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Imatge d’arxiu de l’óssa Aubèrta, morta el passat mes de novembre.

La Fiscalia investiga lamort de l’óssa Aubèrta
arran de la denúncia dels ecologistes d’Ipcena
L’associació portarà el cas davant de la Comissió Europea i demana revocar ajuts per deixar anar un altre
ós || Mentre el Govern i Aran emprenen accions legals per les crítiques del portaveu de l’entitat

FAUNAGRANSDEPREDADORS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Fiscalia ha obert una
investigació sobre la mort de
l’óssaAubèrta arran de la denún-
cia de l’associació ecologista Ip-
cena.Així ho va anunciar ahir
l’entitat, que considera que l’ani-
mal va morir com a conseqüèn-
cia de complicacions després
d’“una operació de risc” per im-
plantar-li un dispositiu de segui-
ment a l’abdomen i veu indicis
de “negligència” per part del
Conselh Generau d’Aran i de la
Generalitat, que va dur a terme
la intervenció quirúrgica de l’ós-
sa a través de l’empresa Fores-
tal Catalana.

El secretari general d’Ipcena,
JoanVàzquez, es va mostrar sa-
tisfet per l’obertura de la inves-
tigació i va insistir que, segons
el seu parer, la mort de l’óssa va
ser conseqüència de la interven-
ció per implantar-li el dispositiu
de seguiment. Unes afirmacions
que coincideixen amb l’explica-
ció del Govern francès sobre la
mort de l’óssa (vegeu el desglos-
sament). Per la seua part, la Ge-
neralitat la va atribuir a un“trau-
matisme accidental”.Vàzquez
va recordar que tenen intenció
de portar el cas davant de la Co-
missió Europea (CE) i demanar
a l’òrgan comunitari que revo-

qui la subvenció del programa
Life concedida a la Generalitat,
al considerar que no hi ha trans-
parència en l’ús d’aquests fons.
Es tracta d’una ajuda d’1,8 mi-
lions que ha de servir, entre al-
tres coses, per alliberar un altre
ós al Pirineu (vegeu SEGRE del
12 de desembre). Per la seua
part, la Generalitat i el Conselh
deAran han emprès també ac-
cions legals contra el secretari
general d’Ipcena per les crítiques
a l’actuació de administracions
en la mort de l’óssa.Aquest ma-
teix mes està previst un acte de
conciliació com a pas previ a una
querella.

Agramunt recupera una passarel·la
de vianants per al parc de Riella
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Rajoy aterrarà demà a Alguaire i
‘estrenarà’ l’aeroport de la Seu
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■ El Conselh d’Aran manté
davant les acusacions i les crí-
tiques del grup ecologista Ip-
cena que els responsables de
l’operació de l’óssaAubèrta
van actuar seguint tots els pro-
tocols. El síndic, Carlos Bar-
rera, va remarcar ahir que fins
al moment de l’incident que
va portar a la mort del plan-
tígrad tota l’operació vincula-
da aAubèrta havia sigut un
èxit. Va afegir, en aquest sen-
tit, que les decisions que van
afectar el cadell des que es va

capturar (després de ser tro-
bada en més d’una ocasió als
carrers del nucli d’Aubèrt) ha-
vien estat acordades“per una-
nimitat” en les reunions del
grup de treball sobre la rein-
troducció de l’ós, del qual for-
men part, entre d’altres, les
administracions autonòmiques
espanyoles implicades, la fran-
cesa i la Fundació Os Bru.

Barrera va afegir en aquest
punt que la investigació de la
Fiscalia comunicada ahir pel
grup ecologista servirà per

aclarir tots els dubtes que
s’han generat entorn de l’ope-
ració de l’óssaAubèrta.Va re-
cordar, en aquest sentit, que
el Conselh d’Aran i la conse-
lleria d’Agricultura, a través
de Forestal Catalana, han ins-
tat a un acte de conciliació
amb Ipcena previ a la inter-
posició d’una denúncia per-
què l’entitat ecologista retiri
les acusacions contra els res-
ponsables de l’operació de
l’óssa al veure-hi falsedat i ca-
lúmnia.

El ConselhGeneraudefensa la seuaactuació

FRANÇA

ACTE DE CONCILIACIÓ

Aquest mes està previst un

acte de conciliació com a

pas previ a querellar-se

contra el líder d’Ipcena

El deute de Torrefarrera
baixa un 50%en 4 anys

MUNICIPISSEGRIÀ

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera va assegurar ahir
que la seua ràtio d’endeutament
s’ha situat en el 73%, per sota
del límit del 75% fixat per la llei
de Racionalització i Sostenibili-
tat de l’Administració Local
(LRSAL), de manera que les fi-
nances de l’ajuntament es po-
den considerar sanejades.Amés,
segons l’ajuntament, el deute ha
passat dels 5,36milions del 2010
als 2,46 milions actuals, xifra
que significa una reducció de gai-

rebé el 50%. El 2014 es van
amortitzar més de 600.000 eu-
ros.

La venda de sòl industrial ha
possibilitat aquest resultat, que
s’afegeix al fet que l’ajuntament
hagi cancel·lat totes les pòlisses
creditícies, la qual cosa reduirà
els costos financers en més de
20.000 euros a l’any. L’alcalde
deTorrefarrera, Jordi Latorre, va
subratllar, a més, que la reduc-
ció del deute s’ha fet sense apu-
jar impostos.

Assemblea de la plataforma contra
la MAT al Pallars divendres a Tremp

ENERGIAPROTESTES

❘ LLEIDA ❘ La plataforma contra
el projecte de línia de MoltAl-
taTensió (MAT) entre Montsó
i Isona celebrarà divendres una
assemblea aTremp, on debatrà
sobre l’intent de reactivació
d’aquesta infraestructura. La
plataforma ha denunciat en les
últimes setmanes l’intent de
Red Eléctrica Española (REE)
de reprendre aquest projecte
després de l’acord entre Espa-
nya i França per demanar fons
de la UE per dotar-se d’una in-

terconnexió tant elèctrica com
gasística.

Madrid i París, a més, van
sol·licitar a les empreses gesto-
res de xarxes, com REE, que
elaborin i presentin estudis tèc-
nics, de costos i de viabilitat de
noves interconnexions a través
del Pirineu abans del juny, la
qual cosa ha creat incertesa en-
tre els opositors, ja que es des-
coneix si s’optarà per l’antic
projecte, que incloïa un ramal
pel Pallars, o se’n redactarà un

de nou.No obstant aquests ex-
trems, Indústria va aclarir que
qualsevol projecte de MAT al
Pirineu s’ajornarà almenys fins
al 2020.

Per la seua part, Espanya,
França i Portugal van firmar
ahir una “estratègia comuna”
per interconnectar la Penínsu-
la amb la resta del mercat elèc-
tric europeu per assolir el mí-
nim d’interconnexió del 10%
de la capacitat instal·lada fixat
per la UE el 2020.

“Complicacions
desprésde
l’operació”
■ L’Oficina Nacional de la
Caça i la Fauna Salvatge
de França (ONCFS), orga-
nisme del ministeri d’Eco-
logia gal, atribueix la mort
de l’óssaAubèrta a “com-
plicacions accidentals con-
secutives a l’operació”,
ocasionades probablement
pel costum de l’óssa d’en-
filar-se pels arbres.

“La cicatriu s’hauria
obert, causant danys irre-
versibles que van provo-
car la mort de l’óssa”, con-
clou l’ens en un butlletí in-
formatiu.
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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Si sou servicials trobareu l’oportunitat
de prosperar. Sociabilitzeu-vos amb

gent que treballi a la mateixa indústria que vos-
altres. Amor i idil·li estan en alça.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Apreneu observant. Els problemes de
comunicació empitjoraran si discrepeu

o deixeu que s’imposin les emocions. Arribeu als
vostres objectius.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Viatjar, entusiasmar-vos i compartir
sentiments milloraran les vostres rela-

cions amb la gent que més estimeu. Expresseu
les vostres idees i plans i poseu-los enmoviment.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Manteniu una ment oberta, però no
feu canvis impulsius basats en el que

altres diguin o realitzin. Sigueu creatius i opteu
per ocupar-vos dels vostres assumptes.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Penseu en la gent de la vostra vida i les
coses que més us agrada fer. Està bé

treballar dur, però també us ajudamantenir una
actitud saludable.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Escolteu el que se us demana. Algú pot
provar d’aprofitar-se’n. Ocupeu-vos de

les vostres responsabilitats, però no us rendiu
davant de demandes poc realistes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
La diplomàcia us ajudarà a maniobrar
en el camí a través d’una situació com-

plicada i us donarà la possibilitat requerida per
assolir una vida personal més feliç.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Que no us atregui una promesa buida.
Mostreu resiliència i recursos i segui-

reu el vostre camí. Unmoviment comercial inte-
ressant us posicionarà per a l’èxit.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu jugar el joc de la vida i guanyar,
però no us en vanteu. Mostrar gratitud

us donarà perspectives futures. Utilitzeu el vos-
tre encant per aconseguir canvis positius.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Coneixeu les vostres limitacions i tin-
gueu estratègies per superar qualsevol

contratemps que pugui impedir-vos completar
el que necessiteu fer.

AQUARI 20-I / 18-II.
Aprofiteu una oportunitat de millorar
la vostra vida. Més responsabilitats us

porten a l’oportunitat d’impressionar algú amb
qui desitgeu una relació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Un canvi us sorprendrà però no deixeu
que us dicti el pròxim moviment. Es-

colteu el cor i assolireu pau mental. Ajudeu els
altres per sentir-vos millor.

SOCIETATGent

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Èxit de públic als parcs de
Nadal de Torrefarrera i Rosselló
El final de les vacances nadalen-
ques i l’arribada dels Reis Mags
també és sinònim de clausura
dels parcs de la infància que han
organitzat desenes de pobles de
les comarques de Lleida. Diu-
menge, per exemple, va tancar
el Cucalòcum a la ciutat de Llei-
da amb un balanç de 50.000 vi-
sitants.

Aquell dia també es va clausu-
rar el parc de Nadal deTorrefar-
rera, en l’edició més multitudi-
nària. El saló va rebre una mit-
jana de 450 visites diàries, 200
més que l’any passat. La princi-
pal novetat va ser l’ampliació
dels dies que va estar obert, del
30 de desembre al 4 de gener,
tres jornades més que en l’edi-

ció anterior. No hi van faltar els
unflables i els espectacles infan-
tils per als més petits.
Per la seua part, el parc de Na-

dal de Rosselló va rebre més de
900 visites. Organitzat per la re-
gidoria de Joventut, el Casal
Rossellonès va acollir el saló els
dies 29 i 30 de desembre i el 2
de gener.

El parc de Nadal de Torrefarrera ha acollit l’edició mésmultitudinària.

Tortell deReisper a la petita Tilda, la
primera lleidatana del 2015, i la seua família
El Gremi de Forners de lesTerres de Lleida va entregar
ahir el tradicional tortell de Reis a la família de la petita
Tilda, el primer nadó lleidatà nascut el 2015. El van reco-
llir a Pastisseria Marqués de Rosselló.

ANTENA 3

GREMI DE FORNERS

El toreroOrtegaCano surt de la presó
en el seu primer permís penitenciari
El torero José Ortega Cano, que compleix condemna al
centre penitenciari de Zuera (Saragossa), va sortir ahir de
la presó amb un permís de sis dies, el primer que rep en
els vuit mesos que hi ha estat.

Adaptaran al cineel llibre de Trierweiler
sobre la seua relació ambFrançoisHollande
El supervendes de la periodistaValérieTrierweiler sobre
la seua relació de parella amb el president francès, Fran-
çois Hollande, tindrà una versió cinematogràfica que des-
cobrirà “coses noves”, va garantir ahir la productora.

EFE

Els nens s’ho van passar d’allò més bé al parc de Rosselló, on no van faltar els unflables.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ



La Fiscalia obre una 
investigació penal per la 
mort de l’óssa ‘Aubèrta’

PROMOCIÓ DELS COMERÇOS A LES BORGES 
L’Ajuntament i l’Associació de Comerciants de les 
Borges Blanques han endegat una campanya per 
promocionar els comerços i la població.

MILLORA DE L’ABOCADOR DE MOntOLIu 
El projecte de millora de les instal·lacions de 
l’abocador comarcal de Montoliu, amb un 
pressupost de 20 milions, es licitarà en breu

tORREFARRERA: COMPtES 
L’Ajuntament de Torrefarrera 
ha tancat l’any 2014 amb els    
comptes municipals sanejats

L’organització ecologista Ipcena considera que hi 
va haver “imprudència” en col·locar-li un emissor

Conferència 
sobre el 
desdoblament 
de la N-240 i   
el peatge
L’ambientòleg i membre de l’Ateneu 
Popular Garriguenc Ramon Queralt 
Boldú pronunciarà el proper dia 9 
de gener a partir de les 21.30 hores 
al complex cultural de Juneda una 
conferència amb el títol “N-240. 
Desdoblament de la N-240 versus 
alliberament del peatge de l’auto-
pista”.

En aquesta conferència s’analit-
zaran els avantatges i els inconve-
nients de cadascuna de les opcions i 
possibles repercussions ambientals, 
socials i econòmiques.

La taula rodona comptarà amb 
la participació de l’alcalde de June-
da, Antoni Villas, l’enginyer de ca-
mins, canals i ports, Eduard Álvarez, 
i Ramon Queralt. Moderarà la taula 
Eduard Porta.

Places 
disponibles per 
als cursos de 
l’Escola Folk 
del Pirineu

L’Escola Folk del Pirineu ha informat 
que hi ha places lliures per als pro-
pers cursos de música que oferirà 
al llarg dels propers mesos a Arsè-
guel. Pel que fa al curs de percussió, 
a càrrec del músic urgellenc Arnau 
Obiols, resten dues places lliures. 
Són classes individuals de 30 minuts 
que es faran els dimecres a la tarda, 
en horaris a convenir.

També hi ha dues places lliures 
per al curs de flaviol i tamborí, a 
càrrec d’Ivan Caro, que també con-
sisteix en classes individuals de 30 
minuts. En aquest cas, es faran els 
dissabtes al matí.

El mateix passa amb la inscripció 
per al curs de sac de gemecs (buna), 
amb Jordi Maria Macaya, músic d’El 
Pont d’Arcalís. Es durà a terme els 
dissabtes al matí, en horaris convin-
guts.

La última proposta oberta, amb 
més places disponibles, és per com-
posar l’Orquestra Comarcal de mú-
sica tradicional, que també dirigeix 
Jordi Maria Macaya. En aquest cas, 
s’adreça a infants de 8 a 13 anys i es 
farà els dijous.

Desenllaç fatal. Així va 
acabar la història de l’óssa 
Aubèrta. Va aparèixer 
campant sola pels carrers 
de la població aranesa 
d’Aubèrt  essent un petit 
cadell la passada Setmana 
Santa i quan s’estava a punt 
d’alliberar-la, després de 
l’operació per col·locar-li un 
emissor inserit a l’abdomen, 
va ser trobada morta.

La història de l’óssa Aubèrta va en-
tendrir a molta gent. Va aparèixer 
campant sola sent un petit cadell 
pels carrers de la petita població 
aranesa d’Aubèrt. Gratava a les 
portes i els veïns no van dubtar en 
donar-li menjar i fins i tot aixoplu-
gar-la a casa seva. Les xarxes socials 
van anar plenes de fotos d’aquest 
exemplar en situacions gens habi-
tuals a un animal d’aquesta espè-
cie.
   Davant dels intents de trobar a 
la seva mare i resultar infructuo-
sos, els tècnics van decidir prote-
gir-la en un tancat gran enmig del 
bosc i apartant-la del contacte amb 
els humans amb la intenció de re-
tornar-la quan fós possible al seu 
entorn salvatge. L’óssa poc a poc va 
anar guanyant pes i es va fer més 
forta i després d’uns mesos i quan 
ja havia arribat el moment d’allibe-
rar-la va succeir el fatal desenllaç.
    La intenció era alliberar-la als Pi-
rineus francesos, en un àmbit on 
només hi ha dos óssos mascles, 
però el vist-i-plau del Govern fran-
cés no arribava, i per tant prenia 
força l’opció de què fos deixada 
anar a la mateixa Val d’Aran. Com 
a darrer pas per alliberar-la, els tèc-
nics de la comissió de seguiment 

de l’ós van decidir col.locar-li di-
ferents emissors per poder fer-li 
seguiment. Un se li va instal.lar in-
serit a l’abdomen i pocs dies des-
prés de l’operació l’óssa Aubèrta va 
aparèixer morta, en obrir-se-li una 
cicatriu que li va acabar causant la 
mort. L’organització ecologista Ip-
cena va considerar que la mort de 
l’óssa es va produir per “imprudèn-

cia” de les administracions com-
petents, el Departament d’Agricul-
tura i el Conselh Generau d’Aran, 
i va presentar la pertinent denun-
cia davant de la Fiscalia de Lleida. 
Segons va informar ahir Ipcena, la 
Fiscalia de Lleida ha decidit obrir 
una investigació penal per aquest 
cas. “Per nosaltres és molt positiu 
que s’hagi obert la investigació i no 

s’hagi arxivat”, va afirmar ahir el 
portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez. 
“Això indica que existeixen indicis 
racionals i ens agradaria que es po-
guessin investigar tots els fets que 
van succeir abans i després de la 
mort de l’óssa i depurar responsa-
bilitats, si es demostra que el trac-
tament i intervenció no va seguir el 
protocol més preventiu”.

Els conservacionistes portaran a la UE la 
gestió de l’ós bru a Catalunya
Ipcena també ha anunciat que farà arribar a la Unió Europea informes “perquè intervingui davant 
del que considerem una mala praxis, la tasca que les administracions fan a Catalunya per millorar la 
situació i futur de la població d’óssos, per ser tècnicament inadequada i amb manca de transparència i 
participació social”. La foto correspon al dia que va aparèixer l’Aubèrta campant sola per l’Aran.
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El passat diumenge, 4 de gener, 
després de sis dies d’intensa acti-
vitat de jocs i diversió per als més 
petits i joves del municipi, va tan-
car el Parc de Nadal de Torrefarre-
ra amb unes xifres de rècord, amb 
prop de 450 visites diàries, més de 
200 visites més que en l’edició de 
l’any passat.

Tanca el Parc 
de Nadal de 
Torrefarrera amb 
450 visites diàries

Torrefarrera tanca l’any 
2014 amb els comptes 
municipals sanejats i un 
deute per sota del 75%
L’Ajuntament ha amortitzat aquest 
últim exercici més de 600.000 euros
L’ajuntament de 
Torrefarrera ha sanejat les 
seves finances i ha reduït 
l’endeutament per sota dels 
que marca la llei.

Torrefarrera
redacció
Per primera vegada en els últims 
anys, l’Ajuntament de Torrefarre-
ra es pot considerar com a sane-
jat, ja que a finals de 2014 la ràtio 
d’endeutament estava per sota del 
75%, límit imposat a les adminis-
tracions per a poder-se endeutar.

Segons informa el consistori, 
durant l’any 2014, l’endeutament 
municipal (comptant l’Ajuntament 
i l’empresa municipal) s’ha amor-
titzat per més de 600.000€, i ha 
quedat en 2.466.644€, gairebé la 
meitat del que hi havia en tancar 
l’exercici 2010. 

L’Ajuntament explica que grà-
cies a l’amortització extraordinària 
per la venda de sòl industrial, al fi-
nal de l’exercici 2014 la ràtio d’en-
deutament és del 73%, “tot un èxit 
si es tenen en compte totes les 
inversions executades per l’Ajun-
tament per a millorar la vida dels 
torrefarrerins” afirmen.

A més, per primer cop en els 
últims anys, l’Ajuntament no té 
pòlisses pendents. Segons fonts 

municipals, ell rigor pressuposta-
ri establert pel govern municipal 
de CiU, ha propiciat que en aca-
bar l’exercici 2014 s’hagi cancel·lat 
l’única pòlissa de crèdit que tenia 
l’Ajuntament, passant de 380.000€ 
en pòlisses corrents l’any 2011 a 
cap en poc més de tres anys. Així, 
a més de reduir l’endeutament, 

l’Ajuntament ha aconseguit fi-
nançar el seu funcionament ordi-
nari amb recursos propis, fet que 
ha permès, entre altres coses, re-
duir els costos financers en més de 
20.000€ a l’any. L’alcalde de Torre-
farrera, Jordi Latorre, ha destacat 
que “la gran feina feta en la gestió 
econòmica”.

FoTo: La maÑaNa / L’ajuntament fa balanç del darrer any

FOTO: Aj. Torrefarrera / Sis dies de diversió i jocs per als més petits

Més de 900 nens i nenes de fins 
a 12 anys han visitat el Parc de 
Nadal gratuït instal·lat al Casal 
Rossellonès els dies 29 i 30 de 
desembre i 2 de gener, i han po-
gut gaudir amb els inflables i els 
tallers de manualitats, pintacares 

i jocs organitzats per la Regido-
ria de Joventut de l’Ajuntament. 
Segons va explicar la regidora de 
Joventut, Sílvia Olmo, “el Parc de 
Nadal d’enguany ha estat tot un 
èxit de visites” i va agrair “la res-
posta il·lusionada del poble”.

Èxit del Parc de Nadal 
de Rosselló amb més 
de 900 participants

FOTO: Ajuntament de Rosselló / Els més petits van gaudir del parc

Més de 60 infants d’edats com-
preses entre els 3 i els 12 anys 
han assistit al casal de nadal que 
ha organitzat l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià. 

Entre les activitats realitzades 
aquests dies destaquen diferents 

inflables, concursos, animació 
musical, jocs lúdics, manualitats, 
tallers de cuina i jocs tradicionals.

El Casal, que han organitzat les 
regidories d’Oci i Cultura i Serveis 
Socials, ha tingut molt bona ac-
ceptació entre la mainada.

Bona acceptació del Casal 
de Nadal organitzat a 
Benavent de Segrià 

ENTRANTS (De tot per picar) -mínim dos persones-
Embotits ibèrics, Pa torrat, tomàquet i alls, Gambes

a la planxa, Cargols a la llauna.

SEGON PLAT
Conill a la brasa, Cua de bou amb bolets, Peus de porc a 
la brasa, llonganissa amb mongetes, Ales de pollastre a 
la brasa, Orada a la graella, Bacallà a la llauna, Suprema 
de lluç en salsa verda, Corder a la brasa (suplement 2€), 

Entrecot a la graella (suplement 3€), Arròs caldós de 
llamàntol (suplement 5€)

POSTRE DE LA CASA, PA, VI I AIGUA

Reserves: 973 19 00 47 - 607 57 28 80

VINS RECOMANATS
Ederra Rioja criança (suplement 4,50€)

Raimat Abadia Costers de Segre (suplement 5,60€)
Legaris Ribera del Duero (suplement 6,80€)

Menú MAS DELS ARCS (19,80 € - IVA INCLÒS)



“Lleida és un referent de 
teatre infantil de qualitat. No 

en som prou conscients”

cristina garcia | Actriu. Cofundadora de ‘Campi Qui Pugui’

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

La Cristina Garcia (Lleida, 1988) i el seu company 
Jordi Pedrós (Castellserà, 1978) van fundar la 
companyia teatral Campi Qui Pugui fa set anys. A 
base de talent i esforç estan aconseguint travessar 
fronteres. Aquesta primavera actuaran a Austrà-
lia, a més de les seues gires habituals per Europa. 
Si voleu consultar allò que fan, com i on, mireu el 
web: cqcproduccions.com

Campi Qui Pugui ja té 7 anys. 
Va començar molt jove. 
Amb 19 anys. Jo sempre vaig 
voler ser actriu. El que no 
sabia és que podria acabar 
sent professional, viure d’ai-
xò (somriu).
La vostra companyia fa gi-
res per tot el món.
Exacte. Ja fa dos anys que 
hem fet el salt. A l’abril co-
mencem la gira a Austràlia, 
on participarem en un festi-
val durant uns dies i després 
continuarem per Europa.
Al gener, però, marxeu a Alemanya.
Sí, a Freiburg. Allà s’organitza una Fira cultural anual 
d’arts escèniques i s’hi apleguen programadors i com-
panyies. És molt útil per fer contactes i aprendre el 
que es fa arreu.
Feu teatre de carrer?
Bàsicament, sí. Però el novembre, per exemple, fem 
actuacions en sales teatrals, de matí, on hi acudeixen 
moltes escoles. 

Normalment feu espectacles de dos actors.
Sí, però quan ens cal, contractem més professionals. 
Comptem amb un petit equip. Pensa que aquesta 
feina no és només la que es veu quan actuem: dar-
rere hi ha quilòmetres de carretera, de convivència, 
de muntar i desmuntar. Per no parlar ja del tema em-
presarial, burocràtic, administratiu. 

A Lleida es fa bon teatre?
Excel·lent. Crec que ni els 
mateixos lleidatans som 
prou conscients de la qua-
litat de les propostes i la in-
novació que surt d’aquí. Per 
posar noms: el Centre de 
Titelles, El Sidral, Zum Zum 
Teatre, Xip Xap, La Baldufa, 
Festuc Teatre... són grans re-
ferents, molt ben valorats a 
fora.
Confonem el teatre infantil 
amb el teatre ‘fàcil’?
Molt sovint. El teatre ano-
menat infantil vol dir que és 
apte per a nens, però un bon 

espectacle infantil té públic de totes les edats. Tras-
lladat al cinema, és com les pel·lícules de Pixar: públic 
familiar. Com millor sigui l’espectacle, més capes de 
lectura tindrà. 
La crisi haurà perjudicat molt la qualitat cultural.
Moltíssim. Els programadors, sense tan pressupost 
com fa uns anys, tendeixen a abaratir. I això reper-
cuteix, no es pot negar, en la qualitat de l’oferta. I no 
només parlo del teatre, és clar.

Sovint confonem teatre 
infantil amb teatre ‘fàcil’. Un 
bon espectacle infantil és per 

a totes les edats
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Lo vell i lo nou es van donar cita 
ahir a la tarda a la Cavalcada dels 
Mags d’Orient a la ciutat de Llei-
da. I com cada vegada que es bar-
regen novetats amb tradicions, la 
comunió va ser una mica conflic-
tiva... Ens referim als Barrufets, la 
novetat d’enguany, i la boira, la 
tradicional boira que aquesta ve-
gada va gastar una mala passada 
als veïns que volien veure els per-
sonatges blaus des dels balcons i 
només els van poder intuir. 

DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | COntrOL diFUSiÓ: OJd
Telèfon: 973 001 140

Jordi ribalta
Regidor de les 
Borges Blanques

Jordi Latorre
Alcalde de 
Torrefarrera

Josep Maria 
Bartomeu
President del Barça

Promoure el comerç local al temps 
que els punts forts d’una població 
és un projecte que parla en positiu 
de la implicació del teixit social en 
el desenvolupament de les Borges.

Rebaixar l’endeutament de l’Ajun-
tament per sota dels límits esta-
blerts per l’Estat és producte d’una 
gestió econòmica basada en l’aus-
teritat que els temps demanen.

Amb l’acomiadament de Zubizarre-
ta per unes declaracions i la marxa 
de Puyol en solidaritat amb ell, les 
coses a Can Barça van de mal en 
pitjor.

El somriure 
dels Reixos
Els Reixos m’han portat un 
somriure dibuixat en un fo-
li i un trèvol de quatre fulles. 
Estava segura que és un codi 
secret dels mags i que ja aniri-
en fent el que els havia dema-
nat… però una amiga experta 
en aquests temes m’acaba de 
contestar al WhatsApp dient 
que no, que el que m’han dit, 
ben dit, és que no fan mira-
cles. M’ha deixat muda. La car-
ta era curta: “Benvolguts, com 
que tot ho podeu, feu que al 
2015 als corruptes i estafadors 
els creixi el nas i se’ls posi ver-
mell; que al populisme desca-
rat se li vegi el llautó i voli; que 
amb educació i cultura es po-
sin arguments a les critiques, 
i alternatives; que es llegeixin 

més llibres, i bons; que estudi-
ar torni a ser un valor preuat i 
de primera necessitat; que de 
veritat s’acabi la crisi i trobar 
feina sigui una realitat; que les 
dones deixem de ser l’ase dels 
cops d’ideologies i masclismes 
absurds; que els problemes 
que tenim la gent normal si-
guin el GRAN tema de l’agenda 
política; que qui mana i qui ja 
es veu manant aviïn la perdiu 
i deixin de marejar-nos…”. Se-
nyors Reixos, potser sí que us 
demanava massa. No patiu, 
l’any vinent ja us escriuré la 
carta de sempre: Vull un Sca-
lextric! 

“Feu que als 
corruptes i 
estafadors els creixi 
el nas i se’ls posi 
vermell”

ara que hi 
penso! 
Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen


