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I pàg. 31 
Ciència. El biòleg Antonio Lazcano obre 
les xarrades de l'Any Oró destacant que 
"encomanava les ganes d'investigar" 

I pàg. 32 
~a•u Un enginyer lidera des del Pont 
de Suert un estudi per ajudar a curar 
la malaltia inflamatòria intestinal 
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ELS MOSSOS VAN ESCORCOLLAR MÉS D'UNA QUINZENA D'IMMOBLES A LLEIDA CIUTAT I DIVERSOS MUNICIPIS 

La batuda més gran per tràfic de 
/maria' acaba amb 20 detinguts 

I Va concentrar bona part de 
l'operatiu policial en cases de ~iferents 
barris com Pardinyes o Balàfia 

Cc""'""................... 1
1 Els agents van actuar 

en localitats com Tàrrega, Artesa de 
Lleida, Guimerà, Torregrossa i Verdú 

Bala ... n I Decomissaqes 5.000 plantes i la 
majoria d'arrestats són albanesos, a més 
de tres espanyols i tres romanesos 

La lleidatana Laia 
el lés regna ~ Boí Taüll 

La de Lles de 
Cerdanya obté 
l'or sub-18 del 
Mundial en esprint 

~---
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ESPORTS 124-25 

~S NOTICIA I 3-4 

La CHE ja preveu_ 
restriccions en 
els regs de Lleida 
J2:mergència en 6 municipis del Solsonès 

La presidenta de la Confederació va augurar ahir 
que l'ús de l'aigua en regs i generació d'electricitat 
haurà de "restringir-se per la sequera", encara 
que no va dir quan. Sis municipis del Solsonès ja 
estan en situació d'emergència. 

COMARQUES 112 

Fisioteràpia virtual 
de Lleida al Mobile 

GUIAI33 

Nou tren d'anada i tornada a l'abril 
entre Lleida i la Pobla al migdia 
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I SEGRE 
Dimecres, 1 de març del2023 

ADMINISTRACIÓ 

Vaga a Justícia 
en acompanyament 
a la víctima 
1 LLEIDA 1 Les persones que tre
ballen en el servei d'acompa
nyament a la víctima en els 
t ribunals han convocat una 
vaga de tres dies per reivin
dicar millores salarials. Són 
uns 200 a tot Catalunya. Una 
aturada que se suma a la dels 
lletrats de l'administració de 
justícia, que ahir van fina
litzar de nou sense èxit una 
nova reunió amb el ministeri 
de Justícia. 

INTERIOR 

Primer acte 
d'homenatge als 
mossos jubilats 
1 SANT CUGAT I La conselleria 
d'Interior va celebrar ahir a 
Sant Cugat el primer acte de 
reconeixement de la jubila
ció de Mossos d'Esquadra. 
S'han jubilat 588 agents, 357 
durant el 2022 i 231 d'anys 
antenors. A Ponent, s'han ju
bilat 30 efectius i al Pirineu, 
uns altres nou. La previsió de 
jubilacions per a aquest any 
és de 120 agents i ja ho han 
fet un 30%. 

TRIBUNALS ' 

El jutge exonera 
un deute de 18.200 € 
a una lleidatana 
I LLEIDA I El Jutjat de Prime
ra Instància 6 de Lleida ha 
exonerat a una lleidatana un 
deute de 18.200 euros per la 
llei de la Segona Oportunitat. 
Segons els advocats de Repa
ra tu Deuda, la insolvència 
es va originar al sol· licitar fi
nançament per costejar una 
reforma a casa. La situació es 
va agreujar per una malaltia 
1 un divorci. 

LLEIDA I 11 I 

PROTECCIÓ CIVIL ALERTES 

Prova del nou sistema d'avís 
d'emergències a Lleida i el Pirineu 
La majoria de mòbils van rebre el missatge però amb retard li Protecció Civil 
u~eua.éu ... ~ a. ... (& \J;lu~u..u; ... id '-~~'"' '"''"' ... -. .. t..s .. i; '"' ... -1 t. :; .. a pl:l ... ti :;;I: ... lo~~s quan sigui real 

L.GARCfA 
I LLEIDA I Estava previst que ahir a 
les 11.00 hores tots els telèfons 
mòbils inteHigents i amb cober
tura que fossin a les comarques 
de Lleida i del Pirineu lleida
tà rebessin un avís, de prova, 
d'emergències per part de Pro
tecció Civil. Tot i que va arribar 
amb retard, els primers missat
ges van sonar al voltant de les 
11.26 hores, que van arribar a 
la majoria dels mòbils. Així, fins 
a les 12.15 hores, una vegada 
finalitzat el simulacre, un total 
de 1.200 ciutadans havien res
post a l'enquesta per comprovar 
si havien rebut o no el missatge. 
El 86% sí que l'havien rebut, 
mentre que el14% no. També 
es van rebre missatges des de 
fora del territori on es feia la 
prova. A més, la cobertura va 
jugar males passades. En zones 
de muntanya, on és més escassa, 
els avisos van arribar a uns dis
positius i a d'altres no. En can
vi, en zones on la cobertura és 
bona, també hi va haver mòbils 
que no van rebre l'alerta. També 
hi va haver casos en els quals es 
va rebre el missatge en català 
i castellà i un altre en anglès, 
quan només hauria de ser un 
en funció de la configuració del 
telèfon. Així mateix, hi va ha
ver diferències segons les com
panyies de telefonia mòbil, fet 
que la prova permetrà indagar 
en les causes. 

Protecció Civil demana a la 
ciutadania de Ponent i de l'Alt 
Pirineu i Aran que respongui, 

TRUCADES AL 112 

203 trucades fins a les 
12.00 hores per demanar 
informació sobre l'avís o 
perquè no sabien què era 

Una dona consulta el missatge de Protecció Civil a la terrassa d'un bar a la Pobla de Segur. 

hi ha temps fins avui a les 09.00 
hores, l'enquesta disponible en 
el següent enllaç: https:larcg. 
is/1mS58z0. Es tracta de la pri
mera prova de les quatre que es 
faran a tot Catalunya per donar 
a conèixer entre la població el 
sistema d'alertes de Protecció 
Civil, que només s'utilitzarà en 
emergències greus en les quals 
sigui necessari donar instruc
cions concretes a la població. 
El pròxim simulacre serà el12 
d'abril a Tarragona. Molts ciu
tadans es van veure sorpresos 
ahir per l'estrident so de l'alerta 
als seus mòbils. El telèfon 112 
va atendre fins a les 12.00 hores 
un total de 203 trucades sobre 
la prova o perquè desconeixien 
que es faria. Seguiment de la prova a la delegació del Govern a Lleida. 
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114 I COMARQUES 

COMUNICACIONS PROJECTES 

La línia de la Pobla passarà de 4 a S 
trens al dia entre Lleida i· el Pallars. 
FGC allargarà a l'abril el recorregut de dos que ara circulen entre la capital del Segrià 
i Balaguer I fa..nb'-' Co.tlv J.arà nora • .1.0 p _'I ot..ailyar gairebè . J.vvv pa3So~o6·:':_s 

X. RODRÍGUEZ 
I LLEIDA I La línia ferroviària de la 
Pobla passarà a l'abril de qua
tre a cinc trens entre Lleida i el 
Pallars Jussà i ajustarà els ho
raris per millorar la connexió 
amb els trens d'alta velocitat. 
Per incorporar el nou trajecte, 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) allargarà 
el recorregut de dos combois 
que ara circulen entre Lleida i 
Balaguer. 

El nou tren a la Pobla sorti
rà de la capital del Segrià a les 
13.39, mentre que un altre par
tirà a les 13.00 des de la Pobla 
amb destinació Lleida. Així es 
va aprovar ahir en la comissió 
de seguiment de la línia, en la 
qual també es va ratificar una 
millora dels horaris. En aquest 
sentit, s'avançaran els dos pri
mers trens que surten de Llei
da. A partir de l'abril ho faran 
a les 04.59 i a les 07.32 hores. 
Aquest últim ajustament perme
trà reduir el temps d'espera en el 
transbord amb el tren Avant que 
arriba des de Barcelona. Així 
mateix, el primer tren del dia 
des de la Pobla sortirà abans, 
a les 06.55. Des de FGC espe
ren que aquestes modificacions 
permetin guanyar fins a 32.760 
viatgers a l'any. De fet, el tren 
de la Pobla va tancar el2022 
amb les millors xifres de la seua 
història. En concret, la línia va 
rebre 278.000 viatgers. El Tren 

El Ple·de IA¡untament, en sessió 
ordinària de data 23 de febrer de 
2023, va aprovar tntctalment la "Modi
ficació puntual del POUM relahva al 
canvi de qualificació urbanística de 
Casa Pedrolo i Cal Calçada. ubtcades 
al carrer Major, 5-7·9, de Tàrrega", 
redactada pels serveis tècnics mumct· 
pals 

El conseller Fernàndez, amb les autoritats al pont de Llavorsí. 

TREN DELS LLACS 

El Tren dels Llacs 
començarà la temporada 
el 22 d'abril i s'allargarà 
fins al 28 d'octubre 

dels Llacs, que l'any passat va 
comptar amb 5.820 passatgers, 
començarà la temporada el dia 
22 d'abril i es prolongarà fins al 
28 d'octubre. La línia ferrovià
ria va rebre el2022 una inversió 
de més de 12 milions d'euros. 
La major part es va destinar a 

El Ple de l'Ajuntament, en sessrò 
ordtnàna de data 23 de febrer de 
2023, va aprovar tnrcialment la 
"Modtficació puntual del POUM 
relativa al canvi de qualtficació 
urbanística de la rectoria de La 
Figuerosa", redactada pels serve1s 
tècnics municipals''. 

la infraestructura, amb actuaci
ons com la supressió de passos 
a nivell o la renovació de vies. 

Obres al pont a Llavorsí 
D'altra banda, el conseller 

de Territori, Juli Fernàndez, 
va presentar el projecte per ei
xamplar el pont de la C-13 a Lla
vorsí, que costarà uns 600.000 
euros. La previsió és executar 
les obres en el primer semestre 
del2024. La conselleria també 
redacta un projecte per reforçar 
talussos a la C-13 entre Rialp i 
Llavorsí, amb una inversió de 
2,2 milions. 

TURISME INICIATIVES 

Torres de Segre 
espera unes 
5.000 persones 
en la floració 
Amb activitats en tres 
caps de setmana 
X. RODRIGUEZ 

Pla per invertir 
un milió a la C-28 
a la Val 
• El conseller de Terri
tori, Juli Fernàndez, es 
va reunir amb la síndica 
d'Aran, Maria Vergés, i el 
conselhèr de Governació, 
Amador Marqués. Els va 
anunciar un pla per va
lor d'un milió d'euros per 
millorar la funcionalitat 
i la seguretat de la C-28 
a Aran. En el tram d'Alt 
Àneu instaHaran barreres 
antiallaus. 

Taula per 
resoldre la falta 
d'habitatge a Aran 
• La Generalitat i el Con
selh Generau d'Aran van 
acordar ahir crear una 
taula per treballar con
juntament a solucionar 
la falta d'habitatge asse
quible a la Val i abordar 
la problemàtica d'acce
dir-hi. La síndica, Maria 
Vergés, va reclamar més 
competències amb dota
ció econòmica per poder 
desenvolupar polítiques 
en aquest àmbit. 
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PRESSUPOSTOS 

El Conselh insta 
la Generalitat a 
un nou marc de 
finançament 
El Govern destina més 
de 35 milions a Aran 

REDACCIÓ 
I VIELHA E MIJARAN I La síndica 
d'Aran, Maria Vergés, va 
traslladar ahir a la conse
llera d'Economia, Natàlia 
Mas, "la necessitat urgent 
de començar a treballar en 
el nou acord de finançament 
del Conselh Generau d'Aran, 
perquè l'actual conveni fina
litza aquest any i és indispen
sable dissenyar el nou, que 
ha de contemplar la capacitat 
d'autogovern de la màxima 
institució aranesa". També 
va demanar que es reverteixi 
"l'actual situació d'infrain
versió que la Val d'Aran acu
mula els últims dotze anys". 
Vergés també va lamentar 
que el pressupost de la Ge
neralitat per al2023 "no con
templi la millora d'aquestes 
inversions a Aran" 

Natàlia Mas va presen
tar ahir el pressupost de la 
Generalitat a la Val d'Aran i 
va destacar que els comptes 
contemplen un increment del 
14% dels fons per a la vall, 
fins a superar els 35 milions 
d'euros. Va ·assenyalar l'aug
ment de les partides per al fo
ment de l'aranès, que ascen
deixen a 485.000 euros. El 
pressupost també consigna, 
per exemple, 1,3 milions per 
a conservació de carreteres 
a la Val i 383.280 euros en 
subvencions per a manteni
ment de les vies dels accessos 
a nuclis. 

De conformitat amb l'establert en els 
arts. 8.5. 85.4 i 96 i ss. del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llet 
d'Urbanisme, 1 l'article 23 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llet d'Ur
bamsme de Catalunya. els expedients 
es sotmeten a tràmtt d'inforrnacró 
púbhca per termini d'un mes, perquè 
els interessats hi presentin les rec
lamacions i al·legacions que estimin 
convenients Els expedients poden 
consultar-se de 8.00 hores a 15.00 
hores, de dtlluns a divendres, al 
Departament d'Urbanrsme de I'A¡unta
ment de Tàrrega. 

De conformitat amb l'establert en els 
arts 8.5, 85 4 i 96 i ss. del Decret 
Legtslatiu 1/2010. de 3d agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme. i l'article 23 del 
Decret 305/2006, de 18 de julrol. pel 
qual s·aprova el Reglament de la 
Llei d Urbamsme de Catalunya els 
expedients es sotmeten a tràmrt 
d'informació pública per term1ni d'un 
mes, perquè els interessats hi pre· 
sentin les reclamacions i al lega
crons que estrmrn convements Els 
expedients poden consultar-se de 
8.00 hores a 15.00 hores. de dilluns 
a divendres, al Departament d'Ur· 
banisme de l'AJuntament de 
Tàrrega. 

I LLEIDA I Torres de Segre espera 
rebre entre 4.000 i 5.000 perso
nes durant la temporada turísti
ca de la floració. En el marc de 
la campanya El color de la flo
ració han programat tres caps 
de setmana d'activitats que co
mençaran aquest dissabte. Ruestes, Miró, Perelló i Pujol, en la presentació de les activitats. 

Tàrrega, 28 de febrer de 2023 
M. Alba Pijuan Vallverdú 

,Alcaldessa 

Tàrrega, 28 de febrer de 2023 
M. Alba Pijuan Vallverdú 

Alcaldessa 

L'edil de Cultura, Pepita Ru
estes, va destacar que aquest 
any les visites als camps en 
flor s'han fet coincidir amb ini
ciatives socioculturals que se 
celebren al municipi com per 
exemple el carnaval, que tin
drà lloc dissabte, o la jornada 
multicultural del proper dia 11. 

Per la seua part, l'alcalde, Jo
an Carles Miró, va destacar que 

compten amb espais emblemà
tics com el Turó de la Carrassu
mada o el pantà d'Utxesa, on el 
dia 18 se celebrarà un concert. 
Per la seua part, la diputada 
provincial Rosa Maria Perelló 
va destacar que iniciatives com 
aquesta ajuden a posen en va
Ior els productes del territori. 
Així mateix, el tècnic de Natu-

ralesa i Turisme de Torres de Se
gre, Adrià Pujol, va assenyalar 
que també hi haurà un curs de 
fotografia. 

D'altra banda, el consell co
marcal de l'Urgell impulsa tam
bé visites als ametllers florits a 
Vilagrassa i Belianes. Tindran 
lloc de divendres a diumenge 
entre els dies 10 i 26 de març. 
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TURISME EQUIPAMENTS ENSENYAMENT POLÈMICA 

Fi a les protestes contra un 
mestre a Artesa de Segre 
Educació el mantindrà al centre i anuncia mesures per tranquil·litzar 
les famílies li Aquestes desconvoquen la mobilització 

L'edifici de Cal Trepat que acollirà l'alberg. 

Tàrrega obrirà a finals 
de març l'alberg de 
pelegrins a Cal Trepat 
LAIA PEDRÓS 

E. FARNELL 
I ARTESA DE SEGRE I La conselleria 
d'Educació mantindrà al col
legi Els Planells d'Artesa de 
Segre el mestre rebutjat per 
famílies d'alumnes, que al·le
guen "malestar i desconfiança" 
després que aquest docent fos 
objecte de protestes en altres 
escoles de Lleida els últims 
anys. Així ho van confirmar 
ahir fonts de les famílies, des
prés de reunir-se amb el di
rector dels serveis territorials 
d'Educació a Lleida, Claudi 
Vidal, inspectors del departa
ment i la direcció de l'escola. 

I TARREGA I L'ajuntament de 
Tàrrega obrirà a finals de 
març l'alberg de pelegrins 
del Camí de Sant Jaume i del 
Camí Ignasià a l'antic edifici 
comercial i residencial de Cal 
Trepat, segons va explicar la 
regidora de Turisme, Núria 
Robert, a Ràdio Tàrrega i va 
confirmar a SEGRE. Les ins
tal-lacions, que ocupen uns 
60 metres quadrats a la plan
ta baixa de l'edifici, compten 
amb un total de 14 llits en 
lliteres, una sala de cuina i 
un menjador, dos lavabos i 
dutxa. 

rega, que es reactivarà ben 
aviat, i a través del consistori. 
Així mateix, va indicar que 
en alguns períodes de l'any 
l'alberg es reservarà a altres 
activitats, com per exemple 
la FiraTàrrega al setembre. 

El col-lectiu de pares i ma
res va apuntar que des del de
partament els van assegurar 
que el professor "compleix 
tots els requisits professionals 
per exercir com a mestre i, per 
tant, no se'l pot apartar del cen
tre" tal com demanen les fa
mílies. Aquestes van decidir 
desconvocar les mobilitzacions 
previstes per avui mateix i van 
assegurar que portaran els seus 
fills al col·legi perquè "confi
em en el departament, l'equip 
directiu de l'escola i volem 
acabar el curs amb tranquil-li
tat", van dir. Van afegir que el 
departament-ha pres totes les 
mesures legals possibles per 
transmetre tranquiHitat a les 
famHies. 

Vista aèria del col·legi Els Planells d'Artesa de Segre. 

Robert va explicar que 
"serà un alberg modest" però 
preveuen que estigui bastant 
freqüentat. També va deta
llar que es podran reservar 
places a la pàgina web de tu
risme de l'ajuntament de Tàr-

ENERGIA RENOVABLES 

Més de 400.000 euros 
La primera fase de la reha

bilitació d'aquest edifici de 
Cal Trepat ha costat 412.448 
euros. Per finançar-la, el con
sistori ha rebut una subven
ció de 250.000 euros del Pla 
d'Obres i Serveis (PUOSC) i 
una altra de l'Oficina de Su
port a la Iniciativa Cultural 
de 68.184 euros, mentre que 
la resta de la inversió s'ha su
fragat mitjançant aportació 
municipal. Robert va apun
tar que la subvenció era per 
dur a terme aquest projecte 
concret. 

El docent es va reincorpo
rar fa dos setmanes al seu lloc, 
després d'un període de baixa 

TASQUES DE SUPORT 

El polèmic docent porta a 
terme tasques de suport 
i no està en contacte 
directe amb els alumnes 

laboral. Des d'aleshores ha dut 
a terme tasques de suport a la 
resta del professorat d'educació 
infantil buscant informació i 
no ha estat en contacte directe 
amb els alumnes. 

Les famílies es van mobi
litzar el mes de setembre pas
sat, al començament del curs, 
quan no van portar els alumnes 

Grans plantes solars avancen al Jussà 
Tres centrals que sumen més de 150 hectàrees d'una empresa participada per Banc 
Sabadell superen el tràmit ambiental, mentre que una altra de 63 hectàrees és rebutjada 
R.R./X.R. 
I LLEIDA I La ponència d'energi
es renova ble s de la Generalitat 
ha donat el vistiplau ambien
tal a tres grans centrals solars 
al Pallars Jussà i n'ha rebutjat 
una quarta en aquesta comarca. 
Totes aquestes centrals tenen 
el mateix promotor, Energies 
Renovables Terra Ferma SL, 
que és una empresa participa
da per la firma d'enginyeria 
Blueprom i Sínia Renovables, 
la divisió d'energies netes del 
Banc Sabadell. 

Les tres centrals solars que 
han rebut el vistiplau ambiental 
sumen més de 100 megawatts 
(MW) de potència i preveuen 
ocupar més de 150 hectàrees 
de superfície. Dos d'elles són 
a Isona i Conca Dellà: la de les 
Alzineres (40 MW) i Costa Gran 
(28 MW). La tercera, denomi
nada Neret (35M), està previs-

¡ . GRANS CENTRALS ENTRAWCIÓ ~ 

Granyena de les Garrigues i el Soleràs. La Generalitat va 
treure ahir a informació pública una planta solar de Forestalia. 
Es tracta de la central Els Mallols, entre Granyena de les Garri
gues i el Soleràs, que comptarà amb una potència de 34 MW. 

........................ ···········-········· .......... ...................................................... . 

Pallars Jussà. Des de mitjans de febrer també s'han publicat 
els projectes d'unes altres dos grans centrals fotovoltaiques de 
Forestalia. Són les de Morellols, amb 42 MW a Castell de Mur, i 
la de Juncar, amb 50 MW entre Talarn i Tremp. 

. ········-·-·········. 

Alcarràs. L'empresa Solaria ha iniciat la tramitació a Alcarràs 
de la central solar Juno 2, de 50 MW. És la vuitena instal-lació 
d'aquest tipus que aquesta firma i el grup Ignis projecten a la 
zona de Vallmanya, amb una potència total de 400 MW. 

ta a Tremp. En el cas d'aquesta 
última, l'autorització ambiental 
de la Generalitat està subjec
ta a eliminar 3,41 hectàrees de 
sòl d'alt valor agronòmic. Una 
vegada superat el tràmit ambi-

en tal, aquests projectes hauran 
d'obtenir el vistiplau de la co
missió d'Urbanisme del Pirineu 
per obtenir llicències. 

Quant a la central solar re
butjada, és el projecte denomi-

nat Llau de juncs, de 40 MW 
de potència i 63 hectàrees de 
superfície prevista a Isona i 
Conca Dellà. La ponència de 
renovables va considerar que 
afectava una àmplia superfície 
de sòl d'alt valor agrari. 

Al marge d'aquestes quatre 
grans centrals solars, uns altres 
dos projectes del mateix promo
tor estan en tramitació davant 
de la Generalitat: les centrals Lo 
Tossal (25 MW) i Pont de Fusta 
(32 MW), ambdós ubicades a 
Isona i Conca Dellà. Per la se
ua part, filials del grup Fores
talia han iniciat la tramitació de 
la planta solar de Morellols, a 
Castell de Mur, i la del Juncar, 
entre els municipis de Tremp i 
Talarn. L'alta concentració de 
projectes d'aquest tipus pre
vistos a la comarca del Pallars 
Jussà ha despertat oposició al 
territori. 

a classe i van reclamar a Edu
cació que deixés sense efecte 
el nomenament d'aquest pro
fessor. Finalment, els alum
nes d'I-3, 1-4 i 1-5 de l'escola 
van començar el curs cinc dies 
després del que estava previst, 
al constatar que el docent no 
havia assistit al centre. Inici
alment va ser nomenat tutor 
d'un grup d'I-3, tot i que mai 
ha arribat a exercir com a tal i 
sempre ha estat acompanyat. 

El mestre en qüestió va ser 
objecte d'altres protestes de 
famílies a l'escola de Barrue
ra durant el curs 2020-2021 i 
també n'hi va haver a Tremp, 
Sort i la Vall Fosca. 

TURISME 

Fons europeus 
per impulsar 
el turisme al 
Pallars Jussà 
I TREMP I La taula sectorial de 
turisme del Pallars Jussà des
taca que els fons europeus 
Next Generation són clau per 
al desenvolupament local i 
de projectes turístics a laco
marca. Van destacar el de la 
Pobla de Segur: naturalesa 
i turisme actiu sostenible, 
que es preveu executar en els 
tres pròxims anys. Inclou dos 
passareHes, la construcció 
d'un moll per a barques i 
una zona de bany al pantà 
de Sant Antoni, entre altres 
actuacions. Contempla una 
inversió de més de dos mi
lions d'euros. Van destacar 
l'estratègia de convertir la 
comarca en un museu a l'aire 
lliure gràcies a les experièn
cies immersives o a la creació 
de la marca Geobike, entre 
altres projectes. 
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Dimecres, 1 de març del 2023 

TRADICIONS 

La Seu obre les . . . 
InSCripCIOnS per 
a les parades 
de Sant Jordi 
llA SEU D'URGELL I L'ajuntament 
de La Seu d'Urgell ha habili
tat des d'avui les inscripcions 
per sol-licitar una parada per 
a la diada de Sant Jordi a la 
capital de l'Alt Urgell. L'es
pai públic en el qual s'ins
tal·laran les casetes serà el 
passeig Joan Brudieu, entre 
l'edifici del consell comarcal 
en direcció al Sant Hospital. 
En cas de pluja o altres cau
ses de força major, des del 
consistori apunten que s'ins
tal·larien sota els porxos del 
carrer Major. Per poder ins
criure's en la jornada literà
ria, els interessats ho hauran 
de fer de forma telemàtica a 
través de la pàgina web de 
l'ajuntament. 

ACTIVITATS 

Tàrrega s'omple 
de teatre, música 
i literatura aquest 
mes de març 
1 TÀRREGA I L'ajuntament de 
Tàrrega va presentar ahir 
l'agenda cultural del març 
amb activitats per a tots els 
públics. Entre les propostes 
programades, destaca, entre 
d'altres, el XXXIV concurs 
de grups de teatre Ciutat de 
Tàrrega que es durà a terme 
des del 4 de març fins a 1'1 
d'abril al Teatre Ateneu. 

Quant a literatura, es pre
sentaran llibres com Crim 
al bancal, de Juan Cal, el 
divendres 3, o Estacions de 
Lleida, de Marçal Abella, el 
4 de març. 

Finalment, un dels plats 
forts musicals serà el cicle 
Tàrrega Sona, que comen
çarà el10 amb els concerts 
de Selva Nua i Julieta. · 
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ENTREVISTA MÚSICA 

«El concert de demà serà una . ' . . . experiencia Immersiva» 
Francesco Tristano 

PIANISTA, .. .. .... 

Francesca Tristano porta a l'Auditori Enric Granados la seua música experimental 
en la qual combina l'electrònica més pionera amb la formació clàs~ica 

JA VI ER DE CASTRO 
Francesca Tristano (Luxem
burg, 1981) actua demà a l'Au
ditori Enric Granados amb 
un plantejament artístic que 
mostra una mentalitat oberta 
i una actitud experimental al 
combinar una formació clàs
sica formal amb coneixements 
pioners de música electrònica. 
Guardonat internacionalment, 
ha publicat una dotzena d'àl
bums. També ha fundat el seu 
propi grup de cambra, els New 
Bach Players. 
Com es definiria? 
No acostumo a definir-me en 
paraules, sinó en la música 
mateixa. La meua música es 
defineix pels àlbums que pro
dueixo. Cada àlbum conta una 
història, i tots els àlbums que 
he fet sumen el meu camí en la 
música, a l'espera que arribi el 
vinent... 
Què sent quan toca el piano? 
Intento tenir la ment blanca, 
o sigui ;;ense imatges predefi
nides. Es un moment molt es
pecial, d'excepció. La idea és 
disfrutar i sentir-me lliure. Les 
sensacions poden variar molt, 
entre notar la temperatura, o 
la comunicació amb el públic, 
o ambdós alhora. 
Bach és el seu compositor 
favorit ... 
.. . Des de sempre. 
Però omple el seu repertori 
amb músics menys coneguts: 
Rameau, Bull, Gibbons ... Entre 
els seus objectius es plante
ja una culturització dels seus 
espectadors? 
No necessàriament. És que hi 
ha molts compositors margi
nals que s'han quedat oblidats. 
El cànon de vegades no és just, 
ni justificable. A mi m'agrada 

( (Com a pianista 
vull aportar el que 
pugui à la música 
electrònica» 

buscar aquestes obres belles 
amagades i compartir-les amb 
el públic. Si serveix per ampliar 
perspectiva i coneixements a la 
gent, doncs molt millor. 
Quins pianistes l'han influït més? 
Les meues dos grans inspira
cions del segle XX són Glenn 
Gould i Friedrich Gulda. 
Aquest vessant experimental 
seu de relació amb l'electrònica, 

((Bach és el meu 
favorit, però hi ha 
obres belles 
d'autors oblidats» 

és un recurs per desfogar-se de 
la rigidesa del discurs clàssic? 
Pot ser. El fet és que la música 
electrònica és l'última música 
desenvolupada per l'ésser humà 
i m'agrada participar-hi i apor
tar-hi el que pugui. El que passa 
és que soc pianista i allà entra 
el piano acústic en el discurs de 
la música electrònica. 
Vam tenir l'ocasió de veu-

re'l actuar a Lleida amb el trio 
Aufgang. 
Això va ser fa uns dotze anys. 
Era una altra època, també un 
altre món. Va ser un concert 
molt bonic seguit per un sopar 
espectacular a base de caragols 
a la llauna . 
Ens pot fer algun apunt del que 
el públic de Lleida es trobarà de
mà a l'Auditori Enric Granados? 
És un espectacle immersiu, que 
parteix de la música antiga però 
que es contextualitza a la nostra 
era. Els primers 40 minuts són 
lineals, acompanyats per una 
alba en temps real projectada en 
una pantalla. El que segueix és 
una sorpresa que prefereixo no 
revelar abans de temps. 

EQUIPAMENTS JNAUGURACIÓ 

El Museu de la Conca Dellà reobrirà les 
portes divendres després de les reformes 
I ISONA I CONCA DELLÀ I El Museu 
de la Conca Dellà va anunciar 
ahir que ja té data per a la re
obertura després de pràctica
ment dos anys i mig tancat per 
reformes. Aquest divendres, 3 
de març, serà el dia que el con
sistori d'aquest municipi del Pa
llars Jussà obrirà les portes de 
l'equipament museístic en una 
jornada que començarà amb un 
acte institucional a les 17.30 que 
comptarà amb la presència de la 
consellera de Cultura, Natàlia 

Garriga. Més tard, a partir de 
les 18.30 hores, l'equipament 
mostrarà les seues noves sales 
sobre paleontologia, arqueolo
gia i el territori en una jornada 
de portes obertes que s'esten
dran al cap de setmana. 

"Teníem moltes ganes de tor
nar a obrir les portes del museu. 
Aquestes dos últimes setmanes 
han estat de molt treball però 
estem segurs que els visitants 
disfrutaran dels nous espais", 
va explicar en aquest sentit'a 

SEGRE l'alcaldessa d'Isona, Ro
saAmorrós. 

Entre les novetats que ja 
ha donat a conèixer el mat~ix 
museu, es podran conèixer els 
dinosaures que habitaven a la 
Conca Dellà. A més, a les seues 
xarxes socials, el museu ha des
tacat que comptarà amb un dels 
conjunts d'inscripcions d'època . 
romana més importants de la 1 

Catalunya interior amb peces 
que tornen a Isona noranta anys 
després. 

fi] INSTITUT 
D'ESTUDIS 
ILERDENCS 

ANUNCI 

El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió ordinària de 26 de gener 
de 2023, va aprovar inicialment els estatuts de l'organisme 
autònom Institut d'Estudis llerdencs de la Diputació de Lleida 

En compliment del tràmit d'informació pública i audiència, l'acord 
esmentat i el text de ls estatuts es poden consultar en el Tauler 
d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Institut d'Estudis llerdencs de 
la Diputació de Lleida allotjada a l'adreça www.iei.cat. 

Lleida, a la data de la signatura electrònica 

El president, Joan Talarn i Gilabert 
En dono fe. La secretària general, Aranzazu Casals Roldan 

J 

cfarre
Resaltado


