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I.?Ajuntament de la Pobla de 
Segur aprova els comptes de 
més de cinc milions d'euros 
L'Ajuntament de la Pobla de Se
gur ha aprovat el pressupost 
per aquest 2021. Els comptes, 
que van ser aprovats durant el 
pie municipal celebrat aquest 
dijous amb els set vots a favor 
d'ERC, l'abstenció del regidors 
de Junts per la Pobla i els vots 
en contra del PSC, arriben fins 
als S.543.819 euros. D'aquesta 
xifra, un milió i mig d'euros per
tanyen a la Residencia Nostra 
Senyora de Ribera. Segons va 
explicar !'alcalde, Marc Baró, del 
pressupost en destaca la parti
da de 1.340.000 euros per a la 
construcció del camp de futbol, 
un cost de 90.000 euros per la 
cessió de l'edifici Espai Raier a 
l'lnstitut de Muntanya i la desti
nació de 82.000 euros per l'ha-

Segueixen les 
visites del Centre 
del Romanic a les 
diferents esglésies 

Des del Centre del Romanic se
gueixen amb la proposta inici
ada el mes passat d'apropar el 
patrimoni romanic de la Vall de 
Boí als ve'ins i ve'ines del terri
tori. Aquesta iniciativa va ser 
ben rebuda i grades a la de
mana deis ve'ins s'ha ampliat la 
programació. Així, els dimecres 
al matí, del 14 d'abril al 12 de 
maig, es faran visites guiades a 
les diferents esglésies del con
junt per parlar de les especifici
tats de cada una. 

Ordi deixa la 
presidencia del 
Pare Natural 
de 1' Alt Pirineu 
El fins ara president de la Jun
ta Rectora del Pare Natural de 
I'Ait Pirineu, Joan Ordi, va co
municar als membres d'aquest 
organisme que deixa el dmec, 
després de gairebé cinc anys 
desenvolupant-lo. Ordi fou no
menat pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat Josep Rull i rati
ficat per la Junta el 20 de maig 
de 2016. Va comunicar la seva 
renúncia a la Junta del passat 7 
d'abril, expressant que s'ha tan
cat una etapa important al pare 
i apostant per la renovació del 
carrec coincidint amb la prope
ra formació del no u govern, que 
pugui assolir noves tites en la 

Un milió i 
niig pertany a 
la Residencia 

N ostra Senyora 

bilitació d'una sala aconfessio
nal al cementiri. En referencia 
al capítol d'ingressos, el pie ha 
aprovat suspendre temporal
ment la taxa d'ocupació de la via 
pública durant el 2021. Durant 
la sessió plenaria, es va apro
var per unanimitat la moció per 
adherir-se al Pacte Nacional per 
una Mobilitat Segura. 

Guissona convoca 
de nou el Premi 
Jordi Pamias per 
homenatjar el poeta 

L'Ajuntament de Guissona obre 
per tretze any consecutiu la 
convocatoria del Premi Jordi 
Pamias, amb la qual es pretén 
retre homenatge al poeta local 
i una de les veus més impor
tants de la poesia catalana ac
tual. El premi compta amb una 
dotació economica de 2000€ 
i hi poden aspirar totes aque
lles obres de poesía originals i 
inedites, escrites en catala per 
majors de 18 anys i amb una 
extensió de 300 a 4SO versos. 
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Joan Ordi va ser alcalde de llavorsí 

conservació, potenciació i desen
volupament sostenible del Pare 
Natural més extens de Catalunya. 
Ordi és filoleg catala, exalcalde de 
Llavorsí, exconseller del Consell 
Comarcal, entre d'altres. 

El Centre de Recerca 
Experimental· Biomédica 
forma 1.300 professionals 
Durant els primers cinc anys a través de 
95 cursos de forma ció especialitzada 
Lleida 
REDACCIÓ 

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, i el diputat 
de Salut Pública, Albert Bajona, 
acompanyats del director del 
Centre de Recerca Experimen
tal Biomedica Aplicada (CREBA), 
Jorge Juan Olsina, van presentar 
ahir el balanc; deis primers S anys 
de funcionament del centre. El 
centre que esta dedicat a la re
cerca i la formació biomedica uti
litzant el model porcí, compleix 
S anys de funcionament aquest 
2021. Des de l'any 2016, el CRE
BA ha format 1.301 persones en 
95 cursos de formació sanitaria 
especialitzada. En concret, de les 
arees mediques de cirurgia he
pato-bilio-pancreatica, cirurgia 
esofago-gastrica, cirurgia de pa
ret abdominal, cirurgia vascular, 
ginecología, urología, nefrologia, 
endoscbpia digestiva, anestesia, 
traumatología i infermeria. Tam
bé s'ha ofert formació per a per
sonal veterinari. 

Joan Talarn va voler emfatit
zar el fet que tants professionals 

Formació sobre 
violencies de 
genere a les 
administracions 
araneses 

El Conselh Generau d'Aranha 
ofert una formació al perso
nal de les administracions 
públiques araneses sobre 
intervenció en violencia de 
genere i victimologia, en la 
qual han participat prop de 
30 professionals de diversos 
perfils del Conselh, ajunta
ments, Aran Salut i Pompiers 
d'Aran. lmpartit per la docto
ra en psicología clínica i fo
rense, Elena Garrido Gaitán, 
s'han treballat elements de 
la violencia de genere en el 
context de la parella des d'un 
punt de vista psicosocial i cul
tural. 

FOTO: Dlputació/ Ah ir es va presentar el balan~ a la Diputació de Ueida 

hagin passat pel centre a rebre 
algun deis nombrosos cursos que 
s'hi ha fet i ha qualificat el CREBA 
com "el gran centre de recerca de 
les terres de Lleida". Segons va 
explicar el cap de servei de Cirur
gia General i Aparell Digestiu de 
!'Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, responsable del .grup 
de recerca Cirurgia Experimental 
de I'IRBLieida i director del CRE
BA, Jorge Juan Olsina, el centre 

ha treballat aquests S anys en els 
a m bits de la formació, la recerca i 
la divulgació científica. Pel que fa 
la investigació, el centre ha fina
litzat 6 projectes de -les arees de 
cirurgia de la paret abdominal, la 
peritonitis severa, el transplanta
ment pulmonar, l'ecoendoscopia 
biliar, la insuficiencia renal croni
ca i l'embolització arterial. A més, 
actualment compta amb dos pro
jectes en curs. 

FOTO: Anciu Comarcal/ l'Associació ha cedit 1.730 fotografíes 

/ 

Amics de la Conca de Tremp 
cedeix el seu fons fotogrófic 
L'Associació d'Amics de la Conca 
de Tremp ingressa a I'Arxiu Co
marcal del Pallars Jussa una co
pia digital del seu fons fotogratic 
historie. Hi ha un total de 1.730 

fotografíes digitalitzades, data
des entre el 1973 i el2017, i una 
base de dades amb la descripció 
i datació de cadascuna de les 
imatges. 
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Un total de 1.377 cossos van ser 
traslladats des de la demarcació 
de Lleida al Valle de los Caídos 
Gran part s'ubicaven en fosses de Tremp i de Lleida 

La demarcació de Lleida 
és la setena província de 
tot I'Estat espanyol amb 
més restes de persones 
traslladades al Valle de los 
cardos, un total de 1.377, 
la majoria provinents de 
Tremp 1 de Lleida. 

Lleida 
REDACCIÓ 
Així es despren de les dades pu
blicades ahir pel Ministeri de Jus
ticia . D'aquestes 1.377, 652 cor
responen a les víctimes que hi 
havia a Tremp abans de ser tras
lladades al Valle de los Caídos, 
mentre que 502 eren a Ueida. 

A nivell de Catalunya, és la ter
cera comunitat autónoma amb 
més persones traslladades al Va
lle de les Caídos, precedida de 
Madrid i Aragó, en primer lloc. 
Cal recordar que el major nom-

FOTO: EFE/ Imatge d'arxiu del Valle de los Caídos 

bre de trasllats es van realitzar 
entre 1959 i 1961, tot i que van 
continuar fins al 1983. Tot i que 
la gran majoria de persones en
terrades són homes, també hi ha 
dones. Pel que fa a la demarca ció 
de Lleida, n'hi ha quatre: dos de 
Tr.emp, una de la Pobla de Segur 
i una altra quarta de Lleida. El go-

vern espanyol ha presentat ara 
una petició a I'Ajuntament de San 
Lorenozo de El Escorial per poder 
iniciar les tasques d'exhumació 
i identificació de les víctimes de 
la Guerra Civil i la Dictadura que 
van ser inhumades a criptes de la 
Basílica de Santa Cruz del Valle de 
los Caídos. 

Peramola busca una famnia 
amb fills en edat escolar per 
evitar el seu despoblament 
L'Ajuntament de Pera mola busca 
una família amb fills en edat es
colar per evitar el despoblament 
del municipi, de 353 habitants. 
Un acord entre I'Ajuntament i el 
Bisbat d'Urgell ha permes posar 
al mercat dellloguer un habitat
ge. L'edifici té un segon pis que 
s'ha de rehabilitar per poder-lo 
llogar més endavant. A l'escola 
hi van quinze alumnes i l'objec-

ti u és assegurar la continu'itat de 
l'escola i el futur de la població. 
Des de dissabte, ja han rebut 28 
peticions. Ara, el consistori fa
ra un concurs públic per llogar 
aquest habitatge. L'a lcaldessa 
de Peramola, Gemma Orrit, va 
explicar que "una família amb 
fills és més facil que s'arrel i a un 
lloc" perque els fills ja creixeran 
al municipi. 

DamHt Calvet diu que Catalunya no es pot 
permetr~ moratories en les energies verdes 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damia Calvet, defensa que 
Catalunya "no es pot permetre ni moratóries ni derogacions" en la 
implantació d'energies verdes, fent al·lusió a l'acord que ERC i la CUP 
van pactar el mar~ passat i que pretén impulsar una moratoria per als 
grans projectes d'energia renovable. 

Quatre ajuntaments compren de forma 
conjunta un vehicle de Protecció Civil 
Els ajuntaments d'Agramunt, Bellcaire, Montgai i Penelles han com
prat nou vehicle de Protecció Civil per tenir un servei de protecció 
civil per les seves propies necessitats municipals. Així s'ha establert 
un conveni de col·laboració entre aquests consistoris per fer front 
conjuntament a les despeses del servei. 
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Obren el fons 
d'art (fe la Facultat 
d'Educació, Treball 
Social i Psicologia 

El fons, que s'ha batejat amb 
el nom de qui fou professor de 
la FEPTS i també artista, Jesús 
Mauri, és un cataleg en línia 
amb 133 obres de 40 creado
res i creadors. La Facultat de 
Ciencies de l'Educació encetava 
el seu fons d'art el 2009, amb 
Poema concret, de Guillem Vi
ladot, i Composició en fusta nú
mero 205 (Paisatge}, de Teresa 
Vaii-Palou. 

Els discursos de Companys i 
Cambó, a sobre de l' escenari 
L'espectacle teatral, que es representa ja fa 33 
anys, gira al voltant deis dos polítics catalans 

La representació 
de l'ésser huma, a 
debat en un cicle 
de conferencies 

El CaixaForum Lleida acull 
dema (19.00 hores) la prime
ra de les cinc conferencies que 
formen part del nou cic le Re
presentacions de /'huma, que 
convida a fer un recorregut 
a través de les imatges que la 
humanitat ha elaborat sobre si 
mateixa al llarg de la historia. 
Aquesta primera conferencia, 
La imatge humana, anira a 
carrec del realitzador, guionista 
i editor Felix Pérez-Hita. 

La Sala d'Actes de la 
Paeria de Balaguer sera 
l'escenari aquest divendres 
dia 16 (20.00 hores) de 
la representació l'obra 
'Companys/Cambó'. 

Balaguer 
REDACCIÓ 

O' aquesta manera, arriba ·a la ca
pital de la Noguera aquest espec
tacle que gira per tot Catalunya i 
que mostra un altre període deis 
temps convulsos i reivindicatius 
que han marcat la historia cata
lana, ja que es tracta d' un espec
tacle d'oratoria parlamentaria 
-interpretat per Caries Martínez 
i ideat i dirigit per Frederic Roda 
Fabrega- que gira al voltant de 
dos discursos pronunciats per 
Francesc Cambó i per Lluís Com
panys, dos líders destacats de la 
Catalunya de la política catalana 
de la primera part del segle XX. El 

FOTO: Jordi Casals 1 Les tres editorials han publicat llibres de Barceló 

Pagés Editors, Comanegra 
i Fonoll homenatgen el 
poeta lleidató Jban Barceló 
La Fabrica Lehman de Barcelona 
acollira dema un acte conjunt 
de les tres editorials per home
natjar el poeta, dibuixant, narra
dor i dramaturg de Menarguens 
Joan Barceló, en el marc de les 
celebracions de I'Any Barceló, i 
amb la voluntat de reinvindicar 
!'autor de Ponent. Pages Editors 
ja va reeditar el febrer del 2020 

Viatge enllunat, una novel·la ju
venil amb un fons poetic evident, 
que també es va representar al 
teatre, mentre que Fonoll va re
cuperar Miracles i espectres, un 
recull de narracions que capta 
unes formes de vida rural avui 
en extinció. Comanegra va pu
blicar Pare de rotes, la novel·la 
postuma de Joan Barceló. 

contingut gira entorn la subleva
ció del President Lluís Companys 
i el seu govern; coneguda com els 
Fets d'octubre de 1934; coma re
acció a la progressiva deriva tota
litaria deis governs espanycils, en 
el context de la Segona Repúbli
ca (1931-1939). ~a primera pe~a 
que interpretara Caries Martínez 
és el discurs pronunciat per Cam
bó al Parlament de la República 
Espanyola el 13 de desembre de 
1934, una setmana després deis 
Fets d'octubre de 1934, on fa 
una defensa de I'Estatut en uns 
moments en que la seva vigen
cia era practicament nul·la. La 
segona és el discurs pronunciat 
per Lluís Companys en el Parla
ment de Catalunya el S de maig 
de 1936 amb l'objectiu de donar 
a coneixer els mobils, així com la 
justificació deis fets del 6 d'octu
bre i on defensa el sentit origi
nari de la República, així com les 

FOTO: T. R./ Caries Martínez interpreta l'obra i Frederic Roda és el director 

llibertats de Catalunya. L'acte ha 
estat organitzat per L'Assemblea 
Nacional Catalana de Balaguer i el 
Consell Local per la República, en 
commemoració el 90e aniversari 
de la proclamació de la República 
Catalana, l'abri l de 1931. La venda 

anticipada d'entrades (6 euros) es 
fara durant aquests dies a la co
pisteria Manhattan de Balaguer i 
el mateix dia abans de l'especta
cle a la Paeria. A ca usa de les me
sures sanita ries, l'aforament i les 
places seran limitades. 

FOTO: Selena Garcfa / l'escriptora de Tremp en la presentació d'ahir al Cafe del Teatre 

Maria Barbal presenta el 
Premi Josep Pla, <Tandem' 
El cate del Teatre va acollir ahir, en un acte condu1t 
per Rosa Mesalles, la presentació del darrer llibre de 
l'escriptora de Tremp Maria Barbal, 'Tandem~ guar-

donat amb el Premi Josep Pla, a la vegada que l'autora 
lleidatana també ha estat reconeguda recentment amb 
el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'Omnium 
Cultural. 'Tandem' és una historia sobre la felicitat que 
té com a protagonistes un home i una dona que es do
nen l'oportunitat de recomen~ar i "viure plenament". 
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