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SUCCESSOS FOC 

El foc que va calcinar ah ir una casa de fusta a Llimiana. 

Un incendi calcina una 
casa de fusta a Llimiana 
Els Bombers van evitar que afectés edificacions limítrofes 
M.C. 
1 LLIMIANA 1 Un espectacular in
cendi va calcinar ahir del tot 
una casa de fusta a Llimiana, al 
Pallars Jussa. Malgrat la vora
citat de les flames, no va ha ver 
de lamentar-se cap dany per
sonal, jaque es tractava d 'un 
immoble en construcció. 

Segons van informar els 
Bombers de la Generalitat, 
van rebre l'avís al voltant de 
dos quarts de vuit de la tarda, 
quan es van iniciar les flames 
en un habitatge del carrer de la 

ARQUEOLOGIA TREBALLS 

Barana. Fins allloc es van tras
Hadar deu dotacions terrestres 
i un helicopter deis Bombers, 
que van aconseguir controlar 
l'incendi abans que calcinés 
alguna de les cases limítrofes. 
Tot i així, res es va poder fer 
per salvar de les flames la ca
sa, !'estructura de la qual es va 
acabar coHapsant. 

Les flames van generar una 
gran fumarada, que es podía 
veure des de diferents punts 
de la localitat, la qual cosa va 
provocar expectació entre els 

vems. Els Bombers van donar 
el foc per controlat una hora 
després que es declarés, a les 
20.39 hores, malgrat que al . 
tancament d'aquesta edició en
cara continua ven remullant la 
zona afectada. 

Perla seua part, l'alcalde de 
Llimiana, Josep Terré, va ex
plicar que "al tractar-se d'una 
casa completament de fusta les 
flames s'han propagat en qües
tió de minuts, encara que per 
sort no hi ha hagut cap ferit" 
en l'incendi. 

Troben restes d'un esquelet huma en unes obres a Anglesola 
1 ANG LESO LA 1 Les obres de re
modelació de l'entorn de Cal 
Gassol d'Anglesola, concreta
ment de la pla~a de la Pau i del 
carrer de la Creu, van posar 

al descobert les restes d'un 
esquelet huma. Les primeres 
hipotesis apunten que serien 
d'una persona enterrada du
rant l'edat mitjana a les portes 

del cementiri de l'epoca. Ahir, 
dos arqueologues de l'empresa 
Atics SL, subcontractada per 
la Generalitat, van comen~ar 
a analitzar les restes. 
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PREMI CATALUNYA LLENGÜES 

Premi a l'escriptor 
i activista ke·nia 
Ngugi wa Thiong'o 

El premiat va intervenir a través de videoconferencia. 

ACN 
1 BARCELO NA 1 L'escriptor i ac
tivista kenia Ngugi wa Thi
ong'o va rebre ahir el XXXI 
Premi Internacional Catalu
nya perla seua "distingida" 
i "arriscada" obra literaria 
i per la seua defensa de les 
llengües africanes, basada 
en la noció de l'idioma com 
a cultura i memoria coHecti
va. Wa Thiong'o va celebrar 
la recepció del premi "tant 
pel kukuiu [la seua llengua 
materna] com pel catala i to
tes les llengües minoritzades 
perles denominarles llengües 
imperials". 

També va defensar que el 
monolingüisme és "el mono
xid de carboni" de les cultu
res, mentre que el multilin
güisme és "l'oxigen". 

El president de la Genera
litat, Quim Torra, va recor
dar un altre deis guardonats 
amb aquest premi, el bisbe 
Pere Casaldaliga, ja desapa
regut, un lluitador per la lli
bertat i la dignitat dels pobles 
indígenes. 

Dirigint-se a Wa Thiong'o, 
que va intervenir per video
conferencia, li va agrair ha
ver fet "tan bé" el seu treball 
com a "escriptor i coma llui
tador" en defensa de llengües 
minoritaries i maternes "com 
a arma contra el suprema
cisme de les cultures domi
nants". Va dir que la llibertat 
d'expressió a l'Estat espanyol 
"esta amena~ada i no ens 
hem de doblegar mai davant 
dels que volen prohibir les 
idees i els pensaments". 

Mesures perla igualtat i polítiques LGTBIQ 
1 LLEIDA 1 El Pacte Social per Lleida, integrat per la Paeria i 
sindicats, treballa en la incorpora ció de noves mesures que 
afavoreixin la promoció de la igualtat de genere i les políti
ques LGTBIQ+, així com millo res en la materia de cboperació 
i cultura de la pau. Entre les propostes sobre la taula desta
quen la sensibilització ciutadana per a la conciliació laboral 
i familiar, el foment de la coresponsabilitat deis homes en 
les tasques domestiques i la reforma horaria. 

Parat el rodatge de 'The Batman' per un positiu 
1 MADRID 1 El rodatge de The Batma!l, la nova adaptació cine
matografica delllegendari personatge, ha estat paralitzat al 
cónfirmar-se un positiu per Covid-19 entre el personal que 
treballa a la producció. Segons Vanity Fair, l'afectat és el 
protagonista, l'actor Robert Pattinson. El rodatge ja va haver 
de ser paralitzat al mar~ a causa de la pandemia. 

Els espanyols perden 467 € per viatges cancel•lats 
1 MADRID 1 Els espanyols són els europeus que més activitats i 
viatges han canceHat a causa de la pandemia del coronavi
rus, segons una enquesta efectuada pel banc mobil N26, que 
xifra en uns 467 euros de mitjana els diners perduts. El14% 
ha destinat aquests diners a comptes d'estalvis o diposits. 

Segon premi de la Loteria a Barbastre 
1 BARBASTRE 1 La Lotería Nacional va deixar ah ir un segon pre
mi de 60.000 € a Barbastre, juntament amb vuit localitats. 
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LITERATURA CERTAMEN 

Organya aposta pelllibre 
La Fira d~l Llibre del Pirineu arranca avui la 24 edició en aquesta localitat de 

~ 

l'Alt Urgelll l Amb una trentena d'autors i 17 pararles de llibreries i editorials 

ACN 
1 ORGANYA 1 ~ Organya, a l'Alt Ur
gell, donara avui el tret de sor
tida a la XXIV Fira del Llibre 
del Pirineu, que fins diumenge 
al migdia acollira parades de 
17 editorials i llibreries i la pre
sencia d'una trentena d'autors 
presentant novetats literaries. 
Per primera vegada, els actes 
es retransmetran pel canal 
de YouTube de l'ajuntament. 
L'edició d'aquest any arriba 
condicionada perles limitaci
ons derivarles de la pandemia. 
Tanmateix, l'organització comp
ta amb un protocol de seguretat 
per reduir al mínim el risc de 
contagi. Així, s'efectuaran con
trols permanents d'aforament 
al recinte firal i es dissenyara 
un circuit d'entrada i sortida i 
un altre d'accés als espais, tots 
a l'aire lliure. 

Els estands estaran situats a 
una distancia mínima de tres 
metres i només podran atendre 
quatre persones alhora. Men
trestant, els visitants s'hauran 
de rentar les mans amb gel hi
droalcohólic a !'entrada i a la 
sortida de la fira, abans i després 
de fullejar els llibres i també en 
l'accés als espais deis actes. De 
fet, gairebé tots tindran lloc a 
la pla~a Major, que comptara 
amb un aforament maxim de 
140 persones, totes assegudes i 
mantenint la distancia de segu
retat. L'altre espai sera el carrer 
Major, on podran accedir 130 
persones com a maxim. 

L'exconseller de Cultura 

MÚSICA CERTAMEN 

Divendres 
1 Jornada inaugural de la 24 Fira 
del Llibre del Pirineu. A les 19.00, 
inauguració via telematica a car
rec de l'exconseller de Cultura 
Lluís Puig. A les 19.15, parlament 
de la directora general de Cultu
ra Popular, Angels Blasco. A les 
22 .00, Les 1/egendes més poca
so/tes del Píríneu, amb lsidre Do
menjó i La Sonsoni. 

Dissabte 
1 Jornada central de la fira, des 
de les 10.00 h. Entrevistes a au
tors com Eva Arasa, Roser Guix, 
Ester Farran i la best-seller Irene 
Sola {12 .00). A la tarda, Gerard 
Canals, Pep Coll o Vicen~ Llorca. 
A les 19.30, lectures de les homi
lies i entrega de premis. 

Diumenge 
1 Des de les 10.00, amb autors 
com Jordi Cardona, Amadeu 
Gallart, Montse Sanjuan, Joan 
Obiols i Maree! Fité. A les 13.15, 
clausura musical. 

Lluís Puig protagonitzara avui 
(19.00) la inauguració amb una 
intervenció telematica, abans 
del parlament d'obertura a car
rec de la directora general de 
Cultura Popular, Angels Blasco. 
Aquesta nit (22:00), l'escriptor 
Isidre Domenjó narrara Les 
llegendes més pocasoltes del 
Pirineu, acompanyat de la for-

EL PROGRAMA 

Una parada de llibres en l'edició de l'any passat. 

mació musical La Sonsoni. Les 
presentacions de llibres, con
dui'des perla periodista Noemí· 
Rodríguez, s'han estructurat en 
tres blocs: dos dema i un altre 
diumenge. 

Per Organya desfilaran au
tors de casa com Pep Coll, 
Montse Sanjuan, Marcel Fité i 
Joan Obiols, entre d'altres. Ire-

ne Sola, autora de la celebrada 
novel·la Cantó jo i la muntanya 
balla, llegira dema l'homilia lai
ca, m entre que la teologa Mar
garita Bofarull s'encarregara 
de I'homilia religiosa, abans de 
!'entrega dels premis literaris 
Homilies d'Organya, als quals 
s'ban presentat aquest any 277 
originals. 

LITERATURA CERTAMEN 
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EXPOSICIÓ 

'Besos y abrazos' 
de Rafa Ariño a 
I'Espai Cavallers 
1 LLEIDA 1 El fotograf lleidata 
Rafa Ariño inaugurara avui 
a la galería Espai Cavallers 
de Lleida l'exposició Girando 
con ... Besos y abrazos, amb 
més d'una trentena d'imat
ges captades durant els vi
atges que va compartir en 
el marc de gires musicals de 
grups d'indie-pop com Los 
Planetas, Elefantes, Dorian o 
Niños Mutantes. Amb l'afo
rament limitat, s'han previst 
tres actes a les 18.30, 19.15 i 
20.15 hores. Posteriorment, 
cap a les 21.00 al Castell del 
Rei, Ariño oferira una sessió 
deDJ. 

PATRIMONI 

Senderpera 
l'ermita de la 
Granja d'Escarp 
1 LA GRANJA D'ESCARP 1 L'ajunta
ment de la Granja d'Escarp 
ha aprovat la licitació per a 
!'obertura d'un carní per als 
vianants fins a !'ermita de 
Sant Jaume d'aquesta loca
litat del Baix Segre. Aquest 
sender connectara directa
ment el nucli urba amb !'er
mita i la cova de Sant Jau
me, recuperant així un antic 
sender. L'actuació té un pres
supost de 49.970,42 euros i 
l'obra baura d'executar-se en 
un mes amb la previsió que 
estigui finalitzada abans de 
final d'any. 

El festival Orgues de Ponent, 
amb concerts en tretze localitats 

El festival de novel·la 

Comenc;ara el proper 10 de setembre a l'església de Verdú 
1 LLEIDA 1 L'Associació Amics de 
l'Orgue de les Comarques de 
Lleida ha organitzat la 22a 
edició del festival Orgues de 
Ponent i del Pirineu, amb un 
programa de catorze concerts 
de setembre a desembre dis
tribui:ts per dotze localitats de 
Lleida i també a Puigcerda. 
Amb el suport de l'IEI i la Ge
neralitat, aquesta edició estara 
marcada perles mesures sani~ 
taries de seguretat i preven ció 
contra la pandemia. 

Com sempre, l'accés als con
certs sera gratui:t, complint en 
aquesta ocasió la normativa 
de mascareta obligatoria, evi
tar aglomeracions a !'entrada i 
sortida dels recintes, desallot
jament de les esglésies amb ce
leritat, assistir al concert amb 
prou antelació i, a !'interior, 

mantenir la distancia inter
presonal preventiva. En virtut 
de la reducció de l'aforament 
a cada temple, es requerira la 
reserva previa localitat trucant 
a l'ajuntament corresponent o 
a través del correu odpidp@ 
gmail.com. 

La parroquia de Santa Maria 
de Verdú acollira el primer con
cert, ellO de setembre (20.00 
h), a carrec de !'organista Jor
di Figueras, acompanyat per 
a l'ocasió perla soprano Ma
ria Mateu. El festival també 
arribara posteriorment i fins 
al 7 de desembre a les Borges 
Blanques, Cervera, Lleida, Os 
de Balaguer-les Avellanes, la 
Pobla de Segur, Puigcerda, 
Sant Lloren~ de Morunys, la 
Seu d'Urgell, Talarn, Tarrega, 
Torres de Segre i Tremp. 

PRIMERES CITES 

Verdú 
1 10 d setembre: a la parro
quia de Santa Maria, amb Jordi 
Figueras {orgue) i Maria Mateu 
{soprano). Obres de Bach, Vi
valdi, Fauré i Mompou. 

Cervera 
I ZO de et mbre al Convent 
de Sant Agustí, amb Jonatan 
Carbó {orgue) i Oriol Rosés 
{contratenor). Obres de Bach, 
Vivaldi i Miserachs. 

Os de Balaguer 
1 11 'oct11bre· al monestir de 
les Avellanes, amb Miquel 
González {orgue) i un quartet 
de corda. 

Black Mountain de Bossost, 
del7 al14 de setembre 
1 BOSSOSTI El festival de novel·la 
negra Black Mountain Bossost 
se celebrara finalment aquest 
2020, malgrat la pandemia, i 
tindra lloc del 7 el14 de setem
bre, amb totes les mesures sani
taries requerides. Aixo sí, el que 
va encetar-se el2017 com un 
certamen dedicat en exclusiva al 
genere negre, en aquesta ocasió 
s'obrira també a la narrativa i la 
novel-la bistorica. 

L'escriptor salmantí José 
Luis Muñoz, establert a la Val 
d'Aran des de fa nou anys, és el 
comissari d'aquest festival que 
congregara durant una setmana 
prop de mig centenar de noms 
de la cultura, entre escriptors, 
periodistes, crítics de cine, lin
güistes de l'aranes, professio
nals del món de la judicatura i 
fins i tot una criminologa i un 

responsable de la policía. En
tre els escriptors, figuren noms 
com Mariano Sánchez Soler, 
José Carlos Somoza i José Ja
vier Abasolo, a banda d'autors 
de nova fornada com Paco Gó
mez Escribano, Jerónimo Gar
cía Tomás, Susana Hernández 
o Mari Carmen Sinti. Igual que 
en edicions anteriors, bi baura 
sessions de cine negre en ver
sió original, amb títols com La 
jungla de asfalto, Antes que el 
diablo sepa que has muerto, 
Chinatown, Fuego en el cuer
po i Sed de mal. Val a destacar 
com a novetat que es concedira 
el Premi al Lector, una invitació 
a la proxima edició (dos nits pa
gades d'hotel) a l'assistent que 
presentí més llibres adquirits 
i dedicats durant els dies del 
festival. 
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