Mercat de
Nadal. Aquest municipi del Pallars Sobirà va inaugurar ahir
la primera fira de Nadal, que
va atreure nombrosos visitants.
El certamen se celebra a la plaça de l’Ajuntament, on es troba
la tronca gegant de dos tones i
tres metres de llarg que ha tallat l’equip de govern d’Esquer-

ra Republicana (vegeu SEGRE
d’ahir).
Així doncs, una part de la
trentena d’estands que participen en aquesta fira venen decoració per als arbres de Nadal
i tronques de totes les mides.
Així mateix, els visitants també hi poden trobar parades de
xocolate, torró, embotit o galetes, segons va explicar l’alcalde, Pere Ticó.
En el marc d’aquest certamen, que finalitza avui dissab-

te, s’han organitzat tallers de
patchwork, xocolate i ceràmica. Els més petits també poden
modelar tronques amb fang.

Solidaritat
La fira també té un vessant
solidari amb les malalties minoritàries, que és la causa per a
la qual recapta fons La Marató
de TV3 d’aquest any. En aquest
sentit, els nens i nenes podran
cagar la tronca gegant pagant
la voluntat.

Una passarel·la dels Vilars que va destrossar el temporal.
m. rebull

❘ arbeca ❘ La fortalesa ibèrica
dels Vilars d’Arbeca va reobrir ahir un mes i mig després de les inundacions del
mes d’octubre passat, que
van provocar desperfectes
en aquest enclavament emblemàtic de les Garrigues.
Els visitants van poder fer
un recorregut per l’exterior
del jaciment, tot i que no van
poder entrar a l’interior malgrat que el temporal no va
provocar danys a l’estructura. “Com que hi ha tanta
humitat, les pedres rellisquen
i la terra està tova”, va explicar Dolors Balaguer, guia
turística.
“És difícil circular per
dins. No és impossible, però
és perillós i ens arrisquem

que algú es faci mal”, va assenyalar Balaguer. L’associació
Amics dels Vilars ha treballat
per adequar l’espai, tot i que
encara queden treballs per
fer, com per exemple recuperar un accés, drenar l’entorn i
arreglar els llums. El temporal es va emportar “escales,
fustes grans”, va explicar.
Tot apunta que la fossa de la
fortalesa ibèrica ha permès
que l’estructura no hagi patit
danys significatius malgrat
les inundacions.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

política sobiranisme

Alcaldes de JxCat
i ERC treballen
el dia de la
Constitució

equip de govern de l’ajuntament de tremp

segre tàrrega

Botifarrada contra la
Carta Magna a Tremp
x.r. / segre tàrrega

❘ lleida ❘ Alcaldes de JxCat i ERC
del Pirineu i del pla van anar
ahir al despatx per treballar
durant el dia de la Constitució,
festiu a tot Espanya, al·legant
que no tenen “res a celebrar”.
Alguns dels primers edils que
van anar als ajuntaments van
ser el de la Granja d’Escarp, Manel Solé, i el de Torrefarrera,
Jordi Latorre, tots dos de Junts.
També ho van fer els de Tremp,
Pilar Cases; Almenar, Teresa
Malla; Llavorsí, Josep Vidal,
i Bellpuig, Jordi Estiarte, els
quatre d’Esquerra. Els partits
no van establir directrius a seguir, per la qual cosa la decisió
d’obrir pel dia de la Constitució

Cases, al centre, amb regidors d’ERC i JxCat de Tremp.

va dependre de cada equip de
govern. En alguns casos, com
per exemple els de Tremp, Almenar i Bellpuig, també van
treballar regidors de l’equip de
govern. També a la capital del
Jussà, a la nit va tenir lloc una
botifarrada en contra de la Carta Magna.
Per la seua banda, alguns

consistoris van celebrar una jornada de portes obertes. L’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va
explicar que “l’objectiu és que el
fred i la boira no mantinguin els
veïns a casa i vinguin a conèixer
l’ajuntament, una reivindicació
que havíem percebut i que creiem que avui és un bon dia perquè hi ha molta gent al carrer”.

Estiarte, amb el cartell que anuncia la jornada de portes obertes.

Estiarte va afegir que “volem
mostrar als veïns la casa de tota
la ciutadania”.
Va recordar que tot l’arc consistorial d’aquest municipi de
l’Urgell està format per partits
independentistes (ERC, Junts
per Catalunya i la CUP). Per
aquesta raó, “sempre reivindiquem la llibertat dels presos

i preses polítiques així com el
retorn dels exiliats, no es limita només al 6 de desembre sinó
que ho fem diàriament amb totes les nostres accions i els nostres actes”.
S’ha de recordar que JxCat
compta amb 112 alcaldies a
Lleida i els republicans en tenen 81 més.
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Agrupació Ilerdenca de Pessebristes

Vista dels participants en el taller dirigit per Mireia Sallarès a la Saleta de la Panera.

Nou projecte d’art i inclusió social
La Saleta de la Panera, el Centre
d’Art La Panera i l’Escola d’Art
Municipal Leandre Cristòfol
han tornat a sumar sinergies en
un nou projecte col·laboratiu,

amb Mireia Sallarès al capdavant. La iniciativa combina art,
pedagogia i inclusió social. Els
participants han creat el Diccionari Nu, una eina que possiefe

Nadales i una visita guiada especial en la
inauguració del pessebre de la Seu Vella

ajuntament de tremp

efe

La plaça Francesc Pujol de Tremp va donar inici dijous a
la tarda a les festes nadalenques amb l’encesa dels llums
de Nadal. L’acte va comptar amb el concert de Fugint del
Silenci i el repartiment de coca amb xocolate.

El xef José Andrés
encén l’arbre de Nadal
de Wall Street
La bullícia del Nadal va arribar
aquest dijous al districte de Wall
Street de Nova York amb l’encesa de l’arbre de Nadal, un acte
protagonitzat pel xef asturià José
Andrés. La cerimònia va comptar
també amb la participació de la
cantant de soul Dionne Warwick,
entre altres estrelles.

L’artista José A. Ferrer va culminar ahir les tasques de
muntatge del pessebre a la Seu Vella, que s’inaugurarà
demà. L’estrena serà amenitzada per la Coral Clavellina
de Torrefarrera i hi haurà visita guiada pel monument.

Benvinguda a les festes nadalenques a
Tremp amb concert i berenar popular

bilita el diàleg i la comprensió
entre ells. Els tallers compten
amb amb artistes participants
en l’onzena Biennal d’Art Leandre Cristòfol.

coordinadora de gent gran

L’actriu Emma
Stone i Dave
McCary
anuncien el
seu compromís
L’actriu Emma Stone
i el guionista Dave
McCary han anunciat el seu compromís a través de les
xarxes socials. La
parella va compartir a Instagram una
divertida fotografia
d’ells dos amb l’anell
de compromís.

Deu anys de l’Erasmus de
voluntaris sèniors a Lleida
Lleidatans de la Coordinadora de Gent
Gran van celebrar el desè aniversari del
programa d’intercanvi de voluntariat sènior
amb participants de Ferrara, Itàlia.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Aferreu-vos al vostre pla i mantingueu
un perfil baix. Com menys compartiu,
més fàcil serà fer les coses. Deixeu espai a l’agenda per algú estimat. L’amor millorarà la relació.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Un canvi que faci algú no hauria d’interrompre-us els plans. Continueu i
descobrireu que podeu fer-ho bastant bé pel
vostre propi compte.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No deixeu que ningú s’aprofiti de vosaltres. Concentreu-vos en una activitat
que us interessi i coneixereu algú amb qui us
pugueu identificar i amb qui gaudireu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us involucreu en assumptes personals aliens. Concentreu-vos a fer canvis
a la vostra vida que us augmentin la confiança.
Vosaltres els responsables de la vostra felicitat.

TAURE 20-IV / 20-V.
Compartiu un moment íntim amb algú
que estimeu. Un viatge d’un dia o una
excursió a un lloc que us porti records us animarà
a prendre decisions personals.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podeu anhelar un canvi, però abans
d’anar en una nova direcció considereu
la conseqüència. L’objectiu ha de ser mantenir
la pau, i no pas crear confusió i caos.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Accelereu el ritme i feu canvis positius.
Seguiu els instints i dirigiu-vos cap una
direcció que us porti pau i felicitat. Un estil de
vida singular maximitzarà les vostres habilitats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Consulteu les ofertes de feina en línia i
ajusteu el currículum per adaptar-lo a
una perspectiva que us interessi. No deixeu que
ningú us desanimi.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Preneu-vos temps, escolteu atentament, verifiqueu la informació i guardeu
els secrets. Algú no serà honest sobre les seues
intencions. No preneu una posició vulnerable.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Exploreu el que teniu disponible. Participeu en esdeveniments o activitats que
us ampliïn la ment i us impulsin a lluitar per un
estil de vida més saludable i feliç.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Comenceu un projecte de millores per
a la llar que us ofereixi l’oportunitat
d’iniciar un nou passatemps. Elegiu acuradament
qui deixeu entrar al vostre cercle.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Penseu en gran, parleu dels plans i després decidiu què és realment factible.
Està bé somiar mentre sigueu responsables quan
arribi el moment d’executar el pla.
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De l’autoescola a l’escenari

El pallarès Carlos Durán publica el primer àlbum amb la banda Arroz Rojo ||
El cofundador de les acadèmies Hoy-voy compleix un “somni” als 42 anys
c.d.

a. siscart

❘ salàs ❘ El cofundador i director
executiu de les autoescoles Hoyvoy, el lleidatà Carlos Durán
(1977, Salàs de Pallars), aparcarà el cotxe el 25 de gener, als
seus 42 anys, per presentar el
primer àlbum, Por primera vez,
a la sala Luz de Gas de Barcelona. Ho farà, a més, al capdavant
de la seua banda de pop-rock
amb aires dels noranta, Arroz
Rojo, i com a culminació d’un
“somni” que va començar a ferse realitat en el 40 aniversari.
“Els meus amics em van regalar
per sorpresa la meua pròpia actuació a El Molino de Barcelona
acompanyat de reconeguts músics de l’escena postmovida”, va
explicar ahir a SEGRE el lleidatà, que va afegir que “a la gent
els va agradar i em van animar
a seguir”.
Durán ha estat tota la vida
vinculat al món de la música,
i va arribar a formar part de
bandes de Lleida als 20 anys i
a treballar com a mànager de
diversos grups de jove. Tanmateix, no ha estat fins ara quan
s’ha atrevit a crear la seua pròpia formació i compondre les
seues cançons. Arroz Rojo, nom
en honor a les pastilles per al
colesterol que li va receptar el
metge fa dos anys, és un projecte musical que gira “entorn de
la famosa crisi dels 40”, i és que,
“quan un es fa gran, tendeix a
deixar els somnis de banda i no
s’atreveix a fer res nou. D’aquí el
títol de l’LP, Por primera vez”,

Imatge promocional del disc, amb Carlos Durán a Salàs al pantà de Sant Antoni.

va explicar Durán. De moment,
Arroz Rojo ha penjat en format
digital cinc dels sis temes de l’àlbum a Spotify i durant aquesta
setmana sortirà l’últim. I tot i
que encara no hi ha data per al
format físic, el pallarès va assegurar que “serà molt especial”.
Durán és el cofundador i actual CEO de la cadena estatal
d’autoescoles low-cost Hoy-voy,
que va nàixer el 2012 i ja compte amb 30 sucursals i uns 350
treballadors en plantilla.

“El disc és un recorregut emocional
per la meua joventut a Salàs”
n Carlos Durán va passar tota la infantesa i joventut a Salàs de Pallars, una etapa que,
uns vint anys després, reviu a
Por primera vez. “Tot el disc
és un recorregut emocional
a través de les vivències que
tinc dels meus 20 anys a Salàs”, va recalcar Durán, que
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va dir que, malgrat viure a
Barcelona des del 2001, “sóc
pallarès de cap a peus”.
Després de la presentació
oficial a Barcelona, la intenció del músic és presentar
el disc a Lleida i al mateix
Pallars: “La meua terra”, va
subratllar.

Més de 100
escriptors, a la
Fira del Llibre
de Montsó
❘ montsó ❘ La XXV Fira del Llibre Aragonès reuneix, des
d’ahir i fins demà al recinte firal, 33 editorials i més
d’un centenar d’escriptors a
Montsó. El conseller d’Educació, Cultura i Esport del
Govern d’Aragó, Felipe Faci, i l’alcalde de Montsó, Isaac Claver, van inaugurar el
certamen, que va comptar
amb un pregó que anava a
càrrec de Javier Sierra, de
Terol, Premi Planeta de Novel·la 2017 per El foc invisible, que amb un discurs
molt literari, va reconèixer
la importància d’aquest art a
l’Aragó i va animar a la lectura. Com en edicions anteriors, la mostra compta amb
presentacions, exposicions,
contacontes, vermuts literaris, taules redones i tallers sobre il·lustració. L’horari de la
fira és d’11.00 a 14.00 hores
i de 16.30 a 20.30 h.

polèmiques

Handke arremet
contra un periodista
❘ estocolm ❘ El Premi Nobel
de Literatura Peter Handke
va respondre divendres a un
periodista a Estocolm que
preferia “un rotllo de paper
higiènic que algú li havia enviat anònimament als seus
interrogants buits” sobre la
guerra de Iugoslàvia.

segre tàrrega

mostres inauguració

L’Arxiu de l’Urgell dedica
una exposició al poeta
Anton Sala-Cornadó
Es podrà visitar a Tàrrega fins al 12 de gener
segre tàrrega

❘ tàrrega ❘ L’Arxiu Comarcal de
l’Urgell, a Tàrrega, va inaugurar
dijous una exposició dedicada
al poeta local Anton Sala-Cornadó (1929-2011) per donar a
conèixer al públic la seua trajectòria i les diferents facetes,
en les quals va destacar com a
poeta, escriptor, pèrit químic,
promotor cultural, pensador,
maçó i astròleg. El director de
l’arxiu, Carles Quevedo, va
destacar que la mostra, ideada
per Xavier Garcia, s’estructura en quatre àmbits: un de més
personal i biogràfic; un altre
de dedicat a la seua poesia; un
altre al seu compromís cívic i
polític, i finalment al seu interès per temes espirituals com la

maçoneria i l’astrologia. Anton
Sala-Cornadó, de qui se celebra
el 90 aniversari del naixement,
va rebre la Creu de Sant Jordi el
1998 i és un dels autors que integren l’exposició Escriptors de
pedra i ferro, que pot visitar-se
a la Sala Marsà de la capital de
l’Urgell.
L’estrena va comptar amb
la presència de la seua viuda,
Amparo, i els seus quatre fills,

reconeixement

Anton Sala-Cornadó va
rebre el 1998 la Creu de
Sant Jordi atorgada per la
Generalitat de Catalunya

Els familiars d’Anton Sala-Cornadó van assistir a la inauguració de la mostra a Tàrrega.

Teresa Montserrat, Víctor, Josep i Jordi Benet, així com altres familiars de l’homenatjat.
El fill petit, Jordi Benet, es va
mostrar “emocionat per aquest
reconeixement al meu pare de la
seua terra” i va recordar que el
seu progenitor sempre deia que

“era necessari tenir un art, una
carrera i un ofici, i ell ho va tenir
tot”. Anton Sala-Cornadó va
publicar una dotzena de llibres
de poesia, entre els quals destaquen Suite pirinenca (1972);
Nadal, un crit cap a la llibertat
(1978), o I finalment el silenci

(1988). El 1998 va publicar El
rostro dins de la Col·lecció Natan de l’ajuntament de Tàrrega, i
dos anys després, l’IEI va editar
Obra poètica (1950-1999), en
què reunia versos ja publicats
amb altres d’inèdits. La mostra
estarà oberta fins al 12 de gener.

