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Els Mossos, disposats a canviar
d’ubicació l’antena demanada a la Seu

Núria Cadenes
guanya la
vuitena edició
del Crims de Tinta

Interior escoltarà la proposta de la Paeria i insisteix en la necessitat d’aconseguir cobertura
|| Ros reitera la importància de fer-ho compatible amb la protecció del monument

❘ BARCELONA ❘ L’escriptora i
periodista Núria Cadenes
(Barcelona, 1970) va guanyar el VII Premi Crims de
Tinta, dotat amb 5.000 euros, que convoca l’editorial
RBA, amb la novel·la Tota la
veritat. El jurat va destacar
l’“originalitat formal de la
novel·la amb una poderosa
polifonia de més de 15 veus
narradores” que plasmen,
fragmentadament i amb vocació de trencaclosques, les
diverses trames que s’entrecreuen entorn d’un assassinat
en un petit poble d’interior.
El guanyador de la passada
edició d’aquest guardó va ser
el lleidatà Emili Bayo, amb la
novel·la Puta pasta.

ACN/R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ La conselleria d’Interior
va assenyalar ahir que “estem
oberts a la proposta de canvi
d’ubicació de les antenes que faci la Paeria”. Això sí, van deixar
clar que “esperem que sigui al
més aviat possible, perquè necessitem la cobertura”, segons
van explicar a SEGRE. Es referien a la instal·lació de l’antena
d’1,50 metres i un parallamps
al cimbori i dos parabòliques
de 0,3 metres a la coberta del
temple de la Seu Vella que va
sol·licitar Interior a petició dels
Mossos per solucionar la neces-

sitat de cobertura de les seues
comunicacions, com va avançar
aquest diari. Aquesta petició va
ser aprovada per la comissió de
Patrimoni de la Generalitat a
condició que fos provisional i
s’iniciés un estudi per resituar
de forma definitiva totes les antenes que ja hi ha al Turó. Posteriorment, la Paeria va autoritzar
la llicència urbanística a través
d’un decret.
Tanmateix, dimecres Ros
va requerir al tinent d’alcalde
i edil de Promoció i Gestió de
l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, la para-

lització, amb caràcter cautelar,
d’aquesta instal·lació per confirmar que aquests elements
no suposessin “el més mínim
impacte visual” en un monument que aspira a ser Patrimoni
Mundial. En aquest sentit, Ros
va assegurar que és necessari
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Amb tota probabilitat,
alguns partits abordaran
la polèmica avui en les
mocions del ple

fer compatible la cobertura que
requereixen els Mossos a Lleida
amb la protecció del monument.
Així mateix, segons Ros les
“ombres radioelèctriques” de
la ciutat es poden resoldre “des
de diferents espais”. “Es tracta
de complir aquesta necessitat
legítima dels Mossos, que no és
un caprici sinó per servir als ciutadans, fent-ho compatible amb
la protecció de la Seu”. Malgrat
que el decret ja no passarà pel
ple d’avui com estava previst, és
probable que les mocions d’alguns partits facin referència a
la polèmica.

AMADO FORROLLA

ART DONACIÓ

El Col·legi d’Arquitectes
‘estrena’ mural de Pallarés
❘ LLEIDA ❘ El vestíbul de la seu del
Col·legi d’Arquitectes Tècnics
de Catalunya Demarcació de
Lleida (COAC) va acollir ahir
la inauguració del mural de l’artista lleidatà Víctor P. Pallarés
datat de l’any 1964. Es tractava d’una donació de l’empresa
GLS Prefabricats d’una peça sobre fusta de 4,50 x 0,90 metres
que quedarà exposada de forma
permanent en aquest espai, la

qual cosa permetrà que tots els
ciutadans que ho desitgin puguin contemplar aquesta obra
d’art. L’acte va comptar amb la
presència de l’artista, a més de
diversos responsables del COAC i de l’empresa i l’arquitecte
Ramon Maria Puig. Entre el públic va poder apreciar-se l’assistència d’altres artistes com
Joaquín Ureña o la directora de
l’IEI, Montserrat Macià.

Víctor P.Pallarés, segon per l’esquerra, davant del seu mural durant la inauguració de la donació.

