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Representants dels ajuntaments ahir a Barcelona, amb l’alcalde de Sort, Llàtzer Sibís (2n per la dreta).

Sort reclama el seu arxiu de Salamanca
Uns 200 documents, entre llibres d’actes i correspondència administrativa del 1931 al
1937 || Reivindicació conjunta amb nou ajuntaments catalansmés

POLÍTICACULTURALGUERRACIVIL

dels papers de propietat muni-
cipal, tot i que va recordar que
“l’Estatut de Catalunya diu que
els municipis formen part del
concepte de Generalitat de Ca-
talunya”.

A l’acte també hi van assis-
tir representants de Barcelona,
Igualada,Moià, Reus, Sant Joan
les Fonts,Tarragona,Valls iVic.
L’alcalde de Sort va dir que els
papers han de ser retornats per-

què van ser sostrets amb una“in-
tenció repressiva” i perquè la se-
ua custòdia és una obligació dels
consistoris.“Nosaltres sí que re-
clamem la unitat de l’arxiu, pe-
rò del de Sort”, va afegir.

AGÈNCIES/J.B.
❘ BARCELONA ❘ Una desena d’ajun-
taments catalans, entre els quals
hi ha el de Sort, ultimen una re-
clamació formal per exigir al mi-
nisteri de Cultura el retorn de la
documentació municipal que en-
cara es troba a l’Arxiu de la
Guerra Civil de Salamanca. L’al-
calde de Sort, Llàtzer Sibís, va
explicar a SEGRE que l’arxiu de
Salamanca guarda uns 200 do-
cuments de l’ajuntament de la
capital del Pallars Sobirà, entre
llibres d’actes dels plens muni-
cipals i correspondència admi-
nistrativa d’entre els anys 1931
i 1937.“Sabem que aquests do-
cuments estan identificats i fins
i tot empaquetats, però estan
pendents d’una decisió políti-
ca”, va afirmar Sibís.

El president de la Comissió de
la Dignitat, Josep Cruanyes
—que ahir va rebre els represen-
tants municipals a l’Arxiu de
Barcelona—, va comentar que
el ministeri es nega a enviar
aquests documents argumentant
que la llei del retorn, aprovada
el 2005, no preveu la restitució

ACN

La Panera, en
un seminari d’art
aMallorca

ART

❘ PALMADEMALLORCA ❘ La directo-
ra del Centre d’Art La Pane-
ra de Lleida, Glòria Picazo, i
la responsable del servei edu-
catiu, Roser Sanjuan, partici-
pen ahir i avui en un semina-
ri d’art contemporani al cen-
tre Es Baluard de Palma de
Mallorca dirigit a professio-
nals de l’educació artística i
de museus.

Cap de setmana
ibèric a Arbeca i
Tornabous

PATRIMONI

❘ ARBECA/TORNABOUS ❘ Els jaci-
ments d’ElsVilars d’Arbeca i
El Molí d’Espígol deTorna-
bous celebren el Cap de Set-
mana Ibèric.AArbeca hi hau-
rà jornades de portes obertes
demà i diumenge, tallers (de-
mà) i la presentació del web
(diumenge), entre altres ac-
tes.ATornabous, tallers, es-
cenificacions i visites, diumen-
ge.

Cultura

’La Família Irreal’, a Lleida
abans d’anar a Barcelona

TEATRECOMÈDIAMUSICAL

Els protagonistes del musical ‘La Família Irreal’, que arribarà a la Llotja de Lleida el 3 de novembre.

ACN
❘ BARCELONA ❘ La productora Mino-
riaAbsoluta i Dagoll Dagom han
unit esforços per portar al tea-
tre la família reial del programa
deTV3 Polònia. El resultat és la
comèdia musical La Família Ir-
real, que es va presentar ahir a
Barcelona, on farà temporada al
TeatreVictòria a partir del 8 de
novembre. Cinc dies abans, el
dissabte 3 de novembre, l’obra
es preestrenarà a Lleida, al tea-
tre de la Llotja.

ToniAlbà interpreta el rei Jo-
an Carles, Mireia Portas encar-
na la reina Sofia i els prínceps
són interpretats per Queco No-
vell i Agnès Busquets. També
apareixen en el muntatge les in-
fantes Elena i Cristina, amb Iña-
ki Urdangarin i Jaime de Ma-
richalar.Toni Soler, director de
Polònia, va dir que no es posen
límits perquè“creiem en un hu-
mor dirigit a un públic madur al
qual li agrada riure’s de les co-
ses importants”.
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