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Sala multiusos a Vallfogona per a
actes culturals i menjador escolar.
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Dos óssos més eleven a gairebé
seixanta la població del Pirineu.

p. 16

Crespín visita l’església 
del Palau d’Anglesola
❘ lleiDa ❘ El subdelegat del Go-
vern espanyol a Lleida, José 
Crespín, va visitar ahir l’es-
glésia del Palau d’Anglesola, 
tancada al culte per despreni-
ments, per establir fórmules 
de col·laboració que perme-
tin abordar obres.

Exigeixen trens de 
Balaguer a la Pobla
❘ lleiDa ❘ En Comú Podem re-
clama la Diputació que insti 
Ferrocarrils de la Generalitat 
que restableixi la circulació 
de trens entre Balaguer i la 
Pobla, que es fa en busos des 
del gener.

Estudi sobre ‘dialectes’ 
de marmotes del Pirineu
❘ lleiDa ❘ Un equip d’investi-
gació europeu ha constatat 
que les marmotes es comu-
niquen mitjançant dialectes 
estudiant animals dels Alps 
i el Pirineu.

els primers viatgers a Alguaire des del mes de juliol passat, quan només hi va haver un dia de vols.

maite monné

r.r.
❘ alguaire ❘ Alguaire va reestre-
nar ahir els vols regulars d’Air 
Nostrum entre Lleida i Palma 
amb 72 viatgers. Aquesta és 
la segona temptativa de reco-
brar la normalitat en l’activitat 
comercial després que la crisi 
sanitària hagi obligat a sus-
pendre-la en dos ocasions. En 
primer lloc, per la declaració 
de l’estat d’alarma a partir del 
15 de març. Posteriorment, pel 
confinament perimetral del Se-
grià el juliol, una decisió que la 
Generalitat va prendre per sor-
presa i que va tornar a cancel-
lar els vols a Mallorca només 
un dia després de reprendre’ls.

L’avió va aterrar cap a les 
16.00 hores amb 42 viatgers 
procedents de Mallorca, i va 
partir amb una trentena de 
passatgers cap a l’illa. A la ter-
minal, l’accés s’havia limitat 
a només una de les entrades. 
Adhesius a terra marcaven els 
itineraris que havien de seguir 
els viatgers i senyalitzaven la 
distància mínima de seguretat 
a les cues dels taulells. Les pan-
talles a les parets recordaven 
que hi havia dispensadors de 
gel hidroalcohòlic a disposició 
del públic i instaven a rentar-se 
les mans amb freqüència. L’es-
pai de la cafeteria apareixia 
acordonat i distintius de colors 
indicaven quines taules havien 
estat desinfectades i quines no.

Els viatgers que esperaven 
per embarcar coincidien a as-
senyalar que les mesures per 
evitar contagis a l’aeroport no 
eren gaire diferents de les que 
s’apliquen en altres espais pú-
blics. Quant a la decisió de viat-
jar a Palma, alguns reconeixien 
que va influir-hi la incertesa 
davant la crisi sanitària, així 
com l’amenaça de tancaments 
de fronteres i de sotmetre a 
quarantena els que viatgen a 
l’estranger.

Pel que fa als que van de-
sembarcar a Alguaire, molts 
tenien familiars i amics a Llei-
da i van acudir per reunir-s’hi. 
És el cas d’Andrés Rodríguez i 
Ana María Garrocho, que van 
poder retrobar-se ahir amb el 
seu fill, la seua nora i la seua 
néta per primera vegada des 
del febrer, abans de la crisi sa-
nitària. Les cancel·lacions de 
vols a Alguaire a causa de la 
Covid-19 van frustrar en dos 
ocasions els seus intents de vo-
lar, i al tercer intent finalment 
ho van aconseguir (vegeu el 
desglossament).

Alguaire reestrena els vols a Palma 
amb els primers 72 viatgers
L’aeroport rep el primer avió de passatgers des del confinament del Segrià al juliol 
|| Segon dia d’activitat comercial des de l’estat d’alarma decretat al març

infraestructures aeroports

Bus de Lleida a 
les Borges per 
als estudiants  
de Juneda
Servei gratuït a Tàrrega 
del 16 al 22

transport

❘ leS borgeS/tàrrega ❘ La Ge-
neralitat engegarà a partir 
del 14 d’aquest mes un nou 
bus entre Lleida i les Bor-
ges Blanques perquè els es-
tudiants de batxillerat de 
Juneda tinguin un mitjà de 
transport a primera hora 
del matí. Sortirà de Lleida 
a les 7.20 i arribarà a June-
da a les 7.40 amb parada a 
la capital de les Garrigues a 
les 7.50. L’horari de trajecte 
de tornada és de 14.15 des 
de les Borges fins a Lleida, 
on arribarà a les 14.45. La 
destinació d’origen i final és 
Lleida perquè altres perso-
nes també puguin fer ús de la 
línia. L’empresa encarregada 
del servei és Alsa.

En un altre ordre, el bus 
urbà municipal de Tàrre-
ga serà gratuït del 16 al 22 
d’aquest mes. D’aquesta 
forma, la capital de l’Urgell 
s’adhereix a la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat 2020, 
una campanya de conscien-
ciació mediambiental que 
arriba a la vint-i-unena edi-
ció. Així mateix, els pobles 
del municipi també podran 
tenir gratis el servei de bus 
durant aquests dies.

en primerA perSonA

r. r.

maite monné

Josep Maria Sisó
SoSeS

Andrés i Ana María
Palma

«Em sento més 
segur al país»

«Per fi venim a veure 
la família al cap de 
dos vols anul·lats»

z Josep maria Sisó va partir ahir 
des d’alguaire a Palma per pas-
sar-hi sis dies. Volia anar-se’n de 
vacances, però no sortir del país 
davant la incertesa que genera 
la crisi sanitària i l’amenaça de 
tancaments de fronteres. “em 
sento més segur al país, aquí al-
menys sé el que hi ha”, va dir.

z andrés rodríguez i ana maría 
garrocho van volar ahir des de 
Palma per retrobar-se per pri-
mera vegada des del febrer amb 
el seu fill, andrés; la seua nora, 
thais, i la seua néta, gala. Ho van 
aconseguir al tercer intent, des-
prés de dos vols cancel·lats per la 
crisi sanitària. el primer, previst 
per al maig, es va suspendre per 
l’estat d’alarma. el segon, al juli-
ol, pel confinament del Segrià.
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Lletres. L’exconseller de Cultura Lluís Puig 
‘obre’ la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà.

28
Art. Cristina Dejuan ja pinta en una altra 
façana de Torrefarrera el seu mural censurat.

35

aCn

redAcció
❘ LLeiDa ❘ L’estiu del 1882, el poeta 
Jacint Verdaguer va recórrer a 
peu el Pirineu, convertint-se en 
un autèntic pioner de l’excursi-
onisme de muntanya. Aquella 
singular exploració va ser el 
punt de partida d’un dels seus 
grans poemes, Canigó. L’any 
passat, el cineasta barceloní 
Albert Naudín, molt vinculat 
al Pallars Sobirà, va estrenar 
el documental Maleïda 1882, 
basat en el llibre homònim pu-
blicat el 2015 pel biòleg i mun-
tanyenc barceloní Bernat Ga-
sull, que va recrear l’aventura 
excursionista de Mossèn Cinto 
pel Pirineu, en una etapa des de 
la Seu d’Urgell fins a coronar 
l’Aneto. 

Un recorregut que el sacer-
dot i poeta va reprendre el 
1883. Per això, Naudín tam-
bé ha volgut donar continuïtat 
al seu projecte cinematogrà-

fic i està seguint aquest estiu 
els passos de Verdaguer més 
de 130 anys després per a la 
segona part del documental, 
Pirineus 1883.

D’aquesta manera, veïns de 
la Vall Fosca participen aquests 
dies com a figurants per al film 
que el cineasta està rodant als 
estanys d’aquesta zona del Pa-

Mossèn Cinto torna a la Vall Fosca
Veïns d’aquesta zona del Pallars Jussà participen com a figurants en un film sobre el viatge de 
Jacint Verdaguer pel Pirineu || Documental històric del cineasta barceloní Albert Naudín

audiovisual rodatge

el cineasta Albert Naudín roda aquests dies als estanys de la Vall Fosca imatges per al seu nou film sobre Verdaguer al Pirineu.

COMuniCanT

Vestuari d’època cedit pel Museu Hidroelèctric de capdella.

COMuniCanT

llars Jussà i també als pobles 
de Capdella i Espui. Produïda 
pel mateix Naudín, a través de 
la firma FilmeXplora Produc-
ciones, el documental històric 
compta amb la col·laboració 
de la Fundació Jacint Verda-
guer, l’ajuntament de la Torre 
de Capdella i el Museu Hidro-
elèctric de Capdella.

Els figurants són veïns de la 
Vall Fosca i part del vestuari 
d’època que llueixen per a la 
pel·lícula ha estat cedit pel Mu-
seu Hidroelèctric de Capdella, 
que també ha aportat diversos 
elements d’ambientació, com 
per exemple articles de pesca 
o ornaments per a cavalleries.

‘MALeïdA 1882’
naudín ja va estrenar l’any 
passat el film ‘Maleïda 1882’ 
sobre l’excursió pirinenca 
de Verdaguer

Èxit de públic al festival 
a2m de Tornabous

lleure concert

Un concert de Joan colomo i Selektah elektra va clausurar dijous el festival d’estiu de Tornabous.

redAcció
❘ TOrnabOus ❘ La bona resposta de 
públic en la primera edició del 
festival a2m de Tornabous farà 
que tingui continuïtat l’estiu que 
ve. Així ho va afirmar l’alcalde, 
David Vilaró, dijous durant el 
concert de clausura, a càrrec de 
Joan Colomo i Selektah Elek-
tra, que es va celebrar al Parc 
del Reguer. Vilaró va afirmar 
que “estem molt contents amb 
la resposta del públic”. 

En aquest sentit, els vuit es-

pectacles oferts durant la majo-
ria dels dijous dels mesos d’es-
tiu (n’hi havia 9 de programats 
però un es va suspendre per 
indisposició de l’artista), van 
rebre de mitjana entre 60 i 90 
espectadors, que van gaudir de 
monòlegs, concerts, animació 
infantil, pallassos i sessions de 
discjòquei. 

Les actuacions es van dur a 
terme als tres pobles del muni-
cipi i respectant les mesures de 
prevenció per la Covid-19.

segre

LeS cLAUS

El film documental
z el cineasta barceloní albert 
naudín roda Pirineus 1883, so-
bre el singular recorregut ex-
cursionista que va emprendre 
fa més de 130 anys Jacint Ver-
daguer pel Pirineu de Lleida.

La Vall Fosca
z Veïns de la Vall Fosca es con-
verteixen en figurants per a 
aquest documental històric, 
amb vestuari d’època cedit 
pel Museu Hidroelèctric de 
Capdella.
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