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LA VEU DELS LECTORS: 
Minz el Auuilà 11 F.xalc.alde À~ n~laguer 

A Balaguer, no anem bé 
a uns quants anys que he procurat no emetre cap ju
dici públic sobre les actuacions dels governs munici
pals tot i que n'he discrepat en molts moments. Vista 

la darrera voluntat de voler utilitzar l'antic cinema-teatre 
Comtal per algunes activitats, la gota de la meva pacièn
cia ha vessat ja el got. Sobretot, si hi afegim unes quantes 
notícies aparegudes últimament que poden representar un 
greu perjudici per la ciutat. 
Anem a pams. Sobre el teatre Comtal només qui no cone
gui mínimament el terreny i la realitat de la ciutat pot tenir 
aquestes ocurrències del tot fora de lloc, i que no toquen 
de peus a terra. 
Gaudim d'unes grans i magnífiques escola de música i bibli
oteca que no necessiten cap modificació. Son pràcticament 
noves. Si l'escola de dansa necessita un altre lloc tenim edi
ficis i espais en desús que podrien acollir-la (antics jutjats, el . 
xalet Montiu no esta del tot ocupat, el casal Lapallavacara, 
el local adquirit a La Caixa tocant a l'Ajuntament, i fins i tot 
hi ha espai suficient a l'anomenat CE l}. Està clar que hi ha 
d'haver sinergies entre equipaments. Però aquesta propos
ta de sinergia entre dansa i música trencaria d'entrada la 
que ara hi ha entre biblioteca i la escola de música ubicades 
al mateix edifici. Per altra banda aquesta escola està dotada 
d'un gran aïllament acústic entre parets interiors i exteriors 
que va fer elevar el seu cost de construcció. Ho malmetrem 
ara? J pel que fa a sales de format mes petit, potser seria 
millor parlar amb la sa la Mercantil per fer una programació 
conjunta i així tots hi sortiríem guanyant. 
El cost econòmic per altra banda, seria desmesurat. Un edi
fici gairebé ruïnós en tot el seu conjunt. Costaria molt mes 
rehabi litar-lo que enderrocar-lo i fer-ho tot de nou. Allò que 
anomenem la relació cost i servei estaria escanda losament 
decantada cap al primer. No disposa d'accessos pel trànsit 
rodat de vehicles de quatre rodes. Per tant inaccessible al 
servei de bombers o ambulàncies. I també als vehicles de 
càrrega i descàrrega del material necessari per les activi
tats que s'hi escaiguin. Etc. etc. I a més a més no pot dis
posar de sortides d'emergència suficients d'acord amb la 
normativa vigent. No sé com pensen resoldre tots aquests 
entrebancs. Només podria ser eixamplant l'actual carreró 
costerut de La Minerva, expropiant i/o adquirint la casa del 
costat. Aquest accés pot desembocar a tota una illa de ca
ses i patis, propietat ja del municipi. S'haurien d'enderrocar 
i habilitar l'espai cóm una plaça. Això, però, trastocaria tota 
l'actual planificació urbanística dins el programa de l'ano
menada Llei de Barris. Impediria totalment la construcció 
programada d'un aparcament cobert de 180 places. Obra 
que va quedar ajornada per qüestions pressupostàries de 
les actuacions darreres previstes en aquesta Llei. 
Srs. Alcalde i regidors, voleu dir que cal esmerçar tants i 
tants esforços i recursos quan els serveis que s'hi pretén 
donar estan ja suficientment coberts? Fa pocs dies celebrà
vem ja, per fi, la realització d'un projecte de l'Escola Mont-

roig. Ja era hora. Ta nts anys de barracons ja començava a 
cansar. Només un però. Aquesta obra no ha de ser finança
da per l'Ajuntament tot i que després, amb els anys, diuen, 
que la Generalitat se'n farà càrrec i ens anirà retornant el 

seu import. L'Ajuntament no pot fer de banc per la Genera
litat. Aquesta es una competència seva i l'ha d'assumir to
talment. Mes aviat hauria de ser la General itat que financés 
els ajuntaments. 
Una altra barrabassada s'està a punt de cometre. No po
dem admetre de cap manera incomplir el pla de carreteres 
de la Genera litat que preveu la construcció d'una autovia 
entre Balaguer i Lleida. El govern de l'Ajuntament de Ba
laguer ha de fer sentir ben fort i ben alt el seu desacord 
amb aquesta previsible reducció d'aquesta via a només 
una simple carretera de tres carri ls. Tothom pot entendre 
que això representa una pèrdua d'oportunitats pel progrés 
i desenvolupament econòmic de Balaguer de cara al futur. 
Us imagineu per un moment sortir de Lleida cap a Ba laguer 
per una carretera de tres carrils i al cap d'uns pocs quilòme
tres entrar a una autovia per després, al sortir d'aquesta, 
una miqueta mes enllà, tornar a una carretera. I tot això en 
només uns 25 quilòmetres de recorregut. Es de bojos. Som 
molts els que recordem com eren els tres carrils de l'ano
menat Eix Transversal cap a Girona. Van haver de corregir al 
cap de poc temps aquell disbarat. 
Ens passarà aquí el mateix? Solucionarem amb aquest pro
jecte el tema de la seguretat viària? No podem admetre 
tampoc que la solució als problemes de trànsit de la carre
tera de Tàrrega siguin les rotondes en els encreuaments, tal 
i com es comunicava l'endemà del greu accident al Rellevo 
de Castellserà. Només s'hau ria d'acceptar com una sortida 
provisional. Cal reclamar amb contundència, també aquí, 
l'execució prevista de les. corresponents variants de les 
poblacions que travessa i resoldre els encreuaments amb 
diferents nivells. 
Els governs han de prioritzar les seves actuacions. No es 
pot fer tot alhora i als últims moments a pocs dies d'unes 

eleccions. Voleu dir Srs. Alcalde i regidors del govern de la 
ciutat que no hauríem d'esmerçar mes temps i recursos en 

tenir, per exemple, els carrers i places mes nets i endreçats? 
O no caldria vetllar mes pel desenvolupament econòmic i 
de promoció de la nostra població? 
Podríem anar desgranant mes insensateses. Només una al

tra que em temo que es pot donar. Espero i confio que no 
obligarem els pares dels nens i nenes del centre històric, 
que ara van al col·legi Àngel Guimerà, a portar-los forçosa
ment a altres col· legis molt mes distants del que tenen molt 
a prop de casa, tal i com ja es volia fer fa tres anys. 

!gnosi Fregola li Lleida 

Resposta a Diego An:ínega 

Q Molt bé Diego Aranega, molt bé ·el teu comen
tari Senglars, conills i gossos (lA MAÑANA 14-3-
2023}. En ell no parles de les burilles, plàstics, pro

ductes fitosanitaris, preservatius, i d'altres elements que es 

La 

troben quotidianament a la platja i a més prop d'Altafulla 

(que cites} la refineria ... Oblides la brutícia constant que la 
gent deixa a la sorra. Potser no interessa. El problema, per 
a tu, són els gossos, conills i senglars. 

Realment practiques la hipocresia del contamina nt... Jo he 
vist Altafulla platja plena de vida i ara, per culpa de l'ésser 

humà, està degradada. No surtis de casa Diego perquè si 
et trobes amb el meu gosset et pot fer un petó mentre, 
potser, deixes la brossa al contenidor.sense reciClar ... Segu
rament l' impost i les multes que et refereixes les haurien 

de pagar els pixapins i contaminants per passar una esto
na de sol al llindàr del mar. Sempre paguem els mateixos, 
sempre. I ara els vols criminalitzar perquè les caneres i els 
refugis s'omplin més. Potser després demanaràs sacrificar 

tot animal abandonat. Va lent discu rs, Diego. Al meu parer, 
penós i sectari. 

Joan Coloma li Regidor del 
PSC de la Pobla de Segur 

El resultat de la consulta 
sobre el Passeig Josep Borrell 

J 
a tenim el resultat de· la consu lta promocionada per 
l'equip de govern de l'ajuntament de la Pobla de Se
gur, respecte al possible canvi de nom del Passeig Bor

rell, per 1'1 d'Octubre. Amb un cens de 2.200 persones amb 

dret a vot a les passades eleccions municipals, incrementat 

amb els majors de 16 anys, han anat a votar 322, dels quals 
250 han optat pel canvi de nom. 

Crec que, tenint en compte que aquesta qüestió ha interes
sat a poc més d'un 10% de possibles votants, és a dir han 
passat de la consulta quasi bé 2.000 poblatanes i poblatans, 
l'equip de govern hauria de meditar bé si no s'ha precipitat 

al posar en marxa aquesta consu lta que, en definitiva, sem
bla que és una preocupació minoritària. 

Una fuente en les Basses 
uerido señor alcalde Miquel Pueyo, recientemen
te tengo por costumbre pasear por el parque de 
les Basses d'Al picat. Es un lugar donde muchas fa

milias acuden a pasar el dia y disfrutar del campo respiran
do aire puro y sintiéndose libre junto a la naturaleza. 

Pero pese a ser un lugar tan bonito y tan frecuentado por 
tanta gente, carece de una fuente de agua donde las per
sonas puedan abastecerse. Si usted pudiera ordenar que 

colocasen una fuente con agua, sería un bien para muchas 
personas. Qué duda cabe que instalar también unos la

vabos sería la guinda para un lugar tan bonito, especial y 
frecuentado. Personalmente, yo no creo en los partidos po

lfticos ni en la política, mi conexión con el Creador me dis
tancia de todo eso. Pero sí tengo esperanza en las buenas 
personas a nivel individual. Reciba usted un cordial abrazo y 

permítame humildemente hacerle llegar este escrita. 
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Veïns de Castellserà tallaran Prohibit fer 
foc en terrenys 
forestals diumenge el tram de la e-53 

on van morir tres persones 
fins allS 
d'octubre 
Els Agents Rurals van assen
yalar ahir, a través de les xarxes 
socials, que fins al 15 d'octu
bre queda totalment prohibit 
fer foc en terrenys forestals, 
poblats o no per espècies ar
bòries, i en la franja de 500 me
tres que els envolta. Per qualse
vol activitat amb risc d'incendi 
forestal cal demanar autoritza
ció. Ahir es mantenia el nivell 2 
del Pla Alfa a 12 comarques ca
talanes per perill alt o molt alt 
d'incendi forestal. El Segrià i les 
Garrigues estaven en nivell 2, 
mentre que la Noguera, l'Urgell 
i la Segarra en nivell1. 

Exigeixen al Govern la construcció de tres rotondes 
en diferents encreuaments i millor senyalització 
Castellserà 
ANNA BERGA (ACN) 

Veïns de Castellserà han convocat 
per aquest diumenge dia 19 un 
tall de carretera a la C-53 per exi
gir al Govern que hi construeixi 
rotondes i que millori la senyalit
zació d'aquesta via, després que 
divendres passat tres persones, 
entre les quals un JOVe del muni
cipi de 28 anys, perdessin la vida 
en un accident a l'encreuament 
de la C-53 que uneix Castellserà 
amb Ivars d'Urgell, al terme mu
nicipal de la Fuliola. De fet, la mo
bilització es farà al lloc del sinistre 
on els convocants tenen previst 
tallar la v1a i desviar els vehicles 
als carrils de l'encreuament, de 
manera que simuli una "roton
da". També exigeixen rotondes 
als encreuaments de Penelles i 
linyola, i al de Bellmunt. Paral
lelament, vems del municipi han 
iniciat una recollida de firmes. 

Amb el nom Som Rotondes 
C-53, veïns de Castellserà han 

Condemnat a 
tres anys i onze 
mesos de presó 
per intentar 
matar la seva ex 
L'Audiència de lleida ha condem
nat a tres anys i 11 onze mesos 
de presó l'home acusat d'inten
tar matar la seva exparella a la 
Seu d'Urgell l'agost de 2011. En 
aquest sentit, l'imposa tres anys 
per un delicte d'homicidi en grau 
de temptativa i 11 mesos per 
trencament de condemna, ja que 
tenia una ordre d'allunyament, 
va anar a una zona muntanyosa 
sense cobertura i es va tallar el 
dispositiu GPS de localització que 
portava, per tal d'evitar ser loca
litzat, i va anar a casa de la dona. 
Així mateix, la Sala també l'impo
sa una ordre d'allunyament vers 
la víctima de quatre anys, cinc 
anys de llibertat vigilada i que la 
indemnitzi amb 1.185 euros. Fi-

convocat el tall al punt de la C-53 
on divendres passat va haver-hi 
un accident entre un camió i un 
totterreny en què van morir tres 
persones. La mobilització sortirà 
des del municipi· diumenge a les 
15.30 hores i arribarà a peu fins 
a l'encreuament de la C-53, cone
gut com el Rellevo, on tenen pre
vist tallar la via des de les 16.00 
hores i fins a les 18.00 hores. Cremen marges i 

esbarzers darrere 
d,una granja de 
la Granadella 

Durant el tall es llegirà un ma
nifest per exigir al Govern, res
ponsable de la via, accions per mi
llorar la seguretat de la carretera 
i minimitzar-ne la sinistralitat. En 
aquest sentit, els convocants de
manen la construcció d'almenys 
tres rotondes: a l'encreuament 
de Castellserà amb Ivars d'Urgell, 
al de Penelles amb linyola i un al
tre al de Bellmunt. A més, també 
reclamen millorar la senyalització 
de la carretera. 

FOTO: A. B. (ACN) I Pancarta amb l'escrit "Prou morts, rotonda ja" 
Els efectius del cos de Bombers 
van extingir ahir un petit incen
di darrere d'una granja situada 
al terme municipal de la Grana
della en el qual van cremar uns 
marges i esbarzers. Els serveis 
d'emergències van ser infor
mats del foc a les 18.16 hores 
i es van desplaçar dues dotaci
ons del cos. 

Des de Som Rotondes C-53 
afirmen que les mobilitzacions 
continuaran en les properes set-

manes fins que· "no hi hagi un 
compromís en ferm" per part 
del Govern. "No podem supor
tar més pèrdues, nb callarem i no 
pararem fins que no es facin les 
rotondes", van afirmar en la cor
responent convocatòria. De fet, 

FOTO: ó. B./ Moment del judici que es va celebrar el 25 de gener 

nalment, l'absolt del delicte de 
danys. Cal recordar que la Fiscalia 
demanava 9 anys de presó. 

En aquest sentit, durant el ju
dici, que es va celebrar el 25 de 
gener, la dona va manifestar que 
"deia que em volia matar, que no 
em salvaria i que a la tercera no 
fallaria. Ho deia cridant i molt se
gur". De fet, la víctima ja l'havia 
denunciat anteriorment, raó per 

la qual va afegir que "al principi 
semblava un acudit, però al final 
era com una pel·lícula de terror". 
En dues ocasions anteriors li va 
destrossar la porta de ~sa i una 
finestra, raó per la qual portava el 
dispositiu que es va treure amb 
un ganivet en una zona munta
nyosa sense cobertura per evitar 
ser localitzat, tal com va reconèi
xer ell en la vista oral. 

a l'encreuament on es va produir 
el sinistre, al terme veí de la Fu
liola, ja fa uns dies que hi llueix 
una pancarta on es llegeix "Prou 
morts, rotonda ja". A més, els 
convocants fan una crida als habi
tants dels pobles de la zona. 

Els Bombers de la Generalitat apaguen un 
incendi de xemeneia en una casa de Tremp 
Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi de xeme
neia que es va originar en un habitatge situat en el número 14 de 
l'Avinguda Font Vella de Tremp. Emergències va ser alertada a les 
16.06 hores i fins al lloc es van desplaçar tres dotacions del cos. S'ha 
de dir que no va haver-hi ferits. 

() Ajuntament 
de Guissona 

ANUNCI 
Sumari: Aprovació inicial de la modificació núm. 9 del POUM, relativa 

a l'alçada màxima de les instal·lacions auxiliars en clau 4b art. 146 
NNUU (exp. 2023/68). 

Es realitza el tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de la proposta de modificació núm. 9 del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal, aprovada inicialment per acord del Ple en sessió de 
data 23/02/2023, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

Durant dit termini podrà ser examinada per qualsevol persona interessada en 
les dependències municipals durant l'horari d'oficina perquè es formulin les 
al·legacions que s'estimin pertinents. 

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques 
en les àrees amb clau urbanística 4b. Es podrà consultar el present anunci 
juntament amb el plànol d'ubicació a la seu electrònica miljançant el tauler 
d'edictes. 

Guissona. 1 O de març 2023. 
Alcalde, Jaume Ars Bosch 
(document signat electrònicament) 
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Mostra visual 
a la Fundació 
Margarida de 
Montferrato 
de Balaguer 
L'artista visual lleidatà Albert 
Bayona és el protagonista des 
de demà i fins al 31 de març 
de l'exposició Imatge x Imatge, 
que es pot veure a la Fundació 
Margarida de Montferrato de 
Balaguer. Es tracta d'un recull 
obres d'imatge en moviment 
de 12 artistes en deu projectes 
diferents que s'exposaran per 
períodes quinzenals fins al 31 
de juliol. Entre altres obres au
diovisuals, Albert Bayona mos
trarà Cosmonaut (2015), Da
rrere la benzinera (2016), Poble 
(2018), Pietro 8 (2018) i Pandè
mia (2021), que s'han exposat 
abans a bona part del món. 

La Saleta 
celebra el Sè 
aniversari 
amb el cicle 
'LIL'Brodway' 

L'espai d'arts escèniques 
La Saleta celebrarà el seu 
cinquè aniversari amb l'es
trena del cicle LIL'Brod
way, projecte que s'havia 
d'estrenar en el tercer ani
versari de la sala però que 
la pandèmia va ajornar. 
Aquest cicle s'iniciarà amb 
el musical Les Miserables, 
amb la participació de la 
cia LaDonaBarduda i dife
rents artistes convidats. 
L'espai va obrir l'any 2018 i 
a més de nombroses repre
sentacions amb compan
yies lleidatanes i d'arreu, és 
la seu de Lo Microfest. 

FOTO: Marta lluvich (ACN} I El coll de més de cinc metres d'un dinosaure que es va trobar a Orcau 

El Museu de la Conca 
Dellà vol ser referent en 

I -' I 

conservac1o 1 recerca 
L'equipament reobre portes després 
de més de dos anys de remodelació 
El Museu de la Conca Dellà, al Pallars Jussà, va reobrir 
les portes amb la idea de convertir-se en un referent en 
conservació i restauració amb la creació d'un taller. 

Isona 
ACN 

Els visitants ja poden endinsar-se 
al passat romà de la ciutat d'Aeso 
i al món dels dinosaures a través 
de moltes restes extretes de jaci
ments del municipi i ara exposa
des a les vitrines del museu. Una 
de les més espectaculars és un 
coll de titanosaure de més de cinc 
metres o un fèmur de més de dos 
metres. Al Museu d'Isona també 

es mostren tres peces d'epigrafia 
d'època romana. La Generalitat 
republicana les va portar al Mu
seu Arqueològic de Catalunya du
rant la Guerra Civil per salvar-les 
dels bombardejos i ara han tor
nat. Per Àngel Galobart seria una 
fita aconseguir descentralitzar 
l'Institut Català de Paleontologia 
i fer que el museu es convertís 
en una subseu. Ara, els fòssils o 
restes arqueològiques que es tro-

ben a la zona es guarden a Isona 
i no marxen fora. Això fa que ja 
siguin molts éls paleontòlegs o 
arqueòlegs que es desplacen al 
municipi per treballar. Acabar de 
dissenyar un taller de preparació 
a l'edifici del museu seria tancar 
tot el cercle i convertir aquest es
pai en un punt de divulgació, con
servació i recerca, va remarcar. 

Rosa Amorós, alcaldessa d'Iso
na i Conca Dellà, va explicar que 
les obres d'ampliació i reforma 
han permès augmentar la capa
citat d'aforament, passant de les 
135 persones a les 220. 

La cantant i trombonista 
Rita Payés i el targarí Roger 
Gutiérrez, al 'Tàrrega Sona' 

FOTO: Aj. Tàrrega I La jove promesa del panorama jazzístic català 

El Teatre Ateneu de Tàrrega aco
llirà aquest diumenge (18.00 ho
res, S euros) un nou concert del 
cicle Tàrrega Sona 2023, protago
nitzat per la cantant i trombonis
ta Rita Payés i el Roger Gutiérrez 
Quintet, liderat pel bateria targarí 
i Òscar Latorre a la trompeta, Jau
me Llombart a la guitarra i Pau 
Sala al contrabaix completant la 

formació. Les dues joves prome
ses del panorama jazzístic català, 
formades sota el mestratge dels 
millors professionals, exploren 
diversos corrents estètics del ja
zz, des dels més purs com el ha rd 
bop fins a la fusió de la bossa no
va o el bolero. A més, són col·la
boradors habituals en multitud 
de projectes. 

El projecte 'Piano 
Solo: de l'artista 
Clara Peya, aquest 
dissabte a l'Orfeó 
L'Espai Orfeó serà l'escenari 
aquest dissabte (21.00 hores), 
del concert de Clara Peya, en 
el marc de la programació del 
Curtciruit. Considerada una de 

' les creadores més originals del 
moment a Catalunya, aquest 
nou projecte bascula entre el 
jazz, el pop i l'electrònica, man
tenint sempre com a centre de 
gravetat el piano. 

Nous espectacles 
per als més petits 
i tallers de ciència 

El CaixaForum Lleida propo
sa per aquest cap de setmana 
dues activitats per al públic fa
miliar. Dissabte (18.00 hores) 
acollirà l'espectacle La Rum
banyera, un passeig musical 
per l'origen i l'evolució de la 
rumba fins a arribar a Catalun
ya des de Nigèria, Cuba i Nova 
York. Diumenge (18.00) es farà 
el taller de ciència Llum i color, 
en què els participants experi
mentaran amb les lleis de la re
flexió i la refracció o la descom
posició de la llum blanca. 

Obra de teatre 
sobre la memòria 
i la identitat, avui 
a la Seu d,Urgell 
El Teatre Cinemes Guiu de la 
Seu d'Urgell serà l'escenari avui 
(21.00 hores) de l'espectacle 
Buho, a càrrec de la compan
yia Titzina Teatre. Amb direc~ió 
i interpretació de Diego Lorca 
i Pako Merino, l'obra de teatre 
en moviment ressegueix la his
tòria d'un personatge que ha 
de recuperar la memòria. 

Acte al Museu 
de Solsona per 
commemorar el 
Dia de la Poesia 
El Museu Diocesà i Comarca l de 
Solsona acollirà el dia 21 (18.00 
hores) l'acte Poesia per a to
thom!, una lectura de poemes 
per a públics de totes les edats 
a diferents espais de l'equipa
ment. Entre ells, es llegirà el 
poema seleccionat enguany 
per la Institució de les Lletres 
Catalanes: Tant si baixes la vista 
vers la immunda, de Francesc 
Vicent Garcia (1579-1623). 

cfarre
Resaltado
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