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I.:enderroc de la comissaria de Sant Martí 
i la jJlaca dedicada a Baltasar Gracian 

e l'ed ifici de l'antiga comissaria de la 
Policia Nacional del carrer de Sant 
Martí, tancada l'any 2011 i des del 

novembre de 2019 de propietat municipal, 
ja no queda més que runes. Ubicat sobre 
terrenys qualificats de zona verda, datava 
dels anys seixanta i es trobava en un estat de 
conservació molt precari: "És un espai im
portant per esponjar el Centre Històric. Aquí 
hi haurà una plaça i una zona verda .. ", afirmà 
el paer en cap Miquel Pueyo de visita a les 
obres, conviçlant a descobrir la "nova visual 
del Turó de la Seu Vella". 
Certament que la visual o panoràmica -com 
digué l'alcalde-és ja ben diferent. Tanmateix 
ha deixat al descobert l'espai que hi havia 
fins ara, delimitat per la paret de darrera de 
l'edifici de la comissaria i el que ens queda 
de les antigues muralles de Sant Martí, just 
davant de l'actual seu de l'Orfeó Lleidatà, 
anomenat Glorieta de Baltasar Gracian. Destaca en aquest 
l'original escultura d'acer obra de l'artista lleidatana Montse
rrat Baraldés, com a símbol d'una porta que obre el barri antic 
a tota la ciutat. Fou inaugurada 1'11 de novembre de 1995 en 
la festa Sant Martí, l'antic patró del barri de Jaume I. 
Justament en la paret de la Comissaria ja enderrocada, és on 
hi havia fins ara un altre element significatiu d'aquest espai, 
una llosa o làpida commemorativa de pedra, amb una llarga 
i treballada inscripció picada a mà on podia llegir-se, amb pa
ciència i bona visió, el motiu pel qua l aquell indret havia estat 
dedicat a l'escriptor i jesuïta Baltasar Gracian i Mora les (Bel
monte de Gracian 1601-Tarazona 1658), autor de la novel. 
la El Críticón, reconeguda entre les obres més importants de 
l'anomena't Segle d'Or de la literatura espanyola. La placa fou 
col· lacada el 22 de novembre de 1966, amb ocasió de la festa 
de Santa Cecília, quan la Paeria va inaugurar la Glorieta amb el 
nom Baltasar Gracia n. Sembla ser que el motiu fou haver estat 
aquest el lloc on suposadament hauria succeït el fet històric 
que descfiu la llosa en qüestió, fent memòria del setge que 

el1646 va patir la ciutat durant la Guerra dels Segadors i que 
va afectar especialment tota la muralla de la ciutat antiga, el 

conjunt de defenses del Castell i, sobretot, les fortificacions de 
la paret de la Suda i del vessant nord del Turó i al qual està 

dedicat també el proper parc urbà que porta el nom de Santa 

Cecília. Gravat damunt la llossa de pedra i escrit en castellà, 
podia llegir-se: "A Baltasar Gración. Meritísimo autor /iteraria 

de nuestro Siglo de Oro, que estuvo en Lérida, como cape/Jan 
del ejercito del marqués de Leganés. Fue en 1646 viniendo en 
socorro de la ciudad, siendo Ja zona sitiada por los franceses al 

mando del conde d'Harcourt, defendida va/erosamente por el 
general Gregorio de Brito, durante mas de seis meses. Quedó 

solo de todos los religiosos que envió S.M., para el ejército. 
Unos enfermaron y otros hizo prisioneros, el enemiga. Oio/e 
el Señor, aquel día su espíritu y una voz de Clarín antes de 

embestir habiendo hecho alto todos los escuadrones enfrente 
de sus banderas, les dirigió Ja pa/obra con frases conmovedo
ras. Luego iba de unos a otros para exhortar a los soldados, 
a veces con riesgo de su persona, porque empezaban a coer 
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proyectiles enemigos muy cerca del Jugar 
donde se hal/a ba. El feliz suceso de las armas 
españolas, que los Jerídanos ce/ebran con so
Jemnidad anual en Ja fiesta de Santa Cecília, 
debíese entre otros, al duque del Infantada 
quíen pe/eó muy bien con sus 1.000 cabal/os, 
y princípalmente al valiente Pablo de Parada, 
primera en el chocar y en el vencer gobernan
do el famosa Tercio de Ja Guardia, junto con 
el empeño y riesgo en apostólico celo desple
gada, del jesuïta aragonés Gración, de modo 
que todos los soldados /e 1/aman 'el Padre de 
la Victoria~ por su contribución a esta. La Cor
poración Municipal de Lérida, en su memòria 
a 22 de noviembre de 1966, fiesta de Santa 
Cecília': 
La vincu lació de Gracian amb Lleida, la tro
bem en dos etapes de la seva vida. La primera 
el 163i, com a professor de Teologia Moral 
a l'Estudi General. La segona, com explica la 

placa, el 1646 en plena Guerra dels Segadors, per auxiliar espi
ritualment els soldats que prendrien la ciutat als francesos, es
sent un dels personatges històrics protagonistes del Setge de 
Santa Cecília. El passat 1 de març, amb ocasió de la inauguració 
de la nova pintura de la Pista La Panera, alguns membres de la 
junta de I'AW de Jaume I vam acompanyar al regidor d'Urba
nisme de la Paeria, Toni Pastius, fins a la Glorieta. Allí li vam en
senyar la placa, per demanar-li que la Paeria fes el possible per 
a preservar-la i que una vegada restaurada, pugui retornar al 
mateix indret on ha estat aquests darrers 57 anys. Cal dir que 
la Paeria ha complert i la placa va ser retirada per uns operaris, 
abans d'iniciar-se l'enderroc de l'edifici. El nostre propòsit és 
estar amatents que no caigui en l'oblit i la puguem contemplar 
un altre cop en els futurs jardins d'aquest nou espai, que per 
altra banda hauria de conservar el nom de Glorieta de Baltasar 
Gracian, respectant així l'haver estat fins ara un singular punt 
de referència d'un capítol de la història de la nostra ciutat, en 
un context polític i social concret. En aquest cas, escrit i narrat 
damunt la pedra. 

Greuges 
SÍLVIA ROMERO GALERA 

DIPUTADA DEL PSC PER LLEIDA, ALT PIRINEU I ARAN AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 

a més de cent anys el geògraf Pau Vila va recollir una fra
se que feia fortuna a començaments del segle XX: "Tot 
Catalunya és Pirineu", una forma gràfica de dir que som 

un país de muntanyes. 
En aquestes primeres dècades del segle XXI, al Pirineu ens 
hem trobat col·leccionant promeses i incompliments reite
rats de projectes importants. És possible que aquesta situació 
també es doni en aquest país de muntanyes que és Catalunya, 
però és entre els pirinencs i pirinenques que ha fet forat i ha 
construït un sentiment de greuge, d'oblit, d'abandó del territo
ri per part de l'administració. 
Entre les necessitats posposades o diferides, que en alguns ca
sos han adquirit el rang de greuge pel temps que porten reivin
dicant-se, destaquen els accessos viaris com el de la carretera 
L-1412b al seu pas pel coll de Corniols, un projecte presentat 
al 2009 pel llavors conseller de Política Territorial i Obres Públi
ques de la Generalitat, Joaquim Nadal. Hi podem afegir moltes 
altres vies, titularitat de la Generalitat, en les quals caldria com 
a mínim un arranjament, des de la connexió entre el Pallars i 
la Ribagorça pel coll de Montllobar per L-1311 fins a L-500 en
tre el Pont de Suert i Caldes de Boí passant, per exemple, per 
L-511- connexió entre el Pallars Jussà i l'Alt Urgell per Bòixols. 

L'Alt Pirineu i Aran suposa una cinquena part del territori de 
Catalunya. Pertant, la llista de carreteres és, com dèiem, llarga. 
L'accés a nuélis i els camins rurals, majoritàriament de titulari
tat municipal, s'han deteriorat molt després d'una dècada de 
no invertir-hi; un altre greuge. A partir del 2011 van desapa
rèixer els ajuts de la Generalitat i el Pla Únic d'Obres i Serveis 
de Catalunya, les eines dels ajuntaments per afrontar aques

tes infraestructures; el Pallars Jussà, per exemple, té més de 
400 quilòmetres de camins rurals. En els darrers anys s'han 
anat recuperant tímidament els ajuts i en els Pressupostos de 
la Generalitat 2023 acabats d'aprovar destaca un Pla pilot de 
camins del Pallars Sobirà, que demanem que s'estengui a tot el 
Pirineu. En la llista de greuges també hi tenim el regadiu Con-

En aq~estes primeres dècades 
del segle XXI, al Pirineu 

hi ha hagut incompliments 
de projectes importants 

ca de Tremp, una obra dissenyada i començada a executar al 
2011, i aturada al 2015, sobre la qual hem arribat a un acord 
per continuar-ne l'execució al gener d'enguany si es compleix 
el requisit d'aportar el 60% d'adhesions. 
La llei de Muntanya de 1983, obsoleta des de 2011; la Regió 
d'Emergències del Bombers del Pirineu Occidental, que recla
mem almenys des del 2019 ... són altres qüestions pendents a 
les quals se n'afegeixen de noves, com la Unitat Docent d'Infer
meria, que forma part de les 600 noves places que el Departa
ment d'Universitats va ampliar en el sistema universitari el curs 
2022-2023; però les places del Pirineu han d'esperar, potser al 
curs 2024-2025, ara per problemes tècnics. 
Malauradament, la llista continua. Continuarem buscant 
l'atenció del Govern perquè atengui aquests projectes, alguns 
compten ja amb una primera assignació als Pressupostos de la 
Generalitat, per a d'altres utilitzem i utilitzarem els mitjans par
lamentaris de què disposem per arrencar-ne un compromís. La 
constància és la nostra eina, política útil i prepositiva, sempre 
hem cregut que és la més adequada per arribar a acords que 
vagin a favor dels territoris, territoris que gràcies a la voluntat i 
a l'esforç de la seva gent puguin continuar sent 'Jn lloc de vida 
i d'acollida per a totes i tots. 
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El PP nomena cinc 
candidats número u 
a les Garrigues i el 
Segria per al 28M 

Aquesta setmana el comite 
electoral del Partit Popular de 
Lleida es va reunir i va nome
nar cinc candidats número u 
de les Garrigues i del Segria per 
les proximes eleccions munici
pals. José Luís Pardo ha estat 
nomenat com a candidat a les 
Borges; Josep Maria Josa, als 
Omellons; Isabel Segura, al Vi
losell; Emili Bertrán, a Almenar; 
i Esther Miró a Torrefarrera. 

La torre optara a l'alcaldia de 
Torrefarrera per darrer cap 
Ambla marca de Junts per Torrefarrera i l'objectiu 
de culminar la "transforma_ció" iniciada fa 12 anys 

Alfons Francés sera 
el número dos de la 
llista d'ERC a Tremp 
per a les eleccions 

Esquerra Republicana Tremp 
ha presentat Alfons Francés, 
"Sito", com a número 2 de la 
llista electoral fent tandem 
amb la cap de llista Mª Pilar 
Cases, que optara a revalidar 
l'alcaldia. la candidatura es do
nara a coneixerel dimarts 28 de 
mar~ en un acte a la lira amb la 
presencia de la Consellera d'Ac
ció Climatica Teresa Jorda. 

Jordl Latorre optara 
per últtma vegada a la 
reeleccló com a alcalde de 
Torrefarrera en les elecclons 
munlclpals del 28 de malg. 

Torrefarerra 
REDACCIÓ 

El primer edil fa dotze anys que 
és al capdavant de l'ajuntament i 
és vicepresident primer de la Di
putació. Latorre va avan~ar que la 
seva candidatura portara el nom 
de Junts per Torrefarrera, malgrat 
que forma part del nou partit lm
pulsem Lleida. 

Pel que fa a la candidatura, 
l'alcaldable va assegurar que gai
rebé esta tancada i que compta 
amb noms amb experiencia de 
govern pero també amb cares 
noves, amb un important esperit 
de renovació. "Sera una candida-

FOTO: En Comú 1 Un deis missatges escrits als fulls plens de ratlles 

Denuncien la destrucció de 
firmes per reclamar la millora 
del servei de bus a Almacelles 
El grup d'Aimacelles en Comú ha 
denunciat que alguns deis fulls 
repartits en locals d'Aimacelles 
dins de la campanya de recolli
da de signatures endegada per 
aconseguir una millora del ser
vei d'autobús han estat destru'its 
o malmesos. la formació, que 
tenia previst tancar ahir la reco
llida d'adhesions per reivindicar 
la qualítat del servei de trans
port de passatgers de la línia que 

uneix Almacelles amb lleida, i 
que en moltes ocasions no per
met els ve'ins i ve'ines d'aquest 
poble accedir al vehicle perque 
els seients ja estan tots ocupats 
des de parades anteriors, allar
gara una setmana més la cam
panya. El partit va comunicar 
que "haurien quedat destruides 
una vuitantena de signatures, 
corresponents als fulls deixats 
en dos bars". 

tura forta que unira experiencia i 
renovació", va remarcar. 

latorre va explicar que vol im
pulsar projectes en marxa com 
el del complex residencial per a 
la tercera edat i per culminar la 
transformació del municipi inicia
da fa més d'una decada. El desig 
de !'actual alcalde de Torrefarrera 
és "culminar aquesta transforma
ció que ha permes que el poblet 
que vam ser es converteixi en la 
petita gran vila que permeti que 
tots els nostres ve'ins i ve'ines hi 
visquin amb una gran qualitat de 
vida i prosperitat, i de la que se'n 
sentin encara més orgullosos". 

la secció local de Junts per 
Torrefarrera valora molt positi
vament el treball fet les darre
res tres legislatures amb latorre 
al capdavant, on ha materialitzat 
serveis "tan necessaris com el 

FOTO: Junts per Torrefarrera 1 Latorre demana el suport deis ve'ins 

complex esportiu Antoni Palau, el 
Centre d'Empreses Innovadores, 
la llar de jubilats, el consultori, les 
noves piscines municipals, la re
forma del clavegueram o el cen-

tre juvenil", va destacar el partit 
en un comunicat. 

la previsió és que durant les 
proximes setmanes es coneguin 
els noms que l'acompanyaran. 

La Diputació publica una guia 
per a propietaris de terrenys 
afectats per línies electriques 
, 
Es una eina per defensar els drets i interessos ciutadans 

Lleida 
REDACCIÓ 

la Diputació de lleida ha publicat 
una nova guia per a propietaris 
de terrenys afectats per instal·la
cions i línies energetiques. Es 
tracta d'una eina que ha de ser
vir per ajudar tots els ve'ins i ve'i
nes afectats per nous projectes 
d'implantació d'energies reno
vables de grans dimensions amb 
infraestructures d'evacuació que 
travessen diverses comarques 
de la demarcació de lleida, amb 
especial impacte sobre les Garri
gues, el Segria, el Pallars Jussa, el 
Pla d'Urgell i I'Urgell. 

La guia inclou un apartat de 
conceptes basics, un del marc le
gal actual, un apartat d'explicació 
de com funciona una expropiació 
for~osa i un altre de les opcions 
deis titulars deis béns afectats. A 
més a més, també posa a dispo
sició del ciutada un model d'aHe-

FOTO: Dlputacló 1 Cartel! de la nova guia publicada per la Diputació 

gacions inicials per tal que es pu
gui descarregar i fer-ne ús. 

l'objectiu de la guia, segons 
especifica l'ens en un comunicat, 
és "posar les eines necessaries a 
l'abast deis propietaris d'aquests 

terrenys i així poder anticipar les 
possibilitats de resposta de la ciu
tadania afectada en els seus drets 
i interessos". la guia es pot con
sultar al web promocioeconomí
ca.cat/ guiaenergetica. 

edoussin
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Auxilien 
un home 
que estova 
inconscient 
Els efectius del cos de Bombers 
van auxiliar ahir un home que 
havia quedat inconscient du
rant uns minuts en patir una 
indisposició a Castell de Mur. 
Emergencies va ser alertada a 
les 14.31 hores i estava en un 
lloc de difícil accés per una am
bulancia del SEM. Va ser eva
cuat a l'Hospítal del Pallars. 

Apaguen focs 
als tennes de 
Fondarella, 
1\ k~letgP i Bolk .... :re 
Els Bombers van extingir diu
menge a la nit un incendi el 
quat va cremar canyes i troncs 

• al terme municipal de Fondare
lla, concretament a !'altura del 
quilometre 483 de I'N-11. Així 
mateix, es van desplac;:ar ahir a 
Alcoletge per apagar un foc en 
un camp. Finalment, als marges 
de la C-53, a Bellcaire d'Urgell, 
van cremar unes herbes. 

Urt home alerta els Bombers al tancar-se-li el 
seu vehicle amb el gos i les daus a 1' interior 
El propietari d'un gos es va endur ahir un ensurt quan es trobava al 
Carrer Pla de les Verges de Cervera, ja que se ti va tancar el vehicle 
amb les claus dins i el seu gos a !'interior. Els serveis d'emergencies 
van ser alertats de la incidencia a les 11.10 hores i fins allloc es van 
personar els efectius del cos de Bombers de la Generalitat. Tot i aixo, 
quan van arribar ja estava solucionada la incidencia i el gos estava bé. 

Un camioner, ferit lleu en 
sortir-se de la via i bolear 
a l'N-230, a Pont de Suert 
Un camioner va resultar ahir 
ferit de caracter en lleu quan 
el vehicle que condu'ia, el qual 
transportava fustes, va patir una 
sortida de vi a i va bolear al quito
metre 124 de I'N-230, al terme 
municipal del Pont de Suert. En 
aquest sentit, els serveis d'emer
gencies van ser alertats del si
nistre a tes 18.00 hores i fins al 
lloc es van personar una dotació 
deis Bombers de la Generalitat, 

els Mossos d'Esquadra i faculta
tius del SEM que van traslladar 
el xofer a un centre hospitalari. 
D'altra banda, a les 8.35 hores 
es va produir un xoc entre dos 
cotxes al quilometre 15 de la 
C-242, a Bellaguarda. En aques
ta ocasió, en rebre la informació 
es van desplac;:ar també els Bom
bers, els Mossos i el SEM i els 
dos xofers van ser ferits lleus i 
traslladats a I'Arnau de Vilanova. 

Instal·len cinc llambordes 
'Stolpersteine' a la Seu d'Urgell 
per recordar als deportats 
La Seu d'Urgell compta des d'ahir 
amb cinc llambordes Stolpers
teine per recordar cinc ve'lns que 
van ser deportats ats camps de 
concentració nazi: Victoria Cór
doba Bordoll, Antonio Vial Can
día, Remigio Morella Giraut, Bo
naventura Aixas Obiols i Josep 
Sans Sansa. A l'acte commemo
ratiu, organitzat pel consistori de 
la capital alturgellenca, van assis
tir familiars i el director del Me
morial Democratic de Catalunya, 
Jordi Font. Les llambordes es van 
instaf.lar davant deis domicilis de 
les persones deportades i, un cop 
col·locades, es va dipositar una 
rosa al damunt. La idea és orga
nitzar una visita guiada de cara al 
juny de la ma de !'historiador Pau 
Chica i editar un fulletó ambla se-

La idea és 
organitzar una 
visita guiada 

de cara al juny 

va ubicació i la biografia de cadas
cun d'ells. 

L'alcalde de la Seu d'Urgetl, 
Francesc Viaplana va subratllar 
que amb l'acte commemoratiu 
es recordava "cinc persones, amb 
noms i cognoms, nascudes o re
sidents a la Seu, que van ser in
ternades als camps d'extermini 
nazis, moltes d'elles després de 

A judici dijous per agredir 
- ' 

sexualment una nena de 
vuit anys en una piscina 
La vista oral es podria evitar si ho 
reconeix i accepta cinc anys de presó 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Un home de 40 anys sera jutjat 
el proper dijous 23 a !'Audiencia 
de Lleida per agredir sexualment, 
l'agost de 2021, una menor de 
només 8 anys quan aquesta es 
trobava en una piscina d'un ha
bitatge particular en una localitat 
de la Noguera. En aquest sentit, 
cal indicar que la vista es podría 
evitar si l'acusat reconeix els fets 
i accepta l'acord al qua! han arri
bat les parts i que contempla cinc 
anys de presó i se li aplica els ate
nuats de reparació del dany, con
fessió des del primer moment i 
intoxicació etílica. Així mateix, el 
citat acord també inclou 10 anys 
de llibertat vigilada quan surti de 
presó, 23 anys d'inhabilitació es
pecial per treballar amb menors 
d'edats, una ordre d'allunyament 
de la víctima de 200 metres du
rant 10 anys i que la indemnitzi 
amb 6.000 euros en concepte de 
responsabilitat civil (ja hauria en
tregat uns 3.000 euros, raó per la 
qual se li aplica el citat atenuant 
de reparació del dany). 

FOTO: Ó. 8./ El judici sera a !'Audiencia Provincial de Lleida 

Segons relata la Fiscalía, els 
fets van tenir l'agost de 2021 en 
una casa de la comarca de la No
guera. Tant la família de l'acusat 
com la de la víctima es trobaven 
juntes, ja que eren amigues, i en 
un moment donat la nena es va 

ficar a la piscina. L'home, que ana
va begut, també va entrar dins de 
la piscina i va ser en aquel! mo
ment quan va aprofitar per fer to
caments sexuals a la nena. Estro
bava en presó provisional des del 
4 d'octubre d'aquell any. 

FOTO: A. S. U./lnstaJ.Iació d'una llamborda davant d'on vivia un deis deportats als camps de concentració 
----·----· 

patir un exili de I'Espanya feixis
ta del general Franco i de lluitar 
a la resistencia francesa a favor 
de la llibertat". A més, va indicar 
que dues d'aquestes persones 

van aconseguir sobreviure i ser 
atliberades deis camps, pero que 
les altres tres hi van perdre la vi
da a Mauthausen i a Gusen, "as
sassinades per un regim que va 

implantar de forma sistematica la 
practica més monstruosa i inhu
mana". Viaplana va demanar que 
les llambordes "serveixin sempre 
com a record". 

edoussin
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'I'ENIS DE MESA-+ Campeonato Estatal categorías Inferiores 

Roe Gibert gana el 
Torneo Estatal en Jaén 
Er del CTT Borges, campeón alevín 
El joven pallsta de Terrassa 
r del Club Tennls Taula 
~rges, Roe Glbert, 
F'>nslguló Imponerse a 
todos sus rivales en la 
:categorra alevfn, y en la 
Hnal ganó al jugador del TT 
~ssa, Ladlmlr Mayorov. 

Jaén 
REDACCIÓN 

El joven palista del Club Tennis 
Taula, Roe Gibert, se proclamó 
Campeón de España el pasado fin 
de semana en Jaén tras derrotar 
en la final a Ladimir Mayorov del 
TT Cassa por tres a dos. 

Roe se presentó al torneo co
mo tercer cabeza de serie. Tras 
una plácida fase de grupos donde 
ganó cinco partidos de forma sol
vente, consiguió clasificarse para 
la fase final del torneo. 

En octavos derrotó a Quim 
Barbera. En cuartos a lbai Sanz. Y 
en semifinales se deshizo de Oriol 
Martínez, del club andorrano CT 
Valls del Nord. 

Otro palista del en Borges 
que tuvo un destacado papel en 
el torneo nacional fue Cese Carre
ra que quedó noveno en catego
ría juvenil tras ceder en octavos 
ante Pau Lloret del CT Badalona. 

El en Borges también contó con 
la participación de Ruixiang Tang 
que quedó en la duodécima po
sición tras caer ante Luca Khidas
heli del CN Sabadell también en 
octavos. 

En el cuadro femenino Neus 
García terminó decimotercera en 
alevín después que Eloisa Barre
da del Torrelavega la eliminara en 
octavos. Laia Casanovas terminó 
en la misma posición que Neus, 
pero en esta ocas1ón en categoría 
juvenil tras haber sido derrotada 

TOYOTA 

por Mariña García del TM Ponte
vedra. 

Estos torneos han servido de 
previa de las finales de los Cam
peonatos Absolutos que también 
se celebran en Jaén hasta el día 
de mañana. El en Borges ha con
tado con la representación de al
gunos jugadores del primer equi
po como Marc Duran, Albert Lillo 
y Joan Masip. Cese Carrera ha 
repetido selección con el equipo, 
esta vez como jugador del primer 
equipo en parejas e individuales. 

POUDEPORTIVO 

FOTO: L. M. 1 Imagen de una carrera BIT en La Pobla de Segur 

Dos rutas de BTI del Pallars 
serán parte del proyecto 
'Stop Pueblos Vacíos' 
Dos nuevas rutas BTI del Pallars 
formarán parte del proyecto 
Stop Pueblos Vacíos, una iniciati
va sin ánimo de lucro impulsada 
por el cofundador de 'Carros de 
Foc', Osear Balsells, y que quiere 
combatir el grave problema del 
despoblamiento. 

En cuanto a las dos rutas, aún 
no están organizadas ni tienen 
etapas establecidas, aunque sí 
que se conocen sus nombres. 
La primera, 'Pallars Jurassico', 
que quiere dar a conocer el pa
trimonio geológico del Geoparc 
Orígens. Se trata de un circuito 
casi circular, de 350 kilómetros y 
12.000 metros de desnivel posi
tivo, que discurre entre Sant Es-

teve de la Sarga y la estación de 
tren de Ager, realizando un lar
go ascenso hasta el coll d'Ares, 
coronando su cumbre más alta, 
Sant Alís. 

La segunda ruta, ' La Corona 
del Pare' tiene como escenario 
el Pare Natural de I'Ait Pirineu y 
está pensada para ciclistas con 
experiencia, con una larga longi
tud de 300km y su desnivel acu
mulado de lO.OOOm. La ruta se 
puede hacer de mayo a octubre 
y da a conocer pistas forestales 
y caminos emblemáticos del 
parque, entrando en Andorra 
durante unos pocos kilómetros. 
Empieza en Esterri d'Aneu y fina
liza en Uavorsí. 

CICUSMO -+ Volta a Catalunya 2023 MOTOR -+ Campeonato de España Enduro TENIS 

fOTO: Volta cat.lunya 1 Primoz Roglic gana la primera etapa en Girona 
o•M• ·--··-~-~--• 

Roglic se impone en el 
primer duelo con Evenepoel 
El esloveno Primoz Roglic (Jum
bo-Visma) dio el primer golpe 
en la mesa en la Volta a Catalu
ña al imponerse en el esprint en 
subida de la primera etapa, con 

salida y final en Sant Feliu de Guí
xols, donde tuvo su primer mano 
a mano con el otro gran favorito · 
de la, el belga Remco Evenepoel 
(Quick-Step), que fue segundo. 

Triunfo de Jaume Betriu 
en el Nacional de Enduro 
El piloto de Coll de Nargó se con
virtió en campeón de España de 
E3 en el Campeonato de España 
de Enduro que se celebró el pa
sado fin de semana en Oliana. 

La victoria en E3 le permitió 
quedar cuarto en la general. En 
la categoría scratch quedó cuar
to y séptimo en las dos pruebas 
realizadas. Mientras que en la 
otra prueba de E3 quedó segun
do. 

"Salvamos unos puntos muy 
importantes con vistas al cam
peonato. El fin de semana no 
terminó de salir como quería 
después de la caída del domingo 
por la mañana", decía el mismo 
Jaume Betriu al respecto de su 
desempeño durante todo el fin 
de semana. Y es que el leridano 

FOTO: Medla¡í Comunicación 1 
Jaume Betriu durante la prueba 

tuvo una aparatosa caída en un 
tramo embarrado en la primera 
prueba de cronometraje cele
brada el domingo. Eso le provo
có un intenso dolor a los cervica
les. "Tuve que correr con dolor y 
mareos continuos sobre la mo
to, fue muy duro", finalizaba. 

Carlos Akaraz 
vuelve a la cima del 
mundo y defenderá 
título en Miami 
El español Carlos Alcaraz vuel
ve a cima mundial del tenis tras 
vencer en el primer Masters 
1000 de la temporada, lndian 
Wells ganando al ruso Daniil 
Medvedev, y superar al serbio 
Djokovic, que no participó por 
no estar vacunado contra el Co
vid. Alcaraz recupera el número 
1 mundial después de 6 sema
nas y atesora 7.420 puntos por 
los 7.160 del serbio, que tam
poco disputará el Masters 1000 
de Miami por el mismo motivo. 

Alcaraz comenzará la defen
sa de su título del Masters 1000 
de Miami y de su liderazgo en 
la clasificación mundial ante el 
argentino Facundo Bagnis o un 
tenista de las rondas previas .. 
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La DIMARTS 21 DE MAR~ DE 2023 

El dotze Festival de Música 
Antiga dels Pirineus ofereix 
54 concerts amb-22 ·grups 
Farrera, Coll de Nargó, la Seu d'Urgell, la Pobla, 
Riner i Llessui, alguns deis escenaris lleidatans 

12a edlcló del Festival de 
Música Antiga deis Plrlneus 
(FeMAP) comptara amb 
54 concerts de 22 grups 
1 sollstes, que es podran 
veure en 40 munlclpts de 
Catalunya, Andorra 1 !la 
Catalunya del Nord. 

La Seu d'Urgell 
ACN 

A més, el certamen continua 
creixent territorialment, ja que 
incorpora noves actuacions a Fa
rrera (Pallars Sobira), Montferrer 
i Castellbo (Ait Urgell) i Sant Julia 
de Loria (Andorra). El festival s'in
augurara el divendres 7 de juliol 
i s'allargara fins al 20 d'agost i la 
programació ja es pot consultar 
a través de la pagina web. l'or
ganitzactó segueix apostant pels 
Concerts amb Gust, atesa la bona 
rebuda de la passada edició. 

~~~= . . -
' 

Així, fins a nou actuacions es 
faran enguany al migdia, les quals 
oferiran una degustació de pro
ductes de km O. En aquesta ma
teixa línia, hi haura una quarante
na d'activitats complementarles 
que es duran a terme de forma 
previa al concert per promocio
nar el patrimoni local, gastrono
mic, cultural i natural del Pirineu. 
Aquestes consistiran, entre d'al
tres, en visitar diverses esglésies 
i coneixer la historia deis muni-

FOTO: Albert Lljarclo (ACN) / lnauguració del FeMAP de l'any passat amb el grup MUSica ALcheMica 

ctpts, passejades naturalistes o 
amb barca i les ja.citades degus
tacions, que tenen com a objec
tiu donar suport als productors i 
elaboradors locals deis municipis 
pirinencs i apostar pel desenvolu
pament integral del territori. 

El Seminari de la Seu d'Urgell 
acollira el 7 de juhol el concert in-

augural (21.00) amb el concert de 
Marta Mathéu i continuara amb 
actuacions de Qvinta Essen~ia, 

Ensemble Lisboa 1740, Terra No
va Collective, Harmonía del Par
nas, La Regalada, Cor Francesc 
Valls, Andreas Prittwitz-Looking
back, Solistes Salvat Beca Bach i 
Bachcelona Consort, Les Timbres, 

L'Espurnes Barroques presentara 
la nova Orquestra del Miracle 
El Festival Espumes Barraques va 
presentar ahir la programació de 
la stsena edictó que se celebrara 
del 12 de maig a 1'11 de juny i es 
dedicara al binomi entre la na
tura i la dansa. Amb una vintena 
de propostes en petits municipis, 
1' Espumes Barraques abordara 
els contactes entre el barree i el 
minimalisme i fara commemora
ció de I'Any Rector de Vallfogona. 
La programació de Natura en dan
so comptara amb 17 concerts, 12 
deis quals produccions propies, i 

el naixement de I'Orquestra del 
Mirade sota direcció de Juan de 
la Rubia. El festival recordara el 
2Se aniversari deis grans incendis 
de la Catalunya Central amb un 
recorregut que mostrara la tran
sició d'un bosc entre que es cre
ma i torna a rebrotar. 

Un deis moments destacats 
del certamen sera el naixement 
de I'Orquestra Miracle dirigida 
pel Juan de la Rubia. El conjunt 
amb vocació internacional impul
sat pel festival tindra com a seu 

el Santuari del Mirade. Els mú
sics d'aquesta nova orquestra ba
rroca faran els assajos en aquest 
entorn i cada concert tindra un 
artista plastic que creara una pro
posta que representi el concert 
per vincular l'orquestra amb el 
públic. . 

En el seu debut, la lloberenca 
Marta Ricard s'encarregara de 
plasmar plasticament el projec
te musical amb l'obra mural El 
so als ul/s. En !'estrena es fara un 
recorregut pels diversos estils de 

Adolfo Osta i Adriana Alcaide, Ac
cademia del Piacere, Brezza, AS 
Vocal Ensemble, Academia 1750, 
Orquesta Andalusí del Mediterrá
neo, Tasto Solo, Solnegre, 11 Mon
do che Gira, Academia Música 
Antiga de Caimari, Consort Poli
fem i María Hinojosa & Pérgamo 
Ensemble. 

barroc európeu (J.S. Bach, A. Vi
valdi o G.F. Handel) per contribuir 
a la difusió musical del patrimoni 
pro pi. El concert comptara ambla 
ve u de la soprano Marta Mathéu. 

El director Juan de la Rubia 
va explicar que volien crear una 
orquestra "eficac;" que tingui el 
maxim "nivell". "Tenim els mú
sics pero encara no els hem po
gut ajuntar. És molt important te
n ir la seu al Santuari del Mirade. 
En~ atrau estar vivint en aquest 
entorn", va comentar. A banda 
del valor simbolic i emocional, De 
la Rubia espera que es connec
ti més amb el públic. l'orquestra 
comptara amb una vintena de 
músics de diferents edats. 

CULTURA 29 
L'exposició del 
premi d'Il·lustració 
del Segria ja es pot 
veure a Alguaire 
La Biblioteca Jose·p Lladonosa 
d'Aiguaire és la segona parada 
fins al2 d'abril de l'exposició iti
nerant del tercer Premi d'll·lus
tració del Segria, formada per 
les tres obres guardonades i 
les catorze fin alistes. En aques
ta edició, la tematica girava al 
voltant del poema Terra, dellli
bre Transparent, de Josep Ma
ria Nogueras, que cada autor o 
autora va interpretar amb esti l 
lliure. Sudanell, Maials, Torre
besses, Corbins, Montoliu de 
Lleida i els Alamús seran les 
properes_ parades. 

Taller de dibmx 
manga amb I'escola 
Ermengol a la 
llibreria· Abacus 

La llibreria Abacus acollira 
aquesta tarda (18.00 hores) un 
taller de dibuix manga amb !'es
cola Ermengol. Posteriorment 
(19.00) es fara la presentació 
de la novel· la Morí (La Magra
na) amb la presencia de la seva 
autora, l'escriptora de I'Empor
da Maria Merce Roca. 

'Ellliri blanc~ la 
nova aventura 
d~sterix i Obelix, 
es publica l'octubre 
Asterix i Obelix ja preparen la 
seva nova aventura en format 
comic, que arribara a les llibre
ries en cata la el proper 26 d'oc
tubre d'aquest any i es titulara 
Ellliri blanc. Fabrice Caro, guio
nista del volum, i Didier Con
rad són els continuadors de les 
celebres aventures protagonit
zades pels personatges creats 
per Goscinny i Uderzo. 

Balaguer celebra 
el Día de la Poesía 
amb un espectacle 
d~lba Mascarella 
Biblioteca Margarida de Mon
tferrat acull avui (19.30 hores) 
l'espectade La boca descosida, 
a carrec d'Aiba Mascarella, en 
el marc del Dia Mundial de la 
Poesía. La proposta recorre la 
poesía i la prosa poética d'es
criptores catalanes i d'arreu del 
món, deis segles XX i XXI, amb 
una breu historia de les autores 
i una lectura dramatitzada. 
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