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TRIBUNA 

SEGRE 
Dijous, 2 de març del2023 

A favor de la convivència 
IVIS 

NASCUT A LA POBLA DE SEGUR 

SI N'HAN passat de coses en aquests darrers cinc 
anys! Una pandèmia amb unes conseqüències 
terribles en termes de morts i d'afectats per les 
seqüeles, però també econòmiques i socials; la 
interrupció de les cadenes de subministrament 
global i la pujada dels preus de l'energia i dels 
aliments; i el retorn de la guerra a Europa, en forma 
d'invasió d'Ucraïna per Rússia, desencadenant la 
primera guerra d'agressió en sòl europeu des de la 
Segona Guerra Mundial. La bona notícia és que a 
tots aquests desafiaments, Europa hi ha sabut 
respondre de manera unida, a diferència del que va 
succeir amb la crisi del 2008. 

S'ha posat en marxa un pla de 
vacunes massiu, que els euro
peus hem compartit de mane
ra solidària amb altres regions 
del món; s'han aprovat els fons 
Next Generation per rellançar 
les nostres economies, i estem 
fent front units a la barbàrie de 
l'agressió russa contra Ucraïna, 
conscients que amb la defensa 
de la democràcia i la llibertat 
ucralneses estem defensant 
la nostra llibertat i els nostres 
valors. 

Al llarg d'aquests anys .con
vulsos, si algú ha encarnat l'ac
ció decidida d'Europa davant 
d'aquests reptes, és l'Alt Repre
sentant per a la Política Exte
rior Europea i Vicepresident 
de la Comissió, Josep Borrell 
i Fontelles, nascut a la Pobla 
de Segur. L'Alt Representant 
ha parlat alt i clar davant les 
autoritats del Kremlin per de
nunciar l'annexió iHegal de 
Crimea, la ingerència russa al 
Donbass i la detenció d'oposi
tors polítics; ha condemnat des 
del primer moment la invasió 
d'Ucraïna i està al capdavant 

" COL· LABORACIO 

dels esforços d'Europa per 
mantenir-se unida en la seva 
resposta, ajudant a acollir mi
lions de refugiats ucraïnesos 
en territori europeu, recolzant 
deu rondes de sancions contra 
els oligarques russos i els soste
nidors d'aquesta guerra iHegal 
i iHegítima, i fent que es mo
bilitzin els recursos necessaris 
per ajudar el poble ucraïnès a 
defensar-se d'aquest atac. En 
aquest moment, és la veu i la 
bandera d'Europa en defensa 
de la democràcia, la llibertat 
i els drets humans enfront de 
l'horror de la guerra, l'opres
sió i l'intent de canviar per la 
força les fronteres i els governs 
elegits democràticament, cosa 
que crèiem desterrada del ter
ritori europeu per sempre més. 
Al defensar els valors d'Euro
pa, defensa evidentment els 
nostres, la nostra democràcia, 
els nostres drets i llibertats, la 
nostra convivència. També a 
Catalunya s'han fet passes im
portants per recuperar el diàleg 
i la convivència. Una convivèn
cia que requereix curar bé les 

Somnis trencats 
COORDINADOR COMARCAL 
D'UNIÓ DE PAGESOS AL SEGRIÀ 

UN DIA el Joel, un jove pa
gès, va proposar, al seu pare i 
a la seva germana, de fer. una 
societat per plantar pistatxers . 
a Artesa de Lleida. D'aquesta 
manera implicava la seva ger
mana a la feina. Van posar fil a 
l'agulla i durant uns mesos van 
preparar les terres de la finca. 
Els primers dies de febrer van 
començar a plantar els arbrers 
farru1ia i treballadors. La veritat 
és que feia temps que jo no veia 
tanta implicació d'una família 
en una plantació nova (pare, 

germana, tiets i tietes)," arre
mangant-se pel somni del Joel. 

En tres dies van acabar i tota 
la família va marxar cap a ca
sa amb l'orgull d'haver donat 
continuïtat a la feina al camp. 
En un futur, els fruits d'aquells 
arbres serien el profit d'aquelles 
primeres jornades. Durant el 
primer cap de setmana de fe
brer a la nit hi havia una lluna 
plena a la plana de Lleida que 
iHuminava els somnis del Jo
el. Dilluns el noi va agafar el 
tractor i la bota per regar els 

A Catalunya s'han fet passes importants per recuperar el diàleg i la 
convivència. Una convivència que requereix curar bé les ferides del passat 

ferides del passat examinant 
el que s'ha fet malament, ex
traient-ne lliçons valuoses que 
serveixin per no repetir els ma
teixos errors i mirar endavant 
per construir el futur. 

Si n'han passat de coses en 
aquest temps! 

Ara, cinc anys després que 
s'anunciés i tres després d'apro
var-ne el Reglament, a la Pobla 
de Segur s'ha convocat, per al 

arbres plantats, però 300 pistat
xers estaven tallats d'avall els 
empelts. Aquella lluna també 
havia il·luminat alguns sonats 
per fer aquesta mala passada. 

No tinc paraules per expres
sar l'estat anímic del Joel. La 
nostra feina no és gens romàn
tica, és molt dura. No per l'es
forç_que fem, sinó pels obstacles 
que cada dia ens trobem: incle
mències climàtiques, atacs de la 
fauna salvatge, preus baixos i 
costos de producció disparats, 

12 de març·que ve, un procés 
de participació ciutadana per 
consultar a les poblatanes i 
poblatans si volen rebatejar 
el passeig a la vora del Flami
sen que un altre Ajuntament, 
igualment democràtic, va de
cidir dedicar a en Josep Bor
rell. S'hauria pogut canviar el 
nom del carrer directament, o 
s'hauria pogut organitzar una 
consulta formal amb totes les 

excés de burocràcia ... També, 
d'un temps cap aquí, patim l'ex
cés de zel dels agents rurals. 
Nosaltres fem les nostres acti
vitats al camp com la llei diu, 
quan toca i amb les eines que 
toca i acceptem que cal verifi
car-ho. Sabem que els pagesos 
tenim unes obligacions per fer 
la nostra feina. Però no cal fer
nos sentir perseguits. En con
trast amb això, h i ha manca 
d'atenció dels Mossos d'Esqua
dra per un sector que treballa 

La feina de pagès no és gens romàntica, 
és molt dura. No per l'esforç que fem, sinó 
pels obstacles que cada dia ens trobem 

garanties. No s'ha fet ni una 
cosa ni l'altra, s'ha escollit dur 
a terme un procés participatiu 
informal, no vinculant, sense 
cens i amb voluntaris. 

I jo em pregunto: els qu i 
després d'aquests cinc anys 
acudeixen a votar en contra 
de mantenir el nom del senyor 
Josep Borrell en el passeig del 
Flamisell ... a favor de què esta
ran votant? 

lluny dels nuclis urbans, sovint 
desemparats de la mà de Déu. 

Pensem que la pagesia té uns 
drets i un rol social que cal pro
tegir. Per això, demanem als 
Mossos d'Esquadra més vigi
lància per evitar els robatoris 
que cada dia són més freqüents 
a les nostres finques i granges, i 
les bretolades com l'explicada, i 
alguna més que hem patit, com 
les entrades iHegals als nostres 
llocs de treball. Tots aquests 
mals afegits i gratuïts a les in
certeses de la nostra professió 
trenquen els somnis de molts 
pagesos. Ànims, Joel, no deixis 
de lluitar pels teus somnis. Els 
que lluitem per millorar les con
dicions de treball de la pagesia 
estarem al teu costat. 
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COMUNICACIONS TRENS 

FGC ajorna al 2025 rellevar 
Renfe al tren de Manresa 
Preveia fer-ho el2024, però haurà d'esperar per tenir els 4 nous 
combois I Arn 

X. RODRÍGUEZ 
I LLEIDA I Ferrocarrils de la Ge
neralitat de Catalunya (FGC) 

" tnversio 

· espera assumir l'explotació de 
la línia ferroviària de Manresa 
el2025, cosa que suposa un re
tard respecte a la previsió inici
al de rellevar Renfe l'any 2024. 
Fonts de l'empresa pública van 
explicar ahir que el contracte 
amb Stadler per fabricar qua
tre nous combois per a aquesta 
línia contempla l'entrega del 
primer el novembre del2024 
i l'arribada de l'últim el gener 
del 2025 "S'esperava que es 
pogués reduir el temps de fa
bricació", van indicar des de 
FGC. Tanmateix, "la crisi de 
components a nivell interna
cional no ho ha fet possible", 
van concloure. 

Imatge d'arxiu del tren de la Pobla a l'estació de Lleida. 

El president d'FGC, Anto
m Segarra, va anunciar ahir 
en la comissió de Territori del 
Parlament que preveuen posar 
en marxa el servei "a comença
ments del2025". Va destacar 
que suposarà una inversió de 
47 milions i gairebé 20 mili
ons més per a manteniment. 
Va recordar que doblaran les 
freqüències entre Lleida i Cer
vera, que passaran de 6 a 12, 
mentre que entre a la capital 
del Segrià i Manresa augmen
taran de 3 a 5. 

A1xí mateix, Segarra es va 
referir a la nova freqüència que 
la línia de tren de la Pobla es
trenarà a l'abril. Va recalcar 

TREN DE LA POBLA 

"La nova freqüència del 
tren de la Pobla permetrà 
cobrir necessitats en més 
franges horàries" 

que permetrà "atendre necessi
tats en franges horàries que no 
estaven cobertes". Quant a les 
modificacions en els horaris, 
va afirmar que suposaran un 
reforç de la "intermodalitat" 
al facilitar que els usuaris aga
fin trens d'alta velocitat (vegeu 
SEGRE d'ahir). Segarra va des
tacar que l'índex de satisfacció 

EDICTE 

EN MIQUEL ffiiBÓ MIRAVET, PRESIDENT DE LA COL-LECTIVITAT DE REGANTS 
NÚM. 6 DELS CANALS D'URGELL, AMB SEU A TÉRMENS (LLBDA) 

FA SABER: Que es convoca a tots els regants i partícips d'altres aprofitaments als 
regs d'aquesta coHectivitat, a l'assemblea general ordinària que se celebrarà a la 
sala d'actes de l'Ajuntament de Térmens, el pròxim dia 16 de març del2023 a les 
20.30 hores en primera convocatòria, i mitja hora després, en segona, amb el 
següent ordre del dia: 

1.- Elecció d'interventors per l'aprovació de l'acta de la sessió. 
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea General Ordinària 
de data 25 de novembre del 2022. 
3.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes dels ingressos i despeses 
de l'any 2022. 
4.- Informe del President. 
5.- Proposta per a Ja presentació de candidats a les diferents eleccions. El període per 
poder presentar-se com a candidat serà de 1 O dies abans de la data de l'assemblea. 
6.- Precs i preguntes. 

El president, Miquel Tribó Miravet 
Térmens, a 22 de febrer del 2023 

.com 

dels usuaris del tren de la Pobla 
és del80%, mentre que l'indi
cador de la qualitat del servei 
se situa en el 99,6%. 

Obres a la C-28 a Sorpe 
D'altra banda, en la comissió 

es va aprovar una proposta de 
resolució del PSC que insta la 
Generalitat a millorar un tram 
d'1,6 quilòmetres de la C-28 a 
Sorpe (Alt Àneu). El diputat 
socialista i primer secretari de 
la formació a Lleida, Òscar Or
deig, va destacar que aquest 
punt és "extremadament pe
rillós" perquè és de "calçada 
única i no té vorals ni delimi
tació de carrils". 

En data 30/06/2022 el Ple de la 
corporac1ó va aprovar 1n1c1alment 
la modificació puntual del Pla d'Or
denació Urbanística Municipal de 
Tàrrega relahva al percentatge 
d'usos compatibles admesos en la 
zona d'indústna entre mitgeres. 
clau 4b. redactada pels serve1s 
tècn1cs mumc1pals, la qual es va 
sotmetre a 1nformac1ó púbhca al 
Butlletl Ofic1al de la Provincia de 
Lle1da num. 1SO. de data S d'agost 
de 2022. al Diari Ofic1al de la Gen· 
eralitat de Catalunya núm 872S, 
de data S d'agost de 2022, al d1ari 
El Segre. de data 3 d'agost de 
2022 i a l'e-tauler. 

De conformitat amb la Disposició 
Add1c1ona110a del Decret Leg1sla
t1u 1/2010. de 3 d'agost pel qual 
s aprova el Text Refós de la Lle1 
d'Urbanisme modificada pel 
Decret Lle118/2020, de 12 de 
ma1g de mesures urgents en 
matèna d'urbanisme, f1nances 1 
ambiental .s·amplia en un mes la 
1nformac1ó púbhca realitzada, donat 
que els termm1s de tramitació han 
coinCidit parCialment amb el mes 
d'agost 

Tàrrega, 28 de febrer de 2023 

EDUCACIÓ NTRES 

SEGRE 
Dijous, 2 de març del 2023 

El col·legi Mont-roig 
de Balaguer tindrà 
parets mòbils 
I BALAGUER I La futura escola 
Mont-roig de Balaguer serà 
"molt funcional" i les noves 
classes tindran parets mòbils 
per canviar l'espai interior en 
funció de les necessitats de 
cada moment. Així es des
prèn de l'esborrany del pro
jecte guanyador de la futura 
ampliació del centre que es 
va presentar ahir. Preveu la 
retirada dels actuals mòduls 
prefabricats i la construcció 
de noves classes, un menja
dor, gimnàs, vestidors, una 
pista esportiva i zones ver
des. El paer en cap, Jordi 
Ignasi Vidal, va assegurar 
que el centre serà "flexible 
i susceptible a canvis" per 
donar cabuda a una segona 
línia. Serà de planta baixa 
i tindrà quatre classes amb 
parets mòbils, com les del 
menjador i el gimnàs. Va 
afegir que hi haurà amplis 
passadissos amb molta llum 
i va destacar l'aposta per 
l'eficiència energètica, amb 
la instal·lació de plaques so-

SUBVENCIONS 

Vallfogona 
inverteix mig 
milió en el seu 
enllumenat 
Dels tres nuclis, 
amb fons europeus 

E. F 
I VALLFOGONA DE BALAGUER I 
L'ajuntament de Vallfogo
na renovarà l'enllumenat 
públic dels tres pobles del 
municipi gràcies a una sub
venció del programa DUS 
5000 per a projectes ener
gètics. El consistori preveu 
substituir tots els punts de 
llum de Vallfogona, la Ràpi
ta i l'Hostal Nou i la Coda
sa per instaHar-ne d'altres 
amb tecnologia led i siste
mes inteHigents amb Smart 
Rural i TIC. És una mesu
ra contra la contaminació 
lluminosa que garantirà un 
estalvi en el consum anual 
de més del 50% de la fac
tura elèctrica. L'alcalde de 
Vallfogona, Xavier Caste
llana, va destacar que els 
ajuts permetran un gran es
talvi energètic, millorant 
alhora la iHuminació dels 
pobles. El consistori preveu 
treure a concurs aquesta 
actuació ben aviat "per
què hem d'executar aquest 
canvi durant aquest mateix 
exercici", va apuntar el pri
mer edil. 

lars, sistemes d'aerotèrmia i 
sòl radiant. A partir d'aquest 
esborrany es farà la redacció 
del projecte definitiu. 

La licitació per redactar 
el projecte es va obrir al se
tembre i s'hi van presentar 
onze empreses. Només cinc 
van passar l'última fase. La 
redacció del projecte bàsic i 

CONVENI 

La Paeria assumeix el 
cost de l'ampliació del 
centre i Educació el 
tornarà en tres anys 

de l'executiu compten amb 
un pressupost de 175.000 eu
ros, i estarà llesta en 5 mesos. 
Les obres podrien iniciar-se 
a finals d'any i tardar-ien 9 
mesos . La Paeria va dema
nar un crèdit de 2,1 milions 
per a l'ampliació i després la 
Generalitat els tornarà en 
tres anys. 

Un milió d'euros per a 
l'Hospital del Pallars 
I LA POBLA I La consellera 
d'Economia, Natàlia Mas, 
va presentar ahir a la Po
bla el pressupost de la Ge
neralitat per al 2023 i va 
destacar les inversions en 
equipaments sanitaris del 
Pirineu. Entre les partides, 
va destacar el milió d'euros 
per a la reforma de l'Hos
pital del Pallars i les desti
nades a la línia de tren de 
la Pobla. Va apuntar al fet 
que la inversió per habitant 
supera els 570 euros i és la 
més alta de Catalunya. 

Tàrrega ultima la fira 
Estudies & Treballes 
1 TÀRREGA 1 La fira Estudies & 
Treballes de Tàrrega, que 
se celebrarà del 8 al10 de 
març, estrenarà ubicació a 
l'Espai MerCAT i a la plaça 
de les Nacions sense Estat 
per poder créixer en nom
bre de centres i activitats i 
potenciar l'orientació i la 
formació de la ciutadania, 
especialment dels joves, in
forma L. Pedrós. 

Nova coordinadora 
de Joventut a Lleida 
I LLEIDA I Joana Terré es va 
incorporar ahir com a nova 
coordinadora de Joventut 
de la Generalitat de Cata
lunya a Lleida. 
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TRIBUNALS JUDICI 

11Em va disparar a boca de canó i, al 
fugir, em va rematar per l'esquena" 
El veí de Vilanova de la Barca tirotejat relata com el va atacar el lladre I L'acusat 

a .IU po. a 1 ec e e gres dl e 

A.GUERRERO 
I LLEIDA I "Em va disparar a boca 
de canó i, quan intentava fugir, 
em va rematar per l'esquena." 
Així va relatar ahir davant de 
l'Audiència de Lleida com va 
estar a punt de morir un veí de 
Vilanova de la Barca que va 
ser atacat per un lladre que m
tentava robar el seu camió la 
matinada del 27 de gener del 
2020. La víctima, que va rebre 
tres trets, va reconèixer sense 
cap dubte l'acusat com el lladre 
que el va atacar. Es tracta de 
David Giménez Romero, que 
ahir va seguir el judici custodiat 
per quatre agents dels Mossos 
d'Esquadra després que dimarts 
a la nit fos detingut a Tortosa 
al no presentar-se al matí a la 
segona sessió del judici, que es 
va haver de suspendre (vegeu 
SEGRE d'ahir). L'Audiència va 
decretar ahir el seu ingrés pre
ventiu a la presó. 

La víctima, agricultor de 
professió, va explicar com van 
ocórrer els fets. Va ser a les 5.45 
hores quan dormia amb la seua 
parella i va escoltar que el motor -
del seu camió s'engegava. "Era 
dilluns, un dia que no fem repar
timent, per la qual cosa no podia 
ser el meu germà", va afirmar. 
Va sortir al balcó i va observar 
un individu dins del vehicle. Va 
baixar al carrer. "Li vaig cridar 
perquè sortís. A l'obrir la por
ta, es va girar i em va disparar 

DROGUES INVESTIGACIÓ 

Desmantellen 
una plantació 
de marihuana 
a la Segarra 
Un detingut a Sant 
Guim de Freixenet 
X.S./L.G./A.G.B. 

L'acusat, que va ser detingut dimarts, va estar custodiat per quatre agents dels Mossos. 

a l'abdomen. Al fugir corrent 
em va disparar per l'esquena i, 
quan vaig caure, em va rema
tar a les cames", va declarar la 
víctima. Tant ell com els seus 
familiars van coincidir a afirmar 
que l'atac "li ha canviat la vida". 
El van operar quatre vegades, té 
dolors, no pot treballar i pateix 
estrès posttraumàtic crònic. 

Per la seua part, els quatre 

agents dels Mossos que van de
tenir l'acusat a l'estació de servei 
de la Masia Salat de les Borges 
van coincidir a afirmar que el 
seu estat era ".normal", la qual 
cosa contradiu el que va afirmar 
dilluns quan va dir que no recor
dava res perquè anava drogat. 
Dins de la ronyonera que por
tava van trobar el revòlver amb 
què va disparar a la víctima. Poc 

abans, havia atracat al barri de 
la Bordeta de Lleida. En el seu 
periple, també va abandonar 
una furgoneta a Alcoletge en la 
qual van trobar una escopeta. 

El judici seguirà avui amb 
la declaració d'altres víctimes 
dels seus robatoris. La Fiscalia 
sol·licita una condemna de 38 
anys i mig de presó, dotze per 
la temptativa d'assassinat. 

SEGRE 
Dijous, 2 de març del 2023 

SUCCESSOS 

Arrestat per robar 
en un magatzem 
agrícola d'Alcoletge 
I ALCOLETGE I Els Mossos van 
detenir dilluns a Lleida un 
home de 28 anys acusat de 
robar la setmana passada en 
un magatzem agrícola d'Al
coletge. El lladre va sostreure 
eines, gàbies d'ocells i carre
gadors de bateries. Es dona la 
circumstància que agents van 
veure el material en un vehi
cle que pertanyia al suposat 
autor abans que denunciessin 
el robatori. 

TRÀNSIT 

Accidents a la Pobla 
i Fondarella 
1 LA POBLA 1 Un conductor va 
resultar ferit ahir a la tarda 
en una sortida de via a la Po
bla de Segur. Va ocórrer a les 
15.36 hores. Així mateix, dos 
vehicles van xocar a l'interior 
de Fondarella i alguns dels 
seus ocupants van resultar 
ferits lleus. 

BOMBERS 

Sufoquen quatre 
focs a Ponent 
1 LLEIDA I Els Bombers van 
acudir ahir a Maials al ser 
alertats d'un incendi en un 
camió a la C-12. A Lleida, 
hi va haver un foc de marges 
a l'Ll-11. També hi va haver 
focs en xemeneies de cases 
de la Seu i Torrefarrera. 

I SANT GUIM DE FREIXENET I La Poli
cia Nacional va detenir ahir un 
home a Sant Guim de Freixenet 
com a presumpte responsable 
d'una plantació de marihuana, 
segons ha pogut saber aquest 
diari. L'operació es va dur a ter
me a primera hora del matí en 
un antic magatzem que va ser 
adquirit per un home que no és 
veí d'aquesta localitat de la Se
garra. Els agents van esbotzar 
les portes d'accés i les finestres 
i van arrestar l'home pels de
lictes contra la salut pública i 
defraudació de fluid elèctric. 
Van comprovar que a l'interior 
del local hi havia una plantació 
indoor de marihuana preparada 

El magatzem de Sant Guim on van trobar la plantació. Els Mossos van decomissar 3. 775 plantes en la batuda de dimarts. 

per fer diverses collites a l'any. 
No va transcendir el nombre de 
plantes decomissades. L'opera
ció continua oberta i no es des
carten noves detencions. La Po
licia Nacional va desmantellar a 
finals de gener set plantacions a 
l'Espluga Calba en una operació 
que es va saldar amb la detenció 
de sis persones i va decomissar 

• 

2.667 plantes i 27 quilos de ma
rihuana seca. 

Cau el líder de la xarxa a Ponent 
D'altra banda, està previst 

que entre avui i demà passin a 
disposició els vint detinguts di
marts passat pels Mossos d'Es
quadra en una macrobatuda a 
Ponent (vegeu SEGRE d'ahir). 

Entre els arrestats hi hauria el 
cap de l'organització criminal. 
La majoria dels detinguts -19 
homes i una dona- són de na
cionalitat albanesa i també hi 
ha tres homes de nacionalitat 
espanyola i tres de nacionali
tat romanesa. Els Mossos van 
practicar quinze escorcolls, la 
meitat dels quals a Lleida ciutat. 

En un d'aquests, en un domici
li del carrer Alcalde Costa de 
Lleida, van arrestar el suposat 
líder de la xarxa. Van confiscar 
3.775 plantes de marihuana i 12 
quilos de marihuana seca. 

Els altres escorcolls es van 
dur a terme a Tàrrega, Guime
rà i Torregrossa, entre altres 
localitats. 
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MÚSICA FESTIVAL 

Joan Da usà s'afegeix al 
Talarn Music Experience 
En un cartell amb Els Amics de les Arts, Ilegales i Quimi Portet 
I TALARN I La setena edició del Ta
larn Music Experience tindrà 
un dia més de durada després 
que l'organització del festival 
anunciés la incorporació al car
tell de Joan Dausà. El popular 
artista barceloní actuarà el di
jous 13 de juliol, de manera que 
el certamen tindrà per prime
ra vegada quatre dies de con
certs, fins al diumenge 16. Com 
va anunciar l'impulsor d'aquest 
esdeveniment al Pallars Jussà, 
Ramon Mitjana, en la presenta
ció a Lleida el desembre passat, 
la programació comptarà amb 
Els Amics de les Arts el diven
dres 14 (jornada que obrirà 
Caïm Riba), la històrica banda 

de rock Ilegales el dissabte 15 
(amb l'actuació també del can
tautor Xa rim Aresté) i el colofó 
del diumenge 16 protagonitzat 
per Quimi Portet, a part de la 
música de diversos discjòqueis. 

Joan Dausà s'encarregarà així 
d'estrenar el festival, en plena 
gira Jo Mai Mai per celebrar el 
seu desè aniversari sobre els es
cenaris. S'ha de destacar que 
al llarg dels anteriors sis anys 
el Talarn Music Experience ha 
programat en total més de 80 
concerts, pels quals han passat 
més de 10.000 persones, la qual 
cosa el converteix en un dels 
esdeveniments culturals capda-
vanters del Pallars Jussà. Joan Dausà. 

PATRIMONI CAMPANYA 

LITERATURA GUARDONS 

El valencià Josep Piera, 
Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes 
ACN 
I BARCELONA I El poeta, narra
dÒr, assagista, articulista i 
traductor Josep Piera (Be
niopa, la Safor, 1947) va 
ser distingit ahir amb el 55 
Premi d'Honor de les Lle
tres Catalanes, que ator
ga Òmnium Cultural i està 
dotat amb 20.000 euros. El 
president d'Òmnium, Xavier 
Antich, va destacar que "si 
parlem d'un escriptor total 
al País Valencià, aquest és 
Josep Piera, per la qualitat, 
la diversitat de la seua obra, 
dedicació total i l'actitud i ac
tivisme per la dignificació de 
la llengua catalana". Piera, 
sorprès i eufòric, va conside-

Josep Piera. 

rar que és petulant "intentar 
escriure en nom de tots o de 
nosaltres" i va opinar que un 
ha d'escriure del que sap, del 
que sent i d'un mateix, i que 
sigui "compartible" amb els 
altres. 

El bisbat_ d'Urgell busca fons per reparar 
l'orgue de la Catedral de la Seu 

la restauració de l'orgue de la Catedral començarà a l'abril. 

Estacions 
fantasma 
l n viatge per les límes 
de tren desaparegudes. 

C. SANS 
llA SEU D'URGELL! El bisbat d'Urgell 
ha iniciat una campanya popu
lar de recaptació de fons per a 
la primera restauració íntegra 
de l'orgue centenari de la Cate
dral de Santa Maria de la Seu. 
Els tècnics consideren aquesta 
millora "totalment necessària 
perquè no es perdi irremeia
blement". La restauració, que 
suposa una inversió de 167.885 

euros, està prevista que comenci 
a l'abril i anirà a càrrec de l'em
presa basca Alejandro Turanzas 
Organeros. 

El projecte contempla actuar 
sobre la consola i els seus me
canismes, entre aquests el te
clat de-pedal. Les barnilles de 
transmissió, més de 1.500, estan 
rovellades i es traslladaran al 
taller per reparar-les. També es 
milloraran els secrets, la carn-

braque fa entrar l'aire als tubs, 
que "perden aire" i l'instrument 
"rendeix menys". Aquesta part 
serà traslladada també fins al 
País Basc per reparar-la. El sis
tema d'alimentació d'aire tam
bé serà millorat amb una nova 
manxa. L'actuació contempla 
també afinar l'orgue. Es poden 
fer donatius a través del compte 
bancari ES93 2100 9046 9002 
0013 9357. 

I 

ominical de 

La llei 
de l'hivern 
Parlem amb Gemma Ventura de la faula 
~mb què va guanyar el premi josep Piu. 

- -'.;;:;:: 

El cost dels 
ciberatacs 
La se.,ourctat a Internet s'elevarà a més 
de deu bilions de dòlars el2025. 

SECiRE 
EL TEU DIARI 
segre com 
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