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Àger construeix un dipòsit per 
garantir el subministrament d’aigua.
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El Palai de Gèu reobre una planta 
després de quatre mesos d’obres.
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El Govern 
demana la gestió 
de la seguretat 
de l’aeroport

infraestructures

❘ llEiDa ❘ El Govern vol assu-
mir la gestió de la seguretat 
de l’aeroport d’Alguaire i ai-
xí ho reclamarà a la comissió 
bilateral de dilluns vinent 
amb el Govern central.

L’executiu català assistirà 
a la reunió amb tres carpetes 
a tractar: la de traspassos, 
la de transferències, com la 
gestió de l’aeroport del Prat 
i la d’“incompliments” de 
l’executiu central, que in-
clouen aspectes com la ges-
tió d’infraestructures, la se-
guretat social i les beques 
estudiantils, entre altres 
qüestions.

Ajuts de la  
Seu per a la 
promoció de 
comerços

municipis

❘ la sEu ❘ L’ajuntament de la 
Seu d’Urgell ha aprovat les 
ajudes de promoció del mu-
nicipi per a aquest exercici, 
que ascendeixen a 19.000 
euros. 

En total s’atorguen ca-
torze subvencions de les 
quinze sol·licituds que s’han 
presentat. Es tracta d’ajudes 
per a la creació de nous es-
tabliments; per a l’obertura 
de comerços al centre his-
tòric; per a la reforma d’es-
tabliments en servei; per a 
joves emprenedors; per a la 
creació de valor afegit i per 
al traspàs d’un negoci.

La central de Capdella, a la Vall Fosca, en una imatge d’arxiu.

acn

h.C.
❘ llEiDa ❘ Almenys tres concessi-
ons d’aigua de centrals hidroe-
lèctriques a Lleida caducaran en 
un màxim de set anys i reverti-
ran a l’Estat, que haurà d’explo-
tar les centrals de forma provi-
sional fins que les torni a treu-
re a concurs. El ministeri per a 
la Transició Ecològica calcula 
que en la pròxima dècada ca-
ducaran en el conjunt de l’Estat 
trenta concessions de centrals 
hidràuliques, que tornaran a 
mans públiques. Entre aques-
tes hi ha la central de Cardet, 
a Llesp, que explota les aigües 
de la Noguera de Tor (afluent 
de la Ribagorçana). Cardet és 
una central d’Endesa, la presa 
té una altura de quinze metres 
i la concessió caduca el 2028. 
El llistat del ministeri es refe-
reix únicament a les concessi-
ons en grans preses, de més de 
quinze metres d’altura o amb 
un embassament amb capaci-
tat mínima per a un hectòme-
tre cúbic d’aigua. Tanmateix, 
documents de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre sobre la 
revisió del Pla Hidrològic de la 
conca inclouen dos concessions 
hidroelèctriques més de menor 
capacitat que també caduquen 
pròximament: la de Castellon-
roi, entre Castellonroi i Ivars 
de Noguera, ara en mans d’Hi-
drodata i que caduca el mes de 
juliol del 2022; i la de Mal Pas, 
a Llavorsí, que finalitza el mes 
de juny del 2023. A més, la CHE 
ha iniciat l’expedient de reversió 
d’una turbina de la central de 
Sesplans, a Vielha.

L’Estat recuperarà tres concessions 
hidroelèctriques a Lleida fins al 2028
La de Cardet, a Llesp, caducarà d’aquí a set anys i se suma a les de Castellonroi i 
Mal Pas, a Llavorsí || A l’Estat seran unes trenta de grans salts en una dècada

aigües explotació

redaCCió
❘ bEllPuiG ❘ La consulta popular 
no referendària que havia de 
celebrar-se a Bellpuig sobre la 
construcció d’un tanatori amb 
crematori està paralitzada per-
què una empresa pròxima als 
terrenys on està projectada la 
instal·lació d’aquest equipament 
hi va presentar un recurs. S’hi 
qüestionen alguns punts ambi-
gus aplicats a la consulta, con-
vocada a partir de la llei de la 
Generalitat sobre aquests pro-

cessos participatius, com per 
exemple que no hi hagués un 
dia de consulta presencial, ja 
que es va establir que les vo-
tacions serien 100% telemàti-
ques. L’ajuntament va justificar 
aquesta decisió per la pandè-
mia, encara que va habilitar un 
punt d’ajuda als veïns a la seu 
del consistori. La comissió de 
seguiment del procés va donar 
resposta al recurs i ara espera la 
resolució per part de la comissió 
de control.

L’alcalde, Jordi Estiarte, va 
explicar que “la voluntat de 
l’ajuntament és convocar la 
consulta abans d’acabar l’any 
perquè la població de Bellpuig 

pugui pronunciar-se en aquest 
sentit”. Aquesta havia de ce-
lebrar-se entre el 17 i el 31 de 
juliol.

S’ha d’assenyalar també que 
el grup municipal de Junts per 
Bellpuig, a l’oposició a l’ajunta-
ment, es va mostrar contrari a la 
celebració de la consulta perquè 
“creiem que l’ajuntament ha de 
facilitar la instal·lació de nous 
negocis que creen llocs de tre-
ball al municipi”. Malgrat tot, 
Junts va indicar que “estem 
d’acord a fer partícips els ve-
ïns sobre decisions importants, 
però considerem que aquesta 
és una decisió equiparable a 
altres que es prenen cada dia i 
que no passen per cap consulta 
popular”.

Paralitzen la consulta sobre el tanatori 
amb crematori de Bellpuig per un recurs

municipis iniciatives

CrítiqueS
Qüestionen que no hi hagi 
un dia de votació presencial, 
tot i que es va habilitar un 
punt de suport per a veïns

El pressupost de 
Balaguer, el 
pròxim dia 12

finances

❘ balaGuEr ❘ La proposta de 
pressupostos municipals de 
Balaguer es presenta en un 
ple extraordinari el pròxim 
dia 12 d’agost. Així ho va 
avançar l’alcalde, Jordi Ig-
nasi Vidal, que va assegurar 
que la setmana que ve envi-
arà a l’oposició la proposta 
per celebrar el ple el dia 12. 
El consistori es regeix pel 
pressupost prorrogat del 
2020, que va ascendir a 18,9 
milions.

n La llei d’Aigües del 1986 
va posar fi a la utilització a 
perpetuïtat de les concessi-
ons d’aigua ja que va establir 
un termini màxim de setan-
ta-cinc anys de durada. Tant 
l’administració hidràulica com 
les concessionàries actuals 
consideren que aquest termi-
ni s’explica, en el cas que no 
hi hagués una data concreta, 
a partir de l’aprovació de la 

mateixa llei d’Aigües. Tanma-
teix, partits polítics com ERC 
o la CUP consideren que ha de 
comptar des de la posada en 
marxa de les centrals. Si s’apli-
qués aquesta interpretació 
moltes concessions haurien 
caducat ja. De fet, la CUP ha 
demanat la reversió d’almenys 
quatre centrals hidroelèctri-
ques a la Vall Fosca: Capdella, 
Auxiliar, Molins i La Plana, 

que exploten Endesa Genera-
ción, Caixalising-G3T i G3T; 
G3T; Hidrodata i Benjac. En 
canvi sí que s’han extingit els 
drets concessionals d’onze 
salts d’aigua ubicats al llarg 
del Canal d’Aragó i Catalu-
nya, deu dels quals a Lleida. 
En aquest cas, l’acabament del 
dret va estar motivat per la 
fallida de l’empresa que els 
explotava.

Reclamen la reversió d’almenys quatre centrals
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n L’executiva presidida per 
Manel Solé i amb Jordi La-
torre com a número dos ha 
renovat el 80 per cent dels 
seus membres a les comar-
ques del pla. Alba Cabases 
ocupa la secretaria d’Imatge 
i Comunicació, Jaume Pané 
la de Política Municipal, i 

Rafel Panadés, la d’Àmbits 
Temàtics. 

La llista es completa amb 
Concepció Cañadell, Con-
rad Llovera, Claustre Sunyer, 
Marc Solsona, Aida Gaver-
net, Joan Carrera, Mercè 
Valls, Marc Barbens, Rosa 
Pujol i Gerard Garcia.

Canvia el 80% de l’executiva del 
partit a les comarques del pla

Manel Solé i Jordi Latorre van participar en l’assemblea telemàtica des de la seu del partit a Lleida.

r.r.

r. r.
❘ lleiDa ❘ El PDeCAT va estrenar 
ahir nova direcció a Lleida i va 
deixar enrere dos anys i mig so-
ta la tutela de la cúpula nacional 
del partit a Barcelona. L’elecció 
de la nova executiva per a les 
comarques del pla, presidida per 
l’alcalde de la Granja d’Escarp, 
Manel Solé, va posar fi al llarg 
període d’interinitat que va co-
mençar el gener del 2019. En 
aquestes dates, el llavors presi-
dent lleidatà de la formació, 
Joan Reñé, va deixar el càrrec 
arran de la investigació del cas 
Boreas, que actualment segueix 
en procés d’instrucció. Aques-
ta renovació de càrrecs busca 
reforçar la cohesió interna del 
PDeCAT lleidatà, un primer pas 
per preparar les eleccions mu-
nicipals del 2023.

La nova executiva de la ve-
gueria de Lleida té l’alcalde de 
Torrefarrera i vicepresident de 
la Diputació, Jordi Latorre, com 
a secretari d’organització. La-
torre, Marc Solsona, Rosa Pu-
jol i Marc Barbens són els únics 
membres que repeteixen en 
aquest òrgan de direcció, en el 
qual la majoria són nous mem-
bres (vegeu el desglossament). 
L’elecció es va dur a terme a tra-
vés d’una assemblea telemàtica. 
El nou president va establir com 
a objectiu “reforçar i intentar 
augmentar la implantació de 
la formació al territori, amb la 
mirada fixa en les eleccions mu-
nicipals”. Latorre va recalcar 

El PDeCAT estrena executiva a Lleida 
i deixa enrere la tutela de Barcelona
Renova la direcció dos anys i mig després que Reñé deixés la presidència

política partits

que el PDeCAT pot “proposar 
el millor projecte municipalis-
ta, econòmic i social” i que “no 
té por d’avançar en solitari”. 
Aquestes declaracions arriben 
després que Junts manifestés la 
seua intenció de sumar alcaldes 
d’altres partits per als comicis 
locals (vegeu SEGRE del dia 24). 
D’altra banda, Sònia Valero i 
David Masot seguiran al cap-
davant del partit a les comar-
ques de la Noguera i del Segrià, 
respectivament.

Ajuts per a sis 
projectes 
empresarials

projectes

❘ lleiDa ❘ El president de la 
Diputació, Joan Talarn, va 
firmar ahir el conveni amb 
els consells de l’Alta Riba-
gorça, Alt Urgell, Jussà, 
Sobirà i Conselh Generau 
d’Aran per complementar el 
finançament de sis projec-
tes d’emprenedors a l’Alt Pi-
rineu i Aran. Així, aquestes 
institucions sumen les seues 
aportacions per desenvo-
lupar aquests projectes als 
fons privats aconseguits a 
la campanya pilot de finan-
çament col·lectiu Arrela’t a 
l’Alt Pirineu i Aran. A més 
de les cinc comarques també 
hi participa la Cerdanya i en 
col·laboració amb la diputa-
ció de Girona.

Montoliu amplia 
el cementiri i 
millora el col·legi

obres

❘ Montoliu ❘ L’ajuntament de 
Montoliu porta a terme l’am-
pliació de l’àrea sud del ce-
mentiri municipal amb ajuts 
del PUOS d’aquest exercici. 
El projecte compta amb tres 
fases i comportarà un espai 
escalonat seguint el pendent 
en el qual s’ubica. 

Així mateix, també ha ini-
ciat els treballs de la rehabi-
litació del col·legi públic per 
acabar amb els problemes 
d’humitats que hi ha a la fa-
çana principal de l’edifici i 
es reestructuraran els espais 
interns de l’equipmanent, 
les aules i les sales compar-
tides per millorar així l’espai 
educatiu.

Veten navegar  
a Mont-rebei 
fins dimarts

obres

❘ àger ❘ Les obres del camí del 
congost de Mont-rebei obli-
guen a mantenir tancada la 
navegabilitat per la Nogue-
ra Ribagorçana, al tram del 
congost, fins dimarts que 
ve, 3 d’agost. Els operaris 
continuen treballant anco-
rant i fixant roques del pen-
dent, i fins al moment n’han 
instal·lat sis de la desena de 
proteccions que es preveuen 
en aquest punt per assegu-
rar la zona en la qual es van 
desprendre grans roques al 
novembre i que manté els 
accessos terrestres tancats. 
Malgrat això, sí que es pot 
navegar pel pantà i la zona 
de Finestres.

r. r.
❘ lleiDa ❘ Òscar Vall, del grup car-
ni Vall Companys, es va con-
vertir ahir en el nou president 
del Reial Aeri Club de Lleida. 
L’entitat va celebrar ahir l’elec-
ció de la nova junta directiva, en 
la qual Gisela Armengol conti-
nuarà com a secretària i Marc 
Cerón serà el nou tresorer. Vall 
relleva al càrrec Josep Maria 
Niubó, que no va optar a la re-
elecció després de setze anys a 
la presidència (com va avançar 
SEGRE ahir), i proposa dotar 
l’aeroclub de nous serveis i equi-
paments per atreure més socis i 
ser “més competitiu”.

La nova junta estableix com 
a prioritat “potenciar l’escola 
aeronàutica” i guanyar socis, 
una cosa que requereix “oferir 
més serveis i ser més atractius”. 
En aquest sentit, va apuntar a la 
instal·lació d’un simulador de 

Canvi d’aires per al reial aeri Club
Òscar Vall, del grup carni Vall Companys, relleva Niubó a la presidència de l’entitat i 
proposa dotar-la de nous serveis i equipaments per atreure més socis

entitats eleccions

Les instal·lacions del reial Aeri Club a Alguaire.

aCn

vol per a “entrenament i lleu-
re” i a la posada en marxa d’un 
servei de mecànica bàsica per 
“poder donar molta més utilitat 
a les instal·lacions” que l’entitat 

ocupa a l’aeroport d’Alguaire. 
A mitjà termini, busca “atan-
sar-se a aeroclubs consolidats 
com el de Sabadell, també amb 
una trajectòria històrica com la 

nostra”. Així mateix, va recal-
car la seua intenció d’augmen-
tar la vinculació de l’entitat tant 
amb “el teixit local de la ciutat 
de Lleida i el seu entorn” com 
amb “el sector aeronàutic català 
i espanyol”.

Vall va agrair al seu anteces-
sor els anys de dedicació a l’ae-
roclub. Niubò, per la seua part, 
va expressar la seua confiança 
que la nova junta pugui donar 
un nou impuls a l’entitat espor-
tiva. Davant aquests ambicio-
sos plans de la nova direcció, 
va recordar que el Reial Aeri 
Club es va enfrontar anys enre-
re a la desaparició. Va encarar 
l’exclusió de la planificació ae-
ronàutica de la Generalitat, la 
crisi econòmica de la passada 
dècada i el tancament de l’ae-
ròdrom d’Alfés, però va acon-
seguir una nova estabilitat a 
l’aeroport d’Alguaire.
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memorial Democràtic

redacció
❘ torre De capDella ❘ L’ajuntament 
de la Torre de Capdella i el Me-
morial Democràtic retran ho-
menatge demà a Feliu Jaumot 
Montané, un veí de la Pobleta 
de Bellveí, al Pallars Jussà, que 
va morir als trenta-dos anys al 
camp de concentració de Gu-
sen-Mauthausen el 1941. L’acte 
començarà a les 11.30 hores a 
la plaça del Portal de la Pobleta 
de Bellveí i el mateix l’histori-
ador Josep Calvet explicarà la 
biografia de Jaumot. Així ma-
teix, el Memorial Democràtic 
i el consistori instal·laran una 
placa de reconeixement a la se-
ua casa natal i l’espai quedarà 
integrat a la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica.

Feliu Jaumot Montané va 
nàixer a la Pobleta de Bellveí 
el 1909 i durant la Guerra Ci-
vil militava al Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC), 
i es va incorporar al capdavant 
quan la seua lleva va ser mobi-
litzada per l’exèrcit de la Repú-
blica. El gener del 1939, davant 
de l’imminent final de la guer-
ra, va iniciar la retirada cap a 
França. Va arribar a Prats de 
Molló creuant el coll d’Ares, el 
punt per on van passar a l’exi-
li prop de 100.000 espanyols. 
Setmanes després, a l’abril, va 
ser traslladat al camp d’interna-
ment d’Agde i, quan va sortir, 
se’n va anar a treballar Lilla, 

Homenatge al pallarès Feliu 
Jaumot, víctima de l’horror nazi
soldat de la República, va morir amb 32 anys al camp de Gusen-Mauthausen

memòria històrica holocaust

Més de tres-cents 
lleidatans van  
ser deportats a 
camps nazis
■ Més de tres-cents llei-
datans van ser deportats 
als camps nazis, segons 
la base de dades del Me-
morial Democràtic, que 
recull les històries de més 
de 9.000 espanyols vícti-
mes de la barbàrie. Dels 
lleidatans que van acabar 
als camps d’extermini, la 
majoria a Mauthausen, 
un total de 173 van mo-
rir (més del 78% al sub-
camp de Gusen) i nou 
apareixen com a desapa-
reguts, segons la base de 
la Generalitat. Uns altres 
123 van ser alliberats per 
les tropes nord-america-
nes i soviètiques després 
de la caiguda del Tercer 
Reich. Per honrar la me-
mòria dels lleidatans que 
van patir l’horror nazi, el 
Memorial Democràtic i 
els ajuntaments han por-
tat a terme diferents actes 
de record, com la col·lo-
cació de les llambordes 
Stolpersteine, amb prop 
de mig centenar a les co-
marques lleidatanes.

Deu mesos  
de treballs 
forçats
Feliu Jaumot 
montané, soldat 
republicà, va 
haver d’exili-
ar-se a França 
per l’avanç de 
les tropes revol-
tades. Va patir 
deu mesos de 
treballs forçats 
en un camp 
de presoners 
de guerra i 
als camps de 
mauthausen 
i Gusen, on 
va morir.

al nord de França, a prop de la 
frontera amb Bèlgica.

Després de l’ocupació nazi 
de França, seria arrestat pels 
alemanys. Primer va ser inter-
nat al camp de presoners de 
guerra Stalag I-B, de Hohens-
tein, a Prússia Oriental que avui 
pertany a Polònia. L’agost del 
1940 va ser traslladat al camp 

de concentració de Mauthau-
sen, a Àustria, en un comboi 
integrat per 168 espanyols. Se 
li va assignar el número 3.562 
i poc després va ser traslladat 
al subcamp de Gusen, on va 
rebre el número 9.348. Jaumot 
va morir a Gusen el 24 de juny 
del 1941, uns dies després de 
complir trenta-dos anys.

alemany impulsa 
el turisme natural 
des del montsec

concurs

❘ os De balaGuer ❘ L’empresa 
familiar Torrons i Mel Ale-
many d’Os de Balaguer im-
pulsa el turisme natural a 
través d’un viatge aeri pel 
cel del Montsec. La inicia-
tiva consisteix en el sorteig 
d’un lot de productes i un vol 
d’una hora i mitja de durada 
amb un ultralleuger biplaça 
i que gestionarà l’escola de 
vol La Serra de Mollerussa. 
Per participar-hi, s’ha de se-
guir el compte de Torrons i 
Mel Alemany a Instagram, 
fer like a una publicació i 
etiquetar una persona als 
comentaris.

exigeixen més 
mitjans contra la 
pobresa infantil

informe

❘ maDriD ❘ La Federació d’En-
senyament de CCOO va 
denunciar ahir la “inexis-
tència” d’una agenda amb 
mesures i recursos sufici-
ents per aturar la pobresa 
infantil, per la qual cosa 
exigeix als Governs estatal 
i autonòmics “un pla consen-
suat i urgent”. El sindicat va 
fer aquesta crida després de 
l’últim estudi presentat per 
l’Alt Comissariat contra la 
Pobresa Infantil, que revela 
que el 27,4 per cent dels nens 
i nenes a Espanya es troben 
en risc de pobresa.

iniciatives activitats
carles HernànDez

Joves de camarasa dissenyen un mural col·lectiu amb l’artista Foxy
❘ camarasa ❘ Nens i joves de Ca-
marasa van participar ahir en 
la segona sessió de treball per 
a la confecció d’un mural de 
forma col·lectiva, amb l’ajuda 

de l’artista Foxy. La primera 
edició de la iniciativa Terri-
tori Artemisa, impulsada per 
l’ajuntament, l’empresa Mon-
tana Colors i el gestor cul-

tural Carles Hernàndez, vol 
vincular la memòria històri-
ca, el paisatge, la naturalesa i 
la creació de la població de la 
Noguera.

agricultura restauració
subDeleGació Del GoVern

Presentació ahir de la iniciativa del grup aragonés a cappont.

el restaurant bonGust crea la 
setena ‘Joia de l’Horta de lleida’
❘ lleiDa ❘ El restaurant BonGust de 
Cappont ha creat la setena Joia 
de l’Horta de Lleida, una ini-
ciativa del Grup Aragonés per 
impulsar el producte de proxi-
mitat d’aquesta zona de Lleida. 
En aquest cas, els creadors han 
triat un producte estrella de les 

comarques lleidatanes, la pera 
limonera, com a protagonista 
per elaborar un plat, un carpac-
cio de pera amb mousse de pera 
i pera caramel·litzada. L’acte va 
comptar amb la presència del 
subdelegat del Govern a Lleida, 
José Crespín.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Un esdeveniment estimulant superarà 
les expectatives i us obrirà els ulls a una 

alternativa de vida emocionant. Reuniu informa-
ció i parleu de les vostres intencions.

TAURE 20-IV / 20-V.
Baseu les decisions en el que sentiu que 
és correcte i creareu canvis personals 

que faran la vida millor i més segura. Recol-
zeu-vos en el que és tangible i sobresortireu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Un perfil baix ajudarà a aconseguir el 
que us heu proposat fer amb la mínima 

interferència. Aprofiteu l’experiència que teniu 
per organitzar el que voleu aconseguir.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu-vos en contacte amb per-
sones que us donen suport i ofereixen 

suggeriments concrets. Estigueu disposats a 
seguir un bon consell i fer un gir singular.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Alimenteu les relacions influents. Parleu 
sobre els canvis o les inquietuds i revi-

seu qualsevol assumpte inconclús que tingueu 
amb altres. Alleugeu l’estrès.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Aneu amb compte i obtindreu informa-
ció que us canviarà la manera de pensar. 

Reuniu-vos amb amics o familiars però no reveleu 
el que planegeu fer. Escolteu més.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No doneu res per segur, principalment 
quan es tracti de diners, salut o contrac-

tes. Algú adornarà una imatge per obtenir alguna 
cosa de vosaltres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No us deixeu arrossegar a una mala si-
tuació. Si participeu en assumptes d’al-

tres, sereu culpables del que surti malament. 
Concentreu-vos més en l’autoconservació.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Una oportunitat serà contraproduent 
si teniu el potencial de posar en perill 

la vostra salut. Aneu al que és segur i no confieu 
que ningú sigui franc sobre com se sent.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Podeu fer una nova jugada o invertir en 
alguna cosa que us ajudi a avançar. Un 

contracte entre vosaltres i algú a qui estimeu us 
atansarà més.

AQUARI 20-I / 18-II.
No permeteu que ningú limiti el que 
podeu aconseguir. Les decisions i els 

canvis emocionals no ajudaran a obtenir el que 
voleu. Esforceu-vos per la igualtat.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Actualitzeu el currículum, busqueu llocs 
de feina online i prepareu-vos per aug-

mentar els ingressos. No permeteu que ningú us 
descoratgi de fer una jugada.

Reunió del subdelegat del Govern i la 
Coordinadora de Gent Gran de Lleida
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, 
va rebre dimecres la junta de l’Associació Coordinadora 
de Gent Gran i Voluntariat Sènior de Lleida, per conèixer 
els projectes que duen a terme.

CooRDINADoRA DE GENt GRAN DE LLEIDA

Judit Martín i el seu espectacle d’humor 
arriben a l’Estiu en Viu al turó de la Seu
La plaça de la Sardana, al Turó de la Seu Vella, va aco-
llir ahir l’espectacle d’humor i improvisació Not talent, 
de la polifacètica Judit Martín, en el marc del programa 
cultural d’estiu de la Paeria.

MAItE MoNNé

Trenta-cinc joves han participat 
aquest mes de juliol en el camp de 
treball organitzat per l’ajuntament 
de la Pobla de Segur. Els voluntaris 
han propiciat l’obertura del Jar-
dí dels Llibres, d’Alba Jussà, han 
ajudat els monitors del casal mu-
nicipal, han dut a terme treballs 
de millora a l’Escola Raiers i han 
ajudat a la biblioteca. La iniciati-
va compta amb la col·laboració de 
l’ajuntament del municipi de Torre 
de Capdella, els joves del qual han 
millorat l’escola bressol de la Plana 
de Mont-ros.

trenta-cinc joves 
voluntaris, al camp  
de treball de la Pobla

AjUNtAMENt DE LA PoBLA DE SEGUR

Música de Roser Gabriel, al Dansàneu
La lleidatana Roser Gabriel va 
omplir ahir el festival Dansà-
neu de la seua música d’acordió. 
Acompanyada de les veus d’Ele-
na Tarrats i Ana Amorós, Car-
les Camps a la guitarra, Gerard 
Avellaneda al baix, Mario G. 
Cortizo a la percussió, va pre-
sentar davant del públic a Es-
terri d’Àneu el repertori del seu 

primer disc, Arbre humà. For-
mada a Catalunya i a Finlàndia, 
l’àlbum reflecteix el treball de 
final de màster de Gabriel, que 
barreja estètiques i sonoritats, 
sempre amb l’acordió cromàtic 
com a protagonista i amb una 
reflexió de fons sobre la relació 
de l’ésser humà amb l’entorn. 
Així mateix, dijous el Dansàneu 

va recuperar el tast amb produc-
te km 0 i va sumar la primera 
col·laboració amb FiraTàrrega, 
en el marc del Circuit Nòmada. 
El tast es va desenvolupar a la 
plaça Major de Borén i va haver 
d’adaptar-se a les mesures anti-
Covid. Després de la degustació 
hi va haver actuació de la com-
panyia Métrica Bárbara.

joAN BLANCo

L’acordionista roser gabriel va presentar ahir el seu primer disc, ‘Arbre humà’, a esterri d’Àneu.
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Alguns dels joves participants en el camp de treball internacional d’Isona.

susana solans

Acn
❘ Isona ❘ La tercera campanya 
d’excavacions al jaciment de 
l’Hort del Cavaller, a Isona, 
ha deixat al descobert la tra-
ma d’una ciutat romana. L’ar-
queòloga Cristina Belmonte 
va explicar ahir que els anys 
2019 i 2020 ja es van detectar 
restes i sediments, per la qual 
cosa l’espai es va adequar per 
treballar en el descobriment, 
que es preveia proper a l’època 
romana. 

Així, aquest mes de juliol, 
vuit joves arribats de França, 
Polònia, Alemanya i Itàlia, en 
el marc d’un camp de treball 
internacional, han contribuït a 
deixar visibles les restes del que 
han resultat ser grans construc-
cions del segle I aC, amb murs 
que superen els setanta centíme-
tres de gruix. En aquest sentit, 
Belmonte va destacar “la po-
tencialitat d’aquest jaciment i 
la bona conservació”.

L’arqueòloga també va afir-
mar que, a diferència de les 
moltes altres vil·les romanes 
que s’han de visitar “mirant 
a terra”, les restes trobades a 
l’Hort del Cavaller són planes, 
però amb trams de muralla de 
prop de dos metres d’altura.

La diferència amb altres es-
pais i descobriments d’aquesta 
època rau en el fet que a l’Hort 
del Cavaller no s’haurien cons-
truït edificacions a sobre i no-

Descoberta la trama d’una 
ciutat romana a Isona
Joves d’un camp de treball identifiquen restes de construccions del s. I aC

arqueologia troballes

més s’hauria cobert la vil·la 
romana per fer-hi horts. Bel-
monte va explicar que això ha 
permès conservar i esbossar 
l’estructura de la trama urbana, 
i destacar-ne la muralla, la por-
ta posterior, el carrer principal 
i les cases que l’envolten. 

A més, aquest espai ha estat 
catalogat com “el més gran de 
Ponent” ja que, a més dels dos 
metres d’altura, disposa d’una 
extensió considerable. D’altra 

banda, les fases d’ocupació que 
s’han documentat van des del 
segle I aC fins al II dC. L’alcal-
dessa d’Isona i Conca Dellà, 
Rosa Amorós, va confessar ahir 
que atresorar aquest jaciment 
arqueològic al municipi el con-
verteix en privilegiat, i és que, 
a més d’afegir atractiu turístic, 
també despertarà l’interès uni-
versitari, científic i divulgatiu, 
tant a nivell nacional com in-
ternacional. Així mateix, va 

destacar el paper de les vil·les 
romanes veïnes, Aeso i Llorís: 
“Pocs llocs de Catalunya dispo-
sen d’aquests dos assentaments 
en un espai tan pròxim i amb 
aquest grau de conservació.”

Al seu torn, Maricel Segú, 
coordinadora de Joventut 
Lleida, es va comprometre a 
organitzar més camps de tre-
ball a la zona per continuar 
donant a conèixer la història 
del municipi.

El Thyssen de sant Feliu  
de Guíxols estrena avui 
l’‘univers’ de Guinovart
La mostra compta amb seixanta obres inèdites

museus exposicions

‘Univers guinovart’ és el títol de l’exposició que acull des d’avui l’espai Thyssen.

AgèncIeS
❘ sanT FElIu DE Guíxols ❘ L’Espai 
Thyssen de Sant Feliu de Guí-
xols estrena avui la mostra Uni-
vers Guinovart, una exposició 
temporal dedicada a l’obra de 
l’artista lleidatà. La mostra, que 
recull seixanta peces de l’autor, 
recorre diferents creacions que 
el pintor, dibuixant i gravador 
va concebre entre els anys 1948 
i 2007 i entre les quals destaca 
Exvots?, composta per quatre 
plafons de grans dimensions 
que la família va trobar a la nau 
industrial d’Agramunt en què 
el creador guardava les obres. 
Així, i segons va detallar la co-
missària de l’exposició, Pilar 
Giró, aquesta es divideix en dos 
àmbits, la geografia física de 

l’artista i la geografia humana. 
El primer, ubicat a la primera 
planta de l’Espai Thyssen, in-
clou obres que viatgen per la 
terra, el mar i el camp a través 
dels records de Guinovart. Al 
segon pis, dedicat a la geografia 
humana, s’inclouen diferents 
objectes, cartografies, boscos 
per tal de mostrar la relació en-
tre l’ésser humà i el territori. 
Algunes de les creacions mos-

EFE/ DavID BorraT

trades a Univers Guinovart fe-
ia més de vint anys que no s’ex-
hibien. Per aquest motiu, Giró 
ha remarcat la importància 
d’entendre la vida i trajectòria 
de l’artista a través d’aquestes 
peces. Així, la presidenta de 
la Fundació Espai Guinovart, 

Maria Guinovart, va ressaltar 
ahir que exposicions com la del 
Thyssen “són molt enriquidores 
perquè permeten redescobrir 
les obres de l’artista”. 

La presidenta de la funda-
ció va aprofitar per mostrar la 
seua satisfacció amb el resul-

tat de l’exposició i va detallar 
que l’entorn “incomparable” de 
l’antic monestir de Sant Feliu 
de Guíxols, que pròximament 
se sotmetrà a obres i reformes, 
l’ha ajudat a “redescobrir” les 
peces que estaran exposades 
aquest estiu.

UnA odA A lA SeUA obrA
‘univers Guinovart’ recorre 
la trajectòria del creador 
lleidatà a través de la 
geografia física i humana

El Grec tanca amb 
xifres properes a 
la prepandèmia

festivals

❘ BarcElona ❘ El Festival Grec 
2021 de Barcelona, que ha 
acollit cent propostes artísti-
ques i 107.888 persones des 
del 27 de juny, conclou avui 
una edició capaç d’assolir un 
83 per cent d’ocupació mitja-
na. Malgrat la pandèmia, ha 
aconseguit unes dades que 
“s’atansen molt als d’una 
edició ordinària”, segons 
va explicar el director, Cesc 
Casadesús. El teatre Grec, 
epicentre del cicle, ha acollit 
41.447 espectadors, i més de 
cinquanta-cinc propostes han 
penjat el cartell d’entrades 
esgotades.

centenari de 
Joan Triadú a 
ribes de Freser

commemoracions

❘ rIBEs DE FrEsEr ❘ La vila de Ri-
bes de Freser celebra entre 
ahir i avui el centenari del 
naixement de l’escriptor Jo-
an Triadú, natural d’aques-
ta localitat. El programa va 
començar ahir amb un acte 
institucional en el qual Joa-
quim Triadú, fill de l’autor, 
va firmar el llibre d’honor 
de l’ajuntament. També es 
va descobrir una placa com-
memorativa a la casa natal de 
l’escriptor. L’homenatge aca-
ba avui, amb tres actes pro-
gramats, entre els quals un 
concert i un ball de sardanes.
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l’ascensorprivat
Els sous li 
esclaten al Comú
li ha costat poc al 
Comú passar a l’opo-
sició i dos setmanes 
després de sortir del 
govern van dema-
nar al ple d’ahir que 
regidors i càrrecs 
eventuals es rebai-
xessin el sou el 10 per 
cent. l’alcalde Pueyo 
ha demanat que no 
es faci populisme 
amb el tema, però al 
final ha saltat i li ha 
recordat a talamonte 
que una regidora del 
seu grup, sumant el 
sou de la Diputació 
i les assistències de 
la Paeria, cobra deu 
mil euros més que 
l’alcalde. i el Comú 
ha deixat anar a les 
xarxes el seu candi-
dat, que com sempre 
llança les culpes a 
seGRe, que de pam-
flet sociata ha passat 
a ser l’amic de Pueyo. 
s’accelera tant que 
ens acusa de dir 
mentides quan ens 
limitem a reproduir el 
seu comunicat sobre 
salaris. o sigui que els 
mentiders deuen ser 
els del seu grup. Qui-
na paciència.

Arqueòloga de les ex-
cavacions executades 
a l’Hort del Cavaller 
d’Isona i que han 
deixat al descobert 
com era la trama 
d’una ciutat romana.

Cristina belmonte

És la presidenta de la 
Fundació dedicada 
al seu pare, l’artis-
ta d’Agramunt, que 
mostra obres inèdi-
tes a l’Espai Thys-
sen de Sant Feliu.

Maria Guinovart

Puja el delegat de la 
Federació Catalana 
de Patinatge, que 
organitza el campio-
nat europeu de xou i 
precisió amb un mi-
ler de participants.

bienve Pardell

La polèmica i poc 
justa llei de Segure-
tat Nacional de Hong 
Kong, imposada pel 
govern xinès, que pre-
sideix, ja compta amb 
un primer sentenciat.

Xi jinping

Un altre feminicidi, 
ara a Terrassa
una dona de terrassa cal-
cinada presumptament 
en mans de la seua pare-
lla, a qui havia denunciat 
per mal tracte i que pel 
que sembla es va suïcidar, 
i una filla de 2 anys ferida. 
aquest és el tràgic balanç 
del que seria el vuitè fe-
minicidi a Catalunya.

aCn

Gòrgies, inventor de la retòrica, 
ens va fer adonar de l’error de 
considerar el llenguatge com 
una mera reproducció de la rea-

litat. Aquí tenim la paraula gos i aquí te-
nim l’animal al qual ens referim. Sembla 
clar, oi? I és probable que, al principi, el 
llenguatge fos això, només això: una ma-
nera de referir-se a les coses que tenim 
davant dels ulls quan ja no les hi tenim i 
cal fer-les presents virtualment. Ara ja 
sabem que no és així, car els llenguatges 
contenen munió de paraules que no es 
refereixen a res que es pugui veure o 
tocar; pensi en ànima si té aquest gust, 
o en comunitat de destí en l’universal 
si en té un altre. El que vull dir és que 
les diferents llengües no són simplement 
mapes diversos que reprodueixen un 
mateix territori, uns amb quadrícules 
numerades, altres amb rombes i altres 
amb cercles. És molt més complex que 
això, no solament perquè els rombes no són iguals a 
les quadrícules o els cercles, sinó també perquè hom 
ensopega, sovint, amb el fet que amb un mapa no pots 
trobar una ciutat clarament assenyalada en un altre.

No hem de confondre, doncs, el mapa amb el terri-

tori, i sobretot no hem de pensar que, si 
modifiquem el mapa, alhora modifica-
rem el territori. Amb això vull intervenir 
en un debat obert des de fa temps on, al 
meu entendre, hi ha persones que, de 
bona fe, cauen en l’error que descric. A 
la nostra societat, amb independència 
del seu sexe biològic, hi ha persones que 
se senten homes, altres dones i altres no 
se senten ni una cosa ni una altra, i en-
cara unes altres (espero no deixar-me’n 
cap) que depèn del dia. A les llengües 
del nostre entorn, llevat de l’anglès, els 
substantius es classifiquen en gèneres, 
masculí-femení i en alguns fins i tot 
neutre, com l’alemany, i això té el seu 
reflex en els articles i en tota l’estructu-
ra sintàctica i gramatical que en penja. 
Tal com està la cosa, no existeix una 
nomenclatura específica per referir-se a 
les persones anomenades “no binàries”. 
Cal? Hi ha qui proposa el “totis” al cos-

tat dels “tots”, “totes” i “tothom”, ja existents. Jo no 
vull posar ni treure rei, però tampoc no crec que s’hagi 
d’imposar res, i menys encara des de les institucions. 
Per què no deixem que, si la necessitat és genuïna, l’ús 
acabi creant la realitat lingüística?

Per a tots, totes i totis

Les llengües no 
són mapes que 
reprodueixen un 
mateix territori, 
amb quadrícules,  
rombes i cercles

ramon camats || cave canem
Correu electrònic: ramoncamatsguardia@gmail.com · blog: http://rcamats.wordpress.com · Facebook: https://www.facebook.com/ramon.camats
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