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L’ACA torna a vetar Escalarre 
davant la indignació del Pallars

El dictamEn rEitEra quE Es troba En zona inundablE dE flux prEfErEnt i l’Envia a confEdEració

L’Agència Catalana de l’Aigua 
va vetar ahir per tercera vegada 
la celebració del festival Doctor 
Music a Escalarre al trobar-se 
en “zona inundable de flux pre-

ferent”. La Generalitat va ex-
plicar que la promotora manté 
càmpings i pàrquings en espais 
afectats pel curs de la Pallaresa 
i el territori va mostrar la seua 

indignació pel fet que l’esdeve-
niment marxi. Per la seua ban-
da, per al promotor, el rebuig 
de l’ACA és el resultat d’una 
“exagerada interpretació” de 

la normativa sobre inundabili-
tat. L’empresa qüestiona el risc 
de riuades en una vall que no 
s’ha inundat mai, des que se’n 
tenen registres. 

és notícia ❘ 3-4

Decepció || El Sobirà assegura que és 
un error de càlcul i que la notícia  
és un cop dur al turisme i al Pirineu

Doctor Music || La promotora acusa 
la Generalitat de fer una interpretació 
“exagerada” de la norma

Diputació || Alcaldes i corporació es 
reuneixen per buscar alternatives, i 
Ipcena està satisfeta
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El preu en origen de l’oli d’oliva 
ha caigut un 26 per cent l’últim 
any, mentre que per al consu-
midor tot just s’ha abaratit un 
17 per cent.
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ta amb prou vots per aprovar 
el nou Pla d’Ordenació Urba-
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que s’abstindrà al ple.
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L’Agència Catalana de l’Aigua va vetar ahir per tercera vegada la celebració de Doctor Music a Escalarre al trobar-se en 
zona inundable de flux preferent. La Generalitat va explicar que la promotora manté càmpings i pàrquings en espais 
afectats pel curs de la Pallaresa i el territori va mostrar la seua indignació per la marxa del festival a Montmeló.

➜medi ambient festivals

L’ACA veta per tercer cop el Doctor Music 
davant de la indignació del territori
El Sobirà afirma que és “un error de càlcul” i una “pèrdua terrible” per al turisme
x. rodríguez / r. ramírez
❘ lleiDa ❘ L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) va vetar ahir per 
tercera vegada la celebració del 
festival Doctor Music a Escalar-
re al trobar-se en zona inunda-
ble, cosa que va provocar la in-
dignació del territori. El director 
general de Polítiques de Mun-
tanya, Albert Alins, va anun-
ciar que l’ACA ha emès un nou 
informe desfavorable perquè la 
promotora manté una part de 
l’acampada i pàrquings en zona 
inundable i de flux preferent. 
Aquesta proposta de resolució 
s’enviarà a la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE), que 
emetrà la seua pròpia resolu-
ció a partir de la proposta de 
l’ACA. Per regla general, acos-
tuma a anar en la lína que apun-
ta aquest organisme del Govern. 
Aquesta proposta desfavorable 
se suma a la del 5 de febrer i a un 
expedient del mes de novembre. 
L’empresa ja es va avançar al ve-
to i va decidir traslladar el festi-
val a Montmeló (vegeu SEGRE 
d’ahir), perquè la Generalitat 
només veia viable autoritzar-lo 
si es reduïa l’aforament, previst 
per a 55.000 persones.

Per la seua banda, el terri-
tori va mostrar indignació. El 
president del consell del Sobirà, 
Carles Isús, va considerar que 
això és un “error de càlcul de 
la Generalitat” i va qüestionar 
que l’ACA no tingués en compte 

ni la curta durada de l’esdeveni-
ment ni el seu caràcter excepci-
onal. Va dir que ell i els alcaldes 
van convèncer el promotor, Neo 
Sala, per impulsar el projecte, 
en què fa 4 anys que treballen. 
Demà se celebrarà un consell 
d’alcaldes per debatre sobre 
aquesta qüestió. L’alcalde de la 
Guingueta, Josep Antoni Cer-
vós, va explicar que és “un cop 
dur” i que “si només avancem 
en les restriccions, passarà que 
no només les Valls d’Àneu són 
inundables, sinó que és inunda-
ble tot el Pirineu i el pla”. Cer-
vós va apuntar que “la gent de 
les Valls d’Àneu tenia moltes 
ganes de repetir una edició com 
la de fa 20 anys, perquè va ser 
un revulsiu per a la comarca”. 

itmar fabregat

Ipcena celebra la 
notícia després 
d’oposar-se al 
projecte frontalment
n L’entitat ecologista Ipcena 
va celebrar que Doctor Mu-
sic es traslladi a Montme-
ló i deixi el Sobirà després 
d’oposar-se frontalment al 
projecte durant mesos. “Ens 
sentim orgullosos d’haver 
liderat aquesta oposició”, 
va afirmar el portaveu de 
l’associació, Joan Vàzquez, 
que va apuntar que no “es 
pot capgirar la normativa” i 
que el rebuig de l’ACA s’hi va 
ajustar. Ipcena advertia sobre 
els perills de la inundabilitat 
en cent de les 140 hectàrees 
del recinte, així com sobre 
l’afectació al medi ambient. 
Va amenaçar de portar el cas 
al jutge si el Govern autorit-
zava l’esdeveniment. “Seria 
un profund xoc amb el pai-
satge del Pallars Sobirà”, va 
subratllar Vàzquez, que va 
valorar com un “error” in-
tentar reunir més de 50.000 
persones en una comarca on 
viuen menys de 8.000. 

itmar fabregat

L’alcalde d’Esterri d’Àneu, Joan 
Blanco, va assegurar que “vi-
vim en una comarca on la pobla-
ció no augmenta i està envellida 
i cada vegada que es planteja 
un projecte que pot dinamit-
zar el territori, tot són proble-
mes”. Així mateix, el portaveu 
dels empresaris turístics de les 
Valls d’Àneu, Carles Cortina, va 
apuntar que “es perdrà tota la 
promoció mediàtica que es feia 
amb el festival que ens tornava 
a posar al mapa”. El president 
de la Federació d’Hostaleria, 
Josep Castellarnau, va afirmar 
que la marxa de Doctor Music 
serà una “pèrdua terrible” per 
al sector turístic del Sobirà, on 
el 80% dels establiments tenien 
reserves per al festival. La pla-
taforma en defensa del certa-
men manté la marxa de dissabte 
i va fer públiques unes imatges 
de vedells a la zona del festival 
amb flotadors, per protestar pel 
veto davant de possibles riua-
des. Van gravar un vídeo per 
criticar Ipcena amb persones 
que fan veure que van amb bar-
ca o surfejant als mateixos prats.

n El director general de Po-
lítiques de Muntanya, Albert 
Alins, va explicar que “el pro-
jecte no compleix encara els 
requisits perquè les ocupaci-
ons compleixin amb la norma-
tiva” d’inundabilitat. En una 
compareixença acompanyat 
per la responsable de la con-
selleria de Territori a Lleida, 

Dolors Tella, va assegurar que 
“la seguretat de les persones 
és inqüestionable i fonamen-
tal” i va apuntar que la zona 
on es vol celebrar el festival 
és “sensible i molt fràgil”. Va 
assenyalar que un element 
d’aquesta “fragilitat” és el 
risc d’una possible riuada. 
Alins va apuntar que “com 

a departament de Territori 
hem acompanyat el projecte 
des de fa mesos i la primera 
reunió amb l’empresa la vam 
tenir el mes de juliol del 2017” 
i es van celebrar fins a 25 re-
unions. No obstant, Alins va 
afirmar que dimarts encara 
es negociava per adequar els 
espais del festival.

“La seguretat de les persones és fonamental”

ecologiSteSgeneralitat

reaccionS
el Pallars admet que la 
marxa del festival a 
montmeló és un “cop dur”  
i va criticar la decisió

carles cortina i Josep antoni cervós davant dels prats vetats per l’aca per inundables.

dolors tella i 
albert alins, ahir 
a tremp.

eaa2ac37bdbcca13c1f9c0769141843017033
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Francesc Bardina
veí D’esterri D’àneu

«Sembla que vulguin 
fer desaparèixer  
la comarca»

z francesc bardina, veí d’ester-
ri d’àneu, va explicar que “són 
molt males notícies” que Doctor 
music se’n vagi del sobirà. “sem-
bla que vulguin fer desaparèixer 
la comarca”, va assegurar. bardi-
na va apuntar que el 1982 hi va 
haver inundacions “a la meitat 
del sobirà” i la zona que havia 
d’acollir els concerts a escalarre 
“va quedar intacta”.

Roger Pallé
hotel cases De la guingueta

«S’han cancel·lat 
totes les reserves  
del Doctor Music»

z roger Pallé, de l’hotel cases 
de la guingueta, va explicar que 
“teníem reserves de privats du-
rant el Doctor music” i “estan to-
tes cancel·lades”. l’hotel va tru-
car als clients per informar-los 
que el festival no es feia i van 
demanar anul·lar les reserves 
entre dimarts i dimecres. Pallé 
va apuntar que la pèrdua del 
festival és un “cop dur”.

“Interpretació exagerada” de 
la norma, segons el promotor
Qüestiona el risc d’inundació i veu excessives les exigències de 
l’ACA || Va rebutjar una alternativa que requeria reduir aforament

el menhir que es va plantar el juliol del 2018 a la zona que havia d’acollir els concerts a escalarre.

lleonarD Delshams

❘ lleiDa ❘ Per al promotor del fes-
tival, el rebuig de l’ACA és el 
resultat d’una “exagerada inter-
pretació” de la normativa sobre 
inundabilitat. L’empresa qües-
tiona el risc de riuades en una 
vall “que no s’ha inundat mai 
a l’estiu, almenys des que se’n 
conserven dades”, i creu que el 
nivell d’exigència de l’adminis-
tració està “molt per sobre de 
l’habitual”. Durant les últimes 
setmanes, la informació per part 
de l’empresa s’havia limitat a 
una sola frase: “No hi ha nove-
tats.” Ahir, en canvi, va emetre 
un comunicat en què va reconèi-
xer la recerca d’“ubicacions al-
ternatives” i apuntava el Circuit 
de Catalunya, a Montmeló, com 
una “excel·lent localització”.

L’empresa va afirmar que “no 
hi ha un acord firmat per tras-
lladar el festival” encara que 
va admetre que “sembla difícil 
que pugui celebrar-se a Esca-
larre aquest estiu”. El trasllat és 
una cosa que ni l’empresa ni les 
diferents administracions llei-
datanes no reconeixen, encara 
que representants d’aquestes úl-

times el donaven pràcticament 
per fet arran de l’últim informe 
desfavorable de l’ACA i la seua 
remissió a la CHE. Per la seua 
banda, fonts del circuit automo-
bilístic van ratificar contactes 
amb el Doctor Music i que les 

dates previstes per a l’esdeve-
niment, de l’11 al 14 de juliol, 
no coincideixen amb cap com-
petició programada en aquestes 
instal·lacions.

El veto definitiu de l’ACA 
al projecte arriba després que 
empresa i Generalitat tempte-
gessin una alternativa que no 
va arribar a materialitzar-se. 
Aquesta opció passava per re-
duir sensiblement l’aforament 
del festival previst per aquest 
estiu i, a canvi, millorar les con-
dicions de seguretat davant de 
riuades a Escalarre per cele-
brar sense problemes futures 
edicions. Així ho van confirmar 
fonts pròximes al procés, que 
van indicar que el promotor va 
declinar aquesta idea al conside-
rar que una reducció del públic 
per sota dels 40.000 especta-
dors suposaria incórrer en fortes 
pèrdues econòmiques. Davant 
els que atribueixen a la Gene-
ralitat una posició inflexible, 
altres es qüestionen si l’empresa 
va fer el que era necessari per 
obtenir autorització (vegeu el 
desglossament).

alcaldes i Diputació 
es reuniran per 
“buscar alternatives”
❘ lleiDa ❘ El consell d’alcaldes 
del Pallars Sobirà es reunirà 
avui per tractar la situació 
arran del trasllat del festival. 
Aquesta sessió, de caràcter 
extraordinari, precedirà una 
reunió amb la presidenta de la 
Diputació, Rosa Maria Perelló, 
per “buscar alternatives” per 
a la promoció econòmica i tu-
rística de la zona, segons van 
avançar fonts de la corporació 
provincial. Tant Perelló com el 
president del consell del Sobi-
rà, Carles Isús, es van declarar 
partidaris de treballar per fer 
possible que el festival de la 
vaca pugui tornar a celebrar-se 
a Escalarre en propers anys. 
Així, Isús va recalcar que el 
risc d’inundacions “es pot ges-
tionar i reduir” mitjançant 
un control estricte de cabals i 
meteorologia, acompanyat de 
plans d’evacuació. “Seria pos-
sible aprovar el festival condi-
cionant-lo a alts requeriments 
de seguretat”, va argumentar. 
En aquesta mateixa línia es va 
pronunciar Josep Antoni Cer-
vós, alcalde de la Guingueta 
(al qual pertany Escalarre). 

“La tecnologia ens hauria de 
donar seguretat per a aques-
tes coses”, va dir, i va recordar 
que ja hi ha sensors que mesu-
ren el cabal de la Pallaresa i el 
riu Unarre al municipi.

Per la seua banda, Perelló va 
reiterar el suport tant als ajun-
taments com a iniciatives que 
“donen a conèixer arreu del 

món” el Pallars. Val a recor-
dar que la Diputació va reser-
var 200.000 euros per a obres 
municipals lligades al festival. 
La delegada de la Generali-
tat al Pirineu, Rosa Amorós, 
va plantejar debatre el des-
plegament de delegacions de 
conselleries a les comarques 
de muntanya per “millorar la 
interlocució” entre territori i 
administració.

planS d’evacuació
el consell i la guingueta 
proposen una aprovació 
subjecta al control de 
riuades i plans d’evacuació

“Si no és al Pirineu,  
que tornin els diners”
❘ lleiDa ❘ “Sigui quina sigui la 
ubicació definitiva, el festival 
se celebrarà en les mateixes 
dates i mantindrà el seu nivell 
de qualitat”, afirma el promo-
tor, que garanteix “el mateix 
nombre d’escenaris i tots els 
artistes confirmats fins a la da-
ta”. Tanmateix, això no satisfà 
a tots els que ja han adquirit 
entrades. 

A través de les xarxes so-
cials han fet patent el seu ma-
lestar perquè no se celebri al 

Pirineu i són molts els que 
reclamen que els reemborsin 
l’import de l’entrada. L’entorn 
natural del Pirineu havia estat 
un dels atractius d’aquest fes-
tival, tant per als que volien 
assistir-hi per primera vegada 
com per als que volien reme-
morar les edicions dels anys 
noranta. Entre els crítics, hi 
havia qui preguntava amb sor-
na si en lloc de les classes de 
ioga promeses hi hauria pràc-
tiques de conducció.

un any abanS

Un menhir i rituals 
de druides
■ El 24 de juliol del 2018, 
l’empresa promotora va 
plantar un menhir a la zo-
na que havia d’acollir els 
concerts, en el marc d’una 
sèrie de rituals inspirats 
en la tradició dels druides 
que tenien com a finalitat 
posar el festival de músi-
ca “en harmonia amb la 
vall”. Els organitzadors 
també van distribuir els 
diferents espais del festi-
val d’acord amb una “ge-
ometria sagrada”.
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L’acusada va declarar per videoconferència des de romania.

acn

a. guerrero
❘ bellvís ❘ Tres anys i un dia de 
presó i cinc anys més de lliber-
tat vigilada per deixar que abu-
sessin sexualment de la nena 
de sis anys que cuidava a Bell-
vís. Aquesta és la pena que ha 
imposat l’Audiència de Lleida 
a una dona que va ser jutjada 
l’11 març passat com a còmplice 
d’un delicte d’abusos sexuals a 
menors. L’autor dels abusos, un 
ancià de 87 anys, no va ser jutjat 
pel seu deteriorament cognitiu 
(vegeu el desglossament). El tri-
bunal determina que “l’acusada 
ha servit d’instrument que ha 
facilitat la comissió d’un delicte 
per part d’un tercer”. La dona, 
de nacionalitat romanesa, ho va 
negar i el seu advocat va dema-
nar-ne l’absolució.

Els abusos es van cometre 
el març del 2015 a la terrassa 
d’un bar de Bellvís. Els Mossos 
d’Esquadra els van observar en 
directe després que una veïna 
detectés dies abans una “actitud 
inapropiada” de l’ancià cap a la 
menor. L’hi va comentar a una 
amiga, que ho va corroborar i 
ho va explicar a la seua parella, 
un agent de la policia catalana. 
L’endemà, els agents van pre-
senciar l’escena. “L’agafava per 
les natges, la pressionava contra 
els seus genitals i li feia petons 
a la boca”, va explicar un mos-
so, que va afegir que “donava 
diners a la nena que, posterior-

Presó per a la cangur que va deixar 
que abusessin d’una nena a Bellvís
L’Audiència li imposa una pena de tres anys de presó i cinc de llibertat vigilada || 
Els Mossos van observar com vigilava perquè no descobrissin el pederasta

tribunals sentència

ment, passava les monedes a la 
dona”. A l’endemà, un sergent i 
un policia d’investigació es van 
desplaçar fins al lloc.  “Porto 25 
anys de carrera professional i és 
una de les coses més fastigoses 
que he vist en directe”, va de-
clarar el sergent davant del tri-

bunal. Fins i tot van aportar un 
informe fotogràfic i van assegu-
rar que la dona vigilava perquè 
el pederasta no fos descobert.

La Fiscalia i la Generalitat, 
que exercia l’acusació particu-
lar, sol·licitaven una condem-
na de sis anys. La sentència no 
és ferma i pot ser recorreguda 
davant del Tribunal Suprem. 
S’haurà de determinar la situa-
ció processal de la dona, que va 
declarar per videoconferència 
des d’un jutjat de Romania. Hi 
ha diversos escenaris, des que 
ingressi a la presó allà o se’n de-
mani el trasllat a Espanya.

còmpLice
condemnada com a 
còmplice ja que va ser la 
persona que “va facilitar  
la comissió del delicte”

L’ancià que va 
abusar de la nena, 
inimputable pel 
seu estat mental
■ L’Audiència de Lleida 
va poder jutjar la can-
gur però no l’ancià, de 87 
anys, després que aquest 
fos declarat inimputable 
pel seu estat mental i de-
teriorament cognitiu. De 
fet, el judici es va retardar 
un mes, de l’11 de febrer a 
l’11 de març, després que 
l’home comencés a donar 
respostes desconcertants 
a l’inici de l’interrogatori. 
“No sé res de res”, “no em 
pregunti gaires coses” i 
“estic cec i no puc cami-
nar”, va assegurar davant 
del tribunal. Per això, la 
sala va decidir suspendre 
la vista oral i sotmetre 
l’acusat a un examen fo-
rense, que va determinar 
que no podia ser jutjat ja 
que presentava un notable 
deteriorament cognitiu a 
causa de l’avançada edat. 
D’aquesta forma, l’home 
s’ha salvat d’una condem-
na que, després d’acredi-
tar-se els abusos, li hauri-
en suposat diversos anys 
de presó.

Condemnat per maltractar 
i abusar dels seus cinc 
germans a Bellpuig
Ratifiquen la pena de setze anys de presó

tribunals sentència

el condemnat, al judici que es va celebrar l’octubre passat.

La crema controlada.

a.g.b.
❘ bellpuig ❘ L’Audiència de Llei-
da ha confirmat la condemna 
de setze anys de presó per a un 
jove de Bellpuig d’inicials I.B. 
per maltractar i abusar sexu-
alment dels seus cinc germans 
menors durant sis anys, en un 
cas que va avançar SEGRE. El 
tribunal ratifica la sentència del 
jutjat penal número 3 de Llei-
da i desestima el recurs que va 
presentar la defensa de l’acusat, 
que va al·legar la vulneració de 
la presumpció d’innocència i la 
validesa de presumptes exculpa-
cions dels seus germans. Tanma-
teix, l’Audiència determina que 
hi ha proves de “prou entitat 
per desvirtuar la presumpció 
d’innocència”, per la qual co-

sa s’ha de desestimar el recurs. 
D’aquesta forma, la sentència ja 
és ferma, per la qual cosa l’home 
haurà de complir la condemna.

El jove ha estat considerat 
autor de cinc delictes contra la 
integritat moral, que sumen un 
total de deu anys de presó; i de 
dos delictes continuats d’abu-
sos sexuals, sis anys de presó. 
El condemnat va fer tocaments 
a dos de les seues germanes, a 

segre

agents rurals

les quals també obligava a veure 
pel·lícules pornogràfiques. Així 
mateix, va sotmetre les vícti-
mes, d’entre set i deu anys, a 
càstigs físics continuats al·legant 
petites infraccions o faltes co-
meses segons ell pels menors. 

Els pegava amb el cable del 
telèfon o amb estris de cuina, 
sobretot amb una espàtula de 
fusta, a més d’obligar-los a des-
pullar-se o lligar-los de peus i 

mans. També els sotmetia a 
exercici físic fins a l’extenuació. 
La jutge els va descriure com 
“actes brutals, humiliants i cru-
els que són susceptibles de ser 
qualificats com a degradants, 
infligint patiments físics i psí-
quics”. L’adolescent no podrà 
atansar-se als seus germans du-
rant cinc anys més i haurà d’in-
demnitzar-los amb un total de 
20.500 euros.

“humiLiantS i crueLS”
la jutge va descriure els 
maltractaments contra els 
nens com “actes brutals, 
humiliants i cruels”

Multa per 
infringir l’alerta 
antiincendis al 
Pallars Jussà

forestals

❘ tremp ❘ Els Agents Rurals van 
denunciar dimarts un veí del 
Pallars Jussà per encendre 
un foc forestal i infringir així 
l’alerta número 2 del Pla Al-
fa. Segons van informar els 
forestals, l’implicat va fer cas 
omís de les advertències pel 
fort vent i la baixa humitat, 
per la qual cosa van haver 
de requerir els serveis dels 
Bombers de la Generalitat 
per extingir el foc. 

D’altra banda, un incendi 
va calcinar dimarts passat a 
la nit fins a cinc-cents metres 
quadrats de vegetació agríco-
la a la Guingueta d’Àneu. Sis 
dotacions dels Bombers van 
haver de treballar en l’extin-
ció del foc.

Marxa lenta contra 
els atropellaments  
a ciclistes a l’N-260

Un frau de 
fertilitzants danya 
regs d’Alfarràs

protestes

estafes

❘ la seu ❘ El Club Esportiu Pui-
gcerdà, el Club Ciclista Bell-
ver i Outdoor Cerdanya han 
convocat una marxa lenta 
per l’N-260 per a diumenge 
vinent per la mort el cap de 
setmana passat del ciclista de 
Puigcerdà que va ser atrope-
llat. Els impulsors preveuen 
que aplegarà uns dos-cents 
participants. Sortiran des del 
parc de Bombers de la Seu i el 
polígon de Puigcerdà.

❘ alfarràs ❘ La Guàrdia Civil 
ha desarticulat a Múrcia una 
xarxa criminal que comerci-
alitzava fertilitzants sense 
etiquetatge a Alfarràs. Di-
versos agricultors van de-
nunciar que el producte els 
va causar abundants danys 
a les instal·lacions de reg per 
degoteig, que van haver de 
reposar. La policia investiga 
quatre persones per un delic-
te de frau i danys, i ha confis-
cat més de sis tones d’aquest 
fertilitzant.

cfarre
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l’ascensorprivat
Entre poc  
i massa
la seguretat és im-
portant, ningú ho 
dubta, però tant a 
escalarre com a la 
vida mateixa ha d’im-
perar també el sentit 
comú i fer firmar als 
periodistes un certi-
ficat d’aprovació de 
riscos laborals abans 
d’entrar a l’institut 
Cartogràfic de Tremp, 
on es va dur a terme 
la roda de premsa 
sobre la posició de la 
Generalitat en relació 
amb el festival de 
Doctor music, és  
fer-ne un gra massa  
al quadrat.

El PDeCAT, amb 
‘ll’ de Lleida
els quatre candidats 
del PDeCaT al Con-
grés per lleida es 
dóna la coincidèn-
cia que contenen la 
lletra ll de lleida al 
cognom. són, i per 
aquest ordre: jordi 
Turull, Concepció 
Cañadell, rosa  
maria Burrell i ricard 
Pérez llordes. un 
problema per als 
lleistes amb dificul-
tats amb la ll.

És el director de l’Ine-
fc Lleida, que ha aco-
llit Ocusport, la fira 
per a la inserció la-
boral en l’esport amb 
més de 40 expositors 
i uns 400 alumnes.

alfred joven

És el cap clínic de
Reumatologia del San-
ta Maria, unitat reco-
neguda per la Genera-
litat per la lluita con-
tra la sensibilitat quí-
mica múltiple (SQM).

lluís rosselló

L’Escola de Dansa de 
Guissona, que diri-
geix, va aconseguir 
set premis al Nacional 
Orbe de Burgos, en 
el qual competien 90 
centres de tot l’Estat.

montse esteve

El promotor musi-
cal de Doctor Music, 
l’ACA, que fins di-
marts dirigia, i Ter-
ritori comparteixen 
culpes per l’anul·la-
ció d’Escalarre.

N. sala / j. agustí

Intercanvi de 
querelles pels llaços
la Fiscalia es querella 
contra el president Torra 
pels llaços i aquest re-
plica amb una denúncia 
contra la jeC per pre-
varicació. la que sí que 
ha autoritzat la junta és 
aquesta pancarta de Pa-
lau (article de la Declara-
ció de Drets Humans).

eFe

Recuperen a Salàs l’antic cafè Sa-
lón com a recepció de les boti-
gues-museu. L’historiador Fran-
cesc Farràs, impulsor d’aquell 

reclam turístic que només l’any passat 
va atraure 12.000 visitants, publicava el 
2015 el llibret Salàs era una festa, que 
remet pel títol al París era una festa de 
Hemingway, en què es repassa la trajec-
tòria dels dos locals de la vila pallaresa 
a l’època daurada dels anomenats ca-
fès-cantant, des de principis del XX fins a 
la guerra civil, coincidint amb l’esplendor 
de la fira tradicional de bestiar de pota 
rodona que s’hi celebrava cada hivern.   

El cafè Salón va estar obert de 1904 a 
1967. Ja des de bon començament oferia 
varietés per la fira i pel carnaval. La re-
vista carca La Atalaya Leridana s’es-
candalitzava d’aquelles ballarines que 
“sembrarán el feo gusto de la perversión 
entre el elemento joven”. Durant la II 
República, congregava els veïns d’esquerres, coneguts 
popularment com “els de dalt”, per contrast amb “els 
de baix”, que freqüentaven el cafè Degà, construït l’any 
1920 per un paleta que moriria juntament amb el seu 
fill en el naufragi el 1927 del Princesa Mafalda, quan 
emigraven cap a l’Argentina. Els assidus d’aquest se-

gon establiment de dimensions similars 
als existents en aquell temps al Paral·lel 
barceloní, que comptava amb un gran 
escenari, una galeria de vint llotges i una 
cafetera Campeona capaç de fer 400 
cafès diaris, eren lerrouxistes i dretans, 
circumstància que no va ser obstacle per-
què el seu propietari posés Lenin de nom 
al primogènit i que s’hi organitzessin 
mítings amb Lluís Companys. Però allò 
que més s’hi celebrava eren sessions de 
cinema i actuacions de cupletistes que 
solien interpretar cançons picants, més 
o menys vestides segons l’hora del dia i 
el rigor censurador del govern de torn. 
Encara en 1959, Josep M. Espinàs publi-
cava a Destino la crònica d’una d’aque-
lles funcions, en el decurs de la qual un 
firandant observava la vedette i, com si 
encara estigués inspeccionant una mula, 
emetia la valoració següent: “És molt 
fina de baixos.” 

El cafè Degà, que en una sola nit podia arribar a ven-
dre 700 entrades, tancaria en 1964 i s’ha conservat tot 
igual. Després de la guerra s’inaugurava el bar Esport, 
que tenia al primer pis una “habitació de les artistes” 
on s’oferien “espectacles de caràcter més privat”, escriu 
Farràs, i que cadascú entengui el que vulgui.

Els de dalt i els de baix

El cafè Salón va 
estar obert de 1904 
a 1967. Ja des de 
bon començament 
oferia ‘varietés’ per 
la fira i pel carnaval

vidal vidal || dia de Reg
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