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Sant Jordi 2021 altreS celebracionS

Felip i letícia, conversant ahir amb l’actor José Sacristán, al costat del ministre de cultura a l’acte celebrat a alcalá de Henares.
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agèncieS
❘ alcalá De henares ❘ Els reis Felip i 
Letícia van presidir ahir un acte 
a la seu de l’Institut Cervantes a 
Alcalá de Henares per celebrar 
el Dia Internacional del Llibre, 
en què la poesia i el guardonat 
amb el Premi Cervantes 2020, 
Francisco Brines, absent pel seu 
delicat estat de salut, van ser els 
protagonistes. L’esdeveniment 
va suplir la tradicional entrega 

del Cervantes, que per segon 
any consecutiu no va poder ce-
lebrar-se el 23 d’abril. Val a re-
cordar que l’any passat l’havia 
de protagonitzar el poeta lleida-
tà Joan Margarit, que finalment 
va rebre la distinció de mans 
dels reis en un acte privat a Bar-
celona, uns mesos abans de la 
seua mort aquest mes de febrer 
passat. El ministre de Cultura, 
José Manuel Rodríguez Uribes, 

va anunciar durant la interven-
ció que l’acte d’entrega del Cer-
vantes es farà “aviat” a Oliva 
(València), la localitat natal del 
guardonat en aquesta edició, 
Francisco Brines, que compta-
rà també amb la presència dels 
reis. El ministre va afegir que 
el poeta “valencià universal” 
espera aquest acte “a la prima-
vera, que és la seua tardor de 
les roses”. 

El mateix poeta va tenir tam-
bé el seu protagonisme, amb la 
projecció d’un vídeo en el qual 
va llegir un dels seus poemes, 
Mi resumen, pertanyent al llibre 
inèdit Donde muere la muerte. 
L’autor, de 89 anys, va llegir el 
fragment amb veu feble, recol-
zat en un micro. L’actor José Sa-
cristán va tancar l’acte literari 
llegint un conte de Delibes i un 
poema de Machado.

Francisco Brines rebrà el Cervantes a  
casa seua a Oliva de mans dels reis
Felip i Letícia presideixen la tradicional festa del Dia del Llibre a la seu de l’Institut 
Cervantes a Alcalá de Henares || Missatge de felicitació virtual del poeta, de 89 anys
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El llibre també torna als carrers de Saragossa ■ El parc José Antonio Labordeta de Saragossa va 
acollir ahir per primera vegada la celebració del Dia Internacional del Llibre. Un espai amb més dis-
tància social que en anteriors edicions, que va servir de retrobament de llibreters, escriptors i lectors.
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❘ buenos aires ❘  
Ciutats com 
Buenos Aires, 
a la imatge, 
es van apun-
tar a celebrar 
també el Dia 
Internacional 
del Llibre.

❘ roma ❘ La pe-
riodista Mo-
nica Maggi va 
salvar llibres 
de l’abandó 
per regalar-los 
en mercats de 
la província 
de Roma.

El Dia del 
Llibre,  
pel món

Llibres gratis 
en mercats 
de Roma

Pau Castell, de 
Tremp, guanya 
un premi de l’IEC
❘ barcelona ❘ El lleidatà Pau 
Castell (Tremp, 1984), doctor 
en Història per la Universitat 
de Barcelona, va rebre ahir a 
l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) un dels Premis Sant 
Jordi que convoca cada any 
aquesta institució cultural. 
Castell va ser guardonat amb 
el Premi Rafel Patxot i Jubert 
pel treball Els estudis sobre 
la bruixeria i la cacera de 
bruixes a Catalunya (1830-
2020). Entre la història i el 
folklore. L’IEC també va en-
tregar un Premi Sant Jordi 
al músic Jordi Savall “per 
la seua trajectòria artística i 
acadèmica” i el Premi Creu 
Casas a la il·lustradora Ale-
jandra Valencia, coneguda 
com a Sandra Uve.

L’ecologia es cola 
també a les 
llibreries
❘ maDriD ❘ Llibres per reflexio-
nar sobre el malbaratament 
dels recursos naturals, assa-
jos que exploren les relaci-
ons col·laboratives entre els 
éssers vius o títols carregats 
de receptes contra la crisi 
ambiental figuren entre els 
suggeriments plantejats ahir 
des del Museu Nacional de 
Ciències Naturals per al Dia 
del Llibre. Entre les propos-
tes van destacar títols com 
Seamos tan inteligentes 
como la naturaleza (Gun-
ter Pauli), Ecoansias (Irene 
Baños), L’ajuda mútua: un 
factor en l’evolució (Piotr 
Kropotkin), Terra insecta 
(Anne Sverdrup-Thygeson) 
i Cosmos. Mundos posibles 
(Ann Druyan).
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c. SanS
❘ coll De nargó ❘ L’ajuntament de 
Coll de Nargó consolidarà l’es-
glésia de la Mare de Déu de la 
Salut de Montanissell, tancada 
al culte des de fa almenys deu 
anys per precaució, després que 
el consistori detectés “esquer-
des estructurals importants” 
en una de les parets. Aquestes 
obres permetran tornar a ofici-
ar cerimònies religioses a l’in-
terior. Actualment s’oficien a 
l’entorn del temple.

L’església, construïda al se-
gle XVIII i d’estil barroc, està 
declarada com a Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL). L’alcalde 
de Coll de Nargó, Martí Riera, 

va destacar que l’edifici no està 
en ruïnes però “té un dèficit es-
tructural important, sobretot en 
una de les parets i la teulada”, 
fins al punt que “resulta perillós 
entrar-hi”.

Riera va explicar que feia 
anys que l’ajuntament dema-
nava ajuts a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI) per poder actuar 
a l’edifici, encara que sempre els 

van ser denegats. El municipi va 
començar a sol·licitar-los sense 
èxit anys abans que el progres-
siu deteriorament de la paret 
obligués a clausurar el temple. 
Finalment, les obres per con-
solidar-lo s’executaran gràcies 
a una subvenció del departa-
ment de Cultura. Aquesta ajuda 
cobrirà una mica més del 40% 
del cost de l’obra, valorada en 

41.000 euros. El bisbat d’Urgell 
col·labora en el finançament i la 
resta de la reforma anirà a càr-
rec de fons municipals. El pri-
mer edil va celebrar que aquesta 
intervenció pugui portar-se per 
fi a terme perquè l’església obri 
de nou al culte.

Des del tancament del tem-
ple, els feligresos han hagut de 
celebrar a l’exterior els oficis 

religiosos, sempre condicionats 
per la meteorologia. Un exem-
ple d’això és l’aplec anual que se 
celebra des de fa diversos anys 
a l’entorn de l’església. L’alcal-
de va subratllar que la voluntat 
del consistori és dur a terme la 
consolidació de l’edifici aquest 
mateix any. Una vegada en mar-
xa, aquests treballs hauran de 
durar al voltant d’un mes.

els veïns han hagut de celebrar els últims aplecs de Montanissell a l’exterior.

ajuntament De coll De nargó

Consoliden una església a l’Alt Urgell 
per reobrir-la després de deu anys
Esquerdes en una paret que afecten l’estructura de l’edifici van obligar a tancar-la 
|| L’ajuntament portarà a terme obres gràcies a una subvenció de Cultura

municipis patrimoni

el teMple
construït al segle XVIII  
i d’estil barroc, està  
declarat Bé cultural 
d’Interès local

Lleida participa 
en un saló de 
turisme actiu  
a Holanda

promoció

❘ lleIDa ❘ El Patronat de Turis-
me de la Diputació i l’Associ-
ació de Càmpings de Lleida 
participen des d’ahir en un 
taller virtual del saló de tu-
risme actiu més important 
d’Holanda, dins de l’estand 
de l’Agència Catalana de 
Turisme. El certamen Fiets 
a Wandelbeurs està destinat 
al cicloturisme i senderisme, 
així com a l’oferta de natura-
lesa, sectors en els quals les 
comarques de Lleida són un 
referent. A la fira, els tècnics 
del patronat i de l’associació 
respondran a preguntes i 
conversaran amb el públic 
visitant de la fira, que tam-
bé hi participa de manera 
telemàtica.

Debat a Sant Ramon 
sobre els parcs eòlics
❘ sant ramon ❘ Sant Ramon aco-
llirà avui el primer debat a la 
Segarra sobre els parcs eò-
lics. Organitzat per joves de 
la localitat i l’Espitllera Fò-
rum d’Estudis Segarrencs, 
pretén posar sobre la taula 
els pros i contres de les cen-
trals eòliques.

Tarroja ofereix classes 
d’informàtica als veïns
❘ tarroja ❘ Tarroja oferirà a 
partir de dimarts classes 
d’informàtica als veïns. Se-
gons l’alcaldessa, Immacula-
da Secanell, es tracta d’aju-
dar, especialment els més 
grans, a millorar els seus 
coneixements ja que molts 
tràmits es porten a terme a 
través d’internet.

Facsímil amb dos 
revistes escolars del 1936
❘ fígols I alInyà ❘ L’arxiu de l’Alt 
Urgell ha editat un facsímil 
a partir de dos exemplars 
d’una revista feta el 1936 
per nens d’entre 8 i 13 anys 
que anaven a l’escola de Fí-
gols. La iniciativa naix des-
prés que una veïna trobés 
aquests documents en una 
maleta. Se n’han editat 180 
còpies gràcies a la implicació 
de l’ajuntament, el consell i 
Lo Caliu Figolà.

Entreguen els premis 
Almacellenc de l’Any
❘ almacelles ❘ Almacelles va 
entregar dijous els premis 
Almacellenc de l’Any. El de 
Voluntariat i Acció Social va 
ser per a Òscar Moliner; el 
d’Esports, per a Paola Mar-
tínez; el d’Empresa, per a Jo-
an Solé, i el de Cultura, per a 
Helena Capdevila.

Comencen les 
obres de la nova 
rotonda  
de Tremp
Una actuació que és 
objecte de polèmica

infraestructures millores

les obres de la nova rotonda de tremp i a la dreta, una pancarta contra el projecte.

❘ tremp ❘ La Generalitat ha iniciat 
les obres de la nova rotonda a 
la travessia de la C-13 a Tremp, 
l’avinguda Pirineus. Aquesta 
actuació ha estat objecte de po-
lèmica i, dijous passat, un veí es 
va ajeure sobre la calçada per 
protestar-hi en contra (vegeu 
SEGRE d’ahir). L’ajuntament 
va sortir ahir al pas de les críti-
ques i va explicar que aquesta 
glorieta “no és una decisió de 
l’equip de govern, sinó el fruit 
d’un procés iniciat el 2010 da-
vant de l’elevada sinistralitat 
de la zona”. Va recordar que el 
departament de Territori és el 
responsable d’aquesta iniciativa 
i que “no obeeix a cap altre in-
terès que millorar la qualitat de 

esmeralDa farnell

vida i la seguretat dels habitants 
de Tremp”.

Davant les acusacions d’opa-
citat per part dels contraris a la 
rotonda, el consistori va apun-
tar que va rebre el projecte de 

la Generalitat el març del 2020 
i que el confinament a partir 
d’aquell mateix mes va impe-
dir presentar-lo als veïns fins a 
finals de maig. Durant el perí-
ode d’informació pública s’hi 

van presentar al·legacions. Poc 
després, el Govern va constatar 
anomalies al projecte inicial de 
la rotonda, el va revisar i hi va 
introduir canvis després d’haver 
rebut nombroses objeccions.
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