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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

residus gestió

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

Segre
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

activitats ajuts
c.c.p.j.

c. c alta ribagorça

Foto d’arxiu d’un dels casals d’estiu del Pont.

Ajuts per als Casals
d’Estiu de la Ribagorça
La primera illa de compostadors, a la Pobleta, que servirà per obtenir adob.

El Jussà reparteix compostadors
per tractar la brossa orgànica
Prova pilot a la Vall Fosca per més de 40.000 euros
h.c.

❘ tremp ❘ El consell del Pallars
Jussà ha instal·lat a la Pobleta
de Bellveí el primer equip de
compostatge perquè els veïns
hi aboquin la fracció orgànica
de les escombraries i les restes de poda i obtinguin adob
natural. Aquest és el primer
de diversos compostadors que
s’instal·laran a la Vall Fosca en
el marc d’una prova pilot que
du a terme la corporació per
reduir l’aportació de matèria
orgànica a l’abocador del Pirineu, ubicat a Fígols. La inversió s’estima en més de 40.000
euros.

Altres comarques com el
Sobirà han portat a terme una
intervenció d’aquestes característiques i, en aquest cas, els
quinze municipis compten amb
sistemes d’autocompostatge.
La prova pilot del Pallars
Jussà per a la implantació
del compostatge comunitari

separar fraccions

El consell estudia opcions
per millorar la selecció
com el porta a porta o
contenidors intel·ligents

a la Vall Fosca beneficiarà a
més de la Pobleta els nuclis de
Pobellà, Paüls de Flamisell,
Obeix, Mont-ros, Molinos, la
Torre de Capdella, la Plana
de Mont-ros, Estavill, Espui,
Envall, Central de Capdella,
Castell-Estaó, Capdella, Beranui, Astell, Antist, Aiguabella i Aguiró.
El consell pretén incrementar la selecció de residus i reduir-ne l’aportació a l’abocador. Actualment estudia totes
les opcions per optimitzar la
gestió, entre les quals el porta
a porta o bé el sistema de contenidors intel·ligents.

❘ El pont de suert ❘ El consell comarcal de l’Alta Ribagorça
subvenciona aquest estiu els
Casals d’Estiu que es duran a
terme als tres municipis de la
comarca. Una mesura impulsada per l’àrea de Feminismes per reduir les desigualtats que es donen en relació
amb la qualitat i la gestió de
la cura dels nens i els usos del
temps de lleure.
El con sel l dot a rà a mb
19.000 euros la gestió dels
casals, dels quals 11.400 euros estaran destinats al casal i Esport Camp del Pont
de Suert i 3.800 euros per al
de Vilaller i la Vall de Boí,
cada un.

Aquesta ajuda, sumada a
l’aportació que faran els tres
municipis, permetrà reduir la
quota d’inscripció setmanal
per a les famílies. D’aquesta manera el casal del Pont
de Suert i el de Vilaller tindran un cost de 10 euros per
setmana, l’Esport Camp del
Pont de Suert, de 25 euros, i
el de la Vall de Boí oscilarà
entre els 15 i 20 euros setmanals en funció de si s’està
empadronat. La presidenta
del consell, Maria José Erta,
va apuntar que la iniciativa
permetrà garantir la igualtat d’oportunitats de tots els
joves participants i les seues
famílies.

certàmens mercat floral
edgar aldana

medi ambient figures de protecció

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, punt
de referència en qualitat lluminosa
e.f.

❘ Lleida ❘ El departament d’Acció
Climàtica ha iniciat el procés
per aconseguir la declaració
del Parc Natural de l’Alt Pirineu i la seua àrea d’influència com a punt de referència
(distinció de la Generalitat), així com la classificació de zona
de màxima protecció davant
la contaminació lluminosa
de diversos municipis de l’entorn. Els municipis implicats en
aquesta declaració són Alins,

Alt Àneu, Baix Pallars, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós,
Farrera, la Guingueta d’Àneu,
Lladorre, Llavorsí, Montferrer
i Castellbò, Rialp, Soriguera,
Sort, Tírvia, Vall de Cardós i
les Valls de Valira.
Després d’aconseguir la certificació, ara en informació
pública, els municipis podran
adaptar de forma voluntària
els enllumenats durant un període de quatre anys. Un procés
que anirà acompanyat d’una

convocatòria d’ajuts per sufragar la renovació.
L’objectiu és protegir i preservar la qualitat del cel nocturn del parc, com també fomentar valors culturals, científics, astronòmics, paisatgístics
o naturals i impulsar aquest
recurs per al desenvolupament
local, ja sigui duent a terme
activitats turístiques com fomentar aquest espai protegit
com a destinació turística de
cel nocturn.

Una de les parades del certamen d’Esterri d’Àneu.

Esterri d’Àneu estrena amb èxit
la primera fira de primavera
❘ Esterri d’àneu ❘ Esterri d’Àneu
va estrenar ahir amb èxit la
primera edició de la fira de
primavera amb un programa d’activitats, tallers florals,
de ceràmica i cosmètica, a
més de xarrades i maridatges de formatges i vins. Un
dels atractius d’aquest cer-

tamen, que finalitza avui, és
el mercat d’artesans i artistes. L’alcalde, Pere Ticó, va
apuntar que la iniciativa vol
incentivar la distinció de Vila
Florida i aconseguir una continuïtat per donar un valor
afegit als atractius turístics
del municipi.
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medi ambient residus

El model de gestió
es reorienta

segre

|| Posen l’accent a augmentar la recollida selectiva, apostant per
sistemes eficients || El 2030 fixen com a objectiu reduir almenys
un 5% el volum d’impropis presents en la brossa orgànica
segre

És la diferència entre el que s’emet al tractar el residu i l’evitat.

A la baixa la petjada de
carboni en terres pirinenques
■ L’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, els dos Pallars, el Segrià, el
Solsonès i la Val d’Aran van reduir el 2020 la petjada de carboni per habitant dels residus
municipals. Contràriament,
les Garrigues, la Noguera, la
Segarra i l’Urgell la van incrementar, mentre que el Pla
d’Urgell no experimenta variacions, tal com revela l’informe
d’Inèdit amb dades del 2020.
La petjada oscil·la entre els 308
kg de CO 2 equivalent per habitant i any de la Val d’Aran i
els 66 del Solsonès. La petjada

de carboni seria la diferència
entre les emissions pel tractament de residus en plantes i les
emissions evitades al valoritzar-los materialment i energètica. A Catalunya, el 2020 es
va registrar una davallada d’un
12% en relació amb el 2019.
Quatre factors ho explicarien:
la reducció dels residus destinats a dipòsit controlat, l’augment dels materials recollits
selectivament, la disminució
dels que van a valorització i
un descens de la generació de
residus per persona.

Una eina essencial en la lluita
contra l’escalfament global
Tot i els avenços, el percentatge de recollida selectiva no supera el 45% de mitjana arreu de Catalunya.

E

l 2020, cada habitant de
la plana de Lleida va generar 1,20 kg de deixalles al dia, i cada resident
a l’Alt Pirineu, 1,77 kg,
apunten les estadístiques
de l’Agència de Residus. I poc
més de 4 de cada 10 kg es recollien de forma selectiva, un percentatge que puja a un ritme lent
que en qualsevol cas no supera el
45% de mitjana a Catalunya. El
fet que no acabi de quallar, sumat
a la nova legislació europea en
matèria de residus, o l’increment
de costos per tractar la fracció
restant han dut a revisar l’actual
model de gestió de residus.
Sobre aquest model plana una
directiva europea que estableix
l’1 de gener del 2024 com a data
límit per implantar la recollida
selectiva de les deixalles orgàniques en tots els municipis europeus. Ho consideren com un
instrument essencial per aconseguir els objectius de reciclatge
d’un 55% l’any 2025, un 60%
l’any 2030 i un 65% l’any 2035.
En aquest sentit, els impropis

(els residus que s’han dipositat
en les fraccions que no els pertoca) a la fracció orgànica han
de suposar menys d’un 5% l’any
2030. Aquest és un dels aspectes que contempla la futura llei
del residu, a avaluació pública
a partir del 5 de juliol.
L’actual avantprojecte fixa l’obligatorietat de recollir
els residus orgànics amb bossa compostable, així com més
restriccions per als productes
biodegradables, per tal d’evitar
l’expansió dels microplàstics en
el medi ambient. A més, aposta per sistemes d’alta eficiència
de recollida selectiva, porta a
porta o amb identificació. Un
servei que, en el cas de la fracció
orgànica, ja practiquen el 82%
dels municipis catalans cobrint
el 95% de la població. L’altre 5%
es destina a autocompostatge.
En el rerefons, es fixa com a
meta donar embranzida a una
economia més circular, que
utilitzi de forma racional els
recursos i fomenti reutilitzar i
reciclar.

futura llei catalana

Obliga a recollir els
residus orgànics amb
bossa compostable
objectiu

Fomentar l’economia
circular amb un ús
racional dels recursos

■ L’estudi de la petjada de
carboni és essencial en la lluita contra l’escalfament global. De fet, entre el 2012 i el
2020, ha anat a l’alça la generació de residus per habitant i
dia (d’1,35 kg a 1,40 kg), així
com la recollida selectiva (del
29,1% al 45,9%). Correlativament, minva la petjada de
carboni un 40%, al passar de
109 kg de CO2 per habitant el
2012 a 66 el 2020.
Però cal seguir en aquesta
línia. Per això, l’estudi formula
recomanacions com reduir la

quantitat de residus que van a
dipòsit controlat i, si hi entren,
limitar el contingut de biodegradables i millorar la captació de biogàs. En la planta de
valorització, insten a limitar el
contingut de plàstic que entra,
mentre que, en les plantes de
reciclatge, caldria prioritzar la
valorització material així com
millorar la qualitat del compost. Fomentar la reutilització
i reparació, en detriment del
reciclatge, o l’ús de vehicles
més nets són altres dels criteris
a tenir en compte.

Ho fixa la normativa estatal

Nova taxa local al dipositat en abocadors
n Arreu de l’Estat, a partir de
l’1 de gener els residus municipals dipositats a l’abocador, la
incineració i coincineració han
de satisfer un cànon que ronda
els 40 euros la tona, fruit de
l’entrada en vigor de la llei de
residus i sòls contaminats. A

l’implantar-se a nivell estatal,
vindria a substituir el cànon
català. Entre altres aspectes,
estipula que les entitats locals han d’establir una taxa
específica, diferenciada i no
deficitària, que permeti implantar sistemes de pagament

per generació i que reflecteixi
el cost real de recollir, tractar
i transportar els residus.
Entre aquestes mesures,
destaquen el marcatge i ecodisseny de productes de plàstic o un nou impost sobre els
envasos de plàstic.
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societat

arts escèniques patrimoni

Comediants estrena a Mur

Esgota les 300 entrades de la primera funció del muntatge teatral ‘romànic’ ||
Commemora el centenari de l’arrancament de les pintures de la col·legiata
jordi peró/consell comarcal del pallars jussà

redacció

❘ castell de mur ❘ Dos anys després del previst, per culpa de la
pandèmia, el castell de Mur, al
Pallars Jussà, va poder disfrutar ahir de la singular estrena
teatral a càrrec de Comediants
d’un muntatge amb què havia
de culminar el maig del 2020
–coincidint amb el tradicional
Aplec de Mur– la commemoració del centenari del primer
arrancament de pintures murals
romàniques del Pirineu català.
Va ser durant l’estiu del 1919,
quan les pintures de l’absis de
la col·legiata de Mur van ser
arrancades amb la tècnica de
l’strappo i traslladades a Barcelona, on van ser adquirides pel

col·leccionista Lluís Plandiura,
que el 1921 les va enviar a Nova
York, on van ser finalment venudes al Museu de Belles Arts
de Boston, que les exhibeix actualment com un dels seus tresors més valuosos.
Aquesta trama històrica forma part de l’obra teatral Mur,
guspira del MNAC, que la companyia Comediants va estrenar
amb èxit en el marc incomparable del castell i col·legiata de

Demanen
prohibir fumar
en espais públics
❘ madrid ❘ La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia
Toràcica va instar ahir les autoritats a aprovar la legislació
que prohibeixi fumar en espais públics oberts, com terrasses i platges, per evitar el
risc de malalties i protegir el
medi ambient.
En el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra
avui diumenge, van destacar que al món es llancen
143.000 burilles per segon
i que són el 40 per cent dels
residus al Mediterrani i requereixen uns dotze anys per
degradar-se.

festes

Concurs de
cassoles de tros
avui a Juneda

dos funcions més

Comediants oferirà avui
diumenge dos noves
representacions de ‘Mur,
guspira del MNAC’

sanitat

El castell i la col·legiata de Mur van acollir ahir l’estrena del muntatge ‘romànic’ de Comediants.

Mur. El muntatge itinerant per
diversos espais dels dos edificis
patrimonials –amb dos escenaris a l’exterior de la col·legiata i
un a l’interior del temple romànic– el van seguir amb expectació els tres-cents espectadors
que van esgotar la localitats posades a la venda per a aquesta
première.
Comediants té previst oferir
dos noves representacions avui
diumenge, a les 12.00 i 18.00

paeria

hores, per a les quals ahir quedaven ja poques entrades disponibles. La música en directe
de l’espectacle va anar a càrrec
dels intèrprets de l’Orquestrina Trama, i també s’ha de destacar que actors i actrius de la
comarca participen en l’obra
acompanyant els membres de
Comediants.
Com va recordar en el seu
dia l’alcalde de Castell de Mur
i president del consell del Pa-

llars Jussà, Josep Maria Mulloll,
“l’arrancament i posterior venda de les pintures de Mur va ser
el principal motiu pel qual la
Mancomunitat va donar peu fa
un segle a una campanya per
salvar les pintures murals romàniques del Pirineu evitant així
l’espoli i provocant que avui
dia el Museu Nacional d’Art de
Catalunya conservi la millor col·
lecció de pintures romàniques
del món”.

❘ juneda ❘ Juneda va celebrar
ahir el primer dia de la 44
edició del Concurs de Cassoles de Tros amb diverses
activitats com l’espectacle La
revolta climàtica dels contes, de la companyia Vivim
del Cuentu, i la carrera i caminada per la Banqueta. A
la nit, estava previst el sopar
popular i l’actuació musical
del grup La Trup. Avui diumenge, el programa comptarà amb altres propostes,
amb el plat fort del Concurs
de Cassoles, amb uns 1.200
concursants.

xavier santesmasses

Música religiosa
a la Llotja
❘ lleida ❘ La Llotja
va acollir ahir la
tercera edició de
la Mostra de Músiques Religioses i
Espirituals de Lleida. Organitzada
per la Paeria i l’Assemblea Municipal
de les Religions,
hi van participar
18 agrupacions.

Trobada a
Castelldans
❘ castelldans ❘ Més
de 350 persones
van participar ahir
en la 31 Trobada
Intergeneracional
de les Garrigues
que va tenir lloc
a Castelldans. Hi
va haver múltiples activitats i un
dinar popular.

cc de les garrigues

Salam Babel, associació de dones musulmanes a Bellpuig
❘ bellpuig ❘ Bellpuig va presentar ahir l’associació de
dones musulmanes Salam
Babel, entitat formada per
unes 60 veïnes. L’objec-

tiu és “ajudar-nos entre
nosaltres en la integració
tant social com laboral”,
va explicar la presidenta,
Hayat. L’entitat farà classes

de català i organitzarà activitats “per donar a conèixer qui som”. A la presentació va assistir l’alcalde,
Jordi Estiarte.
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al Magazine Diari de Nit de Lleida TV.

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

973 248 000

cercle@segre.com

www.segre.com

Reportatge

Gaudint del Pallars
Esther Moleón, guanyadora de l’anterior edició del concurs de fotos artístiques de Cercle, premiada
amb un cap de setmana a L’Era del Marxant || Turisme i gastronomia pallaresa
J.C.M.

La gastronomia

E

sther Moleón, guanyadora de l’anterior edició del
concurs de fotos artístiques
de Cercle –l’actual encara s’està celebrant–, va gaudir, com a
premi, d’un cap de setmana al
restaurant aparthotel L’Era del
Marxant a la Pobleta de Bellveí
(Pallars Jussà) en companyia del
seu marit, Xavi Aguilà.
La guanyadora va obtenir el
premi gràcies a una espectacular foto feta a la Sagrada Família
de Barcelona, que va ser publicada el 20 de febrer amb la firma @esthermogibe al suplement
Lectura de SEGRE.
La parella guanyadora es
va allotjar a la Suite Sisqueta,
amb unes impressionants vistes panoràmiques. “Hem gaudit molt amb l’ambient, el tracte
dispensat, la gastronomia i els
paisatges”, van assegurar a Cercle després de tornar del cap de
setmana.

Un racó paradisíac
L’Era del Marxant s’ubica on
abans s’alçava una tradicional
era pallaresa datada del 1830 i
ara reconvertida en un aparthotel rural i en un dels restaurants
més apreciats de la zona, on es
poden disfrutar els plats més
tradicionals del Pallars, com
els embotits (xolís, botifarró i
girella), escudella, formatges,
poltre, corder d’ovella xisqueta, vedella de raça bruna, caça,
bolets (de temporada) o pesca,
amb les emblemàtiques truites.
Però a banda de la cuina,
també pot gaudir-se de l’estada a l’establiment per disfrutar

La foto
guanyadora.
Esther
Moleón va
guanyar el
concurs
de fotos
artístiques de
Cercle amb
aquesta
imatge de
la Sagrada
Família
publicada el
20 de febrer.

Per llepar-se’n els dits

Dos dels racons del complex turístic ubicat a la localitat de la Pobleta de Bellveí.

z Als fogons de L’Era del Marxant poden degustar-se tots els
plats del Pallars com la girella
(foto).

del turisme familiar (nombroses
rutes per al senderisme o el passeig a cavall), turisme cultural
amb el Castell de Mur, la ruta
romànica de la Vall Fosca, la
central de Torre de Capdella,
el Museu dels Raiers o les salines de Gerri de la Sal, a molt
pocs quilòmetres de la Pobleta
de Bellveí, o també del turisme
d’aventura amb el piragüisme
i el ràfting com a principals
atractius. Tant l’Esther Moleón
com el seu marit, Xavi Aguilà,
van aprofitar el cap de setmana,
a banda de relaxar-se en una
zona tan privilegiada, per “fer
turisme, especialment a la localitat de Salàs de Pallars per
poder visitar les cèlebres botigues museu. La veritat és que
ens van impressionar perquè
són precioses”.

Esther Moleón, i el seu marit, Xavi Aguilà, amb el propietari de L’Era del Marxant, Josep Montané.
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Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

@CERCLEsegre

www.facebook.com/cerclesegre

Espai Cercle
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En marxa
El teu temps, l’estiu
Envieu fotos a cercle@segre.com

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

sorteig lots cafès pont
Cafès Pont, amb 70 anys d’experiència, ha estat sempre un referent
de qualitat, ja que controla tot el
procés: des de la selecció dels millors cafès en origen, la torrefacció i
producció fins a l’envàs.

Gina, moltíssimes felicitats per aquests preciosos 4 anyets. Gaudeix molt
del teu dia. T’estimem fins a l’infinit. Petonets!

Si veieu aquest xicotet, feliciteu-lo! Que passis un gran dia. Per molts i
molts anys de part dels pares, que t’estimem molt.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig de lots de cafè en gra.
Participeu-hi enviant un correu a
marketing@segre.com amb el nom,
telèfon i número de subscriptor fins
al 7 de juny. El 8 de juny publicarem
els guanyadors al web.

Participa i guanya: El teu temps, l’estiu
La calor, tempestes i camps grocs.
Envia’ns fotos sobre l’estiu a cercle@segre.com o puja-les al
web (fins al 16 de setembre) i entraràs al sorteig d’un cap de
setmana per a dos persones a l’Hotel Casa Irene d’Arties (Val
d’Aran).

Galeria
d’imatges a
segre.com/
cercle.

sorteig del mag adriaco

Amb la
col·laboració
de l’Hotel
Casa Irene

Aquest jove mag ens presenta l’espectacle La màgia de Broadway, en
què combina la seua màgia amb
els millors números musicals de la
història. El 10 de juny, a les 20 h, al
Teatre de l’Escorxador de Lleida.

El guanyador es publicarà el 20 de setembre.

Capvespre. La Carmen Campos ens remet aquesta foto en un capvespre
que presagia ja l’estiu: bon temps, flors i la Seu Vella al fons.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig entrades dobles. Envieu
un correu a marketing@segre.com
amb el nom, telèfon i número de
subscriptor fins al 8 de juny. El 9 de
juny donarem els guanyadors.

cicle de projeccions
Projecció de la pel·lícula El olvido
que seremos, de Fernando Trueba,
el dimecres 8 de juny al CaixaForum
Lleida. Protagonitzada per Javier
Cámara, relata la història del metge
colombià Héctor Abad.

Tremp. Ombrejada i refrescant imatge de la rambla Pearson de la
localitat del Pallars que convida al passeig, segons el Salvador Gil.

Capsigrany. Lluny de l’ús col·loquial que li donem a la paraula, el Ferran Riba
ens envia aquesta foto d’un bonic exemplar d’un capsigrany comú.

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

OFERTA SUBSCRIPTOR:
50% de descompte a l’entrada
mostrant el carnet del Club del
Subscriptor a taquilla. Oferta limitada i no acumulable a altres promocions. Més informació a caixaforum.
org/lleida. Preu: 6 €.

17033
17033
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Passar per la pedra

A

tructures” i “constel·lacions” de Jesús M.
bans d’anar a Lo Quiosc, on
Ramos (avís de servei: de l’11 al 20 de
m’espera un sublim tataki de
tonyina amb all blanc i cremós
juny tancat, per assistència del galerista
d’alvocat –nova cuina pallaa la fira de Basilea).
I per què una galeria d’art d’avantguarresa–, l’Alejandro Rivera, inquiet propietari de Cal Soldat, l’espectacular comda a Tremp?, li pregunto. I per què no?, em
plex de turisme rural a Collmorter, sota
respon. Al capdavall, raona, els interesmateix del castell de Mur, ens porta a
sats de debò fan l’esforç de pujar fins aquí
dalt. I actualment disposem d’internet,
conèixer qui tot just va posar en marxa
el singular restaurant panoràmic penjat
afegeix. Bé, els números li deuen sortir.
sobre el pantà de Sant Antoni, en terme
Però és que l’home té una segona faceta
de Talarn. Carles Monegal, trempolí de
professional, diria que tant o més apas64 anys, la meitat rodant pel món, l’altra I per què una
sionant, sobretot per insòlita. Es tracta
de tornada a la capital del Jussà, on ara
d’un dels dos litògrafs encara operatius a
compagina residència amb la que manté galeria d’art
Catalunya, amb taller obert. Hi consera la barcelonina plaça de Catalunya. Tot d’avantguarda
va, en actiu, una autèntica relíquia: una
un personatge.
premsa Bigot de 1820, el Rolls Royce del
a Tremp?, li
L’any 2000 va obrir al passeig Pare
sector. La litografia, com es desprèn de la
Manyanet de la vila natal del sant fun- pregunto. I per què
paraula llatina lithos, utilitza les pedres
per imprimir, aprofitant-ne la porositat a
dador dels Fills de la Sagrada Família no?, em respon
la pintura i la tinta. Veritable artesania,
una galeria d’art contemporani, Quiosc
avui dia. Pura mecànica, en el fons. TreGallery, petita de superfície però gran de
contingut. De selecte contingut, perquè des de la seva ball a mà, obra per obra. Va desaparèixer cap al 1930
fundació hi han sigut freqüents les exposicions d’artis- amb la invenció de l’offset, però la recuperarien noms
tes de renom –primers pinzells–, la majoria abstractes, de l’expressionisme abstracte americà dels cinquanta
vull dir els quadres que pinten, no pas els pintors, entre com Jaspersen, Rosenberg o Pollock. Ara el Carles és
els ponentins Perico Pastor o Joan Pere Massana. Ara feliç perquè ha trobat una jove aprenent de la Seu que
mateix, fins al 10 de juliol, vistoses “cartografies”, “es- garanteix que la vella Bigot seguirà funcionant.

jordi Peró/Consell comarcal pallars jussà

privat

l’ascensor

Presentadores
de posar i treure
Els que no vivim a
l’àrea metropolitana
de Barcelona ens
queixem sovint que
s’insisteixi tant sobre
les cues de trànsit en
aquesta zona concre·
ta de Catalunya a tot
el país i no es tracti
com un tema local,
però divendres vam
tenir ocasió de com·
provar que, quan col·
lapsa segons quina
carretera, els efectes
arriben més enllà i es
va haver de tirar de
dos presentadores
del públic per iniciar
la xarrada amb Car·
me Riera, que inau·
gurava el festival El
Segre de Negre a la
Universitat de Lleida.
Ahir el programa es
va traslladar als jar·
dins del convent de
Santa Clara i Màrius
Serra va poder com·
provar de primera
mà que de cigonyes
n’anem sobrats. Des
de la seua privilegia·
da llotja a la Catedral
no es van perdre de·
tall del seu interrogatori i en ocasions fins
i tot semblava que
aplaudien.

la imatge
del dia

Jaume Alsina
President de bonÀrea, empresa que
s’ha convertit en
un dels motors
que mouen l’economia de tot el
pla de Lleida.

Teresa Malla
L’ajuntament d’Almenar recupera el títol
de Paeria i l’alcaldessa es converteix
en la primera paera
en cap de les comarques de Lleida.

M. À. Alonso
Aquest advocat
lleidatà va rebre divendres un emotiu
homenatge dels seus
col·legues de professió
pels cinquanta anys
d’exercici del Dret.

Comediants a
Castell de Mur
La pandèmia va deixar
Castell de Mur sense el
colofó de la commemo·
ració dels cent anys de
l’arrancament de les pin·
tures romàniques, però
ahir va acabar l’espera
amb una recreació de Co·
mediants que va esgotar
les entrades disponibles.

Xi Jinping
El president de la Xina impedeix la commemoració de la matança de Tiananmen
també a Hong Kong.
Ni rastre de l’“un
país, dos sistemes”.

