
Santi Moix pinta ‘l’essència’ del 
Pallars a l’església de Saurí
Volen que entri dins el món de l’art internacional
Incorporar el millor dels paisatges del Pallars Sobirà en una 
església. Això és el que ha fet l’artista Santi Moix a l’església 
de Sant Víctor de Saurí, nucli que pertany al terme de Sort.

FOTO: Diputació / L’església va ser inaugurada ahir per la consellera de Cultura, Laura Borràs, juntament amb altres autoritats

Sort
acn 
Aquests dies la Vall d’Àssua, al Pa-
llars Sobirà, és una explosió de co-
lors de tardor. La mateixa que hi 
ha a l’interior de l’església de Sant 
Víctor de Saurí i que l’artista San-
ti Moix es va proposar projectar 
a les seves parets. Tot allò que es 
troba al paisatge del Pallars com 
les plantes, els animals, els insec-
tes, les flors o la llum, ho ha vol-
gut pintar. Amb aquestes tonali-
tats i dibuixos cerca que quan el 
visitant entri a l’església trobi tot 
el contrari que hi ha en petites 
capelles fosques i humides del Pi-
rineu. Gràcies a Moix, reconegut 
mundialment per la seva obra, 
s’espera que l’església d’aquest 
petit poble pallarès (12 habitants) 
se situï al panorama internacional 
de l’art contemporani. El projecte 
que s’ha dilatat entre 2015 i 2018 
va ser inaugurat ahir divendres a 
la tarda per la consellera de Cul-
tura, Laura Borràs, i el bisbe d’Ur-
gell, Joan Enric Vives.

El projecte uneix la tradició 
pròpia del romànic català, iden-
tificada amb la pintura al fresc, 
amb una estètica contemporània 
i innovadora. El plantejament ar-
tístic busca unir espiritualitat i na-

tura així com reinterpretar esce-
nes de la tradició cristiana des del 
prisma de la bellesa de l’entorn i 
del paisatge d’acord amb la seva 
pròpia experiència. 

Presidint l’absis de l’altar major 
destaca una gran peça de porce-
llana en forma de flor. L’obra de 
Santi Moix conté una forta pre-
sència de la naturalesa i d’ele-
ments orgànics en equilibri entre 
dos mons: l’abstracte i el figura-
tiu, l’ingenu i el tenebrós. Però 
no tot són dibuixos a les parets. 
Moix inclou algun fragment de 
text com la poesia de J.V Foix ‘’Els 
bells camins es multipliquen allà 
on creieu que s’acaba la carrete-
ra’’. L’artista explica que Saurí és 
un poble de final de carretera i 
quan hi arriba té la sensació que 
no s’acaba res sinó que ‘’comen-
cen un munt de possibilitats’’.

D’altra banda, ahir la conse-
llera de Cultura, Laura Borràs, va 
inaugurar ahir aquesta interven-
ció pictòrica. A l’acte d’estrena 
també hi van assistir l’alcalde de 
Sort, Raimon Monteverde, l’Ar-
quebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vi-
ves; la delegada del Govern a l’Alt 
Pirineu i Aran, Rosa Amorós i el vi-
cepresident quart de la Diputació, 
Eloi Bergós, entre altres.

FOTO: ACN/ Tots els dibuixos han estat fets amb colors vistosos

FOTO: ACN/ El pintor Santi Moix mentre pintava l’interior de l’església

Els comerços 
buits ‘apugen 
la persiana’ a 
Cervera per a 
emprenedors

L’Oficina Jove 
de l’Alt Urgell 
celebra el seu 
desè aniversari

El Pallars Jussà 
crearà una 
planta de 
triatge el 2019

La Paeria de Cervera i l’As-
sociació de Comerciants 
i Professionals del Nucli 
Antic organitzen una nova 
edició de la iniciativa ’“Ai-
xequem persianes al car-
rer Major”, dissabte 17 de 
novembre, coincidint amb 
la Festa de la tardor al nu-
cli antic. “Aixequem per-
sianes” mostra els locals 
comercials buits del carrer 
Major, amb la finalitat de 
posar facilitats a les perso-
nes emprenedores que vul-
guin establir el seu negoci 
al nucli antic.

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell 
(OJAU), inaugurada a l’octubre 
del 2008, enguany celebra el 
seu desè aniversari. Per cele-
brar la seva primera dècada, el 
pròxim dilluns 19 de novembre 
l’OJAU llança una mostra sota 
el nom de 10 anys, 10 imat-
ges d’art efímer a la ciutat re-
presentatius d’alguns projectes 
que s’han dut a terme durant 
aquests anys, que estaran dis-
tribuïts per diferents punts 
de trobada dels joves alturge-
llencs.

El director de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, Josep Maria 
Tost, el President del Conselh 
Generau d’Aran i els Presi-
dents dels Consells Comarcals 
del Pallars Jussà, Sobirà i Alta 
Ribagorça es van reunir ahir a 
Tremp per avaluar el funciona-
ment dels serveis del Consell 
Comarcal presta en residus. Es 
va acordar la signatura d’un 
conveni que permetrà finançar 
els treballs tècnics necessaris 
per a poder disposar durant 
l’anualitat 2019 d’un projecte 
executiu per implantar una no-
va planta de triatge i de residus. 
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fet, comercialitzar aquestes tò-
fones, a més de ser il·legal, supo-
sa una estafa gastronòmica. Tant 
l’extracció com la comercialitza-
ció fora de temporada suposa 
una infracció greu segons la llei 
forestal de Catalunya A més, si 
un establiment o restaurant ofe-
reix tòfona sense acreditar-ne la 
compra, també pot ser denun-
ciat.

Durant l’any 2007, Agents Ru-
rals van realitzar un total de 247 
inspeccions a zones tofoneres i 
a persones per si disposaven de 
la documentació reglamentària. 
A més, disposen des de fa uns 
anys de càmeres de fotoparany 
per poder constatar la pràctica 
furtiva i a la vegada descartar 
que l’extracció hagi estat pro-
duïda de manera natural per un 

sábado 17 de noviembre
de 2018
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La temporada de 
recol·lecció de la tòfona 
negra començarà aquest 
dijous i finalitzarà el 15 de 
març. 

Per poder fer-ho, el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació recorda que 
és indispensable comptar amb 
una llicència de tofonaire, la qual 
atorga la conselleria, i demanar 
autorització a la persona titular 
del terreny. 

Enguany es preveu que la 
temporada sigui més bona que 
la de l’any passat, ja que les pre-
cipitacions han estat molt més 
abundants i més ben distribuï-
des. 

En la darrera temporada, 
prop de 400 tofonaires de Cata-

lunya van obtenir el permís per 
poder recollir aquest producte.

Els Agents Rurals i les As-
sociacions Tofonaires es coor-
dinen per vigilar i controlar 
les zones tofoneres. Així, en 
aquest període s’incrementa 
la supervisió amb operatius es-
pecials de vigilància i controls a 
les zones d’accés per detectar 
on s’extreuen tòfones verdes 
de manera furtiva. 

Precisament, Agents del 
Pallars Jussà han localitzat 
aquesta mateixa setmana mo-
viments de terra al municipi de 
Sarroca de Bellera per inten-
tar extraure tòfona de manera 
il·legal. 

La tòfona verda que s’ex-
treu abans de l’inici del període, 
tot i disposar d’un bon volum 

i pes, no ha assolit el desenvo-
lupament, olor, color i grau de 

maduresa òptims que la fan tan 
valorada internacionalment. De 

Comença la temporada de recol·lecció 
de la tòfona, que s’allarga fins al març

Arrencada 
tímida de la 
temporada de 
calçots
La temporada de calçots a Valls 
arrenca enguany tímidament. 
Com cada any, ja al novembre, 
alguns restaurants s’avancen i 
volen oferir els primers calçots 
de l’any als seus clients. Però de 
vegades demanda i oferta no 
van al mateix ritme i enguany 
el conreu, en general, encara 
no està del tot a punt. 

Els productors, la majoria en 
plena collita de l’oliva, apunten 
que les pluges i l’excés d’hu-
mitat han afectat al procés de 
calçat i que el calçot necessita 
més temps a la terra, si bé al-
guns pagesos puntualment ja 
n’han començat a arrencar. Des 
de la Indicació Geogràfica Pro-
tegida (IGP) Calçot de Valls es 
confia poder assolir la mateixa 
producció de l’any passat, en-
tre 14 i 15 milions de calçots 
etiquetats.

“Si aconseguim aquesta 
quantitat ja podem estar con-
tents”, afirma el president de 
la IGP, Francesc Amill. La quan-
titat i qualitat del calçot, però, 
està garantida, segons la IGP. 

FOTO:ACN 
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bàsquet  tercera Catalana

segona victòria per al Cappont
El lleidatans van derrotar a l’Almacelles després d’un últim 
període en el que no van donar cap opció al seu rival
Lleida
redacció
L’equip de Tercera Catalana del 
Cappont va sumar a casa la sego-
na victòria d’aquesta temporada 
en derrotar al CB Almacelles en 
un partit que va començar força 
de cara pels visitants.

Als de gris els costava trobar 
situacions clares gràcies a la bo-
na defensa dels de vermell.

Tot i això, els de Cappont els 
hi van tornar el parcial al segon 
quart gràcies a una defensa molt 
sòlida que els permetia tenir se-
gones opcions.

El tercer quart va ser de tan-
teig, un parcial escarransit d’11-
10 deixava el partit obert per als 
darrers minuts.

En l’últim quart, els de gris 
van seguir molt seriosos darrere, 
provocant mals tirs del rival i cas-
tigant la precipitació generada. 
Al final 70-52 pels de casa.

Pel que fa als altres equips del 
Cappont, el Cadet va guanyar al 
Penya Fragatina (32-52), el Júnior 
va derrotar al Tremp (62-64), 
l’equip Mini va guanyar contra el 
Tremp (81-31) i l’Infantil va caure 
a Girona (57-7). FOTO: A. R. / El Júnior del Cappont va derrotar al Tremp a domicili

Doble victòria 
Sènior per al 
Vallfogona
L’equip Sènior masculí i femení 
del Vallfogona van aconseguir el 
passat cap de setmana la victòria 
a la pista del Balaguer i del Torre-
farrera, respectivament.

L’equip masculí va derrotar per 
69-86 a un Balaguer que arribava 
al partit imbatut després d’haver 
guanyat tot el que havia jugat. 

El Vallfogona va anar tot el 
partit per davant, amb diferèn-
cies que oscil·laven entre els 10 i 
20 punts. Tot i alguns minuts de 
més brillantor local, el Vallfogona 
es va endur el triomf i ho va fer, 
a més, movent molt la banqueta 
i tenint un gran nombre de juga-

dors a la rotació. 
Pel que fa a l’equip femení, el 

Vallfogona es va endur el triomf 
de Torrefarrera en un partit en el 
qual els hi va costar superar la de-
fensa zonal tancada que van plan-
tejar les locals.

Aquesta defensa sumada a 
uns minuts inicials amb molt en-
cert en el tir del Torrefarrera, van 
obligar al Vallfogona a treure el 
caràcter per endur-se el partit per 
6 punts de diferència (35-41).

A banda dels dos Sèniors, els 
dos Cadets van caure contra el 
Penya Fragatina i l’Infantil femení 
va perdre a Balaguer. FOTO: CEP Ponent / L’equip Sènior masculí es va endur el triomf el passat cap de setmana de Balaguer

bàsquet

FOTO: J. F. / L’equip Mini del Cappont va derrotar al Tremp per 83-31

FOTO: Aleix Ricart / Imatge del partit Cappont-Almacelles
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El Penúltimo acude al Legend
El cantante Javier Sarvise y el guitarrista Jordi Cucó son El 
Penúltimo, un dúo que esta noche (23.00 horas) acude al Legend 
con versiones de Los Burros y El Último de la Fila /FOTO:  Jordi Fu

Los conciertos de la CTretze de 
la Pobla de Segur reciben esta 
tarde (19.00 horas) a Medusa 
Box, un quinteto de la Bisbal 
cuyas canciones navegan por 
las diferentes facetas del ‘indie 
rock’, tomando de referentes a 
grupos como Arctic Monkeys, 
Radiohead o The Strokes.

El guitarrista chileno Maxi Villa-
lobos y el multiinstrumentista 
leonés Álvaro López forman el 
dueto Maxi & Álvaro, que toca 
todos los palos y estilos musica-
les a base de fusión latina, como 
se podrá comprobar en directo 
esta noche (22.30 horas) en un 
bolo gratuito en el Pub Sisbris.

Medusa Box 
descarga en la 
Pobla de Segur 
su ‘indie-rock’ 

El dueto latino 
Maxi & Álvaro 
lleva su fusión 
al Pub Sisbris

Zuperoctave, en el Jazz Tardor
El Cafè del Teatre acoge esta noche (22.30 horas. 18 euros) un 
nuevo convierto del Jazz Tardor, esta vez con el trío Superoctave, 
el nuevo proyecto retrofuturista del reputado guitarrista Gilad 
Hekselman. La propuesta parte de sonidos electrónicos al servicio 
de arreglos improvisados en tiempo real /FOTO:  Quadrant Records

El XV Pepe Marín Rock ya tiene 
a punto su correspondiente DVD 
que será estrenado esta noche 
(22.00 horas) en el bar multifun-
cional EPAP, de la Zona dels Vins, 
en una velada que se abrirá con 
la conmemoración del 30 aniver-
sario de la publicación de la no-
vela ‘Eterno desencanto’ (Ribera 
& Rius), original de Xavi Marín y 
Andrés Rodríguez, conocida por 
su condición de “primer libro ‘no 
kumbayá’ de Lleida”.

Esta doble cita se abrirá con 
una mirada a tres décadas an-
tes, cuando el 11 de noviembre 
de 1988 se presentó en sociedad 
‘Eterno desencanto’ en la histó-
rica sala Europa, contando como 
conductor del acto con el perio-

dista Jesús Bometón y con la ac-
tuación de los ya extintos Rosas 
Rojas como colofón final. Esta no-
che se citarán muchos de aque-
llos protagonistas en este disten-
dido recuerdo de aniversario.

A continuación se pasará a la 
proyección por primera vez del 
DVD correspondiente al XV Pepe 

Marín Rock, celebrado el pasado 
15 de junio en La Boîte, con los 
cinco grupos finalistas: Brainwas-
hed, Remolke, Lobötomics, Or-
gasmus Dei y Sidosis. Cada grupo 
recibirá de obsequio una copia 
de este trabajo audiovisual, de 30 
minutos, dirigido por el cineasta 
leridano Jose Bergés.

Estreno del 
DVD del Pepe 
Marín Rock
en el EPAP

FOTO: Oriol Cárceles / El equipo encargado de la grabación del DVD

El ‘III Calling Rock Fest’ 
se aplaza un año para 
lograr nuevos objetivos
El músico Juan Lozano agradece el apoyo 
y promete dar continuidad a este festival

La tercera edición del ‘Calling 
Rock Fest’, que los dos últimos 
años se ha celebrado en diciem-
bre en el Cafè del Teatre, ha que-
dado definitivamente aplazada 
hasta el 2019, según confirma su 
máximo artífice, el músico Juan 
Lozano, líder de Mister Jones.

“Después de pensarlo mucho 
y calibrar los pros y los contras, 
hemos decidido que era lo mejor 
para volver el año que viene con 
más fuerzas e ideas renovadas, 
en aras de que el festival siga cre-
ciendo y así consigamos mejores 
y nuevos objetivos”, explica, re-
conociendo que “no ha sido fácil 
tomar esta decisión ya que tenía-
mos un buen puñado de bandas 
dispuestas a participar y a pre-
sentar sus nuevos proyectos”.

El músico y compositor agra-
dece el apoyo dispensado, desta-
cando que “han sido dos edicio-

FOTO: Oriol Cárceles / Mister Jones, en el primer ‘Calling Rock Fest’

nes maravillosas” y prometiendo 
dar continuidad a este festival el 
año que viene. “Incompatibilida-
des profesionales y personales 
han decantado la balanza hacia 
este paréntesis”, subraya.

El ‘Calling Rock Fest’ se estrenó 
el 17 de diciembre de 2016 como 
experiencia piloto, pero con vo-
luntad de darle continuidad, con 
un triple concierto servido por 
los grupos Ramalamas, Rehenes 

y Mister Jones. La segunda entre-
ga llegó el 16 de diciembre con 
las descargas de Chain Smokers 
Band, Walking Dicks y Callejón 
Canalla. Este festival de rock, con 
todos sus matices, nació con el 
propósito de “amplificar la esce-
na rock de nuestra ciudad, darle 
uso como altavoz para intentar 
recortar distancias y evitar obstá-
culos a la hora de darse a conocer 
allende nuestras fronteras”.

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
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