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COMAD jQUES Torrebesses demana al bisbat Castelldans dona llum verda a dos .N que li doni l'Església Nova. plantes solars que ocuparan 200 ha. 
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MEDI AMBIENT DEJECCIONS RAMADERES 

La Generalitat limita granges en 6 municipis 
més a Lleida per evitar sancions de la UE 
S'afegeixen als 124 declarats zona vulnerable a la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats 

R. RAMrREZ 
I LLEIDA I La Generalitat ha inclòs 
sis municipis més de Lleida a 
la llista de zones vulnerables 
per contaminació de les aigües 
subterrànies. Àger, Artesa de 
Segre, Os de Balaguer, Vilanova 
de Meià, Castell de Mur i Bell
ver de Cerdanya se sumen als 
124 on aquesta declaració limi
ta des de fa anys la construcció 
i l'ampliació de granges, així 
com l'aplicació de purins com a 
fertilitzant en finques agrícoles 
(vegeu el mapa). Aquesta mesu
ra pretén reduir els nitrats als 
aqüífers i evitar sancions milio
nàries de la UE per incomplir la 
directiva comunitària d'aigües. 

L'ordre que-amplia les zones 
vulnerables es va publicar ahir 
després d'una llarga tramita
ció que es va iniciar el març del 
2020, dos setmanes abans del 
primer estat d'alarma per la 
Covid-19. 

El document incial inclo
ïa també la Baronia de Rialb, 
però aquest municipi no consta 
a la llista definitiva. El depar
tament de Territori va explicar 
que l'ajuntament va presentar 
al·legacions en les quals va exi
gir quedar exclòs i que aquestes 
van ser acceptades. 

Els sis municipis de Lleida 
que passen a ser zona vulnera
ble estan catalogats com a ZV-B. 
Les limitacions hi són menors 
que en els classificats com a 
ZV-A, amb més contaminació 
dels aqüífers o risc de patir.:ne. 
Els ramaders disposaran d'un 
any per adaptar els seus plans 
de gestió de purins a la norma
tiva que regeix aquests espais, 
la qual cosa suposa reduir sensi-

MUNICIPIS REGULACIÓ 

. NOUS 

Noguera 
I Ager, Artesa 
de Segre, Vila
nova de Meià, 
Os de Balaguer. 

Pallars Jussà 
I Castell de Mur. 

Cerdanya 
I Bellver de 
Cerdanya. 

blement el volum de dejeccions 
que poden aplicar per hectàrea 
i any. 

La quantitat de purins que es 
pot aplicar en cultius o portar a 

Balaguer farà el seu propi 
estudi d'inundabilitat 
I BALAGUER I La Paeria de Bala
guer ha encarregat un estudi 
d'inundabilitat de la ciutat per 
evitar "problemes en futures 
tramitacions de projectes com 
el del pàrquing d'autocarava
nes pel qualla CHE va rebut
jar que els conductors puguin 
pernoctar en aquest espai al ser 
zona inundable", va dir l'alcal
de, Jordi Ignasi Vidal. Segons 
el primer edil aquest estudi ha 
de permetre projectes en zones 
que ara són limitades perquè se-

gons l'organisme de conca estan 
en zones inundables. "La CHE 
té un pla d'inundabilitat molt 
genèric i que afecta moltes zo
nes de Balaguer. Confiem que 
l'estudi encarregat flexibilitzi 
aquesta regulació que dona com 
a zona inundable pràcticament 
tota la ciutat de Balaguer", va 
assenyalar. Va afegir que en cap 
cas l'estudi no servirà per can
viar el veto de la CHE al pàr
quing d'autocaravanes al costat 
del Segre. 

. ' 

EL MAPA DE ZONES VULNERABLES DE LLEIDA 

MUNICIPIS AFECTATS 

JA EXISTENTS 

Solsonès 
I Clariana de Cardener, la Molso
sa, Olius, Pinós, Riner i Solsona. 

Garrigues 
I Arbeca, les Borges Blanques, 
Castelldans, l'Espluga Calba, la 
Floresta, Granyena de les Gar
rigues, Juncosa, Juneda, Puig
gròs, els Omellons, el Soleràs i 
els Torms. 

Noguera 
I Albesa, Algerri, Balaguer, Bell
caire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, 
Castelló de Farfanya, Cubells, 
Foradada, Ivars de Noguera, 
Menàrguens, Montgai, Penelles, 
Preixens, la Sentiu de Sió, Tér
mens, Torrelameu, Vallfogona 
de Balaguer i el nucli de Gerb (al 
municipi d'Os de Balaguer). 

Segarra 

Fins ara incloïa 124 municipis i el 
nucli de Gerb, i el Govern n'hi su
ma ara sis més. 

I Cervera, Estaràs, Granyanella, 
Granyena de Segarra, Guissona, 
Ivorra, Massoteres, Montoliu de 
Segarra, Montornès de Segarra, 
les Oluges, Plans de Sió, Ribera 
d'Ondara, Sant Guim de Freixe
net, Sant Guim de la Plana, Sant 
Ramon, Talavera, Tarroja de Se
garra i Torrefeta i Florejacs (amb 
alguns enclavaments del terme 
municipal exclosos). 

plantes de tractament com les 
que funcionen a Juneda, Alcar
ràs o Miralcamp condiciona la 
mida de les granges. La nor
mativa exigeix que el nombre 

d'animals s'ad:-pti al volum de 
purins que pot gestionar cada 
explotació, per la qual cosa la 
declaració de zona vulnerable 
pot obligar a modificar granges 

PROMOCIÓ 'ESCAPADA RURAL' 

Urgell 
I Agramunt, Anglesola, Belianes, 
Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, 
la Fuliola, Guimerà, Maldà, Nalec, 
els Omelis de na Gaia, Ossó de 
Sió, Preixana, Puigverd d'Agra
munt, Sant Martí de Riucorb, 
Tàrrega, Tornabous, Vallbona de 
les Monges, Verdú i Vilagrassa. 

Pla d'Urgell 
I Barbens, Bell-lloc d'Urgell, Bell
vís, Castellnou de Seana, Fon
darella, Golmés, Ivars d'Urgell, 
Linyola, Miralcamp, Mollerussa, 
Palau d'Anglesola, Poal, Sida
mon, Torregrossa, Vilanova de 
Bellpuig i Vila-sana. 

Segrià 
I Els Alamús, Aitona, Albatàr
rec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, 
Alfarràs, Alfés, Alguaire, Alma
celles, Almenar, Alpicat, Artesa 
de Lleida, Benavent de Segrià, 
Corbins, Gimenells i el Pla de la 
Font, la Granja d'Escarp, la Porte
lla, Llardecans, Puigverd de Llei
da, Lleida, Massa lcoreig, Monto
liu de Lleida, Rosselló, Sarroca 
de Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, 
Sunyer, Torrebesses, Torrefarre
ra, Torres de Segre, Torre-serona, 
Vilanova de la Barca i Vilanova · 
de Segrià. 

ja existents. Per la seua part, la 
UE exigeix des de fa més de tres 
anys mesures addicionals per 
frenar la contaminació de les ai
gües subterrànies a Catalunya. 

La Baronia de Rialb opta a convertir-se 
en capital del turisme rural aquest 2021 
E. FARNELL 
I LA BARONIA DE RIALB I La Baronia 
de Rialb és un dels deu pobles 
finalistes d'Espanya i l'únic a 
Catalunya que opta a ser Ca
pital del Thrisme Rural 2021, 
una iniciativa promoguda 
per EscapadaRural.com. La 
plataforma especialitzada en 
allotjaments rurals ha selecci
onat aquest municipi al costat 
d'unes altres nou localitats en
tre 247 candidatures rebudes 
en la cinquena edició d'aquests 

premis, un 20% més de les pre-
sentades l'any passat. . 

Ahir es va obrir el període 
de votació popular per elegir 
el vencedor a través d'un web 
fins al 14 de maig a l'enllaç 
www. escapadarural. com! 
capital-turismo-rural/2021, i 
no serà fins al 18 de maig quan 
es faci públic el nom de la nova 
capital rural. 

"Per a la Baronia de Rialb 
ser finalista de la Capital del 
Turisme Rural és el reconeixe-

ment a 25 anys de compartir el 
nostre paisatge, el nostre pa
trimoni i les nostres emocions 
amb els visitants", va apuntar 
l'alcalde, Antoni Reig. Així 
mateix, deu bloguers de viat
ges apadrinaran els finalistes 
exercint d'ambaixadors. A tra
vés dels seus blogs i els seus 
perfils en xarxes socials, cada 
un donarà suport al municipi 
assignat i atraurà més vots per 
convertir-lo en la Capital del 
Turisme Rural2021 . 
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EQUIPAMENTS PATRIMONI 

Polèmica a l'ampliar la seu de 
la Noguera en una església 
El consell projecta ubicar oficines tècniques a Sant Francesc li 
C 1 1 ue"' O htstonadOIS 1 part·t~, QU detensen el patrimoni 

E. FARNELL 
I BALAGUER I La futura reforma 
de l'església de Sant Francesc 
de Balaguer que projecta el 
consell de la Noguera per am
pliar l'espai destinat als ser
veis tècnics de l'organisme ha 
provocat una nova polèmica 
entre l'historiador i professor 
de la UdL Alberto Velasco, el 
partit de Junts a la comarca 
(no el grup de l'ens comarcal) i 
l'equip de govern de l'organis
me d'ERC. Junts per Catalunya 
a la Noguera s'ha afegit a la 
denúncia que l'historiador ha 
fet a les xarxes socials sobre 
"la falta de sensibilitat abso
luta pel patrimoni del consell" 
i "el menyspreu constant per 
les restes del nostre passat" 
de certs representants polí
tics. Velasco va afegir que les 
intervencions en edificis his
tòrics "han de provar de ser 
respectuoses amb la seua mis
sió inicial". 

Velasco va afegir que "que 
una institució sigui la propietà
ria d'un edifici no li dona dret 
a fer-ne el que li doni la gana. 
És patrimoni de tots". 

El partit polític de Junts de
mana ara una restauració de 
l'edifici que permeti conser
var-lo adequadament i recu
perar-lo per a usos culturals 
i obert a la ciutadania, i que 
l'actual sala d'actes aculli les 
oficines tècniques de l'ens. Una 
proposta que no compta amb la 

TURISME 

Promoció 
de Lleida al 
futur Fòrum · 
d'Ecoturisme 
I LLEIDA I La tercera edició dei 
Fòrum d'Ecoturisme, que 
s'haurà de celebrar l'abril del 
2022 al Pla d'Urgell (com va 
avançar SEGRE ahir), donarà 
a conèixer "la riquesa dels 
espais naturals i el potencial 
turístic" de Lleida, segons el 
director general de Turisme, 
Octavi Bono. La Generalitat 
l'organitza en coHaboració 
amb la Diputació. 

La vicepresidenta del pa
tronat de Thrisme, Rosa Pu
jol, va recalcar que contri
buirà a "continuar avançant 
en la creació de productes 
ecoturístics". 

D'altra banda, la corpora
ció provincial promocionarà 
l'oferta de turisme actiu de 
Lleida amb vídeos de BTT, 
ràfting, senderisme i vol que 
difondrà a les xarxes socials. 

L'interior de l'antiga església de Sant Francesc a Balaguer. 

PUOSC 

La reforma preveu 
una inversió de més 
de 200.000 eu ros amb 
ajuts del PUOSC 

unanimitat dels vuit consellers 
de JxCat al consell, amb dos 
edils del PD e CAT, com la por
taveu del grup, Sònia Valero. 

Per la seua part, el president 
de l'organisme, Miquel Plensa, 
d'ERC, va defensar el compro
mís del consell amb la conser
vació del patrimoni. "Ningú 
no ens pot negar la sensibi-

litat i el compromís cap a la 
preservació del patrimoni", 
i va estendre la mà per par
lar amb Patrimoni, Cultura i 
l'historiador. No obstant; es va 
sorprendre sobre la proposta 
de Junts perquè va assegurar 
que el projecte d'ampliar la seu 
del consell a l'església de Sant 
Francesc no és d'ERC sinó de 
Junts. 

L'organisme preveu ubicar 
en aquest espai els serveis so
cials, tècnics i de Promoció 
Econòmica. Les obres comp
ten amb una subvenció del PU
OSC de més de 200.000 euros i 
l'objectiu és executar les obres 
durant aquest exercici. 

Vielha trasllada activitat esportiva al Pala i d'Espòrts 
I LLEIDA I El Pa lai d'Espòrts de Vielha acollirà a partir de dilluns 
bona part de l'activitat esportiva dirigida que fins ara es duia a 
terme al Pala i de Gèu, tancat setmanes enrere de forma tempo
ral després de detectar problemes estructurals que n'afectaven 
la seguretat. 

Jornada sobre energies renovables al Pirineu 
I LLEIDA I Pallarsactiu i l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i 
Aran van organitzar ahir una jornada telemàtica sobre ener
gies renovables, per abordar qüestions com l'autoconsum solar 
i l'energia geotèrmica. Va reunir més de quaranta participants. 

Col·lecta per renovar estelades de l'ANC de Tàrrega 
I TARREGA I L'ANC de Tàrrega ha iniciat una coHecta per renovar 
estelades i suports per penjar-les en fanals deteriorats per l'ús, 
sota el lema Apadrina una estelada. 

Crespín es reuneix amb ajuntaments del Segrià 
I LLEIDA I El subdelegat del Govern central, José Crespín, es va 
reunir amb l'ajuntament d'Alfés per abordar projectes turístics 
i amb el de Montoliu de Lleida sobre la campanya de la fruita. 

Reprenen trens entre Balaguer i la Pobla demà 
I LLEIDA I FGC va corroborar ahir que restablirà demà els trens 
entre Balaguer i la Pobla, un mes després que una esllavissada 
fes descarrilar un comboi. 

- COMARQUES I 1 s I 
TURISME EQUIPAMENTS 

Més places als dos . ' . pr1mers camp1ngs 
que regularitza Aran 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I La comissió d'Urba
nisme d'Aran va donar ahir 
el vistiplau als primers plans 
especials per regularitzar 
càmpings de la Val (vegeu 
SEGRE d'ahir). Són les àre
es d'acampada de la Verneda, 
al terme municipal de Vielha 
e Mijaran; i la d'Espalias, a 
Bossòst. En tots dos casos, 
la planificació per adaptar 
aquestes instaJ.lacions a la 
normativa urbanística, am
biental i sobre inundabilitat 
inclouen augmentar-ne la 
capacitat amb noves places. 

El pla del càmping Verne
da preveu apartar el recinte 
de l'àrea inundable al costat 
del riu Garona, d'on es reti
ren places d'acampada. En 
guanyarà tretze i arribarà 
a les 195. Quant al càmping 
Espalias, tindrà capacitat per 
allotjar 57 persones més i ar
ribarà a un màxim de 234, 
entre places per a tendes 
de campanya, caravanes i 
bongalous. 

L 'entrada en vigor 
d'aquests plans ha quedat 
condicionada al fet que els 
promotors incorporin canvis 
prescrits per la comissió. Val 
a recordar que la gran majo
ria de càmpings de Lleida i 
de Catalunya estan pendents 
d'aprovar els seus plans urba
nístics. La Generalitat, per la 
seua part, prepara un pla di
rector per regular la implan-

LES CLAUS 

Moratòria esgotada 
I La moratòria a la cons
trucció de nous càmpings i 
l'ampliació dels ja existents 
va expirar ahir sense que 
la Generalitat hagi finalit
zat encara la tramitació del 
pla director urbanístic que 
haurà d'ordenar aquestes 
instal·lacions turístiques. 
Fins ara havia frenat pro
jectes per a almenys cinc 
càmpings a les comarques 
de Lleida. 

Nous remuntadors 
I La comissió d'Urbanisme 
d'Aran va donar el vistiplau 
al projecte per a la substitu
ció de dos remuntadors de 
Baqueira Beret: el telecadi
ra desembragable Clot der 
Ós i el pla de Beret. 

tació de noves àrees d'acam
pada. La moratòria d'un any 
a nous càmpings es va acabar 
ahir (vegeu les claus) mentre 
aquesta regulació segueix en 
tràmit. Una part és l'aprova
ció del pla director urbanís
tic de càmpings d'Aran, que 
constava en l'ordre del dia de 
la comissió però que final
ment no es va debatre. Ge
neralitat i Conselh d'Aran 
encara busquen consens per 
a aquesta planificació. 

• Ajuntament de Vallfogona de Balaguer 

,., EDICTE 
DIVISIÓ POLIGONAL DEL PLA PARCIAL S.A.U. DE VALLFOGONA 

APROVAT INICIALMENT per l'Ajuntament Ple en sessió de data 24 de març del 
2021, l'acord següent en matèria d'urbanisme: 
1 r- APROVAR INICIALMENT LA DIVISIÓ POLIGONAL DEL PLA PARCIAL S.A.U. 
DE VALLFOGONA, divisió en dos polígons, segons l'estudi tècnic de DIVISIÓ DEL 
POLÍGON ÚNIC, PLA PARCIAL SAU del nucli de VALLFOGONA redactat per 
l'Arquitecta redactora del projecte SAU, Sra. MONTSERRAT GINÉ MACIÀ: 
- Polígon 1 que contempla les parcel·les que donen enfront del vial, Carrer avui 
nomenat de la Vall Fosca fins a la intersecció amb el camí existent, Camí de 

1 Térmens. 
- Polígon 2 que contempla la resta de parcel·les. 
2n -APROVAR LES DESPESES ASSIGNADES A CADA UN DELS POlÍGONS, del 
total del COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL APROVAT, i que importa el 
total d'1.024.114.78 €, segons l'estudi tècnic de DIVISIÓ DEL POlÍGON ÚNIC 
PLA PARCIAL SAU del nucli de VALLFOGONA redactat per l'Arquitecta redactora 
del projecte SAU, Sra. MONTSERRAT GINÉ ,MACIÀ: 
-Polígon 1. TOTAL COMPTE DE LIQUIDACIO PROVISIONAL: 263.535,46 €. 
-Polígon 2. TOTAL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 760.579,32 €. 

S'exposa al públic l'expedient de la seva raó per termini d'un mes, comptat des 
de l'un demà de la seva publicació en el 8.0. de la Província i diari de més difusió, 
als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions en compliment del 
Decret Legislatiu 11201 O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del22 de febrer. 
La documentació tècnica es podrà consultar en l'apartat: URBANISME de la web 
de l'Ajuntament, www.vallfogona.net. 

Vallfogona de Balaguer. 14 d'abril del2021 
L'ALCALDE, . 
Xavier Castellana Benseny 
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El Festival de Talarn, 
del9 a 1'11 de juliol 
Amb Els Pets, Makovski i Clara Peya 

sociETAT Gent SEGRE 
Dijous, 15 d'abril del2021 

I TALARN I El festival Talarn Mu
sic Experience, que l'any pas
sat va haver de cancel-lar-se a 
causa de les restriccions per la 
crisi sanitària de la Covid-19, 
celebrarà la cinquena edició 
del 9 a 1'11 de juliol. La com
positora mallorquina Maika 
Makovski serà l'encarregada 
d'inaugurar el festival (9 de 
juliol) amb una actuació en la 
qual presentarà els temes del 
seu últim disc, MKMK. El lO 
de juliol serà el torn d'Els Pets, 
que tenen previst delectar el 
públic amb un concert en el 

qual repassaran els èxits de 
la seua carrera artística. Tant 
una actuació com l'altra esta
ven previstes per a l'edició de 
l'any passat, que finalment 
no es va poder celebrar per la 
pandèmia. La pianista i com
positora de Palafrugell Clara 
Peya posarà el colofó del Ta
larn Music Experience, que es
trena un nou espai a Lo Quiosc 
amb zona de butaca.per a 400 
persones. Les entrades, que 
tenen un preu de 22-24 euro s, 
ja estan a la venda a talarnmu
sicexperience. com. El grup Els Pets repassarà.els èxits de la seua carrera musical amb un concert a Talarn ell O de juliol. 

Diplomes per a 15 
alumnes del curs de 
català de Corbins 

L'ajuntament de Corbins va entregar a la tarda els 
diplomes als quinze alumnes que han participat 
en el curs d'alfabetització de català Lletres per 
a tothom. El taller va començar al setembre i es 
va impartir a la biblioteca municipal. 

La revista 'Arts' de 
Lleida presenta 
el número 51 

El Cercle de Belles Arts de Lleida va presentar 
ahir a la llibreria la irreductible el número 51 
de la seua revista Arts. Inclou la secció Coses 
que he llegit, de l'exdirector executiu de SEGRE 
Juan Cal, amb l'obra Germinal. 

ARlES 21-111 I 19-IV. 
Poseu més èmfasi en com gestioneu els 
diners i les contribucions que feu. Man-

tingueu-vos dins del pressupost i alleujareu 
l'est rès. Gaudiu de la companyia. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Poseu energia en els vostres plans i feu 
realitat els somnis. Depèn de vosaltres 

fer la feina, si compteu amb els altres resultareu 
decebuts. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Compliu les promeses i exploreu un nou 
territori. Feu la feina preliminar i am-

plieu la perspectiva. El coneixement és poder, i 
usar el que descobriu us ajudarà. 

La Caixa i Fecom 
donen 6.000 euros 
a Down Lle1da 
La Fundació La Caixa, Cai
xaBank i la Federació Pro
vincial d'Empresaris de CQ
merç de Lleida han entregat 
6.000 euros a l'associació 
Down Lleida, que actualment 
ofereix atenció psicolosocial 
a més de cinc-centes persones 
amb síndrome de Down d'en
tre O i 46 anys i a les seues 
famílies. 

CANCER 21-VI I 22-VII. 
Av¡¡lueu la situació econòmica i després 
feu els ajustaments necessaris. Escolteu 

el cor. Sigueu imaginatius i se us ocorrerà un pla 
que donarà sentit a la vostra vida. 

LLEÓ 23-VII/22-VIII. 
No us doblegueu sota pressió. Invertiu 
en vosaltres i en la vostra capacitat per 

millorar joc, habilitats i coneixements. Apunteu 
a dalt de tot. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Us obstaculitzarà la manipulació emo
cional. Allunyeu-vos de situacions qües-

tionables i de persones que no són confiables. 
Dediqueu temps a fer canvis. 

BALANÇA 23-IX /22-X. 
Apunteu alt, sigueu productius i feu que 
s'escolti la vostra veu. Defenseu els vos-

tres drets; dirigiu-vos cap a la felicitat i cap a 
guanys potencials. 

ESCORPIÓ 23-X /21-XI. 
Exploreu les possibilitats. Aferreu-vos 
al benestar físic. Decidiu-vos a renovar 

el vostre estil de vida per inclou re rutines com
pletes d'aptitud física i dieta. 

SAGITARI22-XI/21-XII. 
Massa opcions us confondran. Qüesti
oneu els motius dels altres abans d'ac-

ceptar res. És proba~le que hi hagi promeses 
buides. Confieu en vosaltres. 

Primer acte oficial 
d'lsabel ll després 
de la mort del duc 
d'Edimburg 

La reina Isabel U va dur a ter
me dimarts el seu primer acte 
oficial des de la mort diven
dres passat del seu marit. Al 
castell de Windsor, la sobira
na va presidir una cerimònia 
amb el comte William Peel, 
que acaba de retirar-se com 
a Lord Chamberlain. 

CAPRICORN 22-XII/19-1. 
Enfoqueu-vos en com us veieu i en la 
vostra forma de vida. Ordeneu el que us 

agrada i actualitzeu el vostre aspecte. Causareu 
impressió a algú especia l. 

AQUARI 20-1/18-11. 
Cuideu-vos i cuideu les finances. Useu 
la intel·ligència per evitar mals consells. 

Investigueu, seguiu el cor i feu ajustaments en 
el vostre estil de vida. 

PEIXOS 19-11/20-111. 
Una trampa emocional us portarà pro
blemes. Resistiu la temptació i enfo-

queu-vos cap al que us va millor. S'afavoreixen 
els projectes de superació personal. 

cfarre
Resaltado
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'Sort-Tei-Aviv: la història d'un 
retrobament 74 anys després 
L'odissea d'una carta 'perduda' entre dos bessones separades 
pel nazisme li Obra de l'historiador lleidatà Josep Calvet 
REDACCIÓ 
I SORT I La israeliana Rachel 
Gewürz va rebre fa ara tres 
anys una carta molt especial al 
seu domicili a Rishon LeZion, 
al costat de Tel-Aviv. AÍs seus 
94 anys va poder llegir per fi 
la missiva que li havia escrit 74 
anys enrere, el 1944, la seua 
germana bessona Fanny des 
de Sort, lloc en el qual va acon
seguir refugiar-se de l'horror 
del nazisme. Aquella carta no 
va arribar en el seu dia a destí, 
llavors el Protectorat Britànic 
de Palestina, on sí que va po
der recalar la Rachel. Nascu
des a Alemanya i de família 
jueva, es van acabar separant 
quan es van veure obligades 
a fugir del país per les amena
ces dels nazis. L'atzar va voler 
que aquella carta fos retorna
da a l'Hostal Martín Cases de 
Sort, des d'on l'havia enviat la 
Fanny i en la qual explicava a 
la Rachel com havia aconseguit 
creuar el Pirineu de Lleida. 

El 2017, l'historiador llei
datà Josep Calvet (la Pobla 
de Segur, 1965) es va trobar 
aquest tresor epistolar en el 
marc de les seues investigaci
on~ sobre els primers anys del 
franquisme al Pirineu. Calvet 

-ha coordinat el projecte de cre
ació del museu El Camí de la 
Llibertat, inaugurat el 2007 
a Sort, i és l'assessor històric 
del projecte Perseguits i Sal
vats, que impulsa la diputa-

LLIBRES NOVETAT 

L'historiador Josep Calvet, a Sort amb el llibre 'Sort-Tei-Aviv'. 

INVESTIGACIÓ 

Calvet narra al llibre com 
va localitzar a Israel la 
destinatària de la carta 
set dècades després 

ció de Lleida per recuperar i 
difondre els camins de fugida 
pel Pirineu de Lleida de fa
mílies jueves perseguides pel 
nazisme. 

En el marc d'aquesta inicia
tiva de la Diputació, la Rachel 
va rebre la carta de la seua 
germana el març del2018, de 
mans del llavors president de 

la corporació provincial Joan 
Reñé. Ara, Calvet ha reunit 
tota aquesta odissea al llibre 
Sort-Tel-Aviv (Pagès Editors) 
que, a més, presenta també 
una altra investigació paral
lela: l'impacte de la postguerra 
i la deportació a camps nazis 
de quatre veïns del municipi de 
Sort, entre ells un familiar del 
mateix autor. En aquest volum, 
entrellaça la història de la de
portació d'aquests quatre veïns 
i com va aconseguir localitzar 
la destinatària de la carta mit
jançant una investigació que 
li va permetre reconstruir la 
vida de les dos germanes sepa
rades pels nazis el1939. 

Antonieta Ja rne presenta el seu debut a la novel·la, 'Carrer Galera, 5' 
(LLEIDA 1 La historiadora i profes
sora de la Universitat de Lleida 
Antonieta Jarne va presentar 
ahir a la Biblioteca Pública el 
llibre Ca-rrer Galera, 5 (Pagès 

Editors), el seu debut a la no
vel-la amb una història de ficció 
però que arranca a partir de la 
memòria dels seus besavis ma
terns i recorre cinc generacions 

d'una·mateixa família a Lleida. 
L'escriptora Teresa Ibars i la pe
riodista de SEGRE Anna Sàez 
van acompanyar l'autora en la 
presentació. 

MÚSICA PRESENTACIÓ 

SEGRE I 
Dijous, 15 d'abril del 2021 

L'orgue de la catedral de Solsona, en fase de restauració. 

Festival'barroc' al 
Solsonès i la Segarra 
I MANRESA I Després de sus
pendre's l'any passat, la 
quarta edició del Festival 
Espurnes Barroques oferirà 

·setze concerts i una vinte
na d'activitats paraHeles en 
una quinzena de municipis 
del Solsonès, la Segarra, el 
Bages, l'Anoia i, per primera . 
vegada, el Baix Llobregat. 
Solsona, Guissona, Sant 
Llorenç de Morunys, Riner, 
Torà, Ivorra, Pinós, Estaràs 
i Cervera acolliran nou cites 
del festival, que es desenvo
luparà al llarg de quatre caps 

MÚSICA 

Sopa de Cabra 
anul·la el concert 
de Lleida després 
de 3 ajornaments 
La ba11da, "esgotada" 
per aquesta situació 

I LLEIDA I El concert de So
pa de Call¡a al Teatre de 
la Llotja de Lleida es va 
convertir ahir en una nova 
víctima de les restriccions 
provocades per la pandè
mia. La banda'va anunciar 
l'anuHació definitiva del 
concert, previst per demà 
divendres i que ja comptava 
amb les entrades esgotades. 
La decisió arriba després 
de tres ajornaments i el nou 
confinament comarcal. La 
cita amb el grup liderat per 
Gerard Quintana s'hauria 
d'haver celebrat el27 de 
març del2020. Primer es va 
ajornar al14 de novembre; 
després, al19 de desembre 
i, finalment, a aquest 16 
d'abril. 

La banda va comunicar 
que "músics i tècnics estem 
esgotats amb l'actual incer
tesa i restriccions de mobili
tat que han obligat a ajornar 
el concert fins a tres vega
des. Esperem retrobar-nos 
aviat per celebrar els trenta 
anys del Ben Endins". La 
Llotja tornarà l'import de 
l'entrada. 

de setmana entre el 14 de 
maig i el13 de juny. El car
tell comptarà amb Vespres 
d'Arnadí, l'Ensemble O Vos 
Omnes, l'Orquestra Barro
ca Catalana, la Jove Capella 
Reial de Catalunya o solistes 
com Arianna Savall. D'altra 
banda, la comissió impulsora 
de la restauració de l'orgue 
de la catedral de Solsona va 
fer ahir una crida pública per 
aconseguir els 70.000 eures 
que falten per completar el 
pressupost de 670.000 per 
acabar l'operació. 

MÚSICA 

El cantautor Xarim 
Aresté, dem-à a 
la Seu d'Urgell 
1 LA SEU D'URGELL 1 El cantau
tor de Flix Xarim Aresté 
oferirà demà un concert a 
la sala Sant Domènec de la 
Seu d'Urgell (20.00 hores, 
U euros/10 eures anticipa
da). Aresté presentarà els 
temes del seu últim treball 
discogràfic, Mercuri, un EP 
publicat la primavera del 
2020, en plena pandèmia. 
Inscripció prèvia i entrades 
a través de http://agenda . 
las eu. cat/cultura. 

LLIBRES 

Presentacions avui 
de Pau Juvillà i 
Joan Josep Vergé 
( LLEIDA I L'escriptor i polític 
lleidatà Pau Juvillà pre
sentarà avui a les 19.00 h 
a la llibreria la irreductible 
de Lleida la seua nova no
vel-la policíaca, Assassinat 
al Consell Polític (Pagès 
Editors). Per la seua part, 
l 'entrenador emocional 
lleidatà Joan Josep Vergé 
també presentarà la seua 
nova proposta d'autoajuda, 
Ellibro de los valores, a les 
19.30 al Cafè del Teatre. 

cfarre
Resaltado


	S202104151

