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POLÍTICA MUNICIPAL 

ERC i CUP s'alien a Cervera amb 
Junts després de la censura 
Aquest últim retorna al govern al cap d'un any relegat 11 

un accrd c.. u posa fi a loquetg del pressupost municipal 

X. SANTESMASSES 
1 CERVERA 1 ERC i CUP governa
ran a Cervera amb Junts, un 
any després de la m oció de cen
sura que va arrabassar l'alcal
dia a aquesta última formació. 
Els tres partits conformaran 
una majoria absoluta que po
sara fi al govern en minoría i 
a la paralisi deis pressupostos 
municipals per part de l'oposi
ció. L'alcalde, Joan' Santacana 
(ERC), va destacar que aquesta 
situació paralitza inversions 
necessaries per a la recupera
ció després de la pandemia. 
En la mateixa línia, l'exalcal
de i portaveu de Junts, Ramon 
Augé, va recalcar la necessitat 
de "superar les diferencies en 
aquests moments difícils a ni
vell economic pera Cervera". 

Un ple extraordinari dijous 
formalitzara la tornada de 
Junts al govern de la Paeria 
després d'un any a l'oposició. 
En la mateixa sessió s'haura 
d'aprovar el pressupost muni
cipal, molt similar al presen
tat el mes de mar~ passat tret 
d'alguns canvis per adaptar-lo 
al moment actual. "L'acord do
nara estabilitat a la Paeria", va 
subratllar Santacana. 

Aquesta nova alian~a con
figura un govern tripartit amb 
les tres formacions indepen
dentistes al consistori. A l'opo
sició queden els dos regidors 
del PSC, que van formar part 
del govern de la Paeria amb 

TRADICIONS RAMADERIA 

La fa~ana de la Paeria de Cervera. 

PLE DIJOUS 

Formalitzaran 
la nova alian~a de govern 
i votaran el pressupost 
municipal 

Junts des de l'inici del mandat 
fins a la moció de censura que 
va donar l'alcaldia a Santaca
na. El pacte amb els socialistes 
va ser objecte d'indignació i 
protestes en el si de l'indepen
dentisme. També queden fora 
del govern els dos membres de 
Solucions i Futur (SiF). Aquests 
van donar suport en el seu día 

a la censura contra Augé pero 
van optar per seguir a l'oposi
ció. L'alta fragmentació de la 
Paeria, en la qual nombroses 
forces tenen representació, ha 
propiciat governs de coalició 
des del 1995, després de la 
marxa de Joan Salat. Aquell 
mateix any hi va haver una 
alian~a entre cinc formacions: 
CiU, PSC, ERC, AIPN i PP. Els 
posteriors han estat formats 
per dos o tres partits. Des de 
les passades eleccions munici
pals hi ha hagut cinc mocions 
de censura. A la de Cervera 
s'afegeixen les de Gimenells, 
Malda, Ponts i la del consell 
del Sobira. 

Un ramat de vaques creua Gerri 
de la Sal en plena transhumancia 
E. FARNELL 
1 GERRI DE LA SAL 1 Un ramat d'un 
centenar de vaques i vedells 
va recórrer el cap de setmana 
l'N-260 al seu pas per Gerri de 
la Sal amb motiu de la trans
humancia, amb la qual els ani
mals es desplacen a alta mun
tanya a l'estiu. Els caps de bes
tiar, propietat de l'explotació 
Ecologica Cuberes de Gerri, 
van sortir de la finca del Prat 
del Tendet, al pont de Baén, 
van creuar el poble de Gerri 
per J'N-260 fins a l'antic nucli 
de Comte, des d'on van em
prendre el camí cap als prats 
del poble d'Ancs, a uns 15 qui
lometres, on pass aran els pro
xims cinc mesos. Així ho va 
explicar Teresa Cuberes, que 
juntament ambla seua famHia 
l'explotació, i que va acompa
nyar el bestiar fins a Ancs per
que }'impacte que pugui tenir 

Moment en que les vaques van creuar I'N-260 per Gerri de la Sal. 

el trajecte en el transit sigui 
menor. El centenar de vaques 
va obligar a tallar la circulació 
a la carretera N-260 a Gerri, 
on va suscitar la curiositat deis 

turistes. Molts deis presents no 
van dubtar a fer-se una foto 
amb les vaques mentre pas
saven pel centre del poble en 
direcció a Ancs. 

COMARQUES 1 13 1 

POLÍTICA NOMENAMENTS 

El coordinador 
de Junts al Pirineu/ 
nou delegat 
H.C. 
1 LLEIDA 1 Ricard Pérez, regi
dor de l'ajuntament d'Oli
ana i coordinador de Junts 
al Pirineu des del desplega
ment territorial del partit fa 
gairebé un any, sera el nou 
delegat de la Generalitat a 
l'Alt Pirineu i Aran. Així ho 
va informar diumenge l'exe
cutiva ampliada de Junts al 
Pirineu i el va ratificar ahir 
la direcció nacional de la 
formació que lideren Caries 
Puigdemont i Jordi Sanchez. 

Ricard Pérez substituira 
Rosa Amorós, d'ERC, enca
ra delegada de la Generali
tat. El nomenament del seu 
substitut podría avalar-se 
a l'Executiu de la setmana 
vinent, que també ratifica
ría l'exconseller i exalcal
de d'Agramunt, Bernat So
lé (ERC) com a delegat de 
l'Executiu a Ponent (vegeu 
SEGRE d'ahir). 

El desplegament de la re
presentació de la Generali
tat al territori es completa 
per part de Junts amb Teresa 
Paliares com a delegada a 
Tarragona, Rosa Vestit com 
a delegada de la Catalunya 
Central i Toni Morral com a 
representant del Govern a 
Barcelona. Per part d'ERC, 
a més de Solé ha transcendit 
també qui sera la delegada 
de la Generalitat a Madrid: 
l'exconsellera de Justícia Es
ter Capella. 

PARTICIPACIÓ 

Tarrega fOnvoca 
el seu segon 
pressupost 
participatiu 
1 TARREGA 1 L'ajuntament de 
Tarrega ha convocat el seu 
segon pressupost participa
tiu, al qual destina 100.000 
euros. El regidor de Parti
cipació, Carlos Vílchez, va 
explicar que "comen~a des
prés d'executar les propos
tes guanyadores de la pri
mera edició". L'alcaldessa, 
Alba Pijuan, va afirmar que 
hi ha interes entre la ciuta
dania. "Alguns ja s'han or
ganitzat demanant suport 
per als seus projectes';, va 
dir. Fins al30 de juny es po
dran presentar propostes, a 
través d'urnes instaHades a 
l'ajuntament o al web www. 
decidimtarrega.cat. Seran 
objecte d'examen tecnic i 
debat ciutada per poder tri
ar les propostes finalistes 
que es votaran. 

Ricard Pérez. 

PERFIL 

Ricard Pérez és 
funcionari de Justícia 
i regidor a l'oposició 
a Oliana 

Ricard Pérez és actu
alment regidor de Junts a 
l'oposició a l'ajuntament 
d'Oliana i ha estat regidor 
de l'equip de govern en els 
dos mandats anteriors, en 
els quals va exercir de tinent 
d'alcalde. 

Pérez tindra com un dels 
principals reptes en el nou 
carrec el desptegament de 
la representació de la Ge
neralitat al Pirineti amb el 
nomenament de directors de 
serveis de les conselleries. 
Aquest desplegament no s'ha 
arribat a consolidar en les 
darreres legislatures. 

Cultiu ecologic de 
cereal al Jussa 
1 TREMP 1 Un estudi al Jussa 
revela que un 39% d'agri
cultors fan, en alguna me
sura, producció ecologica. 
Onze conreen cereal eco
logic mentre que 16 seguei
xen amb el m o del productiu 
convencional. 

Demanen investigar 
danys ecologics a Aran 
1 VIELHA 1 Convergéncia Ara
nesa demana a la CHE que 
investigui la destrucció del 
canal de descarrega del salt 
de Varrados de fa un any 
que va danyar !'ecosistema. 

Tornabous denuncia un 
furt de cable telefonic 
1 TORNABOUS 1 Tornabous ha 
denunciat el robatori d'l,S 
km de cable de Movistar 
que afecta l'escola i veins. 
La companyia preveu que 
els abonats recuperin el ser
vei aquesta setmana. 
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e MAD ¡QUES La Seu projecta noves excavacions al 
~ centre cultural Les Monges. 

1 

wwwsegrecom'comarques 1 P-15 1 

El barri antic de Fraga reclama un 
parquing al solar de la Casa Dueso. 
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MUNICIPIS REIVINDICACIÓ 

Ramaders de I'Aita Ribagor~ temen que la 
liquidació del grup Nozar els deixi sense pastures 
Els antics amos de Boí Taüll venen 247 hectarees de sol rústic al costat de les pistes on pastura el bestiar 
11 LaJ .l e a vu. 1 e Bo1 de en a que es n d e historie i exigeix mantenir-lo 

E.FARNELL 
1 LA VALL DEBO[ 1 Una vintena de 
ramaders de Taüll temen que
dar-se sense 247 hectarees de 
pastures propietat de !'empresa 
Promocions Turístiques de la 
Vall, filial del grup Nozar i anti
ga propietaria de l'estació de Boí 
Taüll. Són 368 finques de sol 
rústic a prop de les pistes d'esquí 
que la firma preveu subhastar, 
en el marc del seu procés de li
quidació. Els ramats sempre hi 
han pasturat i tant els ramaders 
com l'ajuntament ho conside
ren un dret historie. Reclamen 
conservar-lo quan els terrenys 
canviin de mans. 

El pie de la Vall de Boí va 
aprovar per unanimitat dime
eres passat donar suport als ra
maders en aquesta demanda. 
L'acord va tirar endavant amb 

PRESERVAR EL DRET 

El consistori reclama que la 
liquidació preservi el dret 
deis ramaders a beneficiar-se 
de les pastures 

els vots d'ERC, al govern, i de 
Junts, a l'oposició. L'alcaldessa, 
Sonia Bruguera-(ERC), va expli
car que sol·licitaran als liquida
dors de l'empresa preservar el 
dret dels ramaders a aquestes 
pastures. 

"Antigament, aquests ter
renys eren dels ramaders del 
poble, que van vendre per fer 
l'estació d'esquí. Des d'ales
hores totes les empreses han 

BoíTaüll i Nozar 
1 El grup ímmobiliari Nozar va 
adquirir el 2004 una participació 
majoritaria de l'estació de BoJ 
Taüll, inaugurada el1991 i fins lla
vors en mans d'Agrupació Mútua. 
la va explotar a través d'una filial, 
la societat Promocions Turístiques 
de la Val l. 

Concursos de creditors 
1 Nozar porta més d'una decada 
en concurs de credítors, des de 
l'esclat de la crisí immobilíiHia la 
decada passada. El grup va entre
gar en primer lloc els hotels del 
Pla de I'Ermita en dació en paga 
de deutes, i posteriorment !'esta
ció de BoíTaüll el2014. 

Estació en mans del Govern 
1 El Govern va assumir l'estació 
per evitar que tanqués. la va ar
rendar a Promocions Turístiques 
fins que aquesta va rescindir el 
contracte el2018 i la gestió va es
devenir pública, primer amb Ac
tius de Muntanya i ara amb FGC. 

respectat l'accés a la pastura, 
pero ara els ramaders temen 
que }'empresa que s'adjudiqui 
les finques en subhasta no ho 
tingui en compte", va explicar 
Bruguera. L'alcaldessa va apun
tar que la licitació podría tenir 
Iloc a l'estiu, i incloure els últims 
lots de la liquidació (vegeu el 
desglossament). 

Per la seua part, el portaveu 
de Junts al consistori, Josep Llu-

INFRAESTRUCTURESCARRETERES 

Acaba la millora de tres 
quilometres més de I'A-2 
X.R. 
1 LLEIDA 1 L'Estat ja ha acabat la 
millora del ferm d'un altre tram 
de 3 quilometres de l'A-2, entre 
les sortides de Corbins i l'en
lla~ ambla C-13 en direcció a 
Saragossa. El subdelegat del 
Govern central a Lleida, José 
Crespín, va avanr;ar ahir que 
dilluns vinent comenr;aran els 
treballs en el mateix tram, pero 
en sentit Barcelona. La previsió 
és que durin 4 setmanes, enca
ra que podrien acabar abans. 

Així mateix, la setmana del 21 
al 25 no hi haura obres a cau
sa que el dia 24 és festiu. Val a 
recordar que la cal~ada en di
recció a Saragossa passara a ser 
bidireccional en aquest tram de 
l'autovia, tal com ja va succeir 
en els altres punts de l'A-2 que 
s'han millorat. Aixo ha provo
cat retencions quilometriques 
en moments puntuals. L'Estat 
preveu invertir 7,6 milions a 
renovar el ferm d'aquesta via 
entre Torrefarrera i els Alamús. 

CLAUS 

Una de les finques del Pla de I'Ermita que sortiran a sub hasta. 

Altres actius de la filial 
lla filial de Nozar va subhastar fa 
més d'un any immobles al Pla de 
!'Ermita, com un local i una pisci
na. Un empresari valencia els va 
adquirir. 

ís Farrero, va donar suporta la 
demanda deis ramaders pero 
va criticar que l'ajuntament 
no participés el 2019 en una 
subhasta anterior per adjudi
car aquests mateixos terrenys. 
Aquella primera licitació va 
quedar deserta. 

"Llavors era el moment d'ad
quirir a un preu més baix aques
tes finques i s'hauria garantit per 
sempre l'accés a les pastures", 

MUNICIPIS PLE 

Oltims passos de la liquidació 
1 La venda de terrenys rústics a 
la Vall de Boí és un deis últims 
passos del procés de liquidació 
de Promocions Turístiques de la 
Val!. 

va valorar. "El consistori havia 
d'haver defensat més aquestes 
finques rústiques, perque ara 
estan en un concurs, no depenen 
d'una empresa i no sabem si es 
podran mantenir aquests drets 
o si estan registrats", va afegir. 
L'equip de govern.de la Vall de 
Boí no descarta presentar una 
oferta per aconseguir els ter
renys. "Hem de valorar I'opció", 
va dir Bruguera. 

Altres terrenys que 
han deixat de ser 
urbanitzables, a 
l'espera de venda 
• Juntament amb ellot 
de les 368 finques del Pla 
de !'Ermita, hi ha encará 
dos lots més de terrenys 
al municipi pendents de 
la liquida ció de la filial de 
Nozar, Promocions Turís
tiques de la Vall, a l'Alta 
Ribagor~a. Es tracta d'un 
lot que inclou terrenys i 
solars urbanitzables, el 
SAU-2 i un altre, el SAU-3, 
que tot i que anteriorment 
també era urbanitzable, 
ara ja ha perdut aques 
ta categoría, va apuntar 
Bruguera. Una vegada 
adjudicats aquests béns 
la liquidació de !'empresa 
haura conclos, va explicar 
l'alcaldessa. El 2020, una 
empresa amb seu a Bar
celona, Elements Outdoor 
Services i vinculada a la 
firma valenciana Gestión 
2000, es va adjudicar la 
zona de lleure del resort 
de Boí Taüll al Pla de I'Er
mita, que inclou una pis
cina, pistes de tenis i una 
discoteca, entre a ltres 
equipaments. L'empresa 
va pagar 190.000 euros 
pel resort de Boí, que té 
una extensió de més de 
14.000 inetres quadrats 
de superfície. 

Tremp cedira terreny a la conselleria 
de Salut pera un nou edifici d'oficines 
1 LLEIDA 1 El pie de Tremp va 
aprovar ah ir iniciar els tramits 
per cedir a Salut una parcel·la 
darrere del centre cívic Tarra
quet. L'alcaldessa, Pilar Cases 
(ERC), va explicar que alla es 
construira un edifici per a les 
oficines del CAP de Tremp, a 
fi de poder ampliar les depen
dencies del centre d'atenció 
primaria. També es va rati
ficar per unanimitat una mo
dificació del pressupost per 
incorporar-hi uns 300.000 

euros del romanent de tre
soreria. Destaca una parti
da per substituir comptadors 
d'aigua i poder fer lectures a 
distancia. Suposara una inver
sió de 334.000 €, deis quals 
138.000 els aporta l'ajunta
ment i compten anib subvenci
ons de la Diputació. També hi 
ha 37.000 euros per comprar 
amb ajuts de l'ens provincial 
un local i un terreny al carrer 
Tarragona, adjacent a l'esco
la Valldeflors. El posaran "a 

disposició d'Educació" perque 
hi habiliti una sala polivalent. 
Uns altres 23.000 euros es 
faran servir en el projecte de 
l'escola de música. L'ajunta
ment ja ha utilitzat 1,1 milions 
d'euros del seu romanent. 

D'altra banda, la primera 
tinent d'alcalde, Anna Ritz, va 
assenyalar que el día 19 tin
dra lloc un a e te en memoria de 
les víctimes de la Covid. Un 
brot a la residencia de Tremp 
va treure la vida a 61 usuaris. 
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DANSA CERTAMEN 

Cultura SEGRE 
. Dimarts, 8 de juny del 2021 

Presenten un Dansaneu de premi 
El festival, distingit amb el Nacional de Cultura 2021, oferira una vintena d'espectacles del25 de 
juliol a 1'1 d'agost 1 An b conviddts com Mish·ma, L-Aaria del Mar Bone i Joan Garriga 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA/BARCELONA 1 Tot just de u di
es després de rebre un deis Pre
mis Nacionals de Cultura 2021, 
el Dansaneu va presentar ahir 
el seu programa més ambiciós 
per celebrar la trentena edició, 
del 25 de julio! a 1'1 d'agost. El 
Festival de Cultures del Pirineu, 
denominació oficial des de la re
fundació del certamen el2015, 
oferira una vintena d'especta
cles, amb artistes convidats com 
Mishima, Maria del Mar Bonet, 
Joan Garriga o Roger Mas. La 
directora del festival, Rut Mar
tínez, i el president del Consell 
Cultural de les Valls Aneu, Fer
ran Rella - que !'impulsa des del 
1992-, van presentar la nova 
edició al matí a l'Institut d'Es
tudis Ilerdencs i, passat el mig
dia, al Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC), al costat de 
les pintures murals originals de 
Santa Maria d'Áneu, un deis es
país emblematics d'espectacles 
del Dansaneu. 

A l'IEI, la vicepresidenta, 
Estefania Rufach, va valorar el 
festival com "un dels esdeve
niments culturals més atractius 
que es pot gaudir a les comar
ques de Lleida a l'estiu, amb una 
projecció exterior i un cartell 
que situen el nom del Pirineu 
en un lloc destacat de l'ambit 
cultural". 

Rut Martínez, Estefania Rufach i Ferran Rella, ah ir en la presentació del Dansaneu a I'IEI. 

A les sales del romanic del 
MNAC, la directora general de 
Cultura Popular, Maria Angels 
Blasco, es va afegir a una pre
sentació que va comptar també 

ART CONTEMPORANI 

amb l'actuació del ballarí Mario 
G. Sáez, que va oferir un aperi
tiu de Tradere, de la companyia 
de dansa Laia Santanach, una 
coproducció del Dansaneu amb 
el Mercat de les Flors, Pira Me
diterrania de Manresa i el Ba
llet National de Marseille. Rut 
Martínez va repassar la vintena 
de propostes artístiques, que 
barrejaran la dansa, la música i 
el patrimoni de les Valls d'Aneu 
des de diferents perspectives: 

Chiharu Shiota 'intervé' 
al Liceu després del seu 
projecte a Planta de Sorigué 
ACN/J.B. 
1 BARCELONA 1 Artista convidada de 
la temporada del Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona, la cre
adora japonesa Chiharu Shiota 
va culminar aquest cap de set
mana la instaHació al Saló deis 
Miralls d'una gran obra bateja
da com Last hope, que dialoga 
amb els compassos musicals del 
Winterreise, el testament musi
cal de Schubert. 

La pe~a, de grans dimensi
ons, indaga sobre la memoria, 
la for~a del silenci i el poder de 
l'art sobre la mort. Desenes de 
partitures amb els lieders del 
compositor alemany sobrevolen 
entre un univers format per cen
tenars de fils en una instaHació 
que podra visitar-se des d'avui 
i fins al27 de julio!. Aquest és 
el segon projecte de !'artista ja-

ponesa establerta a Berlín que 
ha estrenat en tot just uns di es 
a Catalunya. 

Dijous passat, Shiota va pre
sentar a l'espai Planta de Sori
gué, a Balaguer, la seua primera 
instal-lació amb caracter perma
nent a Europa, In the beginning 
was ... , que podra contemplar-se 
a partir d'aquest cap de setmana 
en visites concertades. En el cas 
del Liceu, !'obra de la creadora 
nipona podra veure's els dies de 
funcions i, durant aquest mes, 
en visites programades els di
mecres i dissabtes al matí. La 
col-laboració amb Shiota és una 
de les propostes del director ar
tístic del Liceu, Víctor García de 
Gomar, que busca fer del teatre 
un centre de les arts d'opera i 
d'altres disciplines com les He
tres o les arts visuals. 

la del patrimoni monumental 
i arquitectonic, principalment 
les esglésies aneuenques on se 
celebraran alguns espectacles; 
la de la naturalesa, presenten 
diversos eixos del programa 
i central en activitats com les 
excursions naturalistes, que 
aquest any seran nocturnes; i 
la immaterial, protagonista en 
produccions especials com la 
recuperació del ballet inedit de 
Robert Gerhard Els focs de Sant 

]oan, inspirat en la festa de fa
lles d'Isil. Ahir mateix van sortir 
a la venda 1.500 entrades pera 
les obres de pagament a www. 
dansaneu.cat. 

La presentació, 
alleidaTV 

SEGRE .• ~ 
~pfuc 

Vegeu el video al 
mobil amb el codi. 

'Last hope', la instal·lació de Chiharu Shiota al Teatre del Liceu. 

DETALLS DEL CARTELL 

Espectade inaugural 
1 25 de juliol: Solo de dansa de 
Cese Gelabert a Santa Maria 
d'Aneu (12 €/8 €). 

Memoria historica 
1 26 de juhol: Recital de Silvia 
Bel i Roger Mas en record de 
les víctimes del Prat de Fuster, 
!'abril del1938 (12 €/8 €). 

Artur Blasco 
1 27 d , Juliol: Concert de can
~ons de tradició oral a l'església 
de Sant Joan (12 €/8 €). 

Maria del Mar Bonet 
127 de Julio!: Amb Borja Pena I
ba i la bailarina Núria Guiu, a 
Santa Maria d'Aneu (20 €/15 €). 

'Els focs de Sant Joan' 
1 29 de juliol: Ballet inedit de 
Robert Gerhard a Santa Maria 
d'Aneu (12 €/8 €). 

Joan Garriga 
1 30 de juliol: Concert de pre
senta ció d'fl ball i el plany, al 
Recinte Fira l (12 €/8 €). 

Mishima 
131 de juliol: Concert i estrena 
de Tradere, de Laia Santanach, 
al Recinte Firal (20 €/15 €). 

Especial lO anys 
1 1 d'agost: Amb Carola Ortiz i 
Nilak, al Recinte Firal (12 €/8 €). 

LITERATURA 

Maria Barbal 
rebra el Premi 
de les Lletres 
dijous a Tremp 
1 TREMP IOmnium Cultural en
tregara el 53 Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes, que 
va concedir el mar~ passat 
a Maria Barbal, en un acte 
oficial dijous vinent a Tremp, 
per exprés desig de !'autora 
de Pedra de tartera, nascuda 
a la capital del Pallars Jussa 
el1949. 

L'espai cultural La Lira 
acollira aquesta singular 
entrega de premi, lluny de 
Barcelona, en un acte creat 
especialment per a l'ocasió, 
a partir de les 19.00 hores. 
L'esdeveniment podra se
guir-se en directe a través del 
canal de YouTube d'Omnium 
i també amb una projecció al 
pavelló del Casal de Tremp, 
amb entrada gratuita pero 
previa reserva a través del 
web de l'ajuntament. 
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