
..---------- ~----- -----

Volca un camión en la C-26 en 
Castelló de Farfanya y aplasta 
un turismo estacionada 1 PAG.19 

PREMI D'HONOR PARA BARBAL. 
Òmnium distingue la aportación a 
las letras catalanas de la autora de 
{Pedra de tartera' 1 PAG.30 

EL BARÇA CAE EN PARÍS. 
El equipo azulgrana empata a uno 
y dice adiós a la Champions 1 PAG.21 

f/111111 www.lamanyana.cat 

DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET M:ARZO DE 2021 AÑO: LXXXIII · NÚM: 28.383 · Precio: 1 ,50€ 

FOTO: Tony Alcantara I La empresa encargada del transporte de las obras culminó ayer el traslado a Barbastro de la cuarentena de piezas que aún quedaban en el Museu de lleida 

Lleida se despide de las obras entre 
críticas al "silencio l/ del Govern y la 
petición de auxilio al nuevo Parlament 

La consellera Ponsa se compromete 
a "acelerarl/ los recursos al Supremo 
para acudir a Europa si es necesario 

FOTO: T.A. I Carteles de #Prou Espoli ante el Museu de Lleida 
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La colección de 
la Franja recala 
en Barbastro 
tras mas de un 
siglo en Ueida 
Entre las obras trasladadas 
ayer figuran las de mas valor 
artística y económico, como 
los fronta les de Tresserra y 
Buira o el retablo del Naixe
ment i Epifania de Binaced. 

DEMANA CITA PRÈVIA 
I GAUDEIX DEL TEU "i 
XEC PROMOCIONALI 
CI Germanetes 2 u 
25002 Lleida ~ 

973 28 11 11 
www.llerdent.com 

cfarre
Resaltado



JUEVES 11 DE MARZO DE 2021 I COMARQUES 17 

El comerç d'Artesa de Segre 
se sent "traït"· pel cansis torí 
davant l'avenç de la variant 
L'alcalde nega que se'ls hi amagui informació i 
assegura que es treballa "per buscar millores" 
Artesa de Segre 
REDACCIÓ 

_ El teixit comercial d'Artesa de Se
gre se sent "venut i traït" davant 
les novetats sobre la construc
ció de la variant de Tremp per a 
millorar la connectivitat amb el 
Pallars. El consistori, al qual la 
campanya No volem la Variant 
acusa "d'amagar informació", ja 
ha començat l'expropiació de ter
renys per a la construcció de la 
nova via i per a donar cabuda a 
zones d'aparcament. Comerços i 
serveis lamenten que la situació 
hagi arribat a aquest punt tant rà
pidament perquè demostra que 
"mentre el moviment No volem 
la variant lluitava per a frenar el 
procés, aquest ja era imparable". 
El col·lectiu defensa que en tot 
moment ha demanat diàleg per a 
mantenir "viu" el poble i els seus 
negocis però els disgusta que el 
consistori "no segueixi el mateix 
modus operandi". 

Així, representants de No vo
lem la variant es van reunir la 
setmana passada amb Isidre Ga
vín, Secretari d'Infraestructures 
i Mobilitat, i amb Ramón Altura, 
Director dels Serveis Territorials 
d'Empresa i Coneixement a llei
da. Segons expliquen des de la 
plataforma, Gavín va èxplicar que 
la construcció de la variant forma 
part d'un projecte molt definit 

FOTO: N.V.V./ Una de les pancartes que es poden veure als carrers d'Artesa de Segre 

que acabaria en un any, tardaria 
cinc anys en arribar a Corniols i al 
Pallars encara no se sap. Al seu 
torn, asseguren que Altura va es
tar disposat a donar la mà al teixit 
comercial per a facilitar-los infor
mació, tramitar ajudes o impulsar 
campanyes de comerç. 

Per la seva banda, l'alcalde 

Mingo Sabanés, va negar les acu
sacions de manca d'informació. 
"No els hi hem amagat informa
ció, els hi hem notificat tot", ex
pressa i remarca que " la variant 
no l'ha fa l'ajuntament" i, tot i -
que entén que no s'hi pugui estar 
d'acord, assegura que el consis
tori treballa per "aconseguir mi-

Descobreixen una estructura annexa a 
la Torre Blanca de Castelló de Farfanya 
Castelló de Farfanya 
REDACCIÓ 

dipòsits d'aigua situats en un pati 
interior. 

documentació, quan des del 
consistori sí que s'havia entre
gat dins del termini. Al mateix 
temps, van comptar amb l'ar
queòloga de la Diputació per 
fer una valoració dels danys. 

llores pel poble". En aquest sen
tit, recorda que "vam aconseguir 
que l'apropessin a uns 120 metres 
d'Artesa, quan ai!Joans passava a 2 
quilòmetres". Així mateix, sobre 
les queixes del comerç, promet 
que "buscarem solucions en ter
mes turístics per a què puguin en
trar dins del municipi a comprar". 

Decàleg sobre 
les energies 
renovables a la 
Federació de 
Cooperatives 
La Federació de Cooperati
ves Agràries de Catalunya ha 
adoptat un "Decàleg sobre· la 
implantació d'energies renovà
bles a l'espai agrari" que esta
bleix els elements que les Ad
ministracions Públiques han de 
tenir en compte davant l'actu
al irrupció de grans projectes 
d'energia fotovoltaica o eòlica a 
entorns agraris i zones de rega
diu. D'altra banda, la Coordina
dora Garrigues per una eòlica i 
solar sos~enibles organitza una 
jornada amb el títol La Carta 
del Paisatge. Eina supramunici
pal per ordenar les renovables. 

Conveni per tal 
de consolidar 
un turisme més 
sostenible 
Els ens públics locals que for
men el Centre d'ExceHència in 
Tourism lnnovation van signar 
el conveni marc que consolida 
l'aposta d'aquesta iniciativa pú
blica-privada per seguir treba
llant amb la finalitat d'afavorir 
la innovació, la sostenibil itat i 
la competitivitat de les destina
cions i de les empreses turísti
ques de tot Catalunya i impul
sar el paper tractor del turisme 
en altres sectors econòmics. El 
conveni es va signar per part 
dels ens públics locals que par
ticipen en el CoE, els patronats 
de turisme de les diputacions 
de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, i ajuntaments. 

Arran de les tasques de millora i 
consolidació de la Torre Blanca de 
Castelló de Farfanya, afectada pel 
temporal Glòria, s'ha descobert 
una estructura annexa a la torre, 
de la qual se'n desconeixia l'exis
tència. Segons explica l'alcalde de 
Castelló de Farfany, Omar Noum
ri, "no la teníem en fotografies". 
Així mateix, concreta que es trac
taria d'una estructura d'entre el 
segle Xlii i el segle Xli i serien uns 

Cal recordar que el tempo
ral Glòria de l'any 2019 va pro
vocar l'esfondrament de part de 
la Torre Blanca, que forma part 
tlel conjunt del castell. Després 
de conèixer-se els danys, des del 
consistori es va demanar una 
subvenció d'urgència al Depar
tament de Cu ltura, amb qui hi 
va haver 'discrepàncies', ja que 
des del Departament assegura
ven que no s'havia presentat la 

Així doncs, després de fer 
totes les tasques pertinents, 
s'ha pogut trobar aquesta 
estructura desconeguda fins 
ara. És per això que també es 
treballa per col· laborar amb 
alguna universitat com la UAB 
o UB per fer excavacions. 

FOTO: Aj. Castelló de Farfanya/ Fins ara se'n desconeixia la seva existència 
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Maria Barbol guanya el 53è Premi 
d/Honor de les Lletres Catalanes 
El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, no va poder assistir a la 
proclamació després que se li revoqués dimarts el tercer grau 
Barcelona 
ACN L'escriptora de 

Tremp fa una crida 
a no "eliminar" el 
català del dia a dia 

L'escriptora de Tremp, Maria Bar
bai, va ser distingida aquest dime
cres amb el53è Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes d'Òmnium 
Cultural. Barbal (Tremp, 1949) és 
autora d'una dotzena llarga de 
novel·les que l'avalen com una de 
les narradores més destacades 
de la literatura catalana contem
poràma. L'escriptora ha publicat 
també llibres de contes, una obra 
de teatre i tres de narrativa ju
venil. Una llarga llista de premis 
l'avalen, com el molt recent Pre
mi Josep Pla 2021 per la novel·la 
'Tàndem'. El veredicte del jurat 
es va fer públic en un acte al Pa
lau de la Música Catalana, on un 
any més va faltar el president de 
l'entitat, Jordi Cuixart, que si bé 
tenia prevista l'assistència, no va 
poder-hi anar després que se li 
revoqués dimarts el tercer grau 
penitenciari. 

FOTO: ACN I Maria Barda I s'ha convertit en la setena dona guanyadora d'aquest premi d'Òmnium Cultural 

Durant l'acte d'ahir, la guan
yadors del Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes, María
Barba!, va fer un al·legat en 
favor del català i va demanar 
no "eliminar-lo" del dia a dia, 
perquè sinó, "la tasca d'es
criptors no serà suficient" va 
assegurar. També es va posar 
d'exemple de superació de 
"totes les imposicions" pel 
fet de poder rebre un guardó 
com aquest malgrat haver 
estat educada únicament en 
castellà a l'escola franquista. 

Maria Barbal s'ha convertit en 
la setena dona que guanya el Pre
mi d'Honor de les Lletres Catala
nes. Un guardó que va ser instituït 
per Òmnium Cultural l'any 1969. 
S'atorga anualment a una perso
na que, per la seva obra literària 
o científica en llengua catalana, 
i per la importància i exemplari
tat de la seva tasca intel-lectual, 
ha contribuït de manera notable i 
continuada a la vida cultural dels 
Països Catalans. 

Barbal va fer referència a 
aquesta fita en clau femenina. 
"El 7 m'agrada molt, però aquest 
any m'està temptant el número 

53", va bromejar sobre l'edició 
del guardó amb què ha estat dis
tingida. L'escriptora de Tremp va 
manifestar que l'alegria que sent 
per la distinció "contrasta i fa ba
lança" amb la seva preocupació 
pels temps actuals, "plens de difi
cultats i reptes importants: temps 
de crisi literària, política, econò
mica i social". 

En referència a l'absència de 
Jordi Cuixart, i de la situació de 
líders polítics i socia ls catalans 
presos, va lamentar que "es pre
tén empresonar el pensament, 
o potser senzillament demostrar 
qui te el poder i la força". Malgrat 
no haver assistit a l'acte ja que es 
troba novament a la presó, Cui-

--:tJsta acollirà la 
~re en Català 

)etembre 
'n aquests articles. 

la pandèmia, la 
, Català es va 

'xit de pú

~s de 
'~i es. ,, 

xart sí que va poder comunicar 
personalment a Barbal que se li 
havia concedit el premi, durant 
una visita recent a casa seva. 

Barbal rebrà 20.000 euros i el 
guardó del Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes, que és sempre 
a partir d'una pedra o còdol es
collits per l'autor. En aquest cas, 
Barba I ho té clar: Serà una "pedra 
de tartera o pedra de pissarra pla
na", com les que abunden al Pa
llars. L'acte de lliurament del S3è 
Premi d'Honor de les Lletres Ca
talanes tindrà lloc el dilluns 7 de 
juny del 2021 en una localització 
triada conjuntament amb la pre
miada. Barbal va dir que encara 
no ho ha decidit el lloc concret, 

L'experiència de l'any més ex
cepcional de la Setmana del Lli
bre en Català, han destacat en un 
comunicat els seus organitzadors, 
"serveix de base per continuar en 
aquest emplaçament, que per
met garantir l'adaptació de l'es
deveniment a la situació sanitària 
del moment, i implementar-hi 
millores per als expositors i visi
tants", van explicar. 

La 38a edició de La Setmana 
del Llibre en Català es va celebrar 
del 9 al 13 del passat mes de se
tembre i va acollir 380 activitats, 

'10 d'aquestes, signatures de lli
en una edició traslladada al 
· la Fusta. 

però que ja hi ha rumiat. 
El guardó relliga la vinculació 

de l'escriptora amb l'entitat. I és 
que va debutar en la literatura 
l'any 1984 amb 'Pedra de tartera', 
el seu títol més conegut i que va 
guanyar precisament el Premi Jo
aquim Ruyra, que concedeix tam
bé òmnium Cultural. A més, en 
els seus anys de joventut l'escrip
tora va exercir de professora de 
català d'Òmnium, or¡.,va coincidir 
amb Maria Mercè Marçal. Sobre 
la seva pròpia trajectòria literària, 
va indicar que un dels seus privi
legis ha estat el d'escriure sense 
"gairebé plantejar-se la direcció i 
el sentit" de l'obra i que "he escrit 
segons els impulsos". 

Segon premi en un 
sol any per Barbal, 
després de guanyar 
el Jo~ep Pla 2021 
L'escriptora Maria Barbal va 
guanyar el 53è Premi Josep 
Pla amb la novel·la 'Tàndem', 
el passat mes de gener. Això 
la converteix en una de les 
autores del moment al pa
ís, ja que en menys de tres 
mesos ha guanyat dos dels 
premis més importants de la 
literatura catalana. Els guar
dons han arribat després que 
Barbal estigues anys sense 
presentar-se a cap d'ells. 

fOTO; AC.N I l'any passat ja es va ubicar en aquest emplaçament 
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