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El -programa Esport Blanc 
Escolar tendró 2.400 jóvenes 
Lleida 
REDACCIÓN 
El programa Esport Blanc Esco
lar (EBE) de promoción de los 
deportes de invierno al alumna
do de 3Q y 4Q de primaria tiene 
en marcha su décima edición 
consecutiva en el Pirineo. 

En los próximos tres meses, 
la iniciativa acercara los de
portes de nieve y sus valores a 
unos 2.400 alumnos de 63 cen
tros' educativos públicos y con
certa dos de las 9 comarcas del 
Pirineo. A lo largo de las diez 
ediciones, contando el curso ac
tual, mas de 8.500 niños y niñas 
del Pirineo habran podido prac
ticar estos deportes gracias a 
este proyecto del Govern. 

FOTO: C. E. S./ Alumnos de l'Escola Arrels ya han estrenado las sesiones 
-------- - ----- -------------- --------

La Secretaria General de l'Es
port y de la Actividad Física, del 
Departamento de la Presiden
cia, y el Departamento de Edu
cación, como impulsores del 
programa, ponen en marcha 
una actividad que se alargara 
hasta principios de abril y que 

este año vuelve a contar con todas 
las escuelas pirenaicas. 

Varias estaciones de montaña 
ya han acogido las primeras ac
tividades del programa y en los 
próximos días se iran incorporan
do el resto de centros para ofrecer 
sesiones de esquí alpina, esquí de 
fondo y snowboard. En el conjunto 

El futbolista de Juneda Joel 
Huertas ficha por 'Jijantes' 
de la Kings League d~ Piqué 
La ' I iga de streamers· creada por 
Gerard Piqué sigue dando de qué 
hablar y atrayendo el interés del 
pública y de los jugadores. 

El club Jijantes del periodis
ta Gerard Romero,. que conduce 
el canal del mismo nombre en 
twitch y que se ha hecho popular 
por su seguimiento desenfadada 
pero a la vez aportando informa
dones exclusivas sobre la actuali
dad del Fútbol Club Barcelona, in-

formó ayer de que el jugador 12 
de los suyos para la tercera jorna
da de la Kings League sera elleri
dano, natural de Juneda y ex del 
Lleida Esportiu y del Barça B, Joel 
Huertas, de 27 años. "Estoy muy 
contenta de estar aquí. Me esta 
enganchado mucho la Kings Lea
gue. Es un honor estar en Jijantes 
FC y estoy muy feliz", dijo. Otros 
leridanos de la liga son Juanma 
Gonzalez y Joan Capdevila. 

del Pirineo, el programa beneficia
ra a alumnos de 63 centros educa
tivos de l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, 
Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès y 
Val d'Aran. La iniciativa se en marca 
dentro del programa de educación 
física, en horario lectiva, con entre 
se is y ocho sesiones. 

Elleridano Joel Huertas 

Murray rem on ta una batalla de 
5.45 horas, Djokovic pasa con 
dudas y Nadal, KO 8 semanas 
En una batalla épica, resuelta 
después de cinca sets, casi seis 
horas de lucha (5.45h) y finali
zada bien entrada la madrugada 
del viernes en Melbourne, el bri
tanico Andy Murray sobrevivió 
en el Abierto de Australia con 
una memorable remontada an
te el local Thanasi Kokkinakis (4-
6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3 y 7-5). 

Murray, que juega con una 
prótesis· de cadera, se enfrenta
ra en la siguiente ronda al espa-

ñol Roberto Bautista. Por s u par
te, el serbio Novak Djokovic (4) 
superó los problemas físicos que 
le obligaran a pedir asistenc1a 
médica en la segunda manga y 
se impuso al francés de la previa 
Enzo Couacaud por 6-1, 6-7(5), 
6-2 y 6-0 en la segunda ronda 
del Abierto de Australia. "Mi si
tuación no es la ideal", dijo. Ade
mas, Rafa Nadal, que perdió en 
segunda ronda, estara entre 6 y 
8 sema nas de baja por su Jes1ón. 

Arabia Sau dí se emociona 
con el posible última baile 
de Messi contra Cristiana 
Un sentimiento de alegria, orgu
llo y emoción invadió ayer a los 
habitantes de Arabia Saudí, país 
que presenció el que podría ser 
el última duelo que ha enfren
tado a Leo Messi y Cristiana Ro
naldo, en un partida amistosa 
entre el PSG y una selección de 
jugadores de los clubes saudíes 
Al Hilal y Al Nassr. Las expectati
vas para el choque fueron altas 

desde el inicio. Prueba de ella es 
que las entradas para el partida 
se agotaron a los pocos minutos 
de salir a la venta, y hubo mas 
de dos millones de solicitudes 
para adquirir un boieta y ocupar 
uno de los 70.000 asientos que 
componen el estadia King Fahd 
de Riad. Cristiana marcó dos y 
Messi uno en el 4-5 final favora
ble al PSG. 

Mateu Lahoz sale de la 'nevera' 
y le designan para un partido 
Tras la polémica en el derbi bar
celonés del última día del año, 
en el que Mateu Lahoz enseñó 
16 tarjetas amarillas y expulsó 
a dos jugadores, el Comité Téc
nico de Arbitros decidió no de
signaria para ninguna de las dos 
jornadas posteriores. Tampoco 
cogió el silbato en la Supercopa 
ni en los octavos de final de la 
Copa del Rei. Así pues, después 

de no pitar ningún partida des
de el 4 de enero del 2022, fecha 
del Linares-Sevilla de Copa en el 
que expulsó al míster sevillista 
Sampaoli, el CTA le ha vuelto a 
asignar un enfrentamiento. Sera 
Rayo-Real Sociedad, correspon
diente a la decimoctava jornada 
de liga. Las polémicas han ro
deado a Mateu Lahoz desde el 
Argentina-Paises Bajas. 
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Pep Coll s'endinsa en ·1a fugida 
dels jueus a través dels Pirineus 
a ·'LO llarga migdiada de Déu' . 
La nova novel·la de l'escriptor del Pallàrs Jussà s'ambienta al 
sud de ~ França en un orfenat de nens perseguits pels nazis 
L'escriptor Pep Coll 
(Pessonada, Pallars Jussà, 
1949) acaba de publicar Ja 
novel·la 'La llarga migdi~da 
de Déu' (Proa). 

Lleida 
A. MEG ÍAS GIL 

La història de l'autor lleidatà s'am
bienta al sud de França i aborda 
la fugida dels jueus a través dels 
Pirineus que va iniciar-se per la 
persecució de les tropes nazis i 
en el cas d'una part del territori 
francès, també pel govern de Vi
chy. Pep Coll explica a LA MAÑA
NA que la idea d'aquesta novel·la 
sorgeix per diferents moti_us, en
tre ells que és "un aficionat a la 
muntanya i conec molt bé algu
nes de les vies que van uti litzar 
els fugitius" i després també l'in
teressava molt "aquesta situació 
extrema que es va viure llavors a 
França i conèixer aquesta perse
cució que van tenir". 

L'escriptor del Pallars destaca 
que va ser un moment en què a 
França "només hi havia col·labo
radors o herois" i que la perse
cució viscuda era diferent també 
perquè "no la feia la Gestapo sinó 
els mateixos gendarmes". I deta
lla que les persones que busca
ven la fugida eren sobretot "fran
cesos que volien anar a Algèria 

FOTO: Proa I Pep Coll destaca la feina de "documentació i biblioteca" que ha fet per escriure la novel·la 
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o Marroc, però també anglesos 
que havien lluitat a França, com 
els paracaigudistes", que veien en 
els Pirineus l'única via de sortida 
per reconnectar-se. Pel que fa a 

La Camerata Granados 
crea un concert solidari 
amb el Banc dels Aliments 
La jove formació lleidatana Ca
merata Granados ha organitzat, 
en col·laboració amb el Banc 
dels Aliments de les Comarques 
de Lleida, el concert solidari La 
clàssica amb tu, amb l'objectiu de 
recaptar fons per a aquesta en
titat lleidatana, que se celebrarà 
el proper divendres dia 27 (20.00 
hores) a l'Auditori Enric Grana
dos. Amb el lema "perqué la mú
sica també omple cistelles, su-

ma't al petit recapte de tot l'any", 
comptarà amb la participació de 
la soprano Marta Bonet i de l'ar
tista gràfica Kamma Marlo. "La 
música impressionista de Ravel i 
Debussy, o el simbolisme dellied 
de Mahler acompanyaran la crea
ció en directe d'una obra pictòri
ca", va comentar Pau Romero-An
dreu, director artístic i musical de 
Camerata Granados i impulsor de 
la iniciativa. 

la recerca, Pep Coll diu que "quan 
és una novel·la històrica, sempre 
hi ha molta feina de documenta
ció i biblioteca" i afegeix que ha 
estudiat historiadors com Josep 

Calvet i altres francesos, tot i que 
"després de la guerra no es par
lava gaire d'això, només a partir 
dels anys 80; encara és una pedra 
a la sabata de França". 

FOTO: To~ Alcantara f l'actuació vol recaptar fons per a l'entitat 

La llarga migdiada de Déu "és 
una novel·la coral" ambientada 
en un orfenat de nens, "alguns 
dels quals van fent el canvi cap 
a l'adolescència", i que presen
ta una sèrie de personatges que 
donen el seu punt de vista en els 
diferents capítols. A la vegada, 
planteja ja des del títol temes 
com "l'absència de Déu davant 

• 

"A França 
se'n va parlar 
a partir dels 

anys 80" 

dels mals" de què es parla sobre 
aquell moment i al·ludeix a si
tuacions actuals, com "el patriar
ca de l'església russa beneint les 
armes; aquesta migdiada es veu 
molt a tot arreu, continuem repe
tint els errors". 

Ara, Pep Coll encara la fase de 
promoció de la novel·la i, de mo
ment, no té cap projecte en què 
estigui treballant. "Tinc una idea 
per tornar al Pallars, però després 
de cada novel·la t'has de prendre 
un temps de neteja", assegura. 

Convocat el Premi 
Setba per artistes 
amb discapacitat 

tP1.1Prtn!l1 

El Premi Setba, un certamen 
artístic anual organitzat per la 
Fundació Setba i adreçat a en
titats del sector de la discapa
citat inteJ.Iectual, ha convocat 
la seva tretzena edició. El pro
jecte és la visibilització del pro
jecte pedagògic Magistrals i és 
el certamen amb més dotació 
de l'Estat (7.300 euros). S'ator
guen tres premis artístics i un 
de disseny. Les inscripcions es
tan obertes fins a 1'11 de maig. 
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FOTO: A.C.P.J./ Signatura de l'ingrés de Josep Maria Solé Santaolalla 

Donació de diapositives 
a l'Arxiu del Pallars Jussà 
L'Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussà ha rebut una donació per 
part de Josep Maria Solé San
taolalla. Es tracta d'un conjunt 
de 128 diapositives en plaques 

de vidre que havien estat del seu 
avi Josep Solé Palou, datades a 
començament del segle XX i que 
van ser realitzades per dos fotò
grafs: S. Casas i Cuyas S. C. 

Oberta la convocatòria 'Nau 
18' del festival Embarrat 
per als artistes emergents 
El festival de creació contem
porània Embarrat de Tàrrega, 
que celebrarà la seva novena 
edició entre el 26 de maig i el 
4 de juny al Museu Trepat, ha 
obert la convocatòria artística 
Nau 18, dirigida a estudiants 
d'art, creadors i artistes de fins a 
35 anys i de qualsevol disciplina 
plàstica, audiovisual o performa
tiva Enguany, la Mare Terra és el 
tema central de la convocatòria i 

l'eix temàtic de la mostra. Amb 
l'objectiu de "contribuir a sen
sibilitzar la ciutadania sobre el 
moment inefable en què vivim, 
l'Embarrat convida a reflexionar 
en aquesta ocasió sobre els per
judicis que les societats han infe
rit al llarg dels temps al planeta 
Terra". La comissària convidada 
en aquesta edició és Anna Roi
gé, responsable de documenta
ció del Centre d'Art La Panera. 

El TSJC rep el cas contra 
Puig i Vila per les obres 
reclamades per Sixena 
El tribunal decidirà si és competent 
respecte als dos o ho fa per separat 
El Tribunal Superior de 
Justicla de Catalunya (TSJC) 
va rebre, d'acord amb la 
resolució de la Sala 11 del 
Tribunal Suprem, la causa 
contra llurs Puig I Santi VIla. 

Lleida 
ACN 

Es tracta de la causa oberta per 
un suposat delicte de desobe
diència contra els exconsellers de 
Cultura, pel que fa a la denúncia 
que va fer l'Ajuntament de Vila
nova de Sixena per l'entrega de 
les obres d'art que es trobaven 
en el Museu de Lleida 

Ara, el tribunal haurà de resol
dre si es declara competent res
pecte dels dos acusats o només 
respecte d~un d'ells a qui el Su
prem va considerar aforat (Puig) 
o si els jutja per separat. Tots dos 
estan acusats de no haver atès 
amb celeritat l'ordre del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció nú
mero 1 d'Osca de traslladar obres 
del Museu de Lleida al Monestir 
de Sixena. La causa es va obrir el 
S de desembre del 2019 a Osca i 

FOTO: Laura Cortés (ACN) I Santi Vila sortint dels jutjats d'Osca el 2018 

el judici s'hauria d'haver celebrat 
el 4 de maig del 2022, però es va 
suspendre un cop Puig va esdeve
nir diputat, i per tant aforat. El fis
cal demana una pena de multa de 
6.000 euros per a Vila i Puig per 
un delicte de desobediència al no 
lliurar les 44 peces del monestir 
de Vilanova de Sixena que hi ha
via al Museu de Lleida i que final-

ment es va endur la Guàrdia Civil 
el desembre de 2017 en ple 155. 

L'acusació particular de l'Ajun
tament de Vilanova de Sixena, per 
la seva banda, demana 11 mesos 
de presó i una multa de 162.000 
euros per a Vila, mentre que per 
a Puig el consistori demana una 
multa de 99.000 euros i inhabili
tació durant dos anys. 

Projecció del 
documental 
'Magma: la 
doble cara~ 
avui a Ba ~o-

Més de 200 alumnes de l'Alt Urgell 
participen en el projecte 'Dansa't' 

L'activitat, dirigida per lvan 
Caro, educador social, músic i 
professor de gralla, dansa tradi
cional, flabiol i tamborí de l'Es
cola Folk del Pirineu d'Arsèguel, 
s'adreça als i les alumnes de Sè 
curs de primària (i a les escoles 
rurals cicle superior), en coor
dinació amb els i les mestres de 
música i educació física, així com 
els seus tutors directes. 

La sala d'actes de la Paeria de 
Balaguer acull aquesta tarda 
(20.00 hores) la projecció del 
documental Magma: la doble 
cara, una producció de per Da
vid Melero, Jordi Costa i el pilot 
de drons balaguerí Carles Raba
dà que aborda la recent erupció 
del volcà Tajogaite (Cumbre Vie
ja), a l'illa de La Palma. El docu
mental, de 34 minuts de dura
da, està format per les imatges 
que van enregistrar al llarg de 
les seves estades a La Palma, a 
més de les entrevistes realitza
des a ciutadans dels diferents 
municipis afectats i voluntaris 
i personal que desenvolupava 
tasques d'ajuda. 

Un total de 220 alumnes de la 
Seu d'Urgell i Castellciutat, com 
també de les poblacions altur
gellenques d'Alàs, Pla de Sant 
Tirs, Tuixent, Oliana i Montferrer 
participen durant els mesos de 
gener, febrer i març en el pro
jecte Dansa't. Enguany és la ter
cera edició que es porta a terme 
aquest projecte que té com a ob
jectiu donar a conèixer la dansa 
i la cultura del Pirineu als alum
nes alturgellencs en horari lectiu. 
Els centres educatius participants 
són les escoles Albert Vives, Pau 
Claris i el col·legi La Salle de la Seu 
d'Urgell; l'escola Castell-Ciutat de 
Castellciutat; l'escola Rosa Cam
pà de Montferrer; l'escola Sant 
Esteve d'Alàs, l'escola de Tuixent; 
l'escola Arnau Mir del Pla de Sant 
Tirs; i l'Institut Escola d'Oliana. 

FOTO: Aj. la Seu d'Ur¡ell/ La cloenda se celebrarà el14 d'abril 

En les sessions d'aquest pro
jecte les danses que es treballen 
són majoritàriament del Pirineu, 
però també n'hi ha alguna dansa 
d'alt res indrets i es fan tant dan
ses col· lectives com en parella, 
així com cançons, jocs dansats 
i altres activitats per enfortir el 
grup. El divendres 14 d'abril se 
celebrarà el Dia Dansa't Pirineu, 
una festa de cloenda de l'edició 
d'enguany, on hi prendrà part 
tot l'alumnat que ha participat a 
Dansa't amb un matí de danses 
i altres manifestacions culturals 
del Pirineu. 
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