
8 I OPINIÓ 

3" 

SEGRE 
Divendres, 27 de novembre del 2020 

-· .. I: .o 

Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 li nies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los. 

Fp record 
i teconeixement 
de dos grans homes 
de la Cultura 

Sr. Director: 
Estem de dol, ens acaben de 

deixar mossèn Ciuraneta, bis
be emèrit, i mossèn Tarragona, 
tots dos homes destacats d'Es
glésia, sbn sobradament cone
guts, i no cal detallar més qui 
són. Són dos homes que s'han 
distingit pel compromís sincer i 
ferm en la defensa del Patrimo
ni Cultural d'aquestes nostres 
terres de Ponent, perquè van 
entendre que el patrimoni cul
tural és la nostra ànima com a 
poble, i s'hi van comprometre. 

A mossèn Ciuraneta el re
cordarem sempre per la seva 
ferma valentia, molta valentia, 
de la millor tradició històrica 
dels bisbes, identificat amb la 
seva gent, i que va fer seva la 
voluntat popular i encapça
lant-la com un autèntic pastor, 
enfrontat a interessos forasters 
espoliadors, defensant la per
tinença de les obres del Museu 
a les terres de Lleida, a la seva 
gent. 

A mossèn Tarragona el re
cordarem perquè sense la seva 
constant i silenciosa recollida 
de les obres d'art del bisbat no 
hagués estat possible la crea
ció del Museu Diocesà i Co
marcal de Lleida. A tots dos, 
honor i reconeixement per la 
seva aportació a la Cultura, a la 

LA CARTA DEL DIA 

Objecció respecte a practicar 
avortaments quirúrgics 

SR. DIRECTOR: 
Volia transmetre la meva perplexitat i 

indignació sobre el tema de l'avortament 
quirúrgic a Lleida en relació a la notícia que 
apareix avui a la premsa que explica que 
tots els ginecòlegs de l'hospital Arnau de 
Vilanova són objectors respecte a practicar 
avortaments quirúrgics voluntaris. Després 
de molts anys i mobilitzacions hem aconse
guit una llei d'avortament que assegura bo
nes praxis a les dones que han pres la difícil 
decisió d'avortar. El que no m'imaginava és 
que ens trobéssim amb la situació que cap 
ginecòleg vulgui practicar la intervenció 
acollint-se al dret d'objecció. Tenir una llei 
d'avortament no obliga ningú a avortar, però 
si alguna dona, pel motiu que sigui, decideix 
fer-ho, necessita saber que ho podrà fer amb 

totes les garanties i en el si del sistema pú
blic. El principi d'objecció a alguna pràctica 
mèdica, per respectable que sigui, no hauria 
de comprometre en cap cas ni posar dificul
tats a un dret recollit a les lleis en relació a 
la interrupció voluntària de l'embaràs. Les 
usuàries de la sanitat pública hauríem de 
tenir garanties que a Lleida això es com
pleix. Si un ginecòleg exerceix a la sanitat 
pública fóra convenient que no fos objector 
en aquesta pràctica, ni en qualsevol altre acte 
mèdic que es troba garantit, almenys sobre 
el paper, en la cartera de serveis de la sanitat 
pública. Si pel motiu que sigui no ho pot fer, 
que deixi d'exercir a la sanitat pública i ho 
faci a la privada. Des del meu punt de vista, 
la no-objecció hauria de ser un requisit per 
obtenir plaça en el sistema públic. 

PILAR MUf40Z 

nostra cultura, i al nostre país. 
Els recordarem. 
MIQUEL-ANGEL SORIANO-MONTAGUT 

I MARCOS. PRESIDENT DE l'ATENEU 
POPULAR DE PONENT DE LLEIDA 

Recollida de la brossa 
al Pallars Jussà 

Sr. Director: 
L'any 2015 es va implantar 

el sistema de recollida porta 
a porta al Pallars Sobirà, des 
d'aleshores i sobretot durant 
els mesos d'estiu, quan la po
blació augmenta considerable
ment, la brutícia i l'acumulació 
d'escombraries és constant, ja 
que el sistema no funciona, 
però fins i tot ara que només 
hi ha les persones que residei
xen habitualment, hi continua 
havent escombraries perma-

nentment sense recollir. En 
el cas de les persones que hi 
tenim residències però només 
hi anem a l'estiu, ens indigna 
haver de veure des del nos
tre apartament escombraries 
constantment, i més tenint en 
compte que paguem 100 eu
ros a l'any per un servei que 
no tenim. 

Aquest estiu vaig enviar fo
tos gairebé cada dia a la dei-
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COL· LABORACIÓ 

Adéu, Mossèn Tarragona 
EX DIRECTORA DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I 
COMARCAL. DIPUTADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

HA MORT Mossèn, Mossèn 
Tarragona, i em sento doble
ment òrfena!, com de ben se
gur moltes de les companyes i 
companys del Museu de Lleida 
amb qui vam compartir anys i 
tants moments! Ens pensàvem 
que se'n sortiria, que venceria 
la malaltia com tantes altres 
vegades. Però no, se n'ha anat 
amb els seus; amb la Teresina, 
la seva estimada germana. 

I se n'ha anat deixant un lle
gat immens. 

D'entrada, la seva riallada 
tant alegre, les seves convicci
ons fèrries, la seva bonhomia; 
la seva tossuderia implacable, 
el compromís, honestedat, la 
seva capacitat d'adaptar-se als 
temps i, sobretot, la seva lleial
tat a l'Església a qui ha servit 
amb fidelitat i amb un incan
sable esperit de servei fins al 
darrer moment. 

Estic convençuda que va tro
bar en l'art i en el patrimoni 

cultural la millor manera de 
servir a Déu i l'Església. I ho 
va materialitzar en la defensa 
acèrrima de la integritat de la 
coHecció artística diocesana i 
en el seu objectiu d'instal-lar-la 
en un edifici que li fos digne. El 
dia de la inauguració del Mu
seu va exclamar aquella seva 
famosa frase: "Ara ja em puc 
morir." I és que el Museu re
sumeix anys de tossuderia de 
Mossèn, de no escatimar cap 
esforç ni cap neguit! Sense ell, 
que va estar al cap davant del 
Museu Diocesà com a director 
més de 40 anys, de ben segur 
que no tindríem el Museu i 
faria anys que els béns proce
dents de les parròquies arago
neses romandrien on el Bisbat 
de Barbastre hagués decidit. 

Amb uns ulls blavíssims i de 
mirada sàvia, lúcida, fins i tot 
escrutadora, però amarada de 
misericòrdia, d'aquella que sols 
tenen el que passen la vida ser-

vint a Déu i amb la voluntat de 
portar a terme el seu Pla, ens 
va fer de pare, de pal de paller, 
el lloc de trobada davant de 
qualsevol situació incòmoda 
o de conflicte. Ell va formar la 
família del Museu i va inten
tar, sempre, escoltar, posant 
per davant de tot la persona, 
llimar, cercant la paraula justa 
i posant en relleu les fortaleses 
i no les debilitats de tots i ca
dascun de nosaltres. 

De ben segur que va fer el 
mateix els seus anys de rector: 
a Tamarit, a Tragó de Nogue
ra, on el record d'aquells anys 
sempre li feia brillar els ulls. 
A Bell-lloc, on hi va estar 10 
anys; després a Binèfar; a la 
parròquia de la Sagrada Famí
lia i a Sant Llorenç, on va po
sar en valor els seus significats 
patrimonials i, finalment, a la 
catedral, com a Canonge Fabri
quer. Una carrera eclesiàstica 
llarga, marcada per una sentit 
altíssim de servei, d'incansable 
tasca pastoral i de fidelitat i lle
ialtat absoluta a l'Església. Per 
això és que va viure amb dolor 
la segregació del Bisbat i les se
ves conseqüències collaterals: 

la reclamació dels béns artís
tics. I va fer el mateix, també, 
a la Seu Vella de Lleida, que 
va ser sempre la nineta dels 
ulls de Mossèn. Primer com a 
Delegat del Patrimoni artístic 
diocesà i després com a Presi
dent dels Amics de la Seu Ve
lla, va lluitar per posar en valor 
el monument i, per damunt de 
tot, intentar fer valdre els drets 
del Bisbat. Sempre li va doldre 
que l'Església de Lleida hagués 
perdut el que mai hauria hagut 
de perdre: la seva catedral. 

Les accions de Mossèn han 
contribuït a gestar una ciuta
dania més evangèlica a través 
de la seva tasca pastoral i una 
mica més culta a través de la 
posada en valor d'un patrimoni 
cultural que és expressió de la 
trajectòria històrica de la co
munitat cristiana de Lleida al 
llarg de més de mil anys. Lleida 
i el seu Bisbat, i les terres ger
manes de la Franja que n'ha
vien format part fins al1995, 
es queden òrfenes. Com nosal
tres. Com el "clan Tarragona", 
del qual sempre se'n va sentir 
tant orgullós! Ens quedem or
fes d'un home significatiu que 

xalleria de Sort i vaig anar a 
queixar-me en repetides oca
sions; la seva resposta va ser 
que érem els estiuejants, i que 
el sistema el que pretén és 
que cadascú pagui en funció 
del que genera, però portem 5 
anys i continuem pagant com si 
visquéssim allà tot l'any, de la 
qual cosa no em queixaria si el 
sistema fos eficient i no hagués 
de patir tot l'estiu la brutícia i 
la insalubritat permanent. 

AME llA MARZO GARCIA 

Imperialisme anglès 

Sr. Director: 
Voldria felicitar la seva 

col-laboradora Ares Escri
bà i Cruells pel seu escrit del 
dia 25/11/20. Estic totalment 
d'acord amb el que diu, estem
massa pendents de les paraules 
"modernes", sobretot si són 
angleses. Només cal obrir l'or
dinador: word, excel, p ower 
point... ¿Què vol dir tot això? 
¿Tan difícil és escriure en un 
idioma que entenguem? Ja no 
hem poso en el fet que sigui ca
talà o castellà, segurament que 
portuguesos i francesos, com 
altres nacionalitats, n'estan 
farts, de l'imperialisme anglès. 

Aquests polítics que volen 
arreglar l'aprenentatge dels idi
omes que es parlen a Espanya, 
potser que comencessin per fer 
neteja de totes aquestes "es
pècies invasores" de l'idioma. 

ANTONI VILAMAJÓ SOLSONA 

amb la seva actitud i la seva 
acció han marcat un canvi en 
benefici de la tota la comuni
tat: un "homenot", com diria 
Josep Pla. 

De ben segur no hem sabut 
reconèixer com es mereixia 
aquest home d'Església fidel a 
l'església i també al País. I soc 
de les que crec que un poble 
que no sap reconèixer el seu 
patrimoni humà, no és d igne 
de tenir-lo. No hem reconegut 
el geni Tarragona, atribut que 
li dedica Josep Varela a la seva 
biografia. L'home d'Església 
lleial a l'Església. L'home vene
rable la vida del qual ha tingut 
com a eix el servir a Déu amb 
entusiasme i amb el convenci
ment que sense passió i sense 
amor no hi ha objectius i sen
se objectius no hi ha projecte. 
L'objectiu: servir a l'Església 
incansablement i pastoral a tra
vés dels projectes sorgits del 
seu mòbil vital: el patrimoni 
cultural. Lleida i el País són 
deutors de Jesús Tarragona. -

Que la Mare de Déu del Blau 
l'embolcalli en el seu mantell 
i que descansi en la Pau de 
l'Esperit. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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COMADQ jUES - Una protesta contra el pas sobre Solsona ratifica el pressupost, amb 
~ les vies a Térmens talla la C-13. recollida de brossa porta a porta. 
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ENERGIA RENOVABLES 

Les plantes solars previstes a Lleida ja sumen 
1.655 hectàrees i els parcs eòlics, 298 molins 
Després que la Generalitat n'hagi rebutjat 214 de plaques fotovoltaiques i divuit aerogeneradors 
R.R. 
I LLEIDA I Els projectes per instal
lar centrals solars a Lleida su
men ja una superfície de 1.6SS 
hectàrees, mentre que les pro
postes per a nous parcs eòlics 
a les comarques del pla sumen 
ja 298 molins. Aquestes xifres 
superen àmpliament les de fa 
tot just un mes, quan les pro
postes per a instaHacions foto
voltaiques sumaven al voltant 
d'un miler d'hectàrees i hi havia 
2S2 aerogeneradors en tràmit. 
Aquest fort creixement ha des
pertat moviments d'oposició a 
la Segarra i al Pallars Jussà, dos 
comarques que concentren un 
gran nombre de projectes en ple 
boom de les renovables (vegeu 
el desglossament). 

Alguns projectes per a cen
trals solars han estat rebutjats 
per la ponència d'energies reno
vables, la tria inicial que la Ge
neralitat va establir el2019 per 
determinar quins són viables 
des del punt de vista ambiental 
i urbanístic. 

De les prop de dos mil hec
tàrees proposades fins ara per 
a plaques fotovoltaiques, l'or
ganisme del Govern n'ha des
cartat 214, una mica més d'un 
10% del total. 

Quant als projectes que tiren 
endavant, el Segrià concentra la 
meitat de l'extensió prevista a 
Lleida, amb 813 hectàrees. 

El segueixen el Pallars Jus
sà (36S) i les Garrigues (360), 
mentre que la resta es reparteix 
entre la Segarra (Sl), la Nogue
ra (31), l'Urgell (15), el Solso
nès (13), el Pla (4) i l'Alt Urgell 
(3). Moltes altres instaHacions 
amb centenars de d'hectàrees 
més estan a l'espera d'iniciar la 
tramitació. 

Els promotors de parcs eòlics, 
per la seua part, han sol·licitat 
autoritzacions per instal·lar 
316 molins a Lleida, dels quals 
la Generalitat n'ha rebutjat 18, 
tots previstos a la Noguera, al 
municipi d'Os de Balaguer. 

Prop de la meitat dels que se
gueixen en tramitació després 
de la primera tria del Govern 
són a la Segarra, que n'acumula 
144. Al Segrià se'n plantegen 
110 al sud de la comarca i n'hi 
ha 33 de previstos a les Garri
gues. Al Solsonès han iniciat el 
tràmit els primers onze molins 
de la comarca, mentre que no 
n'hi ha cap de previst ara per 
ara a l'Urgell. 

A Lleida hi ha 175 aerogene
radors en servei. 

Por la presente se convoca a todos los Presidentes de Comunidades de Regan
tes y Titulares de Tomas Particulares para riego, o sus representantes autoriza
dos, así como a todos los demas usuarios no regantes con toma independiente 
en el Canal de Aragón y Cataluña, a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA la 
cual, en cumplimiento del Real Decreto 956/20 de 3 de noviembre, por el que se 
declara el estada de alarma, y en cumplimiento de las normas dictadas al 
amparo de este por parte del Gobierno de Aragón y la Generalitat de Catalunya, 
se celebrara de forma telematica el I unes, día 21 de Diciembre próximo, a las 9 
horas y treinta minutos en primera convocatoria, y a las 10 horas en segunda, 
para tratar del siguiente: 

ORBEN DEL DÍA 
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el dfa 20 de febrero de 2020. 
2) Aprobación, si procede, de la Encomienda de Gestión y presupuesto; así 
como facultar, en su caso, al Presidente de la Comunidad General para suscribir 
los documentes necesarios para su formalización y desarrollo. 
3) Explicación e instrucciones sobre la forma de votación y s u desarrollo. 
4) Ruegos y preguntas. 

Se recuerda a los participes que, para intervenir en los debates, así como para 
tomar parte en las votaciones que puedan producirse, sera preciso acreditar la 
condición de representante de alguna Comunidad, Toma de riego particular, o 
usuario no regante con toma independiente en el Canal de Aragón y Cataluña, 
por lo que se exigira acreditar este extremo a través de la documentación que 
formalmente se les remitira. 

Binéfar, a 24 de noviembre de 2020 
EL PRESIDENTE, José Luis Pérez Gonzalez 

Trem osa va presidir ahir la inauguració d'una nova planta fotovoltaica construïda a Talarn. 

Tremosa: ''No hi haurà barra lliure al Pallars Jussà" 
• El conseller d'Empresa, Ra
mon Tremosa, va inaugurar 
ahir una planta fotovoltaica 
a Talarn, una de les prime
res construïdes a Lleida en 
el marc del nou boom de les 
renovables. Projectes per a 
instal·lacions solars a la co 
marca del Pallars Jussà sumen 
ja més de 700 hectàrees (amb 
36S en tramitació) i el seurà
pid desenvolupament ha xo
cat amb l'oposició d'una pla
taforma veïnal que reclama 
un desplegament d'aquesta 

tecnologia respectuós amb el 
paisatge, el patrimoni històric 
i el medi ambient. Tremosa va 
dirigir un "missatge de tran
quil·litat a la gent del Pallars" 
i va assegurar que "en cap cas 

M~S DE700HA 

Projectes plantejats a la 
comarca sumen més de 
700 ha, de les quals més 
de 300 estan en tramitació 

no hi haurà una generalitza
ció massiva i descontrolada" 
d'instaHacions fotovoltaiques 
a la comarca. "No hi haurà 
barra lliure." El conseller va 
ser després a Lleida, on va 
presentar el seu llibre Ca
talunya, potència logística 
natural. La planta de Talarn, 
construïda per la lleidatana 
Soluxions AE3000, ocupa S 
hectàrees i té una potència 
instaJ.lada de 4,33 kW. Ge
nerarà l'equivalent al consum 
elèctric de 2.000 habitatges. 

COMERÇ 

Juneda recupera 
el mercat de 
segona mà 

El Secretario-Asesor, Adrian Benedico Pallas El mercat va obrir a les vuit del matí i va tancar a les 14.00 hores. 

I JUNEDA I Juneda va recuperar 
ahir el Mercat d'Antiguitats que 
se celebrava els caps de setma
na en aquesta població i Arbe
ca. Els organitzadors han pres 
aquesta decisió mentre duri el 
tancament municipal en cap de 
setmana per la Covid, al consta
tar que no hi ha prou públic per 
fer-lo el diumenge. El mercat va 
obrir de 8.00 a 14.00 hores amb 
un aforament reduït i mesures 
de seguretat. A Arbeca el con
sistori no hi ha donat permís. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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PROJECTES PROTESTES 

Els manifestants davant del pas de la C-13,just abans de passar un dels combois de la línia. 

Tallen la C-13 per oposar-se a 
passos sobre les vies del tren 
Unes 70 persones i S tractors ahir a Térmens li FGC en projecta 
un per~ vehicles a l'entrada del poble i un altre per a vianants 

E. FARNELL 
I TÉRMENS I Unes 70 persones i 
cinc tractors van tallar ahir la 
C-13 a Térmens per protestar 
contra el projecte de dos passos 
elevats sobre les vies del tren 
de la Pobla en aquest municipi. 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) planteja construir-ne un 
per a vehicles a l'entrada del 
poble i un altre de només per 
a vianants dins del nucli urbà. 

La protesta va impedir la 
circulació en aquest tram de 

SISMOLOGIA 

Terratrèmol 
sense danys 
al Pallars Sobirà 
Va ser de 2,5 graus i els 
veïns el van notar 

I ESPOT I El Pallars Sobirà va 
registrar dimecres a la tarda 
un terratrèmol amb epicentre 
a Espot i de 2,5 graus, segons 
l'Instituta Geografico Naci
onal. No obstant, l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Ca
talunya va rebaixar-ne la in
tensitat a 2,3 graus. L'alcalde 
d'Espot, Josep Sebastià, va 
explicar que el terratrèmol 

. va tenir lloc cap a les 16.30 
hores i que va ser percebut 
pels veïns, però que no va 
provocar danys. Cal recordar 
que, a l'abril de l'any passat, 
l'Alt Urgell va registrar la tre
molor més gran del mil·lenni . . 
Va ser de 4,5 graus, amb epi
centre a Ribera d'Urgellet, i 
es va notar fins a Barcelona i 
Osca, encara que tampoc no 
va provocar cap desperfecte. 

la carretera durant uns 30 mi
nuts. Els Mossos d 'Esquadra 
van desviar els vehicles per la 
carretera de Bellvís i la zona 
del polígon de Térmens, on 
comença el tram d'autovia de 
Balaguer-Lleida. Els mani
festants s'oposen al projecte 
al valorar que la inversió pre
vista, de 2 milions d'euros, és 
innecessària. 

Al seu lloc, proposen que 
es doni continuïtat a l'auto
via Lleida-Balaguer, com a 

AJUNTAMENTS GESTIÓ 

alternativa a uns passos ele
vats que, segons el seu parer, 
suposaran noves barreres. El 
tall va ser convocat pel grup 
Activem Térmens, a l'oposició 
al consistori i que va sol·licitar 
la paralització del projecte . 
Asseguren que no s'han tingut 
en compte altres alternatives, 
com ara la transformació de la 
via en un tramvia. Per la seua 
banda, Territori ja ha tramitat 
l'expropiació dels terrenys per 
als passos elevats. 

Les Borges rebaixarà un 
35% I'IAE a una dotzena 
d'empreses locals 
1 LES BORGES 1 El ple de les Borges 
Blanques va aprovar ahir la 
declaració especial d'interès o 
d'utilitat municipal per a una 
dotzena d'empreses del muni
cipi, que es beneficiaran d'una 
reducció del 35% de l'Impost 
d'Activitats Econòmiques 
(IAE). L'alcalde, Enric Mir (Jx
Cat), va assenyalar que això 
suposarà una disminució de 
60.000 euros en els ingressos 
a les arques públiques, però 
evitarà perjudicar el teixit 
econòmic. L'objectiu és ajudar 
aquestes societats a mantenir 
els llocs de treball. També es 
va aprovar la proposta de Bor
ges per la República, a l'opo
sició, per estudiar com incor
porar les companyies elèctri
ques en el pagament de la taxa 
d'ús de terra municipal que ja 

afecta serveis de gas, aigua i 
hidrocarburs. D'altra banda, el 
ple de Tàrrega va aprovar per 
unanimitat afegir-se a l'Asso
ciació de Municipis i Entitats 
per l'Energia Pública. L'alcal
dessa, Alba Pijuan, va defen
sar accions per impulsar una 
transició a un model energètic 
just, democràtic i sostenible i 
modernitzar la xarxa de sub
ministrament. La sessió també 
va donar llum verda a no co
brar la taxa d'ocupació de via 
pública a les terrasses el2021. 
Així mateix, el ple de Mo
llerussa va aprovar per unani
mitat demanar a la Generalitat 
que mçdifiqui el pla director 
de les Arees Residencials Es
tratègiques (ARE) de Ponent 
amb l'objectiu de deixar sense 
efecte la de Mollerussa. 

COMARQUES I 1 s I 

La vall Fosca s'oposarà a pagar els rebuts de la llum 
I LLEIDA I L'ajuntament de la Torre de Capdella i l'associació 
que agrupa els veïns beneficiaris del conveni del1927, mit
jançant el qual tenen electricitat a un preu inferior al de 
les tarifes, s'oposaran de forma conjunta als requeriments 
d'Endesa perquè paguin rebuts de la llum acumulats des 
del2015, com a conseqüència de discrepàncies sobre l'IVA 
d'aquestes factures (vegeu SEGRE d'ahir). 

Moya, candidat de (atalunya en (omú per ai14·F 
I LLEI DA I El portaveu d'En Comú Podem a Lleida, Jaume Moya, 
és el candidat lleidatà de Catalunya a Comú per a les elec
cions del14-F. Caria Galeote serà el seu número 2. La llista 
haurà de ser proclamada el 6 de desembre. D'altra banda, 
ERC a l'Alt Urgell ha elegit Elisa Farré, presidenta de la 
federació comarcal, com la seua candidata a la llista que a 
Lleida encapçalarà Marta Vilalta, secretària general d'ERC. 

Una firma de Vinyes del Mig compra una altra parcel·la 
I BELL-LLOC I La firma Witon Investments (serveis logístics) 
ha adquirit una altra parceHa al polígon Vinyes del Mig de · 
Bèll-lloc, i preveu una inversió de 2 milions i crear 30 llocs 
de treball. També s'habilitarà un dipòsit d'aigua per proveir 
les empreses fins a tenir la planta potabilitzadora. 

Jornada per rehabilitar cabanes de volta 
I LA GRANADELLA I Tècnics de la conselleria d'Empresava·n ex
plicar ahir a la Granadella la-nova ñormativa sobre allotja
ments singulars,-que obre la possibilitat d'utilitzar cabanes 
de volta i construccions de pedra seca amb aquesta finalitat. 

Pla de l'Estat per afrontar la despoblació 
I LLEIDA I Un total de 736 municipis catalans de menys de 5.000 
habitants es podran acollir a un pla de l'E'stat per lluitar con
tra la despoblació amb fons europeus. 

La Diputació, a la taula d'emergència social 
I LLEIDA I El president de la Diputació, Joan Talarn, va partici
par ahir a la taula d'emergència social convocada pel síndic 
de greuges i va explicar els plans de la corporació executats 
i els previstos el2021, que ascendeixen a 12,5 milions. 

Ajuts directes de 300 € per a comerços de Térmens 
I TÉRMENS I Térmens donarà ajuts' directes de 300 euros a es
tabliments, autònoms i pimes que van tancar per la Covid. 
Es podran sol·licitar a partir del3 de desembre. 

I>ilnecRs, dijous, divendles i dissabtes 
de 13 a 17 hi de 19,30a 21,30h 

Dimarts i diumenges 
de 13 a 17h 

Dilluos descans setmanal 

ho desitja tamb cuinem 
p r emportar a casa 

Pot passar a recollir-ho pel restaurant o li ho portem 
Coasulteu d nostre web 

Ctra. Saapsa N-IIA,Km. 457 5 • Ueida 

97 ~2728 
www.tarbdlleira.net 

i I 
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MÚSICA CONCERT 

La desescalada cultural arranca . 

a Ll~ida amb jazz a l'Auditori 
Estrena del festival Jazz Tardor, amb Chano Domínguez i Mariola Membrives 
J.B. 
I LLEIDA run mes després d'im
plantar-se el toc de queda noc
turn i les noves restriccions al 
món cultural, la música en viu 
i en directe va tornar a sonar 
ahir a Lleida. I ho va fer amb 
tota una figura, el pianista ga
dità Chano Domínguez, Premio 
Nacional de Músicas Actuales, 
actua~ a l'Auditori Enric Gra
nados al costat de la cantant 
cordovesa Mariola Membrives 
en el concert que va servir d'es
trena del festival Jazz Tardor. 
Una mica més d'un centenar 
de persones van gaudir de la 
primera cita musical presen
cial a la capital del Segrià des 
que dilluns passat s'aixequessin 
les restriccions a l'obertura de 
cines, teatres i auditoris. Això 
sí, amb la reducció de la sala al 
50% de l'aforament i estrictes 
mesures de seguretat i higiene, 
com la col·locació dels especta
dors en seients separats enca
ra que vinguessin en parella o 
en grup reduït. El responsable 
del Jazz Tardor, Josep Ramon 
Jové, va felicitar la possibilitat 
d'inaugurar per fi el festival 
després que els dos anteriors 
concerts programats fa quinze 
dies, a càrrec dels saxofonistes 
Rick Margitza i Scott Hamil
ton, haguessin d'ajornar-se i va 
confiar que no es repeteixi un 
nou confinament perquè el cer
tamen pugui desenvolupar-se 

Chano Domrnguez i Mariola Membrives, ahir en l'estrena del Jazz Tardor a l'Auditori de Lleida. 

amb normalitat. Al desembre 
estan previstes cinc cites més: 
Perico Sambeat, el dia 3 a la 
Universitat de Lleida i el 4 a 
l'Auditori de Cervera; el quin
tet Dunguity, el dia 5 al Cafè 
del Teatre; Vermouth Flames, 
el18 de nou a l'Auditori Enric 
Granados; i el duo Jordina Millà 
i Sònia Sanchez, el19 al Museu 
Morera. El festival s'allargarà 
excepcionalment fins al maig 
amb altres concerts. 

Feliu Ventura, al Cafè del Teatre 
• El Cafè del Teatre té pre
vist reprendre avui l'activitat 
concertística amb l'actuació 
del cantautor valencià Feliu 
Ventura (20.00 h, 15/12 €). 
L'artista de Xàtiva podrà 
així oferir el concert que 
tenia previst en aquesta sa
Ja el passat 25 de setembre 
per interpretar els temes del 

seu nou treball discogràfic, 
Convocatòria. 

També avui divendres 
tornaran a la normalitat les 
sales de cine de Screenbox 
Lleida i del Circuit Urgellenc, 
amb sessions a Tàrrega i Mo
llerussa. Demà s'hi sumaran 
Balaguer, Bellpuig, Agra
munt, Vielha i Tremp. 

SEGRE 
Divendres, 27 de novembre del 2020 

UNESCO 

La Vall de Boí 
celebra 20 anys 
de Patrimoni 
I LA VALL DE BO[ I La Vall de Boí 
celebrarà des de demà i fins 
dilluns el 30 aniversari de 
la declaració per part de la 
Unesco del conjunt d'esglé
sies romàniques com a Patri
moni de la Humanitat. Així, 
Sant Climent de Taüll, Sant 
Joan de Boí, Santa Eulàlia 
d'Erill la Vall, Sant Feliu de 
Barruera i la Nativitat de 
Durro tin.dran portes ober
tes els tres dies. Dilluns, les 
campanes de totes les esglé
sies repicaran a les 10.00 hi 
hi haurà visita guiada a Taüll 
(11.30) i un acte d'aniversari 
a Boí (15.30). 

CORONA VIRUS 

Ajuts de 750 € 
a professionals 
de la cultura 
I BARCELONA I Els professionals 
de les arts escèniques i visu
als, música i altres activitats 
culturals podran sol·licitar 
a partir d'avui una ajuda de 
750 euros que ha aprovat el 
Govern per paHiar la situa
ció d'aquest col·lectiu per la 
pandèmia. 

El criteri serà la presenta
ció dins de termini, set dies 
naturals (sempre que es com
pleixin els requisits), sense 
tenir en compte l'ordre de 
recepció. Amb aquesta aju
da s'espera arribar a més de 
8.000 professionals. 

GENERALITAT GUARDONS INSTITUCIONS PRESSUPOST 

Distinció 
pòstuma per al 
lingüista Joan 
Julià-Muné 
Premi Pompeu Fabra 
a la trajectòria 

I LLEIDA I El que va ser profes
sor de la Universitat de Lleida 
(U dL) durant quaranta anys, el 
catedràtic de fonètica aplicada 
Joan Julià-Muné -mort el mes 
de juliol passat als 69 anys- , 
va ser guardonat ahir amb un 
dels premis Pompeu Fabra que 
atorga anualment des del2008 
la direcció general de Política 
Lingüística de la Generalitat 
per la contribució a la projecció 
social de la llengua catalana. 
Julià-Muné va ser distingit a 
títol pòstum, juntament amb 
la filòloga de la Universitat de 
Barcelona Lídia Pons, en la 
categoria de trajectòria pro
fessional, científica o cívica. 

Joan Julià-Muné va ser professor de la UdL durant quaranta anys. 

Julià -Muné va ser el respon
sable de l'antic departament 
de filologia catalana de la Uni
versitat de Lleida i va posar en 
marxa l'Aula d'Estudis Xine
sos, els cursos de llengua i cul
tura xineses i la Càtedra d'Es
tudis Asiàtics, que va dirigir i 
que presideix honoríficament 
l'exambaixador d'Espanya a la 

Xina, el lleidatà Eugeni Brego
lat. En un acte al Palau Marc 
de Barcelona presidit ,per la 
consellera de Cultura, Angels 
Ponsa, també es van concedir 
altres premis Pompeu Fabra 
al grup musical Txarango, a 
la plataforma digital Filmin o 
a l'entitat coral Canta amb el 
Cor, de Reus. 

LlEI aprova 7,7 milions per 
al2021, mig milió més 
que l'actual exercici 
1 LLEIDA I La junta rectora de 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs 
va aprovar ahir el pressupost 
per al 2021, que ascendeix a 
7.775.070,21 euros, una xifra 
que suposa un increment de mig 
milió (6,8%) respecte a l'actual 
exercici. Durant la sessió, que es 
va celebrar de forma telemàti
ca sota la presidència del presi
dent de l'IEI i de la Diputació 
de Lleida, Joan Talarn, també 
es va donar llum verda al pro
jecte de reforma de la segona 
planta de l'edifici de l'IEI, que 
es preveu que estigui llesta a 
finals de l'any que ve, amb un 
pressupost de 757.048,58 eu
ros. Aquesta planta de l'IEI es 
dedicarà íntegrament a espai 
de treball, oficines i despatxos. 
Aquesta rehabilitació permetrà, 
d'una banda, que tot el personal 

que actualment treballa a les 
dependències de la Caparrella 
pugui reagrupar-se en aquesta 
nova àrea i, de l 'altra, l'habi
litació d'espais per a les dife
rents seccions i departaments 
de l'IEI, que ara duen a terme 
la seua activitat d'una manera 
més dispersa. Entre altres par
tides per a l'any que ve, destaca 
la destinada a ens locals per a 
activitats culturals, que ascen
deix a 1.344.000 euros, un 6% 
més que aquest 2020. També 
creix un 91%, fins als 300.000 
euros, la partida per a projectes 
culturals d'entitats sense ànim 
de lucre, que inclou activitats 
tant del2020 com del2021. Un 
altre capítol remarcable són els 
415.000 euros a subvencions 
culturals, a partir d'ara en con
venis pluriennals. 
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