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Els jutges de pau condemnats a la desaparició
lum verda al Projecte de Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia o el que és el mateix: sentència d'aboliciÓ dels jutges de pau. Figura molt arrelada i
respectada a arreu del nostre país i que fa anys
que dona compliment als tres paràmetres que
diu perseguir l'esmentada Llei: eficàcia, agilitat i
sostenibliitat.
És vital fer una defensa aferrissada per
ev1tar que aquesta figura desaparegui o sigui
substitu'ida, si més no, a Catalunya. Els jutges
de pau són els mediadors amb més experiència
de l'Administració de Justícia, fa anys que la
practiquen evitant que molts assumptes arribin a
la jurisdicció ordinària, col•lapsada per definició,
que sí que requereix una solució.
Deia la consellera de Justícia, molt encertadament:
"els jutges de pau són els metges de capçalera
de la justíc1a" Actualment el país te 898 jutges
de pau, el 95% dels municipis compten amb
aquesta figura donant cobertura de proximitat a
tot el territori català. Aquesta proximitat és garantia d'èxit de
molts dels expedients que inicia, ja que es tracta d'una figura
de reconegut prestigi al municipi que a la vegada coneix de
primera mà l'entorn social on exerceix les seves funcions.
QUI ho hag1 necessitat sap entén a què em refereixo. Acords.
Soluc1ó del conflicte, ràpida i econòmica i filtre necessari a la

És un nou intent de
centralització, una excusa
per atacar directament les
nostres competències

Gracias, Seròs

justícia ordinària.
. Fer desaparèixer els jutges de pau és un
fet greu que, a més, envaeix competències
contemplades a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya. Aquesta gravetat es multiplica
si parlem de l'Alt Pirineu: el Partit Judicial
de Tremp engloba tres comarques, on
el Jutjat està a més d'una hora de molts
dels pobles que en formen part. Perdre
els Jutjats de Pau és perdre un servei
municipal que, al seu torn, allunya la
justícia de la ciutadania.
És un nou intent de centralització del
Govern espanyol, una excusa per a dur
a terme un atac directe a les nostres
competències, ja que el pretext amb el
que es vol eliminar els Jutjats de Pau és,
justament, el sentit de la seva existència.
Aquesta Llei ens portarà una justícia més
cara, més ineficient i menys sostenible.
Impropi d'un govern que s'autoanomena
"el més progressista de la història" i que a més ho ha fet
d'esquenes als municipis i als propis interessats.
No puc acabar sense agrair la feina feta a aquests mediadors
nats i a les seves secretàries, que porten tants anys fent tan
bona feina i que, esperem, la puguin continuar fent. Gràcies
i llarga vida als jutges de pau.

que el de la satisfacción propia, porque a su edad, na-
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EL TORNO
LUIS ANGEL PÉREZ DE LA PINTA

I pensar en cómo seré yo cuando no tenga
que trabaJar para gente de fuera de casa (los
de la familia, a padres y abuelos, les hacemos
trabajar s1empre) da ba por hecho siempre que pasaría
bastante tiempo yo solo por ahí, leyendo, paseando y,
según cómo y Sl me dejan, escribiendo aún cosas así
como esta. No me he imaginada nunca participando
en saraos y actividades varias como los que veo que,
casi siempre, organizan por aquí donde vivo yo ahora las diferentes asociaciones de jubilados y similares
para disfrute general. A Maricarmen, que siempre ha
sido mas sociable y divertida que quien suscribe, sí que
la veo en tales actividades y, es mas, inclusa organizandolas Supongo que todo tiene que ver con que, de
natural, siempre he sido mas de puertas para adentro
y lo de relac1onarme lo he limitada a pequeños círculos
de confianza. Este mes, sin embargo, he podido comprobar que
me equivoca ba al proceder así y la culpa de mi caída del ca ballo
la han tenido unos señores y señoras que peinan canas hace
años, v1ven en Seròs (lleida), tuvieron a bien contratarnos a
Maricarmen y a mí para que les enseñasemos a manejarse meJOr con móviles y similares y han hecho que, sinceramente, me
hayan entrada ganas de jubilarme yo también cuanto antes.
Ser viejo, dicen, es aburrido (y esa pensaba yo, porque mis
abuelos lo eran un poco) pero estos veteranes serosenses me
han demostrada, casi sin proponérselo que, aunque eso de que
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die va a examinaries y, menos aún, unos tocacampanas
como nosotros. Todos , a su manera aprendieron casas y, lo que mas nos alegra, es que pudieron mostrarlas, imagina mos Maricarmen y un servidor, orgullosos
a sus hijos, nietos, sobrinos y demas familia. El abuelo
Donato y la abuela Angeles, mis abuelos, tuvieron en
vida sólo un móvil de esos con teclas gordas para llamarnos de vez en cuando y yo, pese a lo mucho que
les quería, no fui nunca capaz de encontrar ni el tiempo ni las ganas para en~eñarles todo lo que nuestros
alumnos de Seròs han podido conocer estos días. En
sus sonrisas, sus miradas de asombro ante lo que conot ro mundo es posi ble sea mentira, sí que es cierto que es posible otra manera distinta de disfrutar de eso que llaman tercera
edad, jubilación, vejez o como quieran llamarle ahora los apóstoles de la corrección política.
Durante ni mas ni menos que tres semanas la compañera de
mis días y un servidor, hemos tenido la suerte de compartir
tardes, risas, horas xdescubrimientos con hombres y mujeres
inteligentes, curiosos, despiertos y encantadores a los que, ni
los años ni las dificultades, les han quitada las ganas de seguir
aprendiendo y ser mejores. Lo hacían, encima, sin mas interés
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ra, a Elvi y a Domènec, presidentes de la Associació de ~estres
ses y la Associació de Jubilats de Seròs por confiar en nosotros
para una actividad tan bonita y necesaria y gracias, también,
a Isabel y Conrada, alumnos mfos de otro curso parecido en
otro lugar diferente por habernos abierto su casa, su pueblo
y su amistad y ayudarnos a recordar qué cosas son las que de
verdad importan inclusa cuando trabajas. Muchas, muchas,
muchas gracias, Seròs.
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seguían hacer y, sobre todo, en lo felices que estaban
cuando se acabó el curso, supe ver, ni que fuera por un
momento la sonrisa de mis abuelos. Gracia s, por tanto, prime-

mitJans d'inr~rmació
'comunoc•a•

.
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La Trobada Empresarial al
Pirineu comença avui amb la
sostenibilitat com a eix central

La Torre de
Capdella farà
activitats en
contra del
masclisme
L'Ajuntament de la Torre de
Capdella organitza, des de la
regidoria de cultura, un programa d'activitats contra la violència de gènere, els dies 11 i 12
de j uny. Els actes començaran
el dissabte a la tarda a la Torre de Capdella, amb l'activitat
Posem color a les violències de
gènere, que consistirà en pint ar
un mural entre tots i totes amb
l'artista Andrea Vives de Brimbac. Aquest mura l es penjarà
després en un lloc visible del
municipi. A continuació, es farà
un concert de la banda Le Nais,
amb la cantant Naida Castel.

La jornada se celebrarà fins 'demà i reunirà més de
600 professionals amb ponents com Josep Piqué
Lleida
ACN
La 33a Trobada Empresarial al Pirineu, que tindrà lloc avui i demà
a la Seu d'Urgell, posarà la mirada
en la innovació i la sostenibUitat
com a eines imprescindibles per
al creixement de les empreses.
L'edició, que espera consolidar el
nombre d'assistents i reunir més
de 600 professionals, també donarà protagonisme al teixit empresarial del territori a través de
les experiències i casos d'èxit de
diverses empreses lleidatanes.
Entre els ponents, destaquen
l'empresari i exministre Josep Piqué o la directora de Greenpeace
Espanya, Eva Saldaña. La trobada
la inaugurarà el president de la
Generalitat, Pere Aragonés, i la
cloenda anirà a càrrec d'un representant del govern espanyol, encara per concretar.
La jornada manté la ubicació
estrenada l'any passat i es farà de
nou al palau d'esports de la Seu
d'Urgell, per garantir la distància de seguretat interpersonal.
També recupera les dates habituals de la trobada al mes de juny,
després que la pandèmia endarrerís a l'octubre l'edició passada.
La 33a Trobada Empresarial al
Pirineu es celebrarà sota el títol
'Innovació i sostenibilitat: palanques per al creixement empresa-
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Podem critica
la reparació
prevista a la
carretera A-2,
a Cervera

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de la presentació del certamen que es va fer a Lleida
rial'. El president de la trobada,
Josep Serveto, va assenyalar que
les empreses que volen créixer
actualment ho han de fer "innovant de forma sostenible". "Han
de buscar l'equilibri entre el creixement econòmic i tenir cura del
medi ambient i benestar social",
ha explicat durant la presentació

Balaguer torna a sumar-se
a la campanya 'Compra i
descobreix Catalunya'
La ciutat de Balaguer se suma un
any més a la campanya 'Compra
i descobreix Catalunya', que se
celebra des del passat 1 de juny
en 33 municipis de tot el país.
Tindrà lloc durant tot el mes i,
un any més, "l'objectiu és donar
suport al petit comerç i promocionar el turisme local i de proximitat", segons va explicar ahir
la paera de Promoció Econòmi-

A

ca, Ester Guarné. Es tracta de la
12a campanya 'Compra i descobreix Catalunya' organitzada per
la Xarxa de Barris Antics amb
Projectes, formada per un total
de 33 municipis, i amb el suport
de les Diputacions de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona. Ba laguer és el setè any que hi participa i aquest any es fa extensiva
a tota la ciutat.

de la Trobada Empresarial que
s'ha celebrat aquest dijous al Parador de Lleida.
D'altra banda, un dels objectius de la trobada per aquesta
edició és el de promoure el talent
jove. Amb aquesta aspiració, Serveto va animar a les empreses patrocinadores a convidar a assistir

a les jornades als menors de 35
anys que formen part dels seus
equips. El president de la trobada
va detallar que enguany el nombre d'espònsors ha augmentat un
40%, fet que permet consolidar la
jornada com l'esdeveniment empresarial de referència del teixit
empresarial català.

El grup parlamentari d'Unidas
Podemos - En Comú Podem
(UP-ECP) al Congrés dels Diputats ha qüestionat al Ministeri
de Foment que només hagi publicat la licitació per a la reparació d' un tram de 8 quilòmetres de l'autovia A-2 en els dos
sentits de la marxa a l'alçada de
Cervera, però afectant només
de manera estructural el carri l
dret, mentre que als altres es
prevei,J una actuació superficial. UP-ECP demana per què no
s'actua de forma estructural en
tots els carrils de la via.
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assumint reptes i
COMPLINT COMPROMISOS

Eff d&f!~ OAO.
8ol(o. ?fllo.rlo./
www.voltes.com ·

La IIJañana

DIJOUS 9 DE JUNY DE 2022

Agramunt assumirà la
gestió durant 50 anys
del Pilar d/ Almenara
L'Ajuntament aprovarà avui en ple la
cessió per part del l'actual propietari
Agramunt,
REDACCIO
l'Ajuntament d'Agramunt assumirà la cessió del Pilar d'Almenara i la capella de Sant Vicenç de
la mà de l'actual propietari, Josep
Ball, que el cedirà al municipi per
un període de SO anys. La cessió
s'aprovarà en un Ple extraordinari avui dijous amb l'objectiu
de preservar, protegir, conservar
i difondre turísticament aquest
monument històric artístic nacional, declarat bé d'interès nacional l'any 1947, i que forma part
del patrimoni arquitectònic, cultural i artístic d'Agramunt i el conjunt de Catalunya. Aquesta torre
datada entre els segles Xl i Xli va
ser objecte d'un acte vandàlic el
març de l'any passat quan va patir diverses pintades a l'exterior
i l'interior. Els Mossos van detenir dos joves a Mollerussa per
aquests fets. El Ple extraordinari
de l'Ajuntament d'Agramunt també sotmetrà a votació l'aprovació
d'un conveni amb l'Institut Català
del Sòl per l'ampliació del polígon
industrial. Es preveu el desenvo-
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Salut constitueix la nova
àrea bàsica de Guissona que
atendrà unes 8. 700 persones
El Departament de Salut ha
aprovat la creació de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Guissona -la
Segarra dins de la Regió Sanitària Lleida, que s'ha constituït a
partir del desdoblament de l'ABS
Cervera, l'única que hi havia fins
ara la comarca. Des de 2004,
quan es va instaura el centre
d'atenció primària (CAP) Guissona (fins llavors consu ltori local),
l'ABS Cervera era una àrea de
salut amb dos CAP: el de Cervera i el de Guissona. Ara, amb la
nova ordenació territorial, la comarca disposarà de dos ABS diferenciades que comptaran amb
recursos d'atenció primària proporcionals a la població assigna-

da a cadascuna d'elles. La nova
ABS donarà servei a unes 8.700
persones. Un cop constituïda i
en marxa la nova ABS, l'at enció
urgent 24 hores es prestarà des
del CAP Guissona.
Aquesta modificació de l'ordenació territorial respon a les
demandes dels professionals del
mateix ABS Cervera, dels mun icipis implicats i de la Regió Sanitària Lleida, per. ta l de donar
u na millor resposta sanitària a la
població de la zona. La petició ve
motivada, entre d'altres aspectes, pel creixement de la població de l'àrea de Guissona, que ha
passat dels 3.600 habitants l'any
2009 als 8.000 actuals.

La Fira de Sant Ermengol i
la Fira del Vi de Talarn fan
promoció conjunta i creuada

FOTO:ACN / Imatge del Pilar d'Almenara, a Agramunt
lupament urbanístic del sector de
sòl urbanitzable anomenat PP08,.
D'aquesta manera, es vol donar
sortida a la demanda de sòl industrial maRifestada per un conjunt

La Fira de Sant Ermengol de la
Seu d'Urgell participarà activament aquest dissabte 11 de juny
a la 10a Fira de Vi del Pirineu, a
Talarn, iniciant així l'acord a què
han arribat els ajuntaments dels
dos municipis per tal de tenir

d'empresaris arrelats al municipi. En total, es preveu urbanitzar
163.000 metres quadrats, el que
suposa un 48% de la superfície
del sector.

RECOMANACIÓ DE REG- ZONA LlEIDA
NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS
(M3/HA). DELS AL 14 D'ABRIL
SERÓS
l!llillll

CULTIUS

La Federació
del PSC de
Lleida celebra
la seva primera
Festa de la Rosa
el diumenge

Albert Om emet des de Terradets
El programa "Islàndia'~ dirigit i conduït per Albert Om, que s'emet
de dilluns a divendres de 19.00 a 20.30h aRACI, es va emetre ahir
en directe des de l'Hotel Terradets de Cellers, al Pallars Jussà.
L'emissió s'ha fet a l'aire lliure per a tot Catalunya just davant de
l'embassament de Terradets I FOTO: RAC1

La Federació del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i
Aran celebrarà el diumenge, 12
de juny, la seva primera Festa de
la Rosa. La celebració, que aplegarà dones i homes socialistes
d'arreu de la demarcació, tindrà
lloc al Parc del Graó d'Al picat. La
Festa comptarà amb la participació del Ministre de Cultura i
Esports, Miquellceta. El Primer
Secretari de la Federació, Òscar
Ordeig, va explicar que, "portàvem molts anys plantejant de
ce lebrar al territori una Festa de
la Rosa".

presència creuada en ambdós
esdeveniments. Així, a la Fira de
Vi del Pirineu s'hi podran trobar
quatre formatgers artesans del
Pirineu i la Fira del Vi del Pirineu
serà la responsable de l'estand
del vi a la Fira de la Seu.
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Pomera

343

318

335

355

Pere r

363

337

355

376

Presseguer agost

107

99

105

111

Nectarina juliol

427

396

418

443

Alfals mínim

192

178

188

199

Alfals màxim

470

436

460

487

Pressegue r juny

427

396

418

443

Presseguer agost ROC

99

96

89

90

Ametller (reg suport )

197

183

193

193

204

190

Olivera (reg suport)

214

198

209

209

221

206

Blat

212

197

427,3

396,4

418,8

418

442,5

41 2,3

o

o

o

o

42

o

----
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Panís

Evapotranspiració de
ref. (ETo)
Pluja efectiva

-------

208

-- -

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agromet eorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 3D de març al 6 d'abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l'aigua
en el sòl han d'iguala r els consums d'aigua del cultiu . Les dades es refereixen
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d'aigua i per
plena disponibilitat d'aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m3/ ha a I/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.
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TRAJL RUNNING ~ Copa Catalana

ATLETISMO ~ Alta montaña

El atletisme de la Pobla de
Segur logra cuatro triunfos
en la Copa Catalana

La 9a carrera de alta
montaña 'La R' alera'
espera 350 inscrites
En Tírvia, el domingo 19 de junio
La Diputació de lleida
acogió ayer la presentación de una nueva edición de
'La Ribalera', que se celebra
en la localidad del Pallars
Sobirà.

FOTO: C.E. Pallars Jussà I Rabab Ouzemmo, campeona en sub-14
Cuatro atletas del Club d'Atletisme Pobla de Segur: Clàudia
Llesuy, Rabab Ouzemmou, Oleguer Segú y Joana Cortés, consiguieron alzarse con la primera posición en la clasificación
general de la Copa Catalana de
Trail Running de la Federació
Catalana d'Atletisme, después
de la cuarta y última prueba del

campeonato, la Foradada Trail
"La Pobla de Segur", disputada
el pasado domingo y en la que
participaran 150 atletas. Ademas, el club leridano también
consiguió un meritorio segundo
puesto de Guerau Creixells en la
categoria sub-18 y la tercera posición de Alba Pont en la categoria sub-16.

TENIS DE MESA ~ Top Catalón

Laia Casanovas y Roger
Quesada, del Borges, podia
del Top Catalón por edades

Tírvia
REDACCIÓN
En esta novena edición se han
propuesto tres recorridos. la maratón de 42,2 kilómetros y 3.000
metros de desnivel positivo; la
media maratón, de 22,7 kilómetros y 1.500 metros de desnivel;
y la carrera popular, con 13,5 kilómetros y 700 metros de desnivel. las dos primeras cuentan con
clasificaciones para las categorías
masculina y femenina absoluta,
master 60, master 50, veterano,
senior, sub-23 y jóvenes, mientras que la última solo en masculina, femenina y jóvenes. la
previsión es la de llegar a los 350
inscrites -la mayor parte en la
media maratón-en una actividad
que también cuenta con cerca de
120 voluntarios.
Uno de los atractives mas im-

FOTO: Diputació/ La prueba cuenta con 120 voluntarios
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portantes de la carrera, y especialmente de la maratón, con salida en Tírvia, es que llega a una
de las cumbres con una de las vistas mas privilegiadas de los Pirineos, el Pico del Salòria, de 2.789
metros, y el Pico de Màniga, de
2.508 metros. El responsable de
logístico de la prueba, Jordi Secall, habló de "la belleza del paisa-

je" como uno de los atractives de
la carrera, y "de ilusión por poder
hacer esta actividad en un paraje que merece ser conocido". La
Riba/era esta organizada, coordinada y dirigida por la Agrupació
Excursionista Catalunya, entidad
organizadora. Desde el 2019 la
carrera forma parte del Trail Running Series Lleida.

TENIS ~ Reconoclmiento
)

FOTO: CTT Borses I El podio benjamín masculino, con Roger Quesada
Los dos palistas del Club Tennis
Taula Borges, Laia Casanovas y
Roger Quesada, finalizaron en
la tercera posición del podio en
la prueba del Top Catalan por
edades que se disputó el lunes
en el Centre de Tecnificació de
les Borges Blanques. En la competición infantil, Laia Casanovas
y subió al podio después de cin-

co victorias y dos derrotas. Xènia
Roma fue séptima, mientras que
Cesc Carrera fue cuarto y Ruixiang Tang sexto. En la competición benjamín, Roger Quesada
también fue tercero con cinco
victoQ_as y dos derrotas. Gerard
Moreno finalizó en octava posición y en la categoria femenina,
Eisa Benet fue séptima.

El Club Tennis lleida ha sido reconocido estos días con el nivel
Plata Valueable, un galardón concedida por el Comité Internacional del proyecto valueablenetwork, que esta impulsada por
la Unión Europea, por la aportación del club leridano en la inclusión laboral de las personas con
discapacidad y también por aplicar la igualdad de oportunidades
en este ambito. Actualmente, el
proyecto cuenta con mas de 100
miembros_jle casi todos los países europeos

FOTO: C.T. Lleida I La Unión Europea impulsa el proyecto 'Valueable'
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Mollerussa
crea el festival
de concerts de
petit format
'Minúscul'

El Congost de Collegats i
l'Argenteria, escenaris del
rodatge de 'Canigó· 1883'
La pel·lícula, dirigida per Albert Naudín, recorda
les excursions als Pirineus de Jacint Verdaguer
El congost de Collegats,
al Pallars Sobirà, però
sobretot l'Argenteria, són
els escenaris que aquests
dies acullen el rodatge de la
pel·lícula 'Canigó 1883'.

Aquesta història provoca la
travessa de Verdaguer del 1883
i per descriure aquest passatge
ell també vol realitzar la travessa
en un recorregut circular, l'anada
pel vessant sud, fins als peus de la
Maleïda, i la tornada pel vessant
nord fins altre cop el Canigó. Així
doncs, Canigó 1883, pretén ser
un còctel biogràfic entre les cròniques pirinenques d'un aventurer i el relat més íntim d'un poeta, sovint amagat entre els versos
d'un poema.

Baix Pallars
ACN
El punt culminant de la gravació
al Pallars ahir va ser Verdaguer
als peus de la Noguera Pallaresa, meravellat per l'Argenteria i
veient el pas d'un rai. Aquest indret va ser font d'inspiració per
Verdaguer a qui va dedicar versos 1 posteriorment va escriure

La cançó del raier.
El film, dirigit per Albert Naudín, amb guió de Bernat Gasull i
Albert Naudín, rememora les excursions que mossèn Jacint Verdaguer va fer abans d'escriure
Canigó, i compta amb un repartiment de luxe format per Lluís Soler al paper de Jacint Verdaguer
de 1901, Sílvia Bel interpretant
Flordeneu, Xavier Boada al paper
de Jaume Collell, amic íntim de
Verdaguer i Santi Pocmo, interpretant el vessant més aventurer
de Jacint Verdaguer.
Pocino va explicar que el seu
paper és "repetir el que va fer
Verdaguer" i redescobrir "aquell
Pirineu del qual en queden pocs
vestigis", i va dir que de Verda-

Artesa de Segre
lliura els premis
del 32è concurs
de relats breus
la sala del teatre Cubbtural d'Artesa de Segre va acollir diumenge l'acte de lliurament dels guardons del 32è Premi de Narrativa
Breu d'Artesa de Segre, que en
aquesta edició ha rebut un total
de 289 obres d'arreu de tot Catalunya, una xifra que l'organitzaCIÓ va considerar molt positiva,
encoratjant a augmentar-la encara més en els propers anys. Els

El PROJECTE

FOTO: Marta Uuvich (ACN) I Santi Pocino interpreta al jove Verdaguer
guer és coneguda la seva "fertilitat literària" però també era un
"superdotat" tant en forma física
per les llargues etapes que feia i
sense pràcticament ajuda de mapes per orientar-se.
la pel·lícula comença al cim
del Canigó i fa un gran recorregut
per tots els Pirineus per finalitzar
la travessa altre cop al Canigó.
la història comença l'any 1883,
al massís del Canigó. Verdaguer
amb 38 anys, acompanyat d'un
pastor, s'enfilen per la xemeneia
del puig de Balaig, el cim més alt
del Canigó. Ho conta i recorda el
mateix Verdaguer de 56 anys uns

guanyadors en les vuit categories
del premi, des de Cicle Inicial de
primària fins al segon cicle d'ESO
i també una dirigda a majors de
60 anys, van ser: Aran Güell i Godoy, de Torrelles de Foix; Laia Gabarró i Llena, d'Artesa de Segre;
Anna Gabarró i Llena, d'Artesa de
Segre; laia Bulach i Masgrau, de
Sant Cugat del Vallès; Jan Castells
i Martínez, de Balaguer; Jordi Eroles i Vila, d'Artesa de Segre; Gemma Trilla i Gutiérrez, de Balaguer;
i Joan Roca i Casals, de Vic.
L'acte de lliurament va comptar amb l'acompanyament musical de Na ra Fontanet i Ona Vilana,
alumnes de l'Escola Municipal de
Música d'Artesa de Segre.

anys després, el1901. Els dos homes grimpen i assoleixen el cim.
Allà, Verdaguer contempla el
paisatge i se li revela la idea del
protagonista del poema que està
escrivint, Canigó, un cavaller de
l'època medieval, de nom Gentil,
que és corprès per una fada del
Canigó amb poders d'encanteri. Aquesta el sedueix i se l'endú
en una carrossa voladora estirada per un estol de daines. la carrossa farà una volta pel Pirineu:
del Canigó al cim de la Maleïda
i, un cop allí, tornarà pel vessant
nord dels Pirineus, en un context
bèl·lic entre sarraïns i cristians.
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Fa dos anys que s'està rodant
el film, amb un 90% d'escenes
d'alta muntanya filmades. L'aplec
de Montgarri i les valls d'Andorra són els dos escenaris que els
manca per gravar. Naudín va dir
que la previsió la pel·lícula es
pugui estrenar durant l'estiu del
2023. El 2020 l'equip va treballar
el guió en profunditat i, actualment, es troben
l'etapa del
rodatge. Naudín va explicar que
han obert una campanya de Verkami per donar una empenta al
projecte. Aquesta, està disponible fins al 23 de juny i l'objectiu
és aconseguir la xifra de vint mil
euros. Es tracta d'un projecte cinematogràfic impulsat per la pro·ductora FilmExplora i la Fundació
Jacint Verdaguer.

em

El festival Minúscul, una iniciativa organitzada per Produccions Minúscules amb el suport
de l'Ajuntament de Mollerussa,
va presentar ahir la seva primera edició, que tindrà lloc els
dijous 4, 11 i 18 d'agost al pati
de cal Jacques de la capital del
Pla d'Urgell. El cicle vol oferir
"un concepte orgànic, íntim,
acústic i sense etiquetes de la
música, amb concerts de petit
format amb artistes en una línia estilística a mig camí entre
el pop d'autor i l'indie folk". Els
artistes participants i el cartell
s'anunciaran properament.

Lectura de
poemes a la
galeria d'art
Espai Cavallers
la galeria d'art Espai Cavallers
de Lleida acull demà divendres (20.30 hores) una activitat
emmarcada en l'exposició Els

llibres de Joanpere Massana,
que inclourà la presentació de
les obres a càrrec del Joanpere
Massana, una lectura de poemes a càrrec de Montse Gort,
Marta Pérez Sierra i Rosa Maria
Arrazola, autora del llibre 900
km, que compta amb algunes
imatges de l'artista de Ponts;
i l'actuació musical d'El Fill del
Mestre. Abans (19.00) la llibreria la Irreductible acollirà la
presentació del poemari, amb
Ros.a Maria Arrazola i el mateix
Joanpere Massana.

FOTO: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot / Imatge de grup de tots els premiats en l'edició d'enguany

