
14 COMARQUES
SEGRE

Dijous, 6 de juny del 2013

EXPOSICIÓARQUITECTURA
LLEONARD DELSHAMS

L’exposició al Col·legi d’Arquitectes de Lleida.

Exposició a Lleida sobre
l’arquitectura de Balaguer
❘LLEIDA ❘La seu del Col·legi d’Ar-
quitectes de Lleida acull des
d’ahir i fins al 31 de juliol l’ex-
posició L’arquitectura, vehicle
de modernitat. Balaguer, anys
seixanta, organitzada per
l’ajuntament de Balaguer i el
Museu de la Noguera, en col·la-

boració amb la Universitat Ra-
mon Llull.Aquesta mostra so-
bre l’evolució arquitectònica
de la capital de la Noguera es-
tarà oberta al públic de dilluns
a dijous de 09.00 a 15.00 ho-
res, i de 09.00 a 14.00 els di-
vendres.

❘ LLEIDA ❘ Més de 8.000 persones
han firmat un manifest contra
la denominació de lapao al ca-
talà que es parla a la Franja,
com preveu la llei de llengües
d’Aragó.

Lectors de l’escriptor de Me-
quinensa Jesús Moncada pro-
mouen aquest manifest, en què
s’alerta que batejar com a la-
pao el català de la Franja “no és
només un insult per als parlants,
sinó també una estratègia de
desmembrament d’una realitat
cultural que uneix tots els ter-
ritoris de parla comuna”. Entre
els signants, hi ha els escriptors
Jaume Cabré i Pep Coll, polí-
tics i actrius comMontserrat Ca-
rulla.

Sota el lema “moncadanola-
pao”, el breu manifest apunta
que el “genocidi cultural que
s’està aplicant deliberadament
atempta contra la literatura i

Moció de la Diputació d’Osca
i 8.000 firmes contra el lapao
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trenca un cànon literari comú
que ha generat la llengua ca-
talana gràcies a la riquesa de les
paraules utilitzades per escrip-
tors de tot arreu’’.

En aquest sentit, destaca que
Jesús Moncada va ser aquest
“gran artesà de la llengua” que

va aportar al cànon literari ca-
talà una gran diversitat de pa-
raules i d’expressions del ca-
talà occidental, motiu pel qual
es considera que va enriquir el
vocabulari i va crear vincles en-
tre els territoris de parla cata-
lana.

D’altra banda, el ple de la Di-
putació d’Osca preveu aprovar
avui una moció en defensa del
català com a llengua que es par-
la a la Franja i en contra de la
llei de llengües, ja aprovada a
les Corts d’Aragó. La Diputa-
ció d’Osca està governada pel
PSOE, que hi té majoria abso-
luta, amb 13 dels 25 diputats.
El ple també compta amb 9 re-
presentants del PP i 3 del Par-
titAragonès.Aquest ple se ce-
lebra després de la trobada que
va tindre lloc dissabte a Mequi-
nensa i que va reunir 28 ajun-
taments contra el lapao.

Salazar, amb un dels seus dos cellers, on produeix vi per a consum familiar i petites vendes.
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❘ LLEIDA ❘Abans que aparegués la
fil·loxera, el 60 per cent dels cul-
tius del Jussà, des de la Conca
deTremp fins a la Pobla de Se-
gur, eren vinyes. ATalarn, va
explicar ahir l’alcalde, Lluís Oli-
va, el 90 per cent de les cases
tenien celler i produïen vi per
a consum propi. Però la plaga
va suposar la fi d’aquelles pro-
duccions, i l’emigració i la me-
canització del camp, a mitjans
del segle passat, van rematar la
feina.

Per contra, les vinyes viuen
des de fa uns anys un renaixe-
ment i Talarn n’és un exemple.
Segons Oliva, el municipi té en-
tre 100 i 120 habitatges i entre
50 i 60 compten actualment
amb un celler. En una quaran-
tena de casos, va afegir, s’han
recuperat les antigues instal·la-
cions i en una vintena, s’ha re-
cuperat la producció o s’està en
via de fer-ho. En la majoria, la
producció serveix al consum fa-
miliar i, a tot estirar, al d’algun
veí. La família de Joan Salazar
té aTalarn dos tipus de cellers
per processar el fruit de 6.000
ceps: un d’acer inoxidable i un
altre excavat a la roca i amb bó-
tes de fusta. En el seu cas, la pro-
ducció no s’ha abandonat mai,
però sí que s’ha incrementat en
els últims anys, de manera que,
a més de dedicar la collita a l’au-
toconsum, també en poden ven-

Cinquanta cases de Talarn recuperen
els cellers i vint tornenaproduir vi
El Jussà, amb300hectàrees de vinyes, enun renaixement de la producció vitivinícola
|| Abans de la fil·loxera, el 90% de les famílies tenien producció pròpia
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dre una part. El Pallars Jussà
compta amb unes 300 hectàre-
es de vinyes i quatre productors
amb cellers (a més de Torres,
amb unes 120 hectàrees) i for-
ma part de la DO Costers del
Segre. En aquest punt, Oliva i
el diputat Xavier Pont no van
descartar que, a mitjà termini,
pugui plantejar-se la creació
d’una denominació d’origen
pròpia, encara que ara “hi ha
poca producció” de vi.

El PSC, contra retallades
a l’hospital de la Seu
❘ LA SEU ❘ El grup de PSC-Pro-
grés, a l’oposició a la Seu, va
fer ahir una crida a la resta de
formacions polítiques a l’ajun-
tament per arribar a un“gran
pacte” contra la reducció
d’aportacions de la Genera-
litat a l’hospital, que va xifrar
en un 20% entre el 2009 i el
2013.

Exigeixen garanties per
a les salines de Tartareu
❘ LES AVELLANES ❘ L’alcaldessa de
lesAvellanes, Carme Garro-
fé, va afirmar ahir, en decla-
racions a Ràdio Lleida, que
exigirà garanties ambientals
per a l’explotació de les sa-
lines deTartareu que projec-
ta Salinas de la Noguera.

Mollerussa aprova apujar
el preu de les guarderies
❘ MOLLERUSSA ❘ El ple de Molle-
russa va acordar ahir, per una-
nimitat, la pujada del 15% en
els preus de les guarderies i
va apuntar la possibilitat de
rebaixes a famílies ambmem-
bres a l’atur.

Talarn, a l’espera de
reunir-se ambDefensa
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde deTalarn,
Lluís Oliva, va explicar que
segueix a l’espera de reunir-
se amb Defensa per tractar el
futur de l’acadèmia.

Distintiu de qualitat a
MónNatura Pirineus
❘ LLEIDA ❘LaGeneralitat ha ator-
gat aMónNatura Pirineus, de
les Planes de Son, el distintiu
de qualitat ambiental.

■ Dotze cellers de tot el Pi-
rineu (cinc del Pallars: Cas-
tell d’Encús,Vila Corona, Sau-
vella, Mas Garcia Muret i La
Batlliu de Sort) participaran
aquest cap de setmana en la
tercera Fira delVi del Pirineu.
També 14 restaurants contri-

buiran a les activitats i prepa-
raran menús amb el vi com a
ingredient distintiu. El certa-
men comença avui amb un
seminari i continuarà dissab-
te amb visites als cellers i diu-
menge amb tastos de vi i
menjar.

Dotze cellers i 14 restaurants a
la tercera Fira del Vi del Pirineu
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“Insult”
❚ El manifest, firmat per més de
8.000 persones, qualifica d’“in-
sult”als parlants del català la no-
va llei de llengües aprovada a
les Corts d’Aragó.

Ple a Osca
❚ La moció en defensa del cata-
là com a llengua que es parla a
la Franja es debatrà avui al ple
de la Diputació d’Osca.
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