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Un mural a Arbeca converteix una vella 
burla en senyal d'orgull per al poble 
La pintura dona un nou significat a l'antiga dita "Sembla que vinguis d'Arbeca" 

X.R. 
1 ARBECA I Arbeca ha convertit una 
vella burla en un senyal d'orgull 
per al municipi. Ho ha fet a tra
vés d'un mural en què es pot lle
gir la dita "Sembla que vinguis 
d'Arbeca", que fa referència a 
una persona despistada o de
subicada. La pintura, en canvi, 
mostra la frase emmarcant la 
figura d'un jove amb una me
dalla d'or. L'alcalde, Sergi Pe
legrí, va explicar que "volem 
fer gala" d'aquesta expressió i 
va assegurar que no "la tenim 
com a una cosa que ens moles
ti". Pelegrí va destacar que l'ob
jectiu d'aquesta obra és que "tot 
aquell que ens visiti vegi que 
estem orgullosos" i va recalcar -
que "Arbeca és un gran poble 
per la seua gent, pel seu oli i per 
la seua història". Imatge del mural amb el refrany "Sembla que vinguis d'Arbeca", obra de l'artista lvan Egea. 

Hi ha diverses versions sobre 
l'origen d'aquesta dita. L'artista 
local I van Egea, autor del mural, 
va apuntar que un es remunta al 
segle XIX, quan atletes d'Arbe
ca corrien en curses a Barcelo
na. Viatjaven a peu o en mula, i 
la seua indumentària no es cor-

responia amb la dels esportistes 
de l'època. Tanmateix, Egea va 
assegurar que eren "molt bons 
corredors" i, quan arribaven a 
la meta, tots preguntaven d'on 
venien. Va apuntar que amb el 
mural, que mostra un atleta amb 

Ajuntament 
d'Estaràs EDICTE 

Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 29 de juliol de 2021 , es va 
adoptar l'acord d'inici d'expropiació forçosa, declarar la utilitat pública i 
necessitat d'ocupació, així com sotmetre a informació pública l'aprovació 
inicial de la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a expro
piar annexos a l'acord, per un termini de quinze dies hàbils, comptats des 
de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el BOP de Lleida, en un 
diari de major circulació, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web 
municipal, essent la causa legitimadora de l'expropiació la d'obtenció de 
sistemes, en ordre a l'execució del POUM D'Estaràs, aprovat definitivament 
en data 6 de setembre de 2007 i publicat en el DOGC en data 15 de novem
bre de 2007. 

La descripció i identificació dels béns a expropiar és la següent: 

FINCA NÚM. 11 ÚNICA: 
Descripció de la finca matriu: 
"Rústica.· Peça de terra, campa, situada en el terme d'Estaràs, partida del 
Molí, de forma sensiblement rectangular, la superfície de la qual és de 
quaranta-cinc àrees, vint centiàrees. Limita: al Nord, amb el camí de Sant 
Ramon o del castell; al Sud, amb el paller de la finca registra! número 706 
i amb la finca registra! núm. 1305, ambdues venudes al senyor Gonzalez 
Gómez; a l'Est, amb Maria del Mar Jové Melendros; i a l'oest, amb el camí 
de Sant Ramo o del Castell." 
Titularitat: A.G.G., titular del DNI núm. **.***.685-C. 
Referència cadastral: 25107 A00300041 0001 Zl i 5170601 CG6157S0001 FS 
Inscripció: Finca registra! número 1.307 d'Estaràs inscrita al Registre de 
la Propietat de Cervera al volum, 1560, llibre 23, fo li 194, inscripció 1 a. 
Naturalesa i valoració: Rústica, Conreu de secà 15.000 €/Ha 
Superfície d'expropiació: 665,68 m2. 
Classificació urbanística: Sòl urbà 
Tipus d'expropiació: Expropiació definitiva. 
Valor d'expropiació: 1.997,40 €. 

Durant aquest termini, els titulars dels béns i drets afectats per l'expropiació 
poden aportar per escrit quantes dades permetin la rectificació dels 
possibles errors que s'estimin en la relació publicada o oposar-se a l'ocupa
ció o disposició dels béns i drets per motius de forma o de fons, que han de 
fonamentar motivadament. 

En cas de no haver-hi cap reclamació o al-legació en el termini de la 
informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, 
havent·se de publicar i notificar individualment, de conformitat amb el que 
preveu l'article 21 de la Llei d'expropiació forçosa i 20 del seu Reglament. 

Estaràs, 6 d'agost de 2021. 
L'Alcalde, Jaume Trilla Torné 

una medalla d'or, vol narrar la 
història "d'un triomfador". 
Per la seua banda, el folklo
rista Joan Amades va apuntar 
que aquesta expressió aHudeix 
a persones "rústiques" i "poc 
coneixedores d'usos i costums 

de la ciutat". Un altre possible 
origen està relacionat amb els 
ducs de Cardona, amb residèn
cia a Arbeca i que, quan eren 
citats a les Corts Catalanes, de 
vegades no estaven al corrent 
de l'actualitat. 

* A Ajuntament 
"-~t/ d'Estaràs EDICTE 

Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 29 de juliol de 2021 , es va 
adoptar l'acord d'inici d'expropiació forçosa, declarar la utilitat pública i 
necessitat d'ocupació, així com sotmetre a informació pública l'aprovació 
inicial de la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a expro
piar annexos a l'acord, per un termini de 15 dies hàbils, comptats des de 
l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el BOP de Lleida, en un diari 
de major circulació, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web munici
pal, essent la causa legitimadora de l'expropiació la de l'execució del 
projecte d'obres denominat "Projecte en Sòl No Urbanitzable de la via verda 
d'accés al nucl i d'Aitarriba". 
La descripció i identificació dels béns a expropiar és la següent: 

RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS D'EXPROf'rACIÓ 
D ADES AFECTATS DADES CADASTRALS SU PERF CIES AFECTADES 

N UM. lTT\JLAR DN I NATURALESA POLGON SUPERF CIE cu~:!~~r~~l0 RESUM 
FINCA CADASTRAl. I VALORACIÓ PARCEI.·LA EXPROPIACIÓ VALORATIU 
1 JR.P ··.·••.eJew RUSTICA POL GON4 -439m2 SOL NO E>proplaclO 

PARCEL LA URBANITZABLE 
Coor.u cM 1 65S,50f 
-1~000 
E/Ho 

2 J.M.C.O •• _ .. " 791X RUSTICA POt.GON 4 751m2 
PA.RCEL·LA ~~TZABLE ·--Coroteu do 11 1.126,50€ 

sect 15.000 
EIHa 

3 J.M.C.O - ·- 791X RUSTICA ~~t! 263m2 SOL NO .,.,..,.._ 
URBANITZABLE 

Conooudo 162 394,50€ 
~15000 
EIHI 

• Henlusdo .... "'".897J RUSTICA POLGON 4 1359m2 I sOL NO -M.C.GR. PARCEL·LA URBANITZABLE 
(50% Conreu de 21 2.0Je,50E 
uodofnooll Nd 15000 
50% fMI 
-) 

F.J.S.G. .. •••• 743Z 
(50%nu,a 

""""elal) 

5 J.BP. ... .... 995W RUSTICA POLGON4 302m2 SOL NO Exproploc<O' 
PARCEL·LA URBANITZABLE 

I 

l 

Cotveu de 43 453.00 E I·• ted 15.000 
fMa 

5iPOsi'T 
DlpOs!t; 
2,000,00€ 

TOTAL: 6.671 OOE 

Durant aquest termini, els titulars dels béns i drets afectats per l'expropiació I 
poden aportar per escrit quantes dades permetin la rectificació dels 
possibles errors que s'estimin en la relació publicada o oposar-se a l'ocupa
ció o disposició dels béns i drets per motius de forma o de fons, que han de 
fonamentar motivadament. 
En cas de no haver-hi cap reclamació o al-legació en el termini de la 
informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, 
havent-se de publicar i notificar individualment, de conformitat amb el que 
preveu l'article 21 de la Llei d'expropiació forçosa i 20 del seu Reglament. 

Estaràs, 6 d'agost de 2021. 
L'Alcalde, Jaume Trilla Torné 

SEGRE 
Dimarts, 1 O d'agost del2021 

SUBVENCIONS 

Balaguer 
reparteix 100.000 
euros més entre 
les emprese5? 
I BALAGUER I La Paeria de Ba
laguer ha obert la tercera 
convocatòria d'ajuts per a la 
reactivació econòmica, diri
gits a empreses i autònoms 
de la ciutat que s'hagin vist 
afectats per la crisi generada 
per la Covid. 

Aquesta nova línia de sub
vencions està dotada amb 
100.000 euros. Cada bene
ficiari rebrà un màxim de 
1.000 euros i s'hi inclouen 
noves despeses subvencio
nables com els subminis
traments d'electricitat, gas i 
aigua . Les empreses hauran 
d'acreditar un descens de fac
turació d'almenys el 40 per 
cent, prenent com a referèn
cia l'últim trimestre del2020. 

Taula sobre la qualitat 
de l'aire a les Garrigues 
I LES BORGES I La CUP va pre
sentar ahir una pregunta a 
la Generalitat per saber en 
quin estat es troba la crea
ció d'una taula de qualitat 
de l'aire a les Garrigues. La 
seua creació va ser un com
promís del Govern fa més 
d'un any i m_ig i encara no 
s'ha actuat. 

El president de I'ACM 
visita Alcarràs 
I ALCARRÀS I El president de 
l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM), Lluís So
ler, va visitar ahir Alcarràs 
per analitzar els reptes del 
municipalisme. Soler va po
der conèixer els projectes del 
consistori i les obres que por
ta a terme, a més de visitar 
entitats i llocs històrics. 

Iniciativa solidària al 
CEl del Pallars Jussà 
I TREMP I El CEl del Pa llars 
Jussà acull una nova inici
ativa solidària i socialment 
responsable. Es tracta de 
l'ecocomerç Dinnasiré, una 
iniciativa impulsada per una 
gambiana que destinarà part 
dels beneficis de les vendes a 
persones immigrants en situ
ació complicada. 

JxCat del Solsonès vol 
"claredat" al consell 
I SOLSONA I JxCat del Solso
nès, a l'oposició al consell, 
reclama més transparència 
a l'ens comarcal i critica el 
buit de poder a la institució, 
que governa ERC en minoria 
des que la setmana passada 
van dimitar dos presidents 
en funcions en només tres 
dies adduint problemes de 
governabilitat. 
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I 34 I GUIA Cultura 
LLIBRES EMÒRIA HISTÒRICA 

Els escenaris de la guerra 
als Pallars, en una guia . 
Marató de presentacions que començarà el dia 13 a Isona li El 
volum detalla 41 recorreguts dividits en catorze zones 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I Del Montsec a les Valls 
d'À neu seguint els indrets 
d'una guerra . Front del Pa
llars 1938-39 (Bresca Edito
rial), de Manel Gimeno i Llar
den i amb la coHaboració de 
Ma José Gonzalez Arnal ot, és 
una guia que té com a objectiu 
donar a conèixer els escenaris 
de la guerra als Pallars i que 
serà presentada en set pobles 
del territori entre els mesos 
d'agost i setembre. 

El llibre proposa excursi
ons diferents que tenen com 
a fil conductor les restes dels 
elements militars del front 
del 1938. Està dividit en ca
torze zones que van des de 
Comiols-Montsec fins a les 
valls d'Àneu, recorrent els 
dos Pallars i cobrint totes 
les zones de cada front. Ca
da zona està distribuïda en 
diferents sectors o llocs i en 
total hi ha quaranta-una pro
postes d'excursió. Conceptu
a lment està plantejada com 
una guia visual a tot color, 
que inclou moltes fotografi
es i indicacions tècniques de 
les excursions. S'hi adjunten 
quaranta-un mapes en paper, 
així com tots els tracks en GPS 
per poder resseguir les rutes, 
i que es poden descarregar en 
un codi QR i seguir a través de 
Wikiloc (aplicació gratuïta per 
a telèfon i ordinador). 

A ixí, està previst que la 

El monestir de Gerri acollirà una de les presentacions. 

LES CLAUS 

41 propostes d'excursió 
I Dividides en catorze zo
nes que van des de Comi
ols-Montsec fins a les valls 
d'Àneu, recorrent els dos Pa
llars i cobrint totes les zones 
de cada front. 

Mapes i tracks en GPS 
I S'adjunten a la guia 41 ma
pes en paper, així com tots els 
tracks en GPS per poder res
seguir les rutes, i que es po
den descarregar amb un codi 
QR i seguir amb Wikiloc. 

ruta de presentacions de la 
guia comenci el 13 d'agost 
a les 22 hores a la plaça de 
l'Ajuntament d'Isona; seguirà 
el18 d'agost a les 19 hores a 
la porta d'accés a les trinxeres 
de Vilanoveta-Aramunt; el19 
d'agost a les 19.30 hores a la 
sala de plens de l'ajuntament 
de Rialp; el 20 d'agost a les 
19 hores als jardins de l'hotel 
Vall d'Àneu d'Esterri d'Àneu; 
el21 d'agost a les 19.30 hores 
a l'ajuntament de Talarn; el 
24 d'agost a les 19.30 hores al 
monestir de Gerri de la Sal i, 
finalment, el4 de setembre a 
les 18.30 a la sala de plens de 
l'ajuntament de Sort. 

LITERATURA NOVEL·LA HISTÒRICA 

Presenten la novel·la 'Xiula la mo"rt', de Jaume Albert Ollé, a la Pobla 
I LA POBLA DE SEGUR I Els Jardins de 
Casa Mauri van acollir diven
dres passat la presentació del 
llibre Xiula la mort (Pagès Edi
tors) de l'escriptor Jaume Al-

bert Ollé. Així, Ollé presenta, a 
partir del bombardeig a Lleida 
per part del bàndol franquista 
el1937, una novel·la històrica 
en la qual es barregen també 

relacions d'amor, misteri, in
vestigacions i la voluntat de 
contribuir a la memòria histò
rica de totes les persones que 
van morir durant l'atac. 

CINE FESTIVALS 

SEGRE 
Dimarts, 10 d'agost del 2021 

John ny Depp rebrà 
el Premi Donostia 
a Sant Sebastià 
AG~NCIES 
I SANT SEBASTIA I Johnny Depp 
rebrà el Premi Donostia del 
Festival de Cine de Sant 
Sebastià, que celebrarà la 
69 edició del17 al25 de se
tembre i que està treballant 
perquè l'actor nord-americà 
no sigui l'únic aquest any al 
qual entregui el seu reco
neixement honorífic més 
important. 

El certamen donostiar
ra va fer l'anunci ahir i va 
definir Depp com "un dels 
actors més talentosos i ver
sàtils de la cinematografia 
contemporània". 

Un any després de la seua 
visita al Zinemaldia per pre
sentar Bebiendo con Shane 
MacGowan, de Julien Tem
ple, en la producció del qual 
havia participat i que va ob
tenir el Premi Especial del 
Jurat, l'intèrpret nord-ameri
cà recollirà el guardó en una 
cerimònia que tindrà lloc el 
22 de setembre. 

Amb aquesta distinció, 

MÚSICA 

El cantant Pau Riba. 

Pau Riba i 
De Mortimers, 
de concert a 
la Seu d'Urgell 
1 LA SEU D' URGELL I El Palau 
d'Esports de la Seu d'Ur
gell acollirà el diumenge 
22 d'agost un concert del 
cantant Pau Riba acompa
nyat del grup De Mortimers 
per commemorar el primer 
treball discogràfic del can
tautor, Dioptria, conside
rat un dels millors discos 
del pop-rock en català de 
tots els temps. El concert, 
que tindrà lloc a les 19 ho
res, ha estat organitzat per 
Òmnium Alt Urgell i serà 
gratuït. 

Cal fer inscripció prèvia 
a través de la pàgina www. 
entradas.codetickets.com 
i es demana als assistents 
al concert que arribin amb 
temps per evitar aglo
meracions i que utilitzin 
mascareta. 

L'actor John ny Depp. 

el certamen reconeix la tra
jectòria d'un actor que suma 
tres nominacions als Oscar 
i que ha obtingut un Glo
bus d'Or, entre molts altres 
guardons, que ha intervin
gut com a intèrpret en més 
de 90 produccions i que ha 
produït una desena de films, 
inclòs el més recent, El fotó
grato de Minamata, d'An
drew Levitas. 

A més, Depp ha dirigit 
curts i el llargmetratge The 
Brave el1997. 

JAZZ 

Concert de Lluís 
Capdevila avui a la 
Sala Sant Domènec 
1 LA SEU D'URGELL I EI compo
sitor i pianista Lluís Cap
devila atansarà avui el seu 
concert Ètim a les 22 hores 
a la Sala Sant Domènec de 
la Seu en el marc del cicle 
Dilluns, di]azz, dimecres. 
Aquest projecte naix de 
l'estada de l'artista al celler 
de la Cooperativa Agrícola 
Falset-Marçà, on va passar 
sis mesos component en
voltat dels millors vins de 
l'entitat. 

URBÀ 

Apareixen dos 
possibles noves 
obres de Banksy 
I LONDRES I Una parella que 
balla al ritme d'un acordi
onista i uns nens jugant a 
ser pirates són els dos di
buixos que han aparegut 
en parets dels carrers dels 
comtats anglesos de Nor
folk i Suffolk i que, segons 
ha informat The Sun, po
drien ser obra de l'artista 
urbà conegut com Banksy, 
malgrat que aquest encara 
no s'ha pronunciat sobre la 
seua possible autoria. 
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