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El Govern posa Rodríguez
i Fornells al davant de les
relacions amb el món local
L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, deixarà el càrrec després d'haver estat nomenat nou
secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran.
Segons ha manifestat el mateix
Rodríguez, veu "complex" compaginar les dues tasques perquè
"les noves responsabilitats" li
exigeixen "molta dedicació". La
renúncia no serà immediata.
Té intenció de seguir a l'alcaldia
"entre algunes setmanes i pocs
mesos" per facilitar el traspàs
amb la persona que el succeirà
al consistori solsoní i que, segons ha informat l'Ajuntament,
es coneixerà la setmana vinent
Rodríguez va assumir l'alcaldia de Solsona el gener de 2010,
arran de la mort del llavors batlle Xavier Jounou. Va revalidar el
lloc, durant tres mandats, amb
majoria absoluta: el 2011, el
2015 i el 2019. El 2017 va anunciar la seva voluntat de no presentar-se a la reelecció en els
comicis del 2019 i de deixar la
política activa. No obstant això,
l'absència d'una persona que el
substituís va fer-lo rectificar.
El seu nomenament se suma

Rescaten un
home ferit al
turmell a Torre
de Capdella
Els Bombers de la Generalitat van rebre ahir un avís a
les 8.23 hores des del refugi
de la Colamina, a la Torre de
Capdella. Fins al lloc dels fets
s'hi va desplaçar un helicòpter
dels GRAE, el qual va atendre
un home que hauria patit un
esquinç al turmell i que va ser
traslladat a l'hospital.

Recuperen el camí de
Sant Jaume a través de
la Val d'Aran i el Pirineu
La ruta tindrà 246 quilòmetres de llarg
i ha estat dividida en catorze etapes

Rodríguez i Fornells, d'ERC
al de l'alcaldessa de Vilanova de
l'Aguda, Montserrat Fornells,
com a directora general d'Administració Local.
A banda, Anna Caula com a
secretària general de l'Esport i
també l'exconsellera de Justícia
Ester Capella com a delegada de
la Generalitat a Madrid i Oriol
Duran serà secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de
Comunicació.

Cremen 50 bales de
palla d'un magatzem
ag!"k a p!"op de I~- 2
Els serveis d'emergència van ser
alertats a les 23.41 hores de dilluns per un incendi a Bell-lloc
d'Urgell, prop del quilòmetre
475 de l'autovia A-2. El foc va
cremar cinquanta bales de palla
que estaven emmagatzemades
en un magatzem agrícola, tot i
que nO es van haver de lamentar ferits ni més danys materials.
Fins al lloc de l'incendi s'hi van
desplaçar tres dotacions dels
Bombers de la Generalitat.

Un centenar d'alumnes de l'espai Orígens
realitza intercanvis amb altres Geoparcs
Els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'institut de Tremp han presentat el Geoparc Orígens en anglès i francès a alumnes d'edats similars
d'altres Geoparcs europeus. En total s'han dut a terme sis sessions
virtuals amb tres Geoparcs europeus: el Geoparc de l'lila de Lesvos
(Grècia), Hateg (Romania) i Adamello Brenta (Itàlia).

Tàrrega recull gairebé una tonelada i
mitja de deixalles dels espais públics
La campanya 'Stop residus Tàrrega', que s'ha organitzat en motiu de
la Setmana del Medi Ambient, ha recollit 1.310 quilògrams de deixalles dels espais públics de la ciutat. Des del consistori han agraït la
tasca de les entitats voluntàries, els infants dels centres educatius de
Tàrrega i de l'Agrupament Escolta, per la recollida.

Presenten el camí de Sant
Jaume Aran-Pirineus que
recorre 246 quilòmetres en
catorze etapes. Va de Sant
Bertran de Comenge fins a
Berbegal i travessa l~n i la
Ribagorça.
Bonansa
ACN
Bonansa (Ribagorça) va acollir
aquest dimarts la presentació
oficial del camí de Sant Jaume
Aran-Pirineus, una iniciativa promoguda pel Conselh Generau
d'Aran, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, la Diputació d'Osca i
la Comunitat de Comunes dels Pirineus Alta Garona. Aquest camí
que ara s'ha recuperat portarà als
pelegrins des de Sant Bertran de
Comenge fins a Berbegal, travessant la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça
i Osca fins a enllaçar amb el camí
de Sant Jaume català. En concret,
consta de catorze etapes que sumen 246,50 quilòmetres de recorregut carregats d'història.
El vicesíndic i conseller d'Economia, Turisme i Promoció

FOTO: ACN I El nou camí de Sant Jaume es va presentar ahir
Econòmica del Conselh Generau
d'Aran, Juan Antonio Serrano, va
explicar que el projecte va començar fa onze anys. En aquest
sentit, va agraïr la tasca de l'Associació Amics del Camí de Sant
Jaume de la Val d'Aran, que van
ser els propulsors inicials d'aquest
projecte, així com l'Associació
Volentaris Val d'Aran pel treball

que han realitzat per fer realitat
aquest camí.
L'itinerari recuperat del camí
de Sant Jaume Aran-Pirineus està totalment senyalitzat amb les
marques dels senders de Gran
Recorregut (GR-211 i les seves variants a la Val d'Aran, i GR-17 en
els trams de l'Alta Ribagorça catalana i Osca).

La CUP
ratifica
l'entrada de
Junts al govern
de Cervera
L'assemblea local de la Candidatura d'Unitat Popular
(CUP) de Cervera va decidir,
en una reunió celebrada el
passat divendres, 4 de juny,
ratificar la proposta d'acord
per tal d'incorporar al grup
polític de Junts per Cervera al
govern municipal de la Paeria. Des de la formació reconeixen que ,és una decisió
difícil per la contradicció que
suposa", però que ,el context
de crisi sanitària, econòmica
i social que vivim mereix un
exercici de responsabilitat
com mai" i per això s'accepta
el nou pacte de govern.

FOTO: Aj. Aitona I Els infants entren en contacte amb diferents animals

Aitona porta el 'zoo' a
l'escola Francesc Feliu
Al llarg de tota aquesta setmana
els alumn~s des de P3 fins a sisè
de primària de l'Escola Francesc
Feliu d'Aitona participen d'una
activitat pedagògica impulsada

per la Fundació Zoo del Pirineu.
Es tracta del projecte "El zoo va a
l'escola", que permet als infants
del centre entrar en contacte directe amb catorze animals.
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Projecció al
CaixaForum del
cicle 'Un estiu
de pel·lícula'
El CaixaForum lleida acull
demà (19.00 hores) una nova
projecció del cicle Un estiu de
pel·lícula, que ofereix una selecció de llargmetratges amb
històries colpidores i emocionants de diferents cultures. Es
tracta de la peHícula El cacinero de los últimos deseos, dirigida pel japonès Yójiró Takita
i que està protagonitzada per
un xef japonès molt reconegut,
que després d'haver perdut la
passió per la cuina, rep un encàrrec d'importància històrica
que el portarà a recordar les
seves pròpies arrels.

L'OJC actua
als centres
cívics de la
Bordeta i
Magraners
El cicle de concerts de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida {OJC), que té l'objectiu
d'apropar la música simfònica i de cambra a tota la
ciutadania amb actuacions
gratuïtes, arriba aquest dissabte 12 de juny als centres
cívics de la Bordeta (18.00
hores) i els Magraners
(19.30). Els concerts aniran
a càrrec del Trio Cordes Ponent, format per Conxa Boyero (violí), Xavier Balcells
(viola) i Teresa Valls (violoncel).

Pau Casals,
protagonista
del 'Diàleg amb
música' de I'IEI
L'Aula Magna de l'Institut d'Estudis llerdencs va acollir ahir el

Diàleg amb música. Pau Casals
i l'Associació Obrera de Concerts, en què Tona Montserrat,
Pepe Reche i Jordi Pardo han
glossat la tasca d'aquesta societat creada per Casals el1926
amb la finalitat d'acostar la música culta a les classes treballadores i que va ser dissolta el
1939 després de la Guerra Civil.
En l'acte, Teresa Valls va oferir
una actuació musical amb el
seu violoncel.
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Maria Barbal rebrà demà el
Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes a la seva vila natal
El guardó d'Òmnium reconeix les persones que
hagin contribuït a la cultura dels Països Catalans
L'Espat Cultural La Lira de
Tremp acollirà demà dijous
(19.00 hores) el lliurament
del guardó de la 53a edició
del premi en un acte que ha
estat creat especialment
per a l'ocasió.
Lleida
REDACCIÓ/ ACN
Instituït per Òmnium Cultural
l'any 1969 i dotat amb 20.000
euros, el Premi d'Honor de les
lletres Catalanes reconeix a una
persona que, per la seva obra literària o científica en llengua
catalana, i per la importància i
exemplaritat de la seva tasca inteHectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans i
enguany es va atorgar a l'escriptora nascuda a Tremp Maria Barbai, que és la setena dona que el
guanya. La lleidatana, en l'acte en
què es va anunciar el premi celebrat al mes de març al Palau de la
Música Catalana, va fer referència
a aquesta fita en clau femenina.

Josep Vallverdú,
Teresa Pàmies
i Joan Solà
també el tenen
El Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes també ha guardonat
en els darrers vint anys les trajectòries de tres lleidatans: els
escriptors Josep Vallverdú i Teresa Pàmies i el lingüista Joan Solà.
Des que es va instituir s'han premiat autors com Joan Coromines,
Baltasar Porcel, Antoni Badia
Margarit i Tísner, entre altres.
"El 7 m'agrada molt, però aquest
any m'està temptant el número
53", va bromejar sobre l'edició
del guardó amb què ha estat distingida. L'escriptora de Tremp va
manifestar que l'alegria que sent
per la distinció "contrasta i fa balança" amb la seva preocupació
pels temps actuals, "plens de dificultats i reptes importants: temps

FOTO: Pau Cortina {ACN) I L'escriptora nascuda a Tremp
de crisi literària, política, econòmica i social". Maria Barba I és autora d'una dotzena de novel·les
que l'avalen com una de les narradores més destacades de la literatura catalana contemporània
i ha publicat també llibres de contes, una obra de teatre i tres de
narrativa juvenil. El guardó relliga
la vinculació de l'escriptora amb

l'entitat. I és que va debutar en la
literatura l'any 1984 amb 'Pedra
de tartera', el seu títol més conegut i que va guanyar precisament
el Premi Joaquim Ruyra, que concedeix també Òmnium Cultural i
en els seus anys de joventut l'escriptora va exercir de professora
de català d'Òmnium, on va coincidir amb Maria Mercè Marçal.
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Pardinyes
convoca el
28è certamen
literari 'Cartes
de desamor'
La Comissió de Cultura de l'Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) ha convocat el
28è Certamen Literari de Cartes de Desamor i el 6è Certamen Literari juvenil de Cartes
de Desamor -adreçat a joves
d'entre 12 i 18 anys-, en dues
modalitats lingüístiques: català
i castellà. El termini de presentació de les obres és el 23 de
juny de 2021 i la dotació econòmica és de 300 i de 100 euros
respectivament. El lliurament
de premis es realitzarà el proper mes de setembre.

La lleidatana Belén Navajas
publica una obra inèdita d/un
missioner a 1/ Amèrica del 1634
La historiadora lleidatana Belén
Navajas Josa acaba de publicar
el llibre El Memorial de 1634 de

Fray Alonso de Benavides. Misiones de frontera en Nuevo México,
que molts investigadors consideren d'un important valor històric.
Es tracta d'una edició anotada
d' un document de 1634 que,
fins ara, mai havia estat publicat
en castellà, la llengua en què va
ser escrit pel missioner; nascut
el 1578 a les liles Azores, a Portugal i que es creu que va morir
el 1636 en un trajecte fins a Goa,
que també va ser el descobridor
de nombrosos pobles indígenes

Va contactar
.
per primer cop
amb pobles
indígenes
a Amèrica del Nord. L'autor relata
de primera mà el seu recorregut
per aquestes terres encara desconegudes pels europeus i va fer els
primers contactes amb aquests
nous pobl.es. Benavides, que va
escriure un altre Memorial l'any

1630, recull també en aquest
posterior la història de la primera
evangelització de Nuevo México
i parla de figures que el van precedir, com Hernan Cortés, Cabeza
de Vaca o Juan de Oñate.
la publicació està formada per
una transcripció inèdita del document original, amb nombroses
anotacions, acompanyada per
una Introducció de l'autora sobre
el treball de recerca, un pròleg a
càrrec de l'ambaixador Miguel
Angel Fernandez Mazarambroz i
un mapa desplegable que facilita
seguir el recorregut de les rutes
relatades pel franciscà.

