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Clavells en honor 
de l'art del Museu 
que ja no hi és. 

Adeu a les joies del Museu 
1 d ·1 · or .1 li La Justícia ... 7 · ·1ns è'euro~ I És l'estimació del Generalitat li Reitera que exhaurirà 
obliga a entregar l'art a Barbastre valor de les obres que se'n van gratis totes les vies legals, arran de les 
davant de la indignació dels lleidatans després d'anys de litigis crítiques d'abandó de la societat civil 

L'accident, a 
Castelló de 
Farfanya. 

Salva la vida després d'aixafar un camió el seu cotxe 
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I 16 I COMARQUES 

MEDI AMBIENT FIGURES DE PROTECCIÓ 

Augmenten la protecció del cel 
nocturn a sis pobles del Pirineu 
Alins, Alt Àneu, Farrera, Valls de Valira, Llavorsí i Rialp, inclosos a l'ampliació del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu li No implica cap canvi en els nuclis urbans 
E. FARNELL LES CLAUS 

Ampliació del Parc Natural 
I El Govern va ampliar el 2018 
el Parc Natural de l'Alt Pirineu 
amb 9.466 noves hectàrees als 
municipis d'Alins, Alt Àneu, Far
rera, Llavorsí, Rialp i les Valls de 
Valira. Aquest espai protegit va 
arribar a fer així una superfície 
de 79.317 hectàrees. 

Cel'nocturn 

I LLEIDA I El departament de Terri
tori ha ampliat l'àrea de màxima 
protecció contra la contamina
ció lluminosa en sis municipis 
del Pirineu. Es tracta d'Alins, 
Alt Àneu, Farrera, les Valls de 
Valira, Llavorsí i Rialp i que 
formen part de l'ampliació que 
es va aprovar el 2018 del Parc 
Natural de l'Alt Pirineu. Preci
sament, aquesta ampliació de 
l'espai protegit del parc (PEIN) 
en aquests municipis, que va su
posar la incorporació de 9.466 
noves hectàrees, ha compor
tat ara que aquesta superfície 
s'inclogui a la zona de màxima 
protecció (E-1), amb l'objectiu 
de mantenir les millors condi
cions naturals en hores noctur
nes, en benefici de la fauna, la 
flora i els ecosistemes en gene
ral, i preservar la foscor del cel 
nocturn. No obstant, la resolu
ció no afecta els nuclis urbans 
d'aquests municipis, on es man
té una protecció més moderada i 
no estan obligats a implementar 
mesures d'eficiència energètica 
en els enllumenats exteriors ni 
restriccions de potència. 

Imatge d'arxiu del cel nocturn al Parc Natural. 

I Com a conseqüència de l'am
pliació del parc s'eixampla 
l'àrea de màxima protecció (E
l) contra la contaminació llumi
nosa en aquests sis municipis. 
No obstant, als nuclis urbans 
la protecció es manté més mo
derada i no implica mesures en 
l'enllumenat. 

Millora general de l'enllumenat 
Malgrat tot, la majoria d'ajun

taments ja han dut a terme els 
últims anys o l'estan tramitant 
la millora de l'enllumenat pú
blic com Llavorsí, Rialp o Alt 
Àneu. Alguns dels alcaldes des-

MÀXIMA PROTECCIÓ 

Protecció màxima en els 
sis termes municipals 
i moderada en els nuclis 
urbans i sense restriccions 

coneixien ahir l'ampliació de la 
protecció i van demanar que, en 
el cas que suposi alguna adap
tació en l'enllumenat públic, 
es contempli una ordre d'ajuts 
per implementar-los. El director 
del Parc Natural, Marc Garriga, 
va destacar que la implicació és 

mínima al tractar-se de zones 
boscoses i rústiques sense en
llumenat. D'altra banda, el Parc 
Natural continua amb el procés 
participatiu per aconseguir que 
el parc i la seua àrea perifèrica 
obtingui la certificació de punt 
de referència (distinció de la Ge
neralitat) de qualitat lluminosa. 
Segons va indicar Garriga, si 
s'aconsegueix aquesta certifica
ció els municipis podran adaptar 
de forma voluntària els enllu
menats durant un període de 
quatre anys. Un procés, va dir, 
que anirà acompanyat per una 
convocatòria d'ajudes. 

PROJECTES POLÈMICA 

Punt de referència 
I El Parc Natural ha iniciat un 
procés participatiu als munici
pis que formen part d'aquest 
espai natural per aconseguir 
ser un punt de referència de 
qualitat lluminosa (certificat de 
la Generalitat). 

Reserva Starlight 
I l 'objectiu a llarg termini és 
aconseguir la certificació Star
light (Unesco) com tenen Ai
güestortes i l'estany de Sant 
Maurici i la serra del Montsec. 

COL-LECTIVITAT DE REGANTS N218 DELS CANALS D'URGEll 
PRESIDÈNCIA 

EDICTE ¡, El comerç d'Artesa de 
Pel que es convoca a tots els partícips de la Col-lectivitat, tant regants com s t 11 t" 
titulars d'altres aprofitaments distints del reg, a la respectiva Junta General egre se sen enganya 
Ordinària, que tindrà lloc el pròxim dia 28 de març, a la Sala de la llar Social 

de Puigverd de lleida, a les 09.30 hores en primera convocatòria i mitja hora amb la varl·ant de Coml·ols 
després en segona, si no hi fossin presents o representats la majoria de vots 
de la Col·lectivitat per a fer-ho en primera, d'acord amb el següent 

ORDRE DEl DIA 
1. LECTURA I APROVACIÓ, Sl PROCEDEIX, DE l'ACTA DE LA JUNTA GENE
RAL ANTERIOR. 2. NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS. 3. EXAMEN I 
APROVACIÓ, Sl ESCAU, DELS COMPTES D'INGRESSOS I DESPESES DE 
l'ANY 2020. 4. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DELS TORNS DE REG PER A 
LA PRESENT CAMPANYA. 5. PROPOSTA D'OBRES A REALITZAR EN LES 
DISTINTES JURISDICCIONS I DERRAMES A ESTABLIR A l'EFECTE. 6. 
INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA 7. TORN OBERT DE PARAULA 

Així mateix, es convoquen als esmentats partícips a la Junta General extraor
dinària, a realitzar en el mateix lloc i data, a les 11 .30 hores en primera 
convocatòria, i mitja hora després en segona, si no hi fossin presents o 
representats la majoria de vots de la Col· l~ctivitat per a fer-ho en primera, 
d'acord amb el següent 

ORDRE1tfl DIA 
1. NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS. 2. PROPOSTA DE REGULACiÓ 
DE LES DESPESES DELS DESAIGÜES SUBALTERNS DE LA COL-LECTIVI
TAT. 3. PROPOSTA DE PRESENTACiÓ DE CANDIDATURES ALS CÀRRECS DE 
LA COL-LECTIVITAT AMB ANTEL-LACIÓ. 

Artesa de lleida, a 8 de març del 2021 
El PRESIDENT 
ABEL GALLART I GALLART 

E. FARNELL . "Ens sentim enganyats per-
I ARTESA DE SEGRE I Membres de la què ni Govern ni ajuntament 
plataforma No Volem la Variant no ens han presentat un estudi 
de l'associació de comerciants que detalli que la ronda pot ser 
i serveis d'Artesa de Segre en _ positiva per a Artesa", va dir. 
contra la de nova ronda projec- Serà la mateixa entitat la que 
tada pel Govern a la carretera elaborarà un informe per mesu
de Corniols se senten "venuts rar l'impacte que tenen els co
i traïts" pel consistori davant merços a la població. L'entitat 
de la imminent construcció de .es va reunir la setmana passada 
la variant de Tremp per mi- amb el secretari d'Infraestruc
llorar la connectivitat amb el tures, Isidre Gavín, que els va 
Pallars. Lamenten que mentre confirmar que la variant estaria 
intentaven lluitar per frenar el d'aquí a un any, i amb el delegat 
procés, aquest ja era impara- d'Empresa a Lleida, Ramon Al
ble. Defensen que han dema- turo, que es va comprometre a 
nat diàleg per mantenir "viu" impulsar campanyes comercials 
el poble i els seus negocis però i tramitar ajuts. 
que el consistori els ha amagat Territori ja ha iniciat les ex
informació i "la variant serà una propiacions dels terrenys per a 
realitat d'aquí a un any", va ma- la nova ronda i ha licitat la mi
nifestar la presidenta de l'entitat llora del tram d'Artesa de Segre 
Montse Vall. fins a Folquer. 

SEGRE 
Dijous, 11 de març del 2021 

INICIATIVES 

Cooperativa 
d'habitatges a 
Gerri de la Sal 
I BAIX PALLARS I Una cooperati
va d'habitatges recentment 
creada a Gerri de la Sal, La 
Tremolina, projecta trans
formar una era en quatre ha
bitatges. La componen cinc 
amics i tres famílies i en bus
quen una quarta que s'hi vul
gui incorporar. Pere Llorach, 
un dels socis, va explicar que 
més enllà de proporcionar 
habitatge assequible i digne 
treballen en un projecte mes 
ampli de "sobirania alimen
tària, dinamització econò
mica i social i participació al 
poble i el territori" i estan 
oberts a nous socis. 

OCUPACIÓ 

La Seu convoca 
onze places per a 
la piscina d'estiu 
I LA SEU D'URGELL I L'ajuntament 
de la Seu ha convocat onze 
places per contractar per
sonal per a la piscin a mu
nicipal i per a les activitats 
esportives d'estiu. Les sol· li
cituds es podran presentar a 
partir de dilluns que ve, 15 
de març, i fins al16 d'abril, 
només de manera telemàtica 
en l'apartat de tràmits de la 
pàgina web del servei d'es
ports, esports.laseu.cat. Es 
convoquen sis places per a la 
piscina municipal i la resta, 
per a les activitats esportives 
d'estiu. 

La Val d'Aran tornarà a 
acollir les proves PAU 
I VIELHA I Aran tornarà a ser 
seu de les proves d'accés a 
la universitat (PAU) per als 
alumnes de l'institut de Vi
elha, que per segon any con
secutiu no hauran de despla
çar-se a Lleida. 

Demanen controlar que 
s'instal·lin parcs solars 
I LLEIDA I La federació de co
operatives agràries (FCAC) 
reclama el compromís dels 
ajuntaments davant de la 
proliferació de projectes 
d'energia fotovoltaica o eò
lica en zones agràries i de re
gadiu i apostar per projectes 
amb menor impacte. 

Conveni per a projectes 
innovadors de turisme 
1 LLEIDA I Les diputacions cata
lanes han firmat un conveni 
amb CoE Tourism Innovation 
per a projectes innovadors al 
territori. 
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142 I GUIA Cultura 
GUARDONS LITERATURA 

Maria Barbal, Premi d'Honor per 
una "veu pròpia i versemblant" 
L'autora de Tremp, que al gener va guanyar el Pla, setena dona guardonada 

AGÈNCIES 
I BARCELONA I L'escriptora lleidata
na Maria Barbal (Tremp, 1949) 
va ser guardonada ahir al 53è 
Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes, atorgat per Òmnium 
Cultural al Palau de la Música 
Catalana, i es converteix en la 
setena dona que obté aquesta 
distinció. El premi reconeix la 
seua trajectòria com una de les 
figures clau de la narrativa ca
talana contemporània des que 
va publicar la primera novel·la 
el1985, Pedra de tartera, que 
li va merèixer el Premi Joaquim 
Ruyra i el Crexells. 

La dramaturga i també mem
bre del jurat Marta Buchaca va 
aplaudir l'exemplaritat de la 
tasca inteHectual de Barbat per 
haver creat amb la seua escrip
tura "un espai literari i una veu 
pròpia al servei de la versem
blança", i que ha traspassat les 
fronteres entrant amb força en 
la ljteratura europea. 

Es autora d'una dotzena de 
novel-les, llibres de contes, una 
obra de teatre i tres de narra-

EN RATXA 

Al gener va obtenir el Premi 
Josep Pla i va ingressar a la 
Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona 

tiva juvenil. El gener d'aquest 
any també va guanyar el Premi 
Josep Pla amb la novel·la Tàn
dem -que va dedicar a la seua 
localitat natal, Tremp, a causa 
de la greu situació que es vivia 
en aquells dies a causa de la pan
dèmia-, a més d'aconseguir en
trar a la institució acadèmica 
de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona. 

El trofeu, una pedra del Pallars 
La narradora es va mostrar 

emocionada per compartir el 
reconeiXement amb figures tan 
admirades per ella com Mercè 
Rodoreda, la primera dona que 
el va rebre, el1980, o la llei
datana Teresa Pàmies, que va 
ser guardonada el2001. Aquest 
premi se suma a altres distin
cions aconseguides per Maria 
Barbal, entre les quals desta
quen el Premi Nacional de la 
Literatura Catalana el1993; el 
Premi de la Crítica Serra d'Or 
el1993 per Càmfora; la Creu 
de Sant Jordi el2011. El premi 
està dotat amb 20.000 euros en 
efectiu i un trofeu dissenyat a 
partir d'una pedra escollida pel 
guanyador, que en aquest cas se
rà "una pedra de tartera o pedra 
de pissarra plana", com les que 
abunden al Pallars, en honor a 
la que va ser la seua primera 
obra publicada. 

L'escriptora Maria Barba I posa davant dellogo d'Omnium durant l'acte al Palau de la Música. 

Cuixart, des de Lledoners, la 
defineix com "un referent" 
• L'acte de proclamació va 
començar amb un vídeo del 
president d'Òmnium Cultu
ral, Jordi Cuixart - que di
marts va haver de tornar a 
la presó de Lledoners al re
vocar-se el tercer grau als 
presos independentistes-, 
en el qual va reivindicar Ma
ria Barba! com "un referent, 
símbol de perseverança i una 
dona autodidacta i compro
mesa amb la llengua i la cul
tura catalanes". 

"L'amnistia no ha arribat 
encara per als presos polítics 
ni per al president d'una en
titat cultural com Òmnium, 
Jordi Cuixart", va lamentar 
Barbal. "Es pretén empreso
nar el pensament, o potser 
senzillament demostrar qui 
té la força." Per una altra 
banda, respecte a la invisi
bilització de l'ús de la llen
gua catalana en el dia a dia, 
ha alertat que "no n'hi haurà 
prou amb el fet que les perso
nes de lletres escriguin boni
ques històries àmb ell". 

Marcel Mauri, vicepresident d'Omnium, amb Maria Barba I. 

El vicepresident d'Òm
nium, Marcel Mauri, que va 
substituir a la gala Cuixart, 
va reivi ndicar Barba! com 
una de les figures "més im
portants de la literatura i de 
la narrativa contemporània 
catalana", i va destacar la se
ua contribució a la literatura 
catalana a través d'una obra 

"molt viva", ja que la seua úl
tima novella, Tàndem, figura 
entre les obres més venudes. 
L'acte d'entrega del premi se 
celebrarà el dia 7 de juny en 
un escenari encara pendent 
de determinar, que es deci
dirà conjuntament amb Bar
hal, que ha afirmat que ja ha 
començat a pensar-ho. 

SEGRE 
Dijous, 1 1 de març del2021 

LITERATURA 

La Setmana 
del Llibre torna 
a la normalitat 
I BARCELONA I La Setmana del 
Llibre en Català tornarà a ce
lebrar-se al Moll de la Fusta 
de Barcelona i s'allargarà del 
10 al19 de setembre, cinc di
es més que a l'edició de l'any 
passat - que només va tenir 
cinc dies a causa de la pan
dèmia-, i que va rebre més 
de 25.000 visitants. 

L'organització ha obert el 
període d'inscripció per als 
expositors fins al pròxim dia 
31 de març. 

MÚSICA 

Pau Riba obrirà 
el MUDamb 
entrades esgotades 
I LLEIDA I El Festival de Músi
ques Disperses (MUD) obri
rà les portes demà al Cafè 
del Teatr e de Lleida amb 
el cantant Pau Riba, que 
commemorarà els cinquan
ta anys del disc Dioptria, 
amb les entrades ja esgota
des per aquest dia. Per a les 
actuacions de Pigmy (13 de 
març) i de Canovas, Adolfo i 
Guzman (14 de març), encara 
queden localitats. 

CONCERTS 

El Quartet Teixidor, 
avui a l'Auditori 
de Lleida 
I LLEIDA I El Quartet Teixidor 
interpretarà avui a l'Audito
ri Enric Granados de Lleida 
el seu segon concert, Emoció 
i passió, emmarcat dins de 

- la vuitena temporada com a 
quartet resident a l'auditori. 

En aquesta actuació, que 
s'obrirà amb la breu peça 
Desolació, d'Enric More
ra, es podran escoltar obres 
dels compositors Mozart i 
Xostakòvitx. 

ACTUACIONS 

Microespectacle 
d'objectes al Teatre 
de l'Escorxador 
I LLEIDA I Dins de la programa
ció de LaTemporada Lleida, 
l'artista Xavier Bovés porta
rà demà el microespectacle 
Corpus al Teatre de l'Escor
xador de Lleida. L'actuació 
de man ipulació d'objectes, 
fusionada amb la poesia , 
consistirà en la creació de 
petites peces escèn iques, 
amb un aforament màxim 
de vint-i-cinc persones a ca
da sessió. 
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