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Llach alerta de l’auge dels populismes  
i reivindica el paper de la societat civil

política conferència

Lluís Llach, entre Jordi Latorre i enric Casanovas, va omplir la sala de l’ajuntament de Torrefarrera.

magDalena altisent

a.Sàez
❘ torrefarrera ❘ “Quan cantava 
no tenia tant èxit”, va fer bro-
ma ahir Lluís Llach al veure 
com de plena estava la sala de 
l’ajuntament de Torrefarrera. 
El diputat de Junts pel Sí, que 
va pronunciar una conferència 

sobre el procés català –“una 
prèdica, més aviat”–, en la qual 
va recordar la importància de 
la societat civil. “Tenim un 
Parlament de majoria indepen-
dentista, però sense vosaltres 
res tindria sentit.” Llach es va 
mostrar optimista, malgrat te-

nir un Estat en contra i de viu-
re un moment “perillós”, per 
l’auge dels populismes que han 
portat Donald Trump al poder 
als Estats Units. “Si a França 
guanya Le Pen, Europa deixarà 
de ser un projecte de futur”, va 
assegurar.

erC dóna llibertat 
als seus alcaldes per 
treballar el 6-D

política sobiranisme

redaCCió
❘ lleiDa ❘ Esquerra Republicana 
de Catalunya ha donat lliber-
tat als seus alcaldes i regidors 
per obrir o mantenir tancats 
els ajuntaments coincidint 
amb el festiu que comme-
mora el referèndum ciutadà 
que va avalar la Constitució 
espanyola, el dia 6 de de-
sembre. Aquesta consigna 
es produeix al cap d’un mes 
que la delegació del Govern 
a Catalunya reclamés a dese-
nes d’ajuntaments informació 
sobre l’obertura de les seus 
consistorials en el festiu del 
dia de la Hispanitat. 

ERC va indicar, no obs-
tant, que els edils han d’evi-
tar comprometre la situació 
dels funcionaris, ja que a 
aquests se’ls podria dema-
nar responsabilitats. Alguns 
ajuntaments de Lleida ja han 
avançat que preveuen obrir 
el dia 6 de desembre. És el 
cas de Linyola, que ja ho va 
fer el dia 12-O, encara que 
l’alcalde, Àlex Mases, va as-

senyalar que no preveu de-
manar que vagin també a tre-
ballar els funcionaris. Pel que 
fa als expedients oberts per 
la delegació del Govern, ara 
per ara no hi ha hagut més 
tràmits, si bé alguns ajunta-
ments requerits han rebutjat 
contestar.

Recomanen evitar 
la ‘guerra de 
banderes’
n La direcció d’ERC a 
Tarragona hauria reco-
manat en una circular als 
regidors i càrrecs electes 
que evitin l’anomenada 
guerra de banderes ja 
que no condueix a res i, 
en canvi, permet que el 
Govern espanyol perse-
gueixi la legalitat en tots 
els seus matisos davant 
dels jutjats, tal com ha fet 
recentment amb els casos 
del 12 d’octubre.
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l’ascensorprivat
Xòfer de luxe per 
a Lluís Llach
llach va estar de con-
ferència a Torrefar-
rera i va fer esperar 
el nombrós públic 
congregat perquè 
tots els regidors vo-
lien fer-se un selfie 
amb ell. Després va 
explicar els apassi-
onants temps que 
vivim i va recordar 
que va tenir com a 
xòfer en la seua cam-
panya electoral l’ac-
tual president, Carles 
Puigdemont, que 
també anava a la llis-
ta. Ara assumeix que 
el seu paper és de 
figurant per divulgar 
la causa independen-
tista i està encantat.

Prudència amb 
les banderes
De cara al 6-D i la 
possible escalada de 
tensió amb el Govern 
central, des d’erC 
recomanen als seus 
alcaldes i dirigents 
que no entrin en el 
joc amb una possible 
guerra de bande-
res que no resulta 
efectiva. Diuen que 
millor centrar-se en 
el que és important.

Un dels portaveus 
de la PAH que van 
aconseguir paralitzar 
ahir un desnonament 
a Lleida. La de l’Ur-
gell-Segarra ajuda una 
família de Vilagrassa.

Henry mora

Aquest escriptor cul-
mina la tetralogia  
d’El cementiri dels  
llibres oblidats amb 
El laberint dels es-
perits, que ja es-
tà a la venda.

Carlos ruiz Zafón

Competició tanca  
una part de les  
grades de l’Spor-
ting de Gijón per 
insults racistes a 
Iñaki Williams, de 
l’Athletic de Bilbao.

Javier Fernández

La delegació a Bar-
celona de FCC, de 
la qual és conseller 
delegat, podria ha-
ver manipulat la 
gestió del servei de 
neteja de la ciutat.

Carlos m. Jarque

El rei obre la 
legislatura 
demanant diàleg

el rei va obrir ahir la Xii 
legislatura amb crides 
al diàleg i a la unitat i 
reclamant respecte als 
tribunals. erC i bildu 
no van assistir a l’ac-
te i PDeCat, Podem i 
Pnb no van aplaudir.

eFe

Dilluns. Dia de la lluna. De la 
superlluna. La miro amb uns 
ulls clars i riallers. Tinc vuit 
anys. No sóc jo. Visc un record 

que no tinc. Aquell espectacle nocturn 
em resulta commovedor. Em porta a 
les 3.56 de la matinada del 21 de juliol 
de 1969. És una nit sense toc de que-
da infantil. L’endemà serà dilluns, però 
ningú no sembla adonar-se’n. Aquell 
xiquet en qui m’he convertit per efecte 
de la superlluna també té permís per 
anar a veure la televisió comunal. Era 
feliç. Tot anava bé “mentre la nit peixava 
udols de llop i brams atàvics d’ós amb 
cor de grill”. Però aquell estiu no havia 
començat bé. Al juny va tancar per sem-
pre l’escola de Viu de Llevata. Setembre 
era un inhòspit horitzó d’incertesa que 
portaria la canalla lluny de casa. Jesús 
Hermida narrava la gesta. “Un petit pas 
per a l’home, però un gran pas per a la 
humanitat”. Segurament, ningú no va escoltar la mítica 
frase. Massa gent. El nen sentia com si aquell astronauta 
li trepitgés l’ànima. “Aquella nit, li vaig preguntar al 
pare si era cert que el medalló del cel no era de plata 
sinó de pedra tosca i cendra bruta”. La lluna era dalt 

del cel, com sempre. Un fermall lluminós 
en un vestit negre infinit. Però tot era 
una farsa. No hi havia màgia ni misteri 
en aquell satèl·lit. Era com despertar de 
cop del somni d’una nit d’estiu. I tenir 
la certesa que l’hivern seria llarg. Tan 
llarg i tan fred, que el nen va fugir. Va 
passar aquella nit històrica sol al cau de 
les Roquetes, al mateix amagatall on es 
fumaria anys després les primeres ci-
garretes. Era la seua manera de passar 
el dol per la infància perduda. Perquè 
aquell dia de 1969 va ser el darrer en què 
va ser un nen. Encara no l’havien vestit 
de mariner, ni li havien donat un rellot-
ge de polsera “amb bocinets de temps 
com un exèrcit de mosques vironeres”, 
però en el mateix moment en què Neil 
Armstrong feia aquell gran pas per a la 
humanitat, Xavier Macià creuava una 
frontera subtil i invisible que el portava 
a un temps verbal que mai no havia con-

jugat en present. I menys d’indicatiu. S’havia fet gran. 
Així, de cop. Aquell dia en què el nen espantat volia 
fer “un arc de boix i fletxes d’aigua per matar l’home 
de la lluna” es convertiria en el poema Viu de Llevata, 
1969. No podia ser d’una altra manera.

Superlluna

El poeta Xavier 
Macià va explicar al 
cicle ‘Els 10 de...’ de 
la Biblioteca que té 
un record precís del 
darrer dia d’infància

anna sàez || el retrovisor
Correu electrònic: asaezmateu@gmail.com · Twitter: @lukanora · Facebook: anna saez mateu · blog: diaricomplice.blogspot.com
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Les Borges reobre el trànsit 
a la Plaça de la Constitució i 
suprimeix els parquímetres
Hi crearan una àrea gratuïta d’estacionament

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques va finalitzar ahir les obres 
de millora que s’han realitzat a 
la zona de trànsit de la plaça de 
la Constitució a causa del mal es-
tat que presentava el paviment. 
El passat dimecres es va tornar 
a autoritzar el pas dels vehicles i 
dels vianants. Aprofitant la refor-
ma s’han anul·lat els darrers par-
químetres de la zona.

Aquesta plaça és un dels punts 
més emblemàtics i turístics de la 
capital de les Garrigues i és molt 
transitada, tant per vehicles com 
per persones. A causa del seu 
pas continu el paviment es va 
anar deteriorant fins a dificul-
tar el trànsit per aquesta via. Per 
aquest motiu, s’ha dut a terme 
una actuació de substitució de la 
peça d’acabat del paviment con-
tinu. Aquesta actuació s’espera 

FOTO: Aj. Borges / Els regidors d’Urbanisme i de Governació, a la plaça

que sigui la definitiva i que solu-
cioni el problema d’inestabilitat 
del ferm.

D’altra banda, el consistori té 
previst ubicar-hi una nova regu-
lació per aparcar-hi durant un 

màxim de 45 minuts, en horari 
comercial, mitjançant una Àrea 
d’Estacionament gratuït de temps 
limitat, que serà controlada amb 
uns rellotges indicatius que repar-
tiran gratuïtament a la població.

El bar restaurant Bodegueta de 
Torrefarrera va oferir ahir a la nit 
pinxos solidaris a 1,50 euros i ti-
res de números per entrar en el 
sorteig diversos premis a 2 euros 
en benefici d’Afanoc, l’associació 
de Nens amb Càncer. D’altra ban-
da, Alcarràs també ha recaptat 
497 euros per aquesta associació 
durant el berenar de dissabte.

Torrefarrera 
ofereix pinxos 
en benefici 
d’Afanoc

FOTO: Lídia Sabaté / Veïns de Torrefarrera degustant els pinxos

Lluís Llach va oferir ahir a la Sa-
la Social de l’Ajuntament de Tor-
refarrera la conferència Procés 
constituent: la nostra oportuni-
tat per un país millor! Aquesta 

xerrada forma part del cicle de 
conferències gratuïtes organit-
zat aquest 2016 per la Regido-
ria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Torrefarrera.

Lluís Llach parla del procés 
constituent a Torrefarrera

FOTO: L. S. / Llach amb l’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica

Els mapes i estudis a 
les hidroelèctriques 
del Pirineu reben 
un nou impuls
El director de l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya, 
Jaume Miranda, i el president 
de l’associació Pirineus.Watt, 
Xavier Tarraubella, van signar 
ahir un conveni per a la recupe-
ració, catalogació i difusió dels 
mapes i els estudis relacionats 
amb les grans hidroelèctriques 
del Pirineu. Aquests treballs 
tindran un valor patrimonial i 
seran font de coneixement.

L’organització agrària JARC-
COAG demana al Departament 
d’Agricultura un nou reparti-
ment dels ajuts vinculats a la lí-
nia de les pòlisses de les assegu-
rances de recollida de cadàvers 
per tal que es prioritzi a les Ex-
plotacions Agràries Prioritàries 
i als Agricultors Professionals. 
L’entitat va fer aquesta petició 

en una jornada que va organit-
zar ahir a Cellers (el Pallars Jussà) 
sobre assegurances agrícoles i 
ramaderes del Pirineu Català. En 
la trobada, que va aplegar uns 
50 productors, el Cap del Servei 
d’Estudis i Produccions Rama-
deres d’Enesa, José Manuel Gó-
mez, va exposar les novetats en 
les assegurances ramaderes.

JARC vol que els ajuts de 
recollida de cadàvers prioritzin 
els ramaders professionals

CONVOCATÒRIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMUNITAT 
GENERAL DE REGANTS DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Es convoquen a tots els membres de la Junta General a la reunió extraordinària que es realitzarà 
a la sala d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU a Tàrrega (Av. 
Ondara, núm.3) el dissabte dia 17 de desembre a les 10.30 h. en primera convocatòria i a 
les 11.00 h. en segona convocatòria. 

La reunió tindrà el següent:
ORDRE DEL DIA

 1. Constitució de la nova Junta General.
 2. Aprovació de l’acta del dia 23 de juliol de 2016.
 3. Designació dels vocals del major i menor edat que han de constituir la mesa  
 que ha de presidir la sessió.
 4. Presentació de candidatures i intervenció dels candidats.
 5. Acte de la votació.
 6. Parlaments finals.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES ALS CÀRRECS DE PRESI-
DENT I VICE-PRESIDENT

Conforme als criteris aprovats pe la Junta General del dia 23 de juliol de 2016, es fa públic 
l’obertura de presentació de candidatures per l’elecció dels càrrecs de President i Vice-Presi-
dent de la Comunitat General de Regants.

Les determinacions són les següents:
 • La candidatura haurà de ser conjunta pels dos càrrecs.
 • La candidatura es presentarà per escrit al registre general de la Comunitat fent  
 constar els noms i cognoms i DNI dels candidats a president i vicepresident.
 • Podrà presentar-se com a candidat qualsevol membre de la Comunitat.
 • Les candidatures s’hauran de presentar en el període que va des de les 9.00 ho 
 res del dilluns 28 de novembre fins a les 14.00 hores de divendres 2 de desembre  
 de 2016.

Tàrrega, 17 de novembre de 2016.

Josep Maria Jové Aresté
President de la Comunitat General.



Spring Riot 
ofrece un bolo 
acústico en el 
Pub Comèdia

El Pub Comèdia de Lleida ha pre-
visto para esta noche (00.00 ho-
ras) un bolo acústico gratuito a 
cargo del grupo leridano Spring 
Riot, ganador del Directe en 2014 
y finalista del Pepe Marín Rock al 
año siguiente, que presentará los 
temas de su reciente EP, ‘Non of us 
are saints’ (‘Ninguno de nosotros 
es un santo’), así como versiones 
de grupos como Queen, Bon Jovi, 
Daft Punk, Coldplay, Twenty One 
Pilots y, cómo no, Muse.

Jordi Viladomat 
interpreta al piano 
grandes ‘hits’ del 
rock en Vallfogona
Jordi Viladomat interpretará al 
piano esta noche (22.30 horas) 
en el Bar del Mig de Vallfogo-
na grandes ‘hits’ del rock co-
mo el ‘Bohemian Rhapsody’ de 
Queen y hasta el ‘Nothing else 
matters’ de Metallica.

El Bunker de 
Golmés cita a 
Ousman Soldier 
y The Crooner

El Cafè Bunker de Gomés ha con-
vocado para la hora del vermut 
(12.30 horas) del domingo un 
concierto con la banda de reggae 
Ousman Soldier y por la tarde 
(18.30 horas) cederá el escenario 
a The Crooner, con el guitarrista 
Lluís ‘Nano’ Navarro desplegando 
su amplio y variado repertorio de 
blues y swing de los grandes intér-
pretes de todos los tiempos. Am-
bos artistas han tocado juntos.

Casino Montreux evoca 
a Deep Purple y Sharif 
lleva hip-hop a La Boîte

La programación concertística de 
La Boîte ha previsto para este fin 
de semana dos citas muy distin-
tas pero con la música en direc-
to como exponente. Esta noche 
(22.30 horas. 10 euros) se podrá 
ver en acción a Casino Montreux 
evocando el hard-rock de Deep 
Purple y mañana (23.00 horas) le 
tocará el turno al hip-hop de Sha-
rif, con entradas a 10 euros en la 
venta anticipada, 15 en taquilla.

Casino Montreux es un quin-
teto de Badalona que nació en el 
año 2007 con el objetivo de ren-
dir tributo a Deep Purple con su-

ma precisión. En el 2013 renovó 
sus filas y un año más tarde estu-
vieron en Lleida dejando sorpren-
didos a cuantos acudieron a ver 
su propuesta en vivo en la triste-
mente desaparecida sala Stones.

La formación reúne en sus filas 
a músicos experimentados que 
derrochan actitud, disfrutan ha-
ciendo adaptaciones de su banda 
de cabecera que llevan a su terre-
no y que incluso se toman la li-
cencia de incluir improvisaciones 
como tan magistralmente hacían 
los autores de ‘Smoke on the wa-
ter’, ‘Black night’, ‘Lazy’, ‘Fireball’ 
y tantos ‘hits’ imprescindibles.

Sharif, por su parte, acude a la 
sala presentando su última refe-
rencia, ‘Bajo el rayo que no cesa’, 
que cuenta con importantes co-
laboraciones tras triunfar con su 

primer disco como solista, ‘A ras 
de sueño’ en el 2010. Sharif co-
menzó su carrera hace 20 años en 
el seno de Funk Tha Posse.

El Cafè del Teatre sigue acogien-
do este mes la mayoría de los 
conciertos del Jazz Tardor, aun-
que mañana sábado hará una pe-
queña tregua con la actuación del 
grupo leridano de reggae Koers, 
presentando su primer trabajo.

Esta noche de viernes (22.30 
horas. 15 euros) se podrá ver en 
acción a otro de los grandes co-

mo es Jeremy Pelt, uno de los 
trompetistas jóvenes más impor-
tantes del jazz, que comenzó su 
carrera como miembro de la Min-
gus Big Band y ha colaborado con 
bandas como The Skatalites, que 
actúa al frente de su quinteto.

El domingo quedará reservado 
para el también trompetista Òs-
car Latorre, en cuarteto.

Jeremy Pelt Quintet, Koers y 
Oscar Latorre Quartet, jazz y 
reggae en el Cafè del Teatre

Suspendida la 
actuación de 
Marcos Franz en   
la sala Manolita

Gerardo & Callén 
& Del Val, en vivo 
en el Blues Rock 
Café de Monzón

Juan Antonio 
Herreros,en 
Torrefarrera y el 
sábado en Binéfar

Gasion, Joan 
Blau, Des’Acords 
y Miquel Abella & 
Cia, en Alpicat

La actuación que tenía pre-
vista ofrecer esta noche en la 
sala Manolita el actor y músi-
co Marcos Franz ha quedado 
suspendida hasta nueva fecha. 
Este artista es conocido por ser 
protagonista (Gerard) de la se-
rie ‘Merlí’, de TV3 y La Sexta. El 
siguiente concierto de la sala 
Manolita llegará el próximo día 
26 con el grupo Second.

El trío formado por Gerardo 
López (trompeta), Javier Ca-
llén (contrabajo) y Gonzalo del 
Val (batería) actúa esta noche 
(22.00 horas. 8 euros) en el 
Blues Rock Café de Monzón.

El poeta y músico leridano Juan 
Antonio Herreros (voz y guita-
rra) actúa esta noche en el Cal 
Mosset de Torrefarrera y el sá-
bado hará lo propio en la Pen-
sión la Arcada de Binéfar.

El bar Las Vegas de Alpicat aco-
ge este domingo (19.30 horas) 
el concierto solidario ‘Una ei-
na per Gambia’ con las actua-
ciones de Miquel Abella & Cia, 
Gasion, Joan Blau y Des’Acords.

FOTO: AQce Of Spades / Casino Montreux se permiten la licencia de incluir improvisaciones en sus directos

FOTO: S.R. / El quinteto recrea 
temas de su EP y versiones

FOTO: Cisco Millà / Ousman 
Soldier y Nano, han coincidido

FOTO: Quadrant / Jeremy Pelt actúa hoy al frente de su propio quinteto
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FOTO: Boa Sharif también fue en 
su día corista de Rapsusklei

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida


