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La boca sud del túnel de Tresponts, amb els senyals que marquen les restriccions.

c. sans

L’interior de la galeria de Montant de Tost, on s’han instal·lat plafons que milloren la visibilitat.

c. sans

c. SanS
❘ la seu D’urgell ❘ El túnel de Tres-
ponts, a la carretera C-14 a l’Alt 
Urgell, va reobrir ahir a les 
17.00 després de més dos me-
sos tancat. Tanmateix, l’ober-
tura va arribar acompanyada 
de restriccions. El límit de ve-
locitat es manté per ara en 60 
quilòmetres per hora, quan la 
Generalitat va anunciar que, 
quan reobrís la galeria, s’hi po-
dria circular a 80. A més, els ca-
mions de mercaderies perilloses 
que circulin en direcció a la Seu 
tenen prohibit el pas i hauran 
de desviar-se per la carretera 
vella. Territori va explicar que 
“les velocitats del vent”, que es 
tradueixen en corrents dins de 
la galeria, aconsellen aplicar 
aquesta última mesura.

Avui fa un any que el túnel 
es va posar en servei i el passat 
21 de setembre va quedar tan-
cat al despenjar-se un dels vuit 
ventiladors que hi ha a l’interior. 
Mentre han durat les reparaci-
ons, els conductors han hagut de 
desviar-se per la carretera anti-
ga. Hores abans de la reober-
tura, la plataforma veïnal de 
Tresponts va lamentar la “falta 
d’informació” de la Generalitat i 
les autoritats locals. Va demanar 
que, si hi ha un altre tancament, 
es busquin solucions que evitin 
haver de circular per la carre-
tera antiga, “perquè el risc és 
massa elevat”.

D’altra banda, ahir al migdia 
també es va restablir el trànsit 
al túnel de Montant de Tost, a la 
C-14 i pròxim al de Tresponts. 
Ha estat tancat més de dos set-
manes per obres per revestir 
l’interior amb plafons que re-
flecteixen la llum i milloren la 
visibilitat a l’interior. En un altre 
ordre, el Govern central ha aca-
bat obres de millora al túnel de 
Vielha i en tres més de l’N-230, 
amb una inversió de 2,5 milions 
d’euros.

El túnel de Tresponts reobre a la fi, 
però amb restriccions i a 60 km/h
Camions de mercaderies perilloses cap a la Seu es desviaran per la vella carretera

infraestructures mobilitat

Celebracions  
pel segell de la 
Unesco a raiers 
i campaners

patrimoni

❘ lleiDa ❘ Els actes per celebrar 
els nous reconeixements de 
Patrimoni Immaterial que la 
Unesco ha atorgat als raiers i 
als tocs manuals de campana 
començaran avui dissabte. 

A partir del migdia, la 
Pobla de Segur acollirà una 
tertúlia raiera i un concert, 
i per la seua banda a Os de 
Balaguer hi haurà un toc de 
campanes i un brindis. 

Demà diumenge serà el 
torn de Coll de Nargó i Cer-
vera: al primer municipi es-
trenaran un monument de-
dicat als raiers i, al segon, 
s’ha programat una xarra-
da i tocs de campana com-
memoratius (vegeu SEGRE 
d’ahir).

El consell del Segrià 
consolida la plantilla
❘ lleiDa ❘ El Segrià va aprovar 
ahir els plans d’estabilització 
del personal del consell i va ra-
tificar convenis per promoure 
la igualtat. El president, David 
Masot, va explicar les al·le-
gacions contra el projecte de 
l’abocador de Seròs.

Les Borges repetirà  
una votació dels veïns
❘ les borges ❘ Les Borges repe-
tirà les votacions del pres-
supost participatiu per pro-
blemes tècnics de l’aplicació 
Decidim Catalunya.

Alcoletge adequa 
l’observatori republicà
❘ alcoletge ❘ Alcoletge ha ade-
quat l’observatori republicà 
del Tossal dels Morts i ha cre-
at una app amb informació 
sobre aquest espai de memò-
ria històrica.

Obres al ferm de l’A-2 
entre Soses i Alpicat

infraestructures carreteres

❘ lleiDa ❘ El ministeri de Trans-
ports ha ratificat l’adjudicació 
de les obres per rehabilitar el 
ferm de l’A-2 entre Alpicat i So-
ses per 12,7 milions d’euros. 
La unió temporal d’empreses 
(UTE) formada per Sorigué i 
Arnó s’encarregarà de la reha-
bilitació de la superfície en tot 
l’ample de les calçades. 

El ministeri també ha adju-
dicat obres per reparar el dete-
riorat ferm de l’A-2 al seu pas 
per Cervera. La degradació 

del carril dret fa que nombro-
sos conductors evitin circular-hi 
i aquesta situació ha provocat 
queixes tant dels usuaris de 
l’autovia com del consell de la 
Segarra i dels ajuntaments. 

El subdelegat del Govern a 
Lleida, José Crespín, va anun-
ciar aquest mes d’octubre pas-
sat que la previsió és que les 
obres en aquests dos trams de 
l’autovia comencin la primave-
ra vinent i s’abordin de forma 
simultània.

la generalitat reclama més control  
en la gestió dels menjadors escolars

serveis organismes

❘ lleiDa ❘ La conselleria d’Edu-
cació reclama més control en 
la gestió dels menjadors esco-
lars. Els finança mitjançant el 
pagament de beques, encara 
que són els consells comarcals 
el que s’encarreguen del fun-
cionament, moltes vegades en 
col·laboració amb les Associ-
acions de Famílies d’Alumnes 
(AFA). La Generalitat demana 
més claredat en la gestió que 
duen a terme les AFA a instàn-
cies dels seus organismes de 

fiscalització. Les associacions 
de famílies, per la seua part, 
exigeixen que el Govern ra-
tifiqui un decret o un conveni 
marc que reguli la seua funció 
en la gestió dels menjadors. 
Fonts d’aquestes entitats van 
indicar que ja hi ha un marc 
legal que avala la seua inter-
venció en l’administració de 
menjadors escolars, encara que 
falta un conveni marc que la 
detalli. Al Segrià i el Pla hi 
ha moltes escoles on la gestió 

l’efectuen les AFA, mentre que 
en altres comarques com les 
Garrigues la gestió recau no-
més en el consell. El Comú de 
Lleida reivindica que es respec-
ti aquesta tasca d’autogestió 
que s’ha fet durant anys i que el 
Govern aclareixi el marc nor-
matiu que permeti mantenir 
aquest model. De fet, respon-
sables d’Educació i els consells 
van mantenir aquest dijous una 
reunió en la qual es va tractar 
aquest tema.

17033

rcolomina
Resaltado



46 guia Segre 
Dissabte, 3 de desembre del 2022societat Gent 

HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mostreu una cara feliç i barregeu-vos 
amb persones que comparteixen el 

vostre entusiasme positiu. Digueu el que penseu, 
compartiu informació i mireu el que passa.

TAURE 20-IV / 20-V.
Comuniqueu-vos amb persones fami-
liaritzades amb la vostra feina o habili-

tats i rebreu informació que pot ajudar-vos a 
diversificar-vos. No limiteu el que podeu fer.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Esteu en una millor posició del que pen-
sàveu. No deixeu que ningú us parli 

d’una cosa que no voleu fer ni us convenci que 
no podeu fer les coses a la vostra manera.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Espereu el vostre moment, sigueu pa-
cients i concentreu-vos en una cosa 

creativa que us brindi satisfacció. No permeteu 
que allò que facin els altres us faci enfadar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Viviu i apreneu. L’experiència és la mes-
tra més fantàstica. Desenvolupeu un 

pla per ajudar a construir un futur segur i incre-
mentar la felicitat personal.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Dediqueu temps a desafiar-vos a vos-
altres mateixos i a concentrar-vos en 

com millorar la forma en què us veieu, en com 
us sentiu. S’animen els viatges.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Fer una cosa que gaudiu us aixecarà 
l’ànim i us encoratjarà a posar-vos en 

contacte amb persones que us facin pensar i 
provar coses noves. Controleu les despeses.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No comenceu una cosa que no podeu 
acabar. Sigueu pacients amb els as-

sumptes domèstics, mantingueu la pau i eviteu 
baralles que puguin dividir amics i familiars.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Poseu-vos en contacte amb gent, ob-
tingueu una segona opinió i viviu dins 

de les vostres possibilitats. No cregueu tot el que 
sentiu ni tingueu por de fer preguntes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Busqueu noves maneres de fer les coses. 
Utilitzeu la imaginació i trobareu una 

manera de posar preu a una cosa que teniu per 
oferir. No us estigueu de res.

AQUARI 20-I / 18-II.
Reviseu com us heu espavilat finance-
rament i se us ocorrerà una idea que us 

permeti utilitzar les vostres habilitats per ajudar 
en una causa en què creieu i generar diners.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No us enganyeu creient en alguna cosa 
perquè és convenient. Examineu els 

aspectes negatius i positius abans d’acceptar o 
ignorar una proposta. Avanceu en solitari.

CSIF col·labora amb el Banc dels Aliments 
de Lleida amb tres tones de llet
La Central Sindical Independent i de Funcionaris, CSIF, 
va entregar ahir tres tones de llet al Banc dels Aliments 
de Lleida. Aquesta col·laboració s’ha cobert amb la sub-
venció pública que rep aquest sindicat.

CSIF

El Parlament Europeu 
presenta la ‘Guia per a 
periodistes’ a Lleida
El Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya a Lleida va rebre ahir Sergi 
Barrera, director de l’Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona, 
que va presentar la nova Guia per 
a periodistes 2022-2024. Aquesta 
publicació té l’objectiu de ser una 
eina d’utilitat per als periodistes de 
cara a la presidència espanyola el 
2023 i a les eleccions europees del 
maig del 2024.

CoL·LEgI DE PERIoDIStES DE CAtALUNyA

El col·legi Santa Maria  
de Gardeny batega amb 
La Marató de tV3
Prop d’un centenar d’alumnes del 
col·legi Santa Maria de Gardeny 
de Lleida van participar ahir en 
l’enregistrament d’un vídeo per 
col·laborar amb La Marató de TV3. 
En aquesta edició la iniciativa soli-
dària de la televisió catalana desti-
narà les donacions rebudes amb la 
venda de discos i en la gala del 18 
de desembre a la investigació de les 
malalties cardiovasculars

AMADo FoRRoLLA

José Antonio López 
exposa les seues 
aquarel·les a la Fecoll
La sala Manolo Calpe de la 
Fecoll va acollir ahir la pri-
mera mostra d’aquarel·les de 
José Antonio López, que po-
drà visitar-se durant aquest 
mes i que tanca l’any d’expo-
sicions en aquest espai.

FECoLL

La campanya ‘tria un 
llibre’, amb més de 
2.200 nens de Lleida
Un 53% dels que complien 6 anys el 2022 
en aquest pla de foment de la lectura
❘ SANt FELIU DE LLoBREgAt ❘ Gairebé 
40.000 nens de tot Catalunya 
(2.245 a les comarques de Llei-
da) han participat en la setena 
edició de la campanya Fas 6 
anys. Tria un llibre, que impul-
sa el Govern per fomentar els 
hàbits lectors entre els més pe-
tits. Un 53,14% dels nens que 
han complert sis anys aquest 
2022 han canviat el xec de 13 
euros que va facilitar la Gene-
ralitat per adquirir un llibre, 
el percentatge més alt des que 
va arrancar aquesta campa-
nya el 2016. A Lleida, el per-
centatge ha estat del 53% dels 
4.232 nens de sis anys censats 
aquest any, per sota de la pro-

víncia de Barcelona (54,4%) 
però per sobre de Tarragona 
(49,6%) i Girona (48,1%). El 
Pallars Jussà ha estat la comar-
ca de Lleida amb més percen-
tatge de participació de nens 
(64, un 70,3%), al davant del 
Solsonès (100, un 66,7%) i la 
Segarra (161, un 61,2%). Al 
Segrià hi van participar 1.086 
nens (un 52%). A l’extrem opo-
sat: Aran (14, un 13,9%), les 
Garrigues (84, un 47,2%) i la 
Noguera (158, un 47,3%). La 
consellera de Cultura, Natàlia 
Garriga, i el d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, acompa-
nyats del president del Gremi 
de Llibreters, Èric del Arco, 

van oferir aquestes dades ahir 
després d’una visita en una es-
cola de Sant Feliu de Llobregat. 

Aquest any, un total 462 
llibreries (34 a les comarques 
de Lleida) han participat en la 

campanya i han venut gairebé 
6.000 títols diferents de 400 
editorials, un setanta un per 
cent en català. Garriga va ce-
lebrar que el Tria un llibre hagi 
augmentat el nombre de nens 

participants, i per la seua part 
el titular d’Educació va ressal-
tar que “els sis anys és l’edat 
adequada perquè és quan els 
petits comencen a interessar-se 
per la lectura”.

ACN

els consellers de Cultura i d’educació, ahir en una visita a una escola de Sant Feliu de Llobregat.
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FiraTàrrega atansa les arts 
de carrer als més joves

arts escèniques programa

laia pedróS
❘ Tàrrega ❘ Un dels principals ob-
jectius de FiraTàrrega és atansar 
la cultura i el teatre de carrer als 
més joves com a públic i con-
sumidor cultural. I això és el 
que va fer ahir amb estudiants 
de Secundària de Tàrrega amb 
Anem al Carrer, un programa 
de l’Associació Plataforma Arts 
de Carrer, de la qual forma part 
el festival teatral de la capital de 

l’Urgell. Més de 150 alumnes 
de 3r i 4t d’ESO van poder gau-
dir a la plaça dels Comediants 
de l’espectacle Runa, d’Amer 
Kabbani. La directora artística 
de FiraTàrrega, Anna Giribet, 
va destacar que “l’objectiu és 
visibilitzar, donar a conèixer 
i atansar les arts de carrer als 
alumnes dels centres educatius 
per conviure junts en l’espai 
públic”.estudiants de 3r i 4t d’eSO de centres educatius de Tàrrega van gaudir ahir de teatre al carrer.

laia peDrós

‘Marató de veus’  
per gravar parlants 
de l’aranès

llengua

❘ vielha ❘ L’ajuntament de Viel-
ha acollirà el dia 17, de 10.00 
a 14.00 hores, una primera 
marató de veus per gravar 
la veu de parlants de l’ara-
nès voluntaris de diferents 
edats en el marc del Projecte 
Araina. L’objectiu és crear un 
corpus de veu en aranès per 
facilitar que les màquines pu-
guin parlar o entendre aques-
ta llengua.

la vida i obra 
d’isadora Duncan, a 
la saleta de lleida

arts escèniques

❘ lleiDa ❘ L’espai teatral La 
Saleta de Lleida, al car-
rer Ballester, acollirà avui 
(19.00 hores, 10 €) l’espec-
tacle Isadora, a càrrec de la 
companyia madrilenya El 
Montacargas. L’obra de te-
atre, música, dansa i audio-
visual repassa la figura i el 
pensament d’Isadora Duncan 
(1877-1927), ballarina femi-
nista, musa i pionera de la 
dansa contemporània.

pep Coll novel·la l’èxode jueu a través 
del pirineu en la ii guerra Mundial
L’escriptor lleidatà tornarà al gener a les llibreries amb ‘La llarga migdiada de Déu’

pep Coll estrenarà el 2023 amb nova novel·la, en català i castellà.

j.b.
❘ lleiDa ❘ L’escriptor lleidatà Pep 
Coll (Pessonada, Pallars Jussà, 
1949) estrenarà l’any 2023 amb 
novetat literària a les llibreri-
es. Dos anys després de L’any 
que va caure la roca, la nova 
novel·la de Pep Coll ficcionarà 
una època molt real de la his-
tòria recent del Pirineu: quan 
a començaments de la dècada 
dels anys 40 del segle passat, en 
el moment àlgid de la II Guer-
ra Mundial, centenars de jueus 
van provar de fugir del terror 
nazi creuant la serralada cap a 
un país amic. “Volien buscar la 
salvació en un país dictatorial”, 
va remarcar la paradoxa l’es-
criptor pallarès, que publicarà 
al gener La llarga migdiada de 
Déu (Proa).

“Mentre la barbàrie nazi ar-
rasa Europa, els jueus esperen 
que Jahvè es desperti d’una ve-
gada, i travessar el Pirineu sem-
bla l’única opció d’escapada”, 
va comentar sobre la metàfora 
que tanca el títol de la seua nova 
novel·la. Coll va recordar que 

literatura novetat

“als anys 90 ja es va tractar en 
forma literària a França aquest 
fenomen de l’èxode jueu cap a 
Espanya, i aquí l’historiador de 
la Pobla de Segur Josep Calbet 
l’ha tractat també de manera 
profunda”. 

Per aquest motiu, l’escriptor 
ho ha volgut ficcionar en una 

novel·la basada en fets reals. 
El protagonista de l’obra és un 
francès d’origen jueu, Samuel 
Silverstein, de professió col-
porteur, com es denominava 
en l’època al país gal uns de-
terminats venedors ambulants 
que, motxilla a l’esquena, re-
corrien pobles i masies carre-

gats tant de petits productes de 
merceria com de llibres, estam-
petes o Bíblies. “Aquesta feina 
li facilita els moviments per les 
valls i muntanyes frontereres 
amb Catalunya”, va assenyalar 
l’escriptor que converteix en 
heroi aquest transportista en 
una història d’acció i aventures 
que creua la frontera pel coll 
de la Pala Clavera, entre el Pla 
de Beret i Alós d’Isil, seguint el 
naixement de la Noguera Palla-
resa. “És un paratge a molta al-
titud i per tant, difícil de creuar, 
però per aquest mateix motiu 
estava menys vigilat pels gen-
darmes francesos a les ordres 
del govern de Vichy, col·labo-
rador dels nazis”, va comentar 
Pep Coll, bon coneixedor de 
l’orografia pirinenca. “És una 
novel·la coral, amb escenaris 
també a Lleida i Barcelona i 
molts personatges; uns acaben 
bé i d’altres no tant, com la ma-
teixa història”, va afegir l’autor.

L’editorial Planeta publicarà 
l’1 de febrer La llarga migdiada 
de Déu en castellà.
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