
Finalitzem avui, amb una entrevista a l’actual alcalde en 
funcions i futur cap de l’oposició a la Paeria, Fèlix Larrosa, la 
ronda d’anàlisis postelectorals amb els responsables dels grups 

municipals que a partir del proper 15 de juny seran els protagonistes 
de la vida política local. I a l’espera de poder oferir-los els propers 
dies l’anàlisi meditat del que serà el nou Paer en Cap, el republicà 
Miquel Pueyo, ja ens podem fer una idea genèrica de com serà 
el nou escenari municipal a la ciutat de Lleida, com a mínim dels 
primers mesos. És rellevat, en aquest sentit, l’afirmació que avui 
fa Larrosa, ja mirant cap a futur, de voler ser el garant de que el 

govern espanyol complirà aquells compromisos amb projectes de 
la ciutat que ell va tancar en els nou mesos d’alcalde, i oferir-se 
de pont entre els dos executius en la mesura que sigui possible. 
Demostra un tarannà, tot i encara sense haver pogut passar el 
lògic dol d’haver perdut l’alcaldia, que està a l’alçada de la lleialtat 
institucional que s’ha d’esperar de qui sap de les complicacions de 
governar. Una altra cosa, i és lògic, és que l’oferiment comporti el 
regal enverinat al nou alcalde de demostrar que un executiu local 
en sintonia amb la Generalitat hauria de poder ser capaç de captar 
inversions fins a la data inexistents. 

editorial: El nou escenari a la Paeria

ermengopolys

A priori, la socialista Sílvia Ro-
mero ho té difícil per ser 
alcaldessa de Tremp. Va 

guanyar les eleccions però ni ERC 
ni Junts per Catalunya (que aquest 
mandat ja han governat junts) vo-
len pactar amb un partit que as-
socien amb el 155. Fins aquí res 
d’estrany, deixant a part que qui 
guanya no pugui governar. Però el 
joc legítim de fer majories segons 
l’afinitat política és lícit i per tant 
no hi ha res a dir. Dilluns, doncs, 
vaig constatar parlant amb les tres 
candidates que segurament la cosa 
acabarà com ara. És a dir, amb un 
pacte entre ERC i Junts (tot i que 
aquesta vegada potser  amb alcal-
dia republicana). El que sí que em 
va cridar l’atenció (gratament) és 
l’aclariment que feien les candi-
dates. I és que tot i que Pilar Ca-
ses i Anna Ritz explicaven que en 
cap cas es plantegen pactar amb 
l’alcaldable socialista remarcaven 
també que no era res personal. 
És més. Totes dues deien que si el 
país no visqués la situació que viu 
segurament s’entendrien amb la 
guanyadora de les eleccions (per 
qui tenien bones paraules). Defini-
tivament cal feminitzar la política 
perquè aquesta elegància no és 
freqüent quan els alcaldables són 
homes. Cal prendre nota, doncs, 
de l’exemple de Tremp.

L’EXEMPLE DE   
TREMP
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R ecientemente, entre el 14 y el 25 de mayo, se ha celebrado 
la 72ª edición del Festival de Cine de Cannes. Un festival 
que ha reunido a un selecto elenco de actrices, actores, 

cantantes, supermodelos; es decir, it girls de todo el planeta y que, 
siguiendo la tradición, han desfilado por la alfombra roja. Entre los 
hombres, los dos actores más deseados del globo; a saber, Brad 
Pitt y Leonardo DiCaprio, admirados por su talento y su belleza, 
junto a nuestro malagueño internacional Antonio Banderas, 
han acaparado flashes y titulares en los que la testosterona ha 
predominado sobre otras cuestiones cinematográficas. Por su 
parte, famosas como Julianne Moore, Eva Longoria, Alessandra 
Ambrosio, Nieves Álvarez, Izabel Goulart o Penélope Cruz, entre 
otras, han impactado luciendo sus mejores galas con vestidos 
entre los que predominaban el tul, los bordados de lentejuelas 
y las transparencias y adornadas con fastuosas joyas de Chopard 
o Boucheron y de peinados y maquillajes glamurosos. Y es que, 
sin duda, en la pasarela de Cannes, la protagonista indiscutible 
es la belleza. No obstante, si bien admiramos este tipo de 
belleza que nos entra por los sentidos, también existe otra. Una 
belleza interior, más íntima y subjetiva que percibimos desde lo 
más profundo de nosotros mismos. Pero es complicado glosar, 
describir y racionalizar esta otra belleza. Intentaré explicarme. 

Llamemos por ahora bello a cuanto suele considerar la estética. 
Incluyamos en la denominación, desde las formas clásicas hasta 
el último modo de trascenderlas del arte actual. Desde las formas 
más naturales del Quattrocento, hasta las innovaciones más 
audaces de la cibernética moderna. En todas las cosas estimadas 
bellas, tendremos que la belleza percibida incluye dos elementos, 
dos factores que en términos escolásticos llamó Santo Tomás 
“Species et lumen”, la figura y su resplandor, la imagen y la luz que 
difunde, la cosa y lo que desde la cosa nos admira. Es como si el 
ser se manifestara en totalidad al ser humano: ser y manifestación, 
totalidad del ser y totalidad del ser humano al que llega; he ahí el 
encuentro existencial al que llamamos la otra belleza.
Nuestro encuentro con la belleza, cualquiera que sea el objeto en 
que nos asalte su encarnación, será un encuentro compuesto, en 
consecuencia, por dos factores: alcanzar la belleza y ser alcanzados 
por ella, percibir la belleza y ser seducidos por ella, llegar a la 
belleza y quedar hipnotizados por ella, como diría Paul Valéry. En 
consecuencia, la llegada del conocimiento y amor de la belleza 
se corresponden mutuamente: la belleza percibida produce en 
nosotros un encantamiento; nadie puede ser seducido si no se 
la conoce, como tampoco se puede conocer la belleza sin ser 
seducido por ella. Pensar y querer, conocer y amar: todo el nombre 

JUAN ANTONIO 
VALERO CASADOLa belleza de belleza está dentro de esa actividad ¿Qué sentido puede 

quedarle a la Estética si ya hay unas ciencias del conocer humano y 
de la misma efectividad? Le queda, sobre todo uno, éste: mostrar 
que conocimiento y amor no deben ser dos cosas separadas en el 
ser humano, sino una sola, la plenitud de su vida. 
Quizá, porque la crisis del ser humano moderno es una crisis 
de identidad, nos sentimos extraños al mundo y, así mismo, 
hemos perdido la sensación de estar plenamente en algo, de ser 
juntamente el que conoce y el que ama, el que actúa y el que es. 
Y la raíz de este problema es, además, también religiosa, ya que 
no se puede esperar que la vida ilumine nuestro objetivo y lo 
estabilice; pues la creación de la belleza interior y su pureza es un 
acto espiritual.
Nos miramos al espejo, nos miramos en nuestra mirada. Estamos 
vivos. Y en nuestro rostro, hay muchos rostros. En nuestro nombre 
muchos nombres. Y las ausencias nos quedan cerca como palabras 
gastadas. Son vacíos que, de por vida o al instante, nos visten por 
dentro. Nos enfrían la música y, algunas veces, hasta el silencio. 
Cuántas veces bajan las sombras a nuestros pensamientos. Y 
cuántas veces suben, como si fueran luces, y vuelan en claridades 
hasta los cielos. De unas y otras, sencillamente, estamos seguros 
de ver la realidad que es, que se siente. Y es que aquél que ha 
experimentado la belleza interior está condenado a seducirla o 
morir por ella, ya que la belleza supera lo expresable y solamente 
podemos celebrarla, no reproducirla. Tal vez, porque como nos 
dejó dicho Albert Einstein: “La belleza no mira, sólo es mirada”.
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Nous senyals a l’Estany 
d’Ivars per millorar-ne la 
visualització i explicació
S’instal·len coincidint amb el desè 
aniversari del seu ompliment
La Diputació, en 
col·laboració amb el 
Consorci de l’Estany, ha 
iniciat la instal·lació de 
la nova senyalització 
d’orientació i interpretativa 
de l’Estany d’Ivars i Vila-
sana, amb un cost de 38.500 
euros.

Vila-sana
REDACCIÓ
D’aquests diners, el 50% són fi-
nançats pels fons Feder mitjan-
çant el projecte Ponent Actiu. 
Aquesta instal·lació es fa coinci-
dint amb la celebració del desè 
aniversari de l’ompliment de l’es-
tany. 

La nova senyalització millorarà 
l’experiència del visitant, ja que 
serà molt més visual, didàctica 
i explicativa. Així mateix, també 
s’incorporen textos en llenguat-
ge braile en alguns dels plafons 
per possibilitar el seguiment a les 
persones amb discapacitat visual. 
L’objectiu de Ponent Actiu és que 
es pugui consolidar com a desti-
nació turística aquesta localitza-

FOTO: Diputació / Volen promoure també el turisme sostenible

ció a partir de la posada en valor 
del seu patrimoni natural i cultu-
ral, i mitjançant un model de ges-
tió unificat, que permeti la crea-
ció de nous productes turístics 
sostenibles al territori. 

Amb aquestes millores, es pro-
mou la diversificació de l’oferta 
turística, es desenvolupa la inno-
vació en la indústria turística, es 
milloren les competències profes-
sionals, es fomenta la prolongació 

de la temporada turística i es con-
solida la base de coneixements 
soioeconòmics del turisme. 

D’altra banda, també es pro-
mou el turisme sostenible i de 
qualitat, amb la utilització res-
ponsable dels recursos naturals, 
la promoció, protecció i conserva-
ció del patrimoni natural i cultu-
ral, l’avaluació de l’impacte local, 
econòmic i social, així com la visi-
bilització internacional. 

Les segones jornades d’Arqueo-
logia i Paleontologia del Pirineu 
i Aran, que van començar ahir i 
continuaran dissabte a Tremp, 
volen servir per donar a conèi-
xer els treballs de recerca que 
s’han realitzat en aquest àm-
bit al Pirineu durant els darrers 
cinc anys. En total s’exposarà el 
resultat de 27 intervencions. Els 
experts van  explicar que és igual 
d’important la recerca com la se-

va divulgació posterior. La direc-
tora general de Patrimoni Cultu-
ral, Elsa Ibar, va assenyalar que 
“és molt important” fer recerca 
per “poder-la transmetre” i va 
afegir que aquest és l’objectiu 
de la trobada. Entre les ponèn-
cies es van explicar les troballes 
paleontològiques a la Conca de 
Tremp.  Una de les més recents 
és la publicada a la revista inter-
nacional Plos One. 

Les jornades d’Arqueologia 
del Pirineu reivindiquen la 
importància de la recerca

FOTO: ACN/ Acte inaugural de les jornades d’Arqueologia del Pirineu

FESTA DE LA CAPITALITAT DEL COMTAT D’URGELL 
a Balaguer, que se celebrarà aquest cap de setmana. L’acte 
principal serà el lliurament del XXX premi Comte Jaume d’Ur-
gell que es lliurarà al professor Joan Francesc Mira, i a la revista 
digital Racó Català. L’acte de lliurament se celebrarà diumenge 
a dos quarts de vuit del vespre. Pel que fa a la revista digital, el 
jurat destaca “el treball incansable d’intercanvi cultural entre les 
poblacions i les entitats i institucions dels Països Catalans”.

El Centre d’Interpretació de la 
Pedra Seca de Torrebesses ha 
rebut el premi a la millor inicia-
tiva de posada en valor turístic 
del patrimoni cultural. L’objectiu 

d’aquests premis és fer un reco-
neixement a aquelles actuacions 
realitzades per institucions que 
tenen com a prioritat impulsar 
la sostenibilitat. 

Premien el Centre de la 
Pedra Seca de Torrebesses

FOTO: Aj. Torrebesses/ Fotografia final de tots els guardonats

Un incendi va calcinar ahir una 
granja de conills a l’N-240, al 
quilòmetre 77, al municipi de 
Juneda. Els bombers van rebre 
l’avís a les 12.12 i hi van treballar 

cinc dotacions. L’edifici, de 2.500 
metres quadrats, estava buit i va 
quedar totalment afectat per les 
flames però no hi va haver cap 
més afectació. 

Un incendi calcina una 
granja de conills a Juneda

FOTO: Bombers/ Imatge de l’estat en què va quedar l’edifici

Tàrrega reobre 
el carrer Segle 
XX després de 
refer la vorera 
sud del vial
L’Ajuntament de Tàrrega va 
reobrir ahir el trànsit al car-
rer del Segle XX, una vegada 
finalitzades les obres de mi-
llora del vial. El projecte ha 
permès refer la vorera sud, 
que ara llueix un nou pavi-
ment de panots, i renovar 
el ferm de la calçada, substi-
tuint l’antiga capa de formigó 
per un nou paviment asfàltic. 
La vorera també s’ha eixam-
plat fins assolir els dos me-
tres d’amplada per a fer més 
còmoda la mobilitat dels via-
nants. El nou disseny ha eli-
minat la vorada afavorint així 
l’accessibilitat.

20 COMARQUES | SÁBADO 1 DE JUNIO DE 2019

rcolomina
Resaltado



El Cappont derrota el 
Tremp a la pròrroga 
i accedeix a la final
Els lleidatans es van mostrar més 
encertats en els moments decisius
El Júnior del Roca Borràs 
Cappont va accedir el passat 
cap de setmana a la final 
del campionat de Nivell A 
després de derrotar a la 
pròrroga el CB Tremp en 
un partit d’infart que es va 
decidir en els instants finals. 

Lleida
REDACCIÓ
El partit va començar molt bé pe-
ls del Pallars, que ràpidament van 

agafar un avantatge de 6 punts. El 
Cappont, però, va saber reaccio-
nar i va igualar el partit al final del 
primer període.

En el segon quart, el Tremp 
va tornar a prémer l’accelerador 
i va aprofitar cada error que va 
cometre el Cappont, agafant un 
avantatge de 6 punts al descans 
(71-68).

A la represa, van ser els de gris 
els que van imposar el seu ritme i 
van poder arribar al darrer perío-

de per davant (45-43). En aquest 
moment, la igualtat i les alternan-
ces en el marcador van tornar a 
regnar en el partit, fins a arribar 
a la darrera possessió, en què un 
jugador del Tremp va anotar els 
dos tirs lliures que van forçar la 
pròrroga.

En el temps extrareglamenta-
ri, el Cappont es va mostrar més 
sòlid en defensa, més encertat en 
atac i es va endur el partit per 3 
punts de diferència (71-68).

BÀSQUET  Júnior Nivell A

BÀSQUET  Sènior masculí

BÀSQUET  Sènior masculí

El Vallfogona va caure el passat 
dissabte en la primera de les se-
mifinals de la Final Four contra 
el Secà per 61-68 en un duel que 
va estar igualat fins al final.

Els de La Noguera van fer una 
primera meitat discreta davant 
un conjunt que es va sentir molt 
més còmode sobre el terreny 
de joc. Tot i això, el duel va es-
tar força igualat durant el primer 
quart, però en el segon, el Secà 
va agafar un avantatge de 15 
punts que va fer anar a remolc 
al Vallfogona durant tot el partit.

A la segona meitat, el guió de 
partit va canviar considerable-

ment i el Vallfogona va aconse-
guir més fluïdesa en atac, fent 
que el marcador es tornés a 
igualar.

En l’últim període, però, 
el Vallfogona va acusar el fet 
d’anar gairebé tot el partit per 
darrera al marcador i es va veure 
superat per un Secà que va sa-
ber mantenir el cap més fred en 
els moments decisius.

En la final disputada l’en-
demà diumenge, el Secà va su-
perar per 71-61 a un Balaguer 
que venia de derrotar l’Almace-
lles en l’altra semifinal per un 
ajustat 52-58.

El Secà supera 
a Vallfogona i 
Balaguer i s’endú 
la Final Four

FOTO: CE Ponent / Imatge del partit entre el Vallfogona i el Secà

FOTO: Lídia Alcántara / El duel es disputarà al pavelló de Coma-ruga

FOTO: CB Cappont / La pinya dels jugadors lleidatans després de la treballada victòria

El Sènior masculí del Sedis Bàs-
quet tindrà demà diumenge a 
partir de les 18:00 hores el pri-
mer match ball per ser equip de 
Primera Catalana. Els urgellencs 
s’enfronten al Vendrell en els se-
gon partit de la fase de promoció 
i una victòria suposaria l’ascens 
directe.

Al primer matx, dissabte pas-
sat, el sènior masculí urgellenc va 

aconseguir una ajustada victòria 
(71-70) davant el Vendrell, des-
prés que els visitants van fallar 
un últim llançament que podia 
capgirar el marcador. Tot i que el 
Sedis va tenir avantatge en molts 
moments, el partit va ser molt 
igualat.

Així, després d’un inici a re-
molc, els locals van acabar el pri-
mer quart amb 20-17 i, tot i arri-

bar a estar set punts per davant, 
van arribar al descans amb la ma-
teixa distància (37-34). 

A la represa, però, el Vendre-
ll va fer un parcial de 15-25 i es 
va situar per davant (52-59). El 
conjunt de David Vallvé va reac-
cionar i a l’últim minut va aconse-
guir guanyar per només un punt. 
El màxim anotador va ser Víctor 
Seguín, amb 18 punts.

El Sedis Bàsquet es juga demà contra el 
Vendrell ser equip de Primera Catalana
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