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Dret a la no-violència

Sr. Director:
Ara que celebrem el Dia 

dels Drets dels Infants, un dels 
drets diu que els nens no han 
de viure amb violència. Per ai-
xò ara parlarem d’aquest tema.

Jo crec que les persones que 
abusen d’altres ho fan perquè 
a ells/es els ho han fet, i clar, 
haurien de defensar-se i no fer-
ho als altres. Perquè les perso-
nes que ho fan no es posen en 
la pell dels altres, per exemple, 
hi ha vegades que abusen sense 
motiu. Això sí, no és un bon 
exemple perquè si algun nen/a 
petit ho veu, segurament de 
gran també ho farà, i així es 
va evolucionant. 

Segurament tots hem tin-
gut problemes de violència i 
hauríem de penedir-nos-en, 
però els que no n’han tingut 
són molt bons. 

Jo crec que després d’haver 
fet aquesta carta no ho faré 
mai i si és així pensaré en el 
que he escrit.

DAFNE SEGURA GÓMEZ. COL·LEGI 
MARISTES MONTSERRAT

No callis, denuncia!

Sr. Director:
Ahir, 20 de novembre, Dia 

Mundial de la Infància, a la 
nostra escola vam estar tre-
ballant els drets dels infants i, 
concretament, el dret dels nens 
i les nenes a la no-violència. 
És per això que ens agradaria 
parlar d’aquest tema mundi-
alment tractat i que ens sem-
bla delicat i horrorós. No ens 
agrada la violència verbal i/o 
física contra els menors d’edat. 
Cops, insults, amenaces, càs-
tigs severs... són algunes de les 
situacions que molts nens i ne-
nes han de suportar, ens hauria 
pogut passar a nosaltres. Avui 
són ells i demà podem ser no-

saltres. Per això pensem que 
cal fer alguna cosa per acabar 
amb tot això i per tant, que el 
nombre tan elevat d’infants 
maltractats acabi sent zero.

Aquestes situacions no ens 
agraden, ja que tots els infants 
mereixem una infància agra-
dable i sense violència. Una 
infància en la qual puguem 
jugar tranquils, aprendre els 
uns dels altres, fer amics, te-
nir una família que ens estimi 
i passar-nos-ho bé en tot mo-
ment. Per això, pensem que 
aquests maltractaments no 
condueixen a res agradable, 
ni per part de l’agressor, ni per 
part de l’infant. 

A causa d’aquest problema 
mundial, proposem que es doni 
a conèixer aquest dret, difo-
nent aquest missatge:

“No callis, denuncia-ho, ai-
xò no és viure!”

Salutacions cordials,
ALUMNES DE 6È. COL·LEGI EPISCOPAL

Dret a una vida digna

Sr. Director:
Som els i les alumnes de 5è 

B de l’escola Països Catalans. 
Sabem que hi ha violència en 
els infants arreu del món per-
què cada vegada en veiem més 
casos a la televisió i/o als dife-
rents mitjans de comunicació 
com la premsa. Moltes vegades 
veiem casos de pares, mares, 
adults... que maltracten infants 
indefensos. Això creiem que 
no és bo i que s’hauria d’acabar 
perquè tots els infants tenen 
dret a una vida sense violència. 

Desitgem que cada vegada n’hi 
hagi menys fins que s’acabi.

Gràcies per deixar-nos 
expl icar el que pensem i 
empatitzar amb els infants 
que viuen aquestes terribles 
experiències. 

ELS PÚLSARS. ALUMNAT DE 5È B. 
ESCOLA PAÏSOS CATALANS

Tremp a la llibertat, 
Sr. alcalde

Sr. Director:
Que a Tremp és una odissea 

fer campanyes amb motius pa-
cifistes no és cap novetat. Les 
pancartes, per exemple, a fa-
vor de l’objecció fiscal a la des-
pesa militar, acostumen a des-
aparèixer. Fa anys, els Mossos 

van enxampar una veïna de 
Tremp estripant una d’aquestes 
pancartes, però aquí va acabar 
l’eficàcia policial, perquè con-
tinuen desapareixent. Hi ha 
però una alarmant novetat que 
hem acabat sabent: el Sr. alcal-
de s’ha apuntat a retirar pan-
cartes, ordeno y mando, i dues 
pancartes amb el lema Pressu-
post militar per a ús social (ara 
que el president Sánchez vol 
negociar els pressupostos més 
socials de la història, ara que es 
demanen pensions més dignes, 
ara que...) aquestes pancartes 
passen de prendre l’aire a la 
plaça a un despatx de l’ajun-
tament. Pancartes al balcó de 
l’ajuntament per la llibertat 
dels presos polítics, concentra-
cions per la llibertat... deu ser 
que tot i que compartim plaça i 
llaços, el concepte de llibertat 
no ens és coincident.

Sr. alcalde, quanta miopia 
(metafòrica, i amb tot el res-
pecte per les persones amb 
diòptries) política.

Quanta estultícia (en sentit 
figurat, i amb llàstima per les 
persones amb coeficient intel-
lectual baix) de gestió.

Quant despotisme (per ex-
tensió i analogia, i amb tot el 
menyspreu per a dictadors i 
presidencialismes arrogants) 
de govern.

Quina democràcia més feble 
aporta a Tremp (la meva admi-
ració per tanta gent que lluita 
per tantes llibertats).

Ah, i no digui que només va 
ser una relliscada, per la bona 
imatge de Tremp a la Fira del 
Codony... Ja han passat uns 
quants dies i no hem rebut cap 
acta de decomís ni ningú se’ns 
ha adreçat per parlar-ne. Hau-
rem de presentar denúncia als 
Mossos? 

Quins codonys!
JOSEP MANEL FONDEVILA. TREMP.

MEMBRE DE L’ASSEMBLEA D’OBJECCIÓ FIS-
CAL A LA DESPESA MILITAR DELS PALLARS

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Davant de la notícia apareguda a la 

premsa i en algunes xarxes socials respec-
te a un suposat acte de formació del partit  
polític Vox que tindria lloc al nostre lo-
cal social, volem fer públics els següents 
aclariments:

– La Casa de Extremadura de Lleida és 
una entitat plural i apolítica, atesa la diver-
sitat d’ideologies dels seus socis, que man-
tenen un rigorós respecte envers l’entitat, 
mantenint al marge tot debat polític al seu 
si. De la mateixa manera, es manifesten la 
gran majoria dels membres que componen 
la Junta Directiva.

– En cap moment la Junta Directiva en 
conjunt no ha tingut coneixement ni ha donat 
la seva aprovació a l’esmentat acte, que pel 
que sembla ha estat autoritzat pel president 
de l’entitat a l’esquena de la resta dels seus 
membres i socis. No correspon al president 

autoritzar unilateralment cap tipus d’acte als 
locals de la Casa, sense la prèvia aprovació 
de la majoria de la Junta, cosa que no s’ha 
produït en aquest cas.

– La totalitat de la Junta Directiva ma-
nifesta el rebuig absolut de la celebració de 
l’esmentat acte, fet pel qual va ser desauto-
ritzat de forma immediata, reprova l’actitud 
irresponsable del president i li retira la seva 
confiança.

– La Casa de Extremadura de Lleida ha 
treballat des de la seva creació per la cohesió 
social de la nostra ciutat, prioritzant en pri-
mer lloc el respecte envers les persones que 
formen la ciutadania de Lleida i prescindint 
de tot de tipus d’actitud partidista o xenò-
foba. És aquesta actitud de respecte la que 
desitgem que prevalgui a la nostra entitat, 
no prenent part en manifestacions polítiques 
de cap tipus que puguin distorsionar els seus 
principis i valors democràtics. 

TERESA GILES MINERO. SECRETARIA

La Casa de Extremadura i Vox

ELS TÈCNICS d’enginyeria 
municipal tenim com a objec-
tiu prioritari la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans, 
tot planificant, implementant 
i integrant nous projectes i 
serveis als nostres municipis, 
amb una perspectiva d’efici-
ència i sostenibilitat. Seguim 
el camí que, ja en l’època dels 
romans, va aportar millores a 
la salubritat i benestar de les 
urbs, amb projectes com la xar-
xa subterrània de clavegueram 
o els aqüeductes, que propor-

cionaven als ciutadans l’aigua 
necessària per al seu consum i 
donaven, així doncs, resposta a 
les necessitats de les persones 
que hi vivien. En l’actualitat, 
les noves eines i tecnologies 
que s’integren en tots els àm-
bits dels ajuntaments ens ofe-
reixen uns millors instruments 
per a la gestió dels serveis ur-
bans. Com en altres sectors, 
la transformació digital ens fa 
avançar cap a un ajuntament 
4.0, on l’aplicació intensiva 
del Big Data, la robotització 

i utilització de drons, la in-
ternet de les coses o el block-
chain canviaran radicalment 
la nostra manera de treballar, 
guanyant en eficàcia i millora 
a l’hora d’oferir els serveis als 
ciutadans. 

En tenim ja alguns exem-
ples. La sensorització de les 
ciutats, on uns dispositius ins-
tal·lats en diversos punts ens 
donen informació sobre as-
pectes tant diferents com els 
nivells de contaminació, els 
fluxos de trànsit o la humitat 
de la gespa d’un parc públic. 
Analitzar tota aquesta infor-
mació facilita als tècnics de les 
administracions locals prendre 
millors decisions i oferir una 
resposta ràpida als problemes 

diaris de la ciutat. Es tracta de 
donar solucions en temps real, 
anticipant-se en tot allò que 
sigui possible.

En alguns municipis euro-
peus s’estan testant ja noves 
formes de connexió descen-
tralitzada de les ciutats, com 
seria la tecnologia LIFI (Light 
Fidelity), que permet la trans-
missió d’informació a través de 
la llum led. Un sistema més rà-
pid i segur que les freqüències 
de ràdio, capaç de resoldre el 
risc d’interferència amb altres 
equips a llocs com els hospitals 
o d’arribar a espais on la senyal 
wifi és feble, com és el cas del 
transport públic. 

La transformació digital ens 
ajudarà –i molt– a millorar la 
mobilitat a les ciutats, a través 
del Flexitransport, que ja ha 
arribat a Catalunya. Es tracta 
d’un sistema amb un algoritme 

que gestiona, en temps real, les 
dades de tots els usuaris dels 
transport de la ciutat. Això fa 
que parlem d’una mobilitat co-
ordinada i adaptada a la de-
manda, on l’usuari ja no s’ha 
de preocupar ni d’horaris ni 
de parades, ja que s’ajusten a 
les seves necessitats de forma 
dinàmica. Amb el Flexitrans-
port, l’usuari pot escollir el seu 
recorregut entre diferents al-
ternatives, per preu, per temps 
o per modes de transport. Però 
la transformació digital, que 
ens condueix cap a ciutats 
intel·ligents, no ens ha de fer 
oblidar mai que l’objectiu és 
el mateix que s’aplicava a les 
viles romanes: aconseguir una 
gestió eficient i de qualitat que 
resolgui les necessitats de les 
persones que hi viuen. I aquí, 
com sempre, els tècnics muni-
cipals hi tenim molt a dir i fer.

COL·LABORACIÓ

Cap als ajuntaments 4.0 
XAVIER FONT I MACH
DEGÀ DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS 
D’OBRES PÚBLIQUES DE CATALUNYA

cfarre
Resaltado
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Dos milions de la Unió Europea per 
estendre l’ús de purins

p. 14
30.000 euros en ajuts a Mollerussa 
per a negocis afectats per obres

p. 17

Edils d’ERC a Tàrrega no 
aniran a les municipals

POLÍTICA COMICIS 2019

❘ TÀRREGA ❘ El portaveu del grup 
municipal d’ERC-MES a Tàrre-
ga, Jaume Folguera, va anunciar 
ahir que cap dels tres actuals 
membres de la formació al con-
sistori no optaran a encapçalar 
el nou projecte d’ERC-MES a les 
pròximes municipals del 2019. 

Són el mateix Jaume Folgue-
ra, actual regidor d’Esports, 
Promoció de la Salut i Tercera 
Edat; Joan Palou, edil d’Acció 
Social, i Mireia Caus, regido-
ra de Turisme, Desenvolupa-

ment Rural i Pobles. Folguera 
va explicar que “actuarem amb 
la màxima responsabilitat du-
rant el període que ens queda” 
i va afegir que “ha estat una 
decisió consensuada entre els 
tres regidors”. Va anunciar que 
actualment estan immersos en 
l’elaboració del pressupost mu-
nicipal. Va puntualitzar que du-
rant les pròximes setmanes els 
edils donaran les explicacions 
pertinents per justificar aquesta 
decisió.

Un despreniment talla el proveïment 
d’aigua a polígons i masies de Solsona

INCIDÈNCIES DESPRENIMENTS

❘ LLEIDA ❘ Un despreniment d’a la 
carretera de Manresa de Solso-
na, on s’ubica una nau dedica-
da a materials de construcció, 
va provocar la ruptura de vuit 
metres de canonada de la xar-
xa de proveïment d’aigua de 
la ciutat. Aquest incident va 
deixar sense subministrament 
els polígons industrials dels Al-
metllers, Pronisa i la Vinya del 
Teuler i les masies de la par-
tida de Santa Llúcia. La bri-
gada municipal de Solsona va 

treballar des de primera hora 
per reposar el tram de canona-
da afectat, de deu centímetres 
de diàmetre i feta de polietilè, 
perquè la xarxa pogués tornar 
a proveir amb normalitat cap 
al migdia. Mentrestant, el con-
sistori va buscar una alternati-
va perquè les zones afectades 
tinguessin subministrament. 
En aquest sentit, es va conduir 
l’aigua per una canonada alter-
nativa cap a la zona industrial 
i la urbanització. A les dos del 

migdia es va restablir el sub-
ministrament d’aigua, segons 
fonts municipals.

D’altra banda, els Agents 
Rurals van localitzar aquest 
dilluns a la tarda un despre-
niment de grans roques en 
un pista forestal del municipi 
de Conca de Dalt que tallava 
totalment el pas per aquesta 
zona forestal del Jussà. Els ru-
rals van informar el consistori i 
l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ Diversos ajuntaments de 
Lleida ja utilitzen aplicacions 
mòbils per donar respostes a les 
necessitats municipals. A través 
d’aquest tipus d’innovació tec-
nològica els consistoris poden 
controlar des de la intensitat de 
llum de l’enllumenat públic fins 
al soroll ambiental dels pobles, 
els vehicles que passen per una 
carretera cada dia o el cabal 
d’aigua que hi ha als rius, entre 
altres utilitats. Es tracta d’apli-
cacions digitals que milloren i 
faciliten la vida dels ciutadans 
i dels ajuntaments. 

L’objectiu d’aquestes mesures 
també és adaptar-se als reptes 
de la revolució digital i avançar 
cap a una forma de gestionar les 
realitats territorials, oberta a to-
tes la possibilitats tecnològiques 
que permeten oferir més ser-
veis amb menys recursos. Així 
va quedar reflectit ahir durant 
una jornada a la Diputació en 
la qual es va presentar la xarxa 
de municipis SmartLab. De fet, 
els ajuntaments de Mollerussa, 
Solsona, Lleida,Vielha i la Seu 
d’Urgell ja s’han afegit a aquesta 
xarxa Catalonia SmartLab de 
la Generalitat. 

Es tracta d’una xarxa de labo-
ratoris urbans dedicats a provar 
i validar solucions smart en en-
torns reals. L’objectiu és doble: 
impulsar el sector tecnològic 
oferint accés a infraestructures 
i equipaments i, d’altra banda, 
potenciar la innovació als mu-
nicipis gràcies a la participació 
en proves pilot.

Mollerussa va ser pionera a 

Ajuntaments utilitzen aplicacions per controlar 
matrícules, sorolls, la llum o el reg de jardins
Mollerussa, la Seu, Solsona, Vielha i Lleida s’uneixen a la xarxa de ciutats ‘smartlab’ per potenciar la 
innovació tecnològica || L’objectiu d’aquests ‘laboratoris’ és oferir més serveis a un cost més baix

SERVEIS NOVES TECNOLOGIES

sumar-se a la xarxa de Smar-
tLab i actualment compta amb 
sensors que mesuren el so am-
biental, amb una plataforma 
de monitoratge de trànsit que 
identifica matrícules o un pro-
grama que calcula els sistemes 
per regar els parcs públics, entre 
d’altres. 

A la Seu d’Urgell de moment 
s’han provat iniciatives smart 
impulsades pel consistori com 
la telelectura dels comptadors 
d’aigua, una prova pilot per 
millorar la recollida d’escom-
braries o el projecte turístic 
de La Seu Medieval. Solsona 

també ha aplicat el telecontrol 
de la xarxa d’aigua i la lectura 
de comptadors. Un sistema de 
participació ciutadana i aplicar 
la cartografia digital per contro-
lar el mobiliari urbà han estat 
les apostes de Vielha. 

Per la seua banda, a la Val 
d’Aran destaca el sistema de 
sensors al riu Garona, que alerta 
d’avingudes de cabal. Pel que 
fa a la Pobla de Segur, encara 
que no està inscrita a la xarxa 
SmartLab, també s’hi ha instal-
lat com a prova pilot de moni-
toratge acústic ambiental que 
s’implementarà aquest hivern, 
segons l’alcalde, Lluís Bellera.

Mollerussa suma 
matrícules i la Seu 
controla la brossa
n Mollerussa té instal·lat un 
sistema que calcula tots els 
vehicles que circulen cada 
dia pel tram urbà de la carre-
tera N-II, a més d’un sistema 
de control de sorolls ambien-
tals. La Seu d’Urgell va crear 
una app que identificava els 
usuaris amb un codi QR per 
reciclar millor les escombra-
ries i obtenir bonificacions al 
rebut mensual.

EXEMPLES PROJECTES TECNOLÒGICS

L’app que es va crear a la Seu per millorar el reciclatge de residus.

Tres càmeres compten tots els vehicles que circulen per l’N-II al seu pas per Mollerussa.

C. SANS

ARNAU TEIXIDÓ

APLICACIONS

La tecnologia també 
s’utilitza per a noves formes 
de participació ciutadana  
o per vetllar pel mobiliari

cfarre
Resaltado
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ITMAR FABREGAT

REDACCIÓ
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’església de San-
ta Maria i la rectoria de Llimi-
ana, l’església de Sant Miquel 
de Vielha i l’església de Sant 
Andreu de Casau són tres dels 
disset immobles que el bisbat 
d’Urgell hauria immatriculat 
(inscrit per primera vegada una 
propietat al registre) durant els 
últims anys aprofitant una mo-
dificació de la llei Hipotecària i 
que ha suscitat polèmica per la 
seua opacitat. La resta, dotze 
d’un total de disset, es troben 
al municipi de Montferrer i Cas-
tellbò i dos més pertanyen a la 
capital de la Val d’Aran, segons 
el programa Sense ficció que es 
va emetre ahir a TV3. El bisbat 
d’Urgell va reconèixer fa dos 
setmanes que havia posat edi-
ficis al seu nom, com va avançar 

SEGRE. Tanmateix, ahir ni va 
confirmar ni va desmentir quins 
ni quants són.

Les altres dos diòcesis lleida-
tanes, la de Lleida i la de Solso-
na, no han facilitat dades, en-
cara que tot sembla indicar que 
han fet el mateix que la d’Urgell. 
L’arquebisbe, Joan Enric-Vives, 
va assegurar i que “el que era de 
l’Església, de les parròquies o de 
la diòcesi d’Urgell, ara s’ha ins-
crit. I si en algun lloc concret hi 

A la llum el ‘nou’ patrimoni eclesiàstic
L’església de Vielha i el temple i la rectoria de Llimiana són alguns dels disset immobles que el 
bisbat d’Urgell hauria posat al seu nom || Lleida i Solsona continuen sense fer-ho públic

RELIGIÓ REGISTRE DE LA PROPIETAT

Imatge de la rectoria i l’església de Santa Maria de Llimiana, al Pallars Jussà.

J. MARTÍ

hagués hagut algun error, es po-
dria esmenar”. També va afegir 
que “no s’ha pres res a ningú”.

L’alcalde de Vielha, Juan An-
tonio Serrano, va afirmar que 
“fa temps que es va fer una re-
gulació d’esglésies i crec recor-
dar que dos d’aquestes eren la 
de Sant Miquel i la de Casau”. 
Per la seua banda, l’alcalde de 
Llimiana, Josep Terré, va afir-
mar que documentalment no 
tenia constància però “donem 

per fet que el bisbat és el propi-
etari. Fa una dècada, diòcesi i 
ajuntament van acordar la ces-
sió de la rectoria al municipi per 
un termini de quaranta anys”. 

També va afegir que, per a 
l’última reforma del temple, el 
consistori va aportar un total de 
2.400 euros i el bisbat 2.400 més 
i la parròquia, 10.000 aproxi-
madament. La diòcesi d’Urgell 
va dir que s’han immatriculat 
els immobles que “dels quals 

teníem el títol i no estaven re-
gistrats” i que no han rebut 
cap queixa. El bisbat de Lleida 
no es va manifestar respecte 
a aquesta qüestió i el del Sol-
sona va afirmar que la relació 
d’immobles s’havia enviat a la 
Conferència Episcopal Tarrago-
nina que, al seu torn, va decli-
nar informar en aquest sentit i 
va afegir que la voluntat de fer 
pública la informació correspon 
a les mateixes diòcesis.

“NO S’HA PRES RES”

L’arquebisbe d’Urgell va 
afirmar en una carta 
dominical que “no s’ha  
pres res a ningú”

Béns de  
domini públic  
o de propietat 
privada?
n Una modificació de la 
llei Hipotecària va per-
metre a l’Església, entre 
el 1998 i fins al 2015, ins-
criure al seu nom béns 
de caràcter immemorial. 
La mateixa Conferència 
Episcopal Espanyola va 
afirmar que podien ser 
40.000 immobles, des-
prés que es digués que el 
Govern central preparava 
un llistat i que en podria 
reclamar una part (uns 
3.000) al considerar que 
es tracta de “béns de do-
mini públic”. A més, al-
gunes de les immatricu-
lacions s’haurien fet en 
finques privades, com el 
cas d’ermites.

Unió de Pagesos va de-
nunciar al setembre que 
les diòcesis de Vic i Solso-
na han immatriculat prop 
de 430 propietats, públi-
ques i privades. El sindicat 
va sol·licitar al Parlament 
que aprovi una resolució 
contra les immatriculaci-
ons i que els ajuntaments 
ratifiquin mocions en el 
mateix sentit. D’altra ban-
da, l’arquebisbat de Bar-
celona va fer públic que 
havia inscrit al seu nom un 
total de 133 immobles en 
els últims vint anys.

Sostenibilitat i pobresa al 
plenari de la infantesa

DIA INTERNACIONAL CONSTITUCIÓ

L’alcalde Fèlix Larrosa va presidir ahir la constitució del plenari de la infantesa a la sala Jaume Magre.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Lleida, Fèlix 
Larrosa, va presidir ahir la cons-
titució del Plenari dels Infants 
i Adolescents, que aquest curs 
se centrarà en els objectius de 
desenvolupament sostenible i 
l’Agenda 2030, un pla d’acció 
per posar fi a la pobresa. Es trac-
ta de la 21a edició de la consti-
tució d’aquest plenari, del qual 
Larrosa va destacar la impor-
tància a l’atansar les opinions 
de nens i adolescents al govern 
local i a la societat en general. 

D’altra banda, amb motiu del 
Dia Mundial de la Infància, el 
síndic de greuges va demanar 
duplicar la inversió en infantesa 
davant del 25% de pobresa es-
tructural i combatre la segrega-
ció escolar. En l’entrega al Par-
lament de l’informe anual sobre 
els drets dels nens, l’adjunta al 
síndic, Maria Jesús Larios, va 
explicar que uns sis-cents me-
nors tutelats esperen un recurs 
adequat per a les seues necessi-
tats i desenvolupament.

PAERIA
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Aniversari musical a la Seu
L’Escola Municipal de Música celebra vint anys amb vint concerts fins al juny 
|| La majoria d’actuacions, al carrer, però també fora de la ciutat

Presentació del vintè aniversari de l’Escola de Música de la Seu.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’Escola Muni-
cipal de Música de la Seu d’Ur-
gell compleix aquest curs vint 
anys d’història i ho celebrarà 
amb “vint concerts oberts a la 
ciutat i per a tots els públics”. 
Així ho van destacar dilluns la 
directora del centre i codirecto-
ra del Conservatori de Música 
dels Pirineus, Sonia Lanau, i 
l’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, a la presentació de 
l’aniversari. Sonia Lanau va ex-
plicar que “vint anys mostren 
una llarga però alhora incipient 
trajectòria de l’Escola de Músi-
ca, que esperem que formi part 
de la comunitat durant molts 
més anys”. 

L’objectiu del programa de 
concerts serà donar a conèixer 
més si és possible els estudis 
musicals i consolidar el centre 
socialment i culturalment tant a 
la Seu d’Urgell com al Pirineu, 
oferint concerts oberts a tots els 
públics en diferents espais de la 
ciutat, emprenent projectes en-
tre centres educatius i seguint 
amb les col·laboracions amb 
les entitats i associacions de 

POLÍTICA CULTURAL ENSENYAMENT

la ciutat. “Sortirem als carrers 
perquè tots puguin disfrutar 
de la música”, va afegir Lanau. 
El programa de concerts tam-
bé sortirà fora de la capital de 
l’Alt Urgell, amb actuacions 
en altres punts de Catalunya a 
través de l’Associació Catala-
na d’Escoles de Música, i a An-

dorra a través de la Fundació 
ONCA, com també a Navarra. 
Per la seua part, Albert Batalla 
va destacar que els vint anys 
de l’Escola de Música de la Seu 
d’Urgell suposen “vint anys de 
formació, vint anys d’èxit i vint 
anys d’acumular cultura musi-
cal al nostre municipi”.

Un expert internacional en paleontologia 
parla a l’IEI dels fòssils del Montsec

CONFERÈNCIA ACTIVITATS

Conferència ahir del paleontòleg Luis María Chiappe a l’IEI.

❘ LLEIDA ❘ El paleontòleg argentí 
Luis María Chiappe, desco-
bridor el 1997 a la Patagònia 
dels primers nius d’ous fòssils 
de dinosaures i reconegut in-
ternacionalment pels seus estu-
dis sobre l’evolució, l’aparició i 
l’origen de les més remotes aus 
del planeta, va protagonitzar 
ahir una conferència a l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs sobre les 
aus i els fòssils dels jaciments 

del Montsec. Chiappe (Buenos 
Aires, 1962), director de l’Ins-
titut del Dinosaure del Museu 
d’Història Natural de Los An-
geles, professor a la Universitat 
del Sud de Califòrnia i membre 
de l’Acadèmia de Ciències Na-
turals de Pequín, va participar 
en el cicle Un paisatge ilerdenc 
de més de 130 milions d’anys, 
activitat paral·lela a l’exposició 
Paleontologia a les terres de 

Lleida, oberta al públic fins al 
dia 27 de gener. 

Acompanyat d’Antoni Laca-
sa, responsable de la secció de 
geologia i paleontologia de l’IEI, 
Chiappe va impartir una classe 
magistral sobre les aus i fòssils 
del Montsec, una zona que co-
neix profundament gràcies als 
seus estudis sobre diversos ja-
ciments d’aquesta àrea entre el 
Pallars Jussà i la Noguera.

IEI

Els Rolling Stones 
anuncien una gira 
pels EUA el 2019

MÚSICA

❘ LOS ANGELES ❘ La llegendària 
banda britànica The Rolling 
Stones va anunciar ahir una 
gira que passarà per tretze 
ciutats dels Estats Units el 
2019. El tour s’iniciarà el 20 
d’abril a Miami i es tancarà el 
21 de juny a Chicago després 
de passar per Houston, Was-
hington o Filadèlfia, entre 
d’altres, segons va informar 
la revista Rolling Stone.

Ana Belén publica 
un nou disc amb 
cançons inèdites

MÚSICA

❘ MADRID ❘ Ana Belén publica-
rà divendres vinent un disc 
nou, Vida, el primer àlbum 
amb cançons inèdites en on-
ze anys, amb temes escrits 
per Jorge Drexler, Joaquín 
Sabina, el seu espòs, Víctor 
Manuel, Noa, Rozalén i Pa-
blo Milanés, entre d’altres. 
“No crec que les cançons 
canviïn el món, però potser 
una cançó hi pot ajudar”, va 
dir ahir a la presentació.

LES CLAUS

Els concerts
z De les vint actuacions, desta-
quen els concerts de Nadal pels 
carrers de la Seu, del 17 al 22 
de desembre; l’orquestra sim-
fònica, el 24 de febrer, a la sala 
Sant Domènec, i la festa final 
de curs, amb centres educatius 
de la ciutat, el 21 de juny al Parc 
del Valira i la pista de la zona 
esportiva.

L’Escola de Música
z En vint anys han passat pel 
centre gairebé 1.500 alumnes 
de la Seu i altres localitats de la 
comarca, des dels vuitanta del 
primer any fins als actuals 239, 
a més dels disset al Conservato-
ri dels Pirineus.

Canvi de seu
z Batalla va destacar el “salt en-
davant” que va suposar el 2004 
el trasllat de les aules al Centre 
Cultural les Monges i la creació 
del Conservatori.

www.segre.com/club

Telèfon del Club 
973 248 008
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