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LLEIDA

Andorra
denuncia el tall
de l’N-145

Albert Batalla.

Javier Rivas.

David Pàmpols.

David Rodríguez.

El PDeCAT, pendent de la llista cívica i
Albert Batalla, fora de la candidatura

ERC ha d’aprovar avui en el consell nacional la seua proposta per Lleida, que serà
continuista || Cs presenta de dos Javier Rivas i el PSC, David Pàmpols de tres
❘
❘ El PDeCAT manté en
l’aire la composició de la llista
electoral per Lleida fins que es
confirmi, probablement dimecres, si es presenta sota el paraigua d’una agrupació d’electors
seguint la proposta de Carles
Puigdemont de presentar una
llista de la “societat civil” (vegeu la pàgina 4). Inicialment, la
formació preveu incloure com
a número u per Lleida Marc
Solsona i, en un lloc destacat,
Josep Maria Forné. Tanmateix,
Ramona Barrufet, en llibertat
sota fiança des de dijous, hauria
demanat no figurar a la candidatura, segons fonts del partit,
mentre que, tal com s’apuntava
en els últims dies, l’alcalde de la
Seu, Albert Batalla, diputat des
de fa catorze anys, no figurarà
LLEIDA

a la candidatura. Batalla, que
havia encapçalat la llista per
Lleida el 2012, va dir ahir que
ara vol dedicar-se a l’alcaldia
i va atribuir-ho a una decisió
personal. Val a assenyalar que,
el dia abans que Puigdemont
proclamés la República, Batalla
va amenaçar durant unes hores
de deixar el PDeCAT si convocava eleccions, la qual cosa va
portar la formació a plantejar-se
possibles mesures disciplinàries.
Per la seua banda, ERC mantenia ahir a la nit la convocatòria del consell nacional per avui
a les 10.30 h, amb la intenció
d’aprovar la seua pròpia llista
electoral, que encapçalaria per
Barcelona Oriol Junqueras (ara
a la presó) i, per Lleida, Meritxell Serret (a Brussel·les). Fonts

de la formació republicana insistien en la dificultat d’unir-se
en una candidatura conjunta
amb el PDeCAT, de la mateixa
manera que s’ha apostat en els
últims dies per pactar amb for-

COMIAT

L’alcalde de la Seu no opta
al Parlament després de
catorze anys i s’acomiada a
través de les xarxes socials
macions com ara Demòcrates,
MES i membres de la CUP i ex
de Podem, com Albano Dante
Fachin. Demòcrates va aprovar
ahir presentar-se a les eleccions al costat d’Esquerra, si bé la

Un vol des de Lleida per anar a la
protesta de Brussel·les al desembre
SEGRE

X. R. / L. R.

❘ LLEIDA ❘ Els Comitès de Defensa
de la República (CDR) estudien
contractar un vol xàrter des de
l’aeroport d’Alguaire per anar
a la manifestació a Brussel·les
que s’ha organitzat per al pròxim 6 de desembre a favor de
la independència i per demanar
l’alliberament dels consellers
cessats i els dirigents de les entitats sobiranistes empresonats.
Fonts del CDR de Ponent van
explicar ahir que la intenció és
sortir des de Lleida a les 07.00
hores del mateix dia 6 i que han
optat per viatjar amb avió perquè el trajecte amb autocar dura
entre quinze i divuit hores.
En aquest sentit, el turoperador encarregat de contractar
l’avió, que tindria aproximadament dos-centes places, va
assegurar que ja han enviat les
ofertes i els preus a les diferents
entitats que han sol·licitat infor-

Imatge de l’exterior de l’aeroport d’Alguaire.

mació i ara esperen rebre una
resposta.

Manifestació a Barcelona
D’altra banda, un total de noranta autocars sortiran des de
totes les comarques de Lleida

per assistir a la manifestació a
Barcelona d’avui, en què els familiars dels empresonats seran a
la capçalera de la marxa. Des de
l’ANC i Òmnium, la plantegen
com una Diada, com un altre
Onze de Setembre.

formació, escindida d’UDC, ho
condiciona al fet que no hi hagi
una llista més gran i més transversal. Per Esquerra a Lleida,
van insistir aquestes fonts, es
manté una proposta continuista,
amb David Rodríguez, Montserrat Fornells i Bernat Soler, fins
fa poc diputats, i avui es confirmarà en quin ordre.
Per la seua part, el PSC inclourà com a número tres de la
candidatura per Lleida l’arquitecte David Pàmpols, pròxim a
Unió i a proposta d’Units per
Avançar. L’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, tancarà la llista.
Ciutadans presentarà de nou
Jorge Soler i, probablement, el
seguiria Javier Rivas. Tots dos
eren diputats per la formació al
Parlament de Catalunya.

❘ LA SEU ❘ Veïns d’Andorra han
presentat denúncies davant
la caserna de la Guàrdia Civil de la Seu d’Urgell contra
els organitzadors del tall de
l’N-145 de dimecres passat,
coincidint amb la vaga general, informa C. S. Al·leguen
que el tall els va perjudicar i
sol·licitaran “responsabilitats
pels danys causats”. Un dels
afectats, Balbino Mora, assegura que han iniciat reunions
per formar una plataforma
que ofereixi assistència jurídica als afectats. El Govern
del Principat d’Andorra ha
mostrat també la seua “preocupació” i “inquietud” pels
talls, de la mateixa forma que
la Confederació Empresarial
Andorrana.

Cinc opcions
per canviar un
carrer a Cervera
❘ CERVERA ❘ La Paeria de Cervera ha rebut més de setanta
propostes per canviar el nom
del carrer Duc d’Ahumada,
fundador de la Guàrdia Civil
i lloc on estava ubicada la caserna, informa X. S. Un jurat
format per representants de
la Paeria, el Museu i l’associació de veïns va escollir cinc
noms que es posaran a votació: de l’1 d’Octubre, de la
Democràcia, de la Diversitat,
Josep Salvany i Magdalena
de Montclar. El proper dia
20 es donarà a conèixer el
nom triat.

PINTADA REIVINDICATIVA
CDR JUSSÀ

Pintada a
la Pobla per la
llibertat dels
exconsellers
El CDR del Pallars
Jussà ha reclamat,
amb una espectacular pintada
en un dels carrers
principals de la
Pobla de Segur, la
llibertat dels vuit
exconsellers i els
presidents d’Òmnium i l’ANC,
empresonats
per un delicte
de rebel·lió. A la
pintada es pot
llegir cada un dels
noms i “Llibertat
presos polítics”.
Amb aquesta acció duta a terme,
el CDR del Pallars
Jussà reivindica
la seua posada
en llibertat.
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COMARQUES

Més de 120 estands a la Fira de la
Perdiu, que es preveu massiva
p.

www.segre.com/comarques

16

La passarel·la per als vianants de Les,
a punt per a la temporada d’hivern
p.

24

REGADIUS NOUS CULTIUS

Quinze agricultors del Segarra-Garrigues
conreen 170 hectàrees de blat per a pizzes
El pistatxo guanya terreny també entre els regadius i prepara l’entrada a l’Algerri-Balaguer
ARIADNA SÁNCHEZ

SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ Una quinzena d’agricultors del Segarra-Garrigues
han plantat per ara 170 hectàrees de blat per a pizzes arran d’un
acord amb Casa Tarradellas. Un
dels motors del canal és, precisament, el blat de qualitat, que
compta amb el suport d’aquesta empresa de Gurb. Aquest
cultiu alternatiu ha començat
amb una producció controlada, ja que, segons el president
de l’Associació de Cooperació
Rural per al Desenvolupament
(ACORD), Antoni Pujol, “volem
veure els resultats quantitatius i
qualitatius d’aquest blat que es
destina a fer la massa de les pizzes”. Segons Pujol, “les pizzes
necessiten un blat especial, del
qual destaquen dos elements: la
proteïna i la capacitat de resistència de la massa durant el procés d’elaboració”.
El motor del blat de qualitat
amb el Segarra-Garrigues i Casa Tarradellas va començar els
anys 2015 i 2016 amb 50 hectàrees, mentre que aquesta última
temporada s’ha incrementat fins
a les 170 hectàrees.
Un altre dels motors, el pistatxo, comença a ser tendència
entre els agricultors de Lleida i
compta amb la dinamització del
Grup Borges, encara que l’últim
any ha rebut peticions d’adhesió
d’agricultors que reguen del canal d’Urgell, el de Pinyana i l’Algerri-Balaguer. Segons Pujol, “el
projecte va començar el 2015
amb una prova pilot de 14,5 hectàrees a la finca Mas de Colom
de Tàrrega, propietat de Borges
i que ha confirmat la bona adaptació prevista del cultiu, i acaba-

Les obres de l’últim tram del canal Algerri-Balaguer, a la capital de la Noguera.
SEGRE TÀRREGA

Antoni Pujol, president de l’associació de Cooperació Rural.

En marxa els motors del canal,
al costat de la poma i les vinyes
n A banda del pistatxo, el Segarra-Garrigues té altres motors a partir de la cooperació
vertical de mans d’empreses
del territori, com la poma conreada en altura amb Fruits de
Ponent d’Alcarràs; doble collita amb la Cooperativa d’Ivars;
la vinya amb el grup Codorniu, Torres i deu cellers de la
vall del Corb; cereals per proveir les granges de la CAG, i el
blat de qualitat amb Casa Tar-

AGBS TALARN

PROJECTES

rem el 2017 amb un total de 110
hectàrees plantades, entre les
de Mas de Colom i les d’altres
agricultors adherits al projecte”.
Més enllà del canal, estaran distribuïdes entre la zona de Tremp,
Artesa de Segre, Cubells, Agramunt, Torrefeta, Tàrrega, Verdú,
Puiggròs, els Omellons i la part
de la Ribera d’Ebre. Per a finals
del 2018, s’espera que hi hagi
163 hectàrees plantades.
Dimecres vinent, dia 15 de
novembre, se celebrarà a la seu
del consell comarcal de la Noguera, a Balaguer, una jornada
tècnica sobre el pistatxo com a
cultiu d’interès en regadiu dirigida especialment a nous regants
del canal Algerri-Balaguer i altres agricultors. El president dels
regants de l’Algerri-Balaguer,
Carles Gra, va assenyalar que,
de moment, hi ha un agricultor
que està interessat a plantar una
hectàrea de pistatxos a la nova
zona de reg de la capital de la
Noguera.

radellas. D’aquests, el que més
bé funciona és la doble collita
de la Cooperativa d’Ivars, que
ja ha arribat al seu màxim amb
15.000 tones anuals.
Segons Antoni Pujol, la clau
d’aquests motors del canal Segarra-Garrigues és la cooperació vertical amb les empreses
privades que garanteixen la
comercialització dels productes, així com l’assessorament
tècnic.

EXÈRCIT

Lleida rep
600.000 euros de
la taxa turística

Finalitzen
les maniobres
a Talarn

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat, a través
de la direcció general de Turisme, destina a Lleida 576.191 euros de l’impost sobre les estades
en establiments turístics, que es
dedicaran a projectes de foment
del turisme a la demarcació.
Així, s’han concedit 225.000
euros a Organyà, una ajuda de
173.686 euros al Pallars Sobirà
i 177.504 euros a Sant Llorenç
de Morunys. A tot Catalunya, la
Generalitat ha concedit un total
de tres milions d’euros.

❘ TALARN ❘ Mig miler d’alumnes
de l’acadèmia general bàsica de
suboficials (AGBS) de Talarn
van concloure ahir les maniobres que van iniciar dilluns passat a les comarques del Pirineu
de Lleida. Dijous a la tarda, van
fer servir helicòpters militars
per portar a terme els exercicis.
Fonts de l’acadèmia de Talarn
van indicar que hi haurà noves
maniobres militars a partir del
dia 20 d’aquest mateix mes de
novembre.

Helicòpters dijous a les maniobres al Pallars Jussà.
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MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

El saló DeNuvis
porta innovació a les
cerimònies familiars
10.00

LLEIDA.
FIRA DE LLEIDA.
CAMPS ELISIS. 4 €

Fins demà, el saló DeNuvis ofereix una
àmplia gamma de propostes en vestits, complements i serveis entorn dels
casaments i les cerimònies familiars. A
banda de l’activitat comercial, els assistents hi trobaran demostracions, desfilades de moda, actuacions i exhibicions
sobre diferents aspectes d’aquestes celebracions. Entre aquests, avui al matí,
l’artista lleidatà Toni Uceda pintarà el
vestit que va utilitzar Miss Univers Lleida, Laura Millera, amb una imatge de
la Seu Vella.

09.00

BALAGUER. TOT EL MUNICIPI.

Teatre i Sopa de Cabra
Després d’un matí d’esports, swing i
exposició de bonsais, a la tarda arriba la màgia del Mag Txema, concert
i ball amb l’orquestra Venus i cine infantil. A les 22.00, representació de
l’obra Homes, de Carol López i Sergi
Belbel, cine, revetlla i el concert del
grup Sopa de Cabra, a la mitjanit.

10.00

MOLLERUSSA. OFICINA JOVE DEL PLA.

Mercat d’intercanvi
Se celebra un mercat d’intercanvi
per a la campanya El Gran Recapte
d’Aliments. Els usuaris podran adquirir roba i altres articles a canvi
d’aliments no peribles.

10.00

TALARN. PALLARS JUSSÀ. CENTRE.

Fira de Sant Martí
Animada fira que en rememora una
altra d’antiga, dedicada al bestiar. A
més de l’activitat comercial, hi haurà
actuacions de circ, tallers, un dinar
popular i intercanvi de xapes.

10.00

BELLPUIG. CENTRE.

Toni Uceda pintarà avui aquest vestit al certamen.

EXPOSICIONS I GALERIES
MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. C/ CAVALLERS, 31

Fams i abundàncies. Recorre l’evolució de Catalunya a partir de la fam
i la lluita per evitar-la. Consta de catorze àmbits amb més de seixanta
objectes cedits per museus de la Xarxa. Fins al 19 de novembre.
SALA GÒTICA DE L’IEI. LLEIDA. PL. CATEDRAL, S/N

I am able. Projecte artístic, documental i participatiu de Quim i Jesús
Vilamajó, que pretén trencar barreres, tòpics i prejudicis sobre el paper
de les persones amb discapacitat. Fins al 3 de desembre.
CELLER MAS BLANCH I JOVÉ. LA POBLA DE CÉRVOLES

Amb A d’amic. Commemora el desè aniversari de la mort del pintor
resident a Agramunt Josep Guinovart. Fins al 12 de desembre.
QUIOSC GALLERY. TREMP. PS. PARE MANYANET, 34

Fabien Chevillotte. Mostra diversa de l’artista francès, que treballa la
pintura i la ceràmica. Visitable fins al 16 de desembre.
BOÍ. BALNEARI DE CALDES DE BOÍ

85 motos de carretera de 1939-1985. Fins al 31 de desembre.
MUSEU COMARCAL. CERVERA. C/ MAJOR, 115

Diàlegs amb la Casa Duran: Absències i presències. Joanpere Massana s’aproxima a les mirades i veus dels nens, amb el joc com a recurs
artístic, en diferents espais i temps. Fins al 15 de gener.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT, S/N

Guinovart: Cos percepció i resistència. Mostra diverses peces que
comparteixen la singular expressió de la corporeïtat del pintor, els traços del qual, ferotges a vegades, generen obres potents. Fins al 17 de
febrer.

Fira Festa de la Conserva

17.00

GOLMÉS. SALA DR. BAIGET.

Correllengua a Golmés
El Correllengua finalitza amb un
taller sobre l’escriptora i dibuixant
Lola Anglada, que inclou un concurs
de dibuix per a totes les edats, titulat Dibuixa el somni de la Lola.

VISITES

11.00

ISONA I CONCA DELLÀ. MUSEU. 7,5/9,5 €

Jaciment de dinosaures
El museu organitza cada dissabte
una visita guiada al jaciment de dinosaures de Basturs, que continua
després al mateix museu. Reserves
al telèfon 973 665 062.

ESCENES

19.00

LLEIDA. TEATRE L’ESCORXADOR. 5 €

‘Terminal 5 Destinació...’
El col·lectiu Bordeta Escènic participa en la Mostra d’Arts Escèniques
amb Terminal 5 Destinació Las Vegas,
una comèdia en català i castellà que
se situa en un aeroport, on un grup
de passatgers està atrapat per una
tempesta. Les confidències s’aniran
obrint pas.

22.00

TÀRREGA. TEATRE ATENEU. 7 €

‘La gata salvatge’

JORNADES

MÚSICA

09.30

12.00

Estudis de l’Alt Urgell

Orgue i soprano

Se celebra la IV Jornada d’Estudis de
l’Alt Urgell, que ja compta amb setze
comunicacions d’investigació sobre
diversos aspectes de la comarca.

El Festival Orgues de Ponent i del
Pirineu arriba amb la soprano Maria
Altadill i Miquel González a l’orgue,
per interpretar obres de Monteverdi, Bach, Krebs, Vivaldi i Händel.

ALINYÀ. ALT URGELL. IDECAU. GRATUÏT.

FAMILIAR

10.30

La companyia BAT, amb La gata salvatge, una comèdia de Maribel Masip dirigida per Joan Ribó. Un amagat bar de carretera, que freqüenten
homes casats, veurà alterada la seua
rutina per un fet inesperat.

TALARN. ESGLÉSIA PARROQUIAL.

22.30

LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 15 €

SOLSONA. CAL PORRER, AJ. I BIBLIOTECA.

Llibres d’artista
Llibres d’artista per a famílies: experimentem és la jornada que proposa
la Biblioteca de Solsona. Durant el
matí, hi haurà tallers inspirats en
Bruno Munari, Katsumi Komagata i
Kvèta Pacovská, abans de finalitzar
les Jornades del Llibre d’Artista, que
durant dos dies s’han portat a terme
per a professionals i docents.

LLEIDA. TEATRE L’ESCORXADOR.

‘Constructors de cabanes’

Fotografies antigues a l’exposició del Castell del Remei.

47

Aquest cap de setmana, Bellpuig
celebra la Fira Festa de la Conserva, una mostra de productes agroalimentaris en conserva com ara
fruites, verdures, melmelades i d’altres. El programa es completa amb
tallers d’elaboració, conferències i
animació.

12.00

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

FIRES I FESTES

GUIA

Lleida s’incorpora al festival El Més
Petit de Tots amb l’obra Hi Ha Hutten Bouwers (Constructors de cabanes), de la companyia holandesa de
dansa De Stilte. Un home i una dona creen un univers ple de sol, vent,
pluja i neu, en el qual les fronteres
desapareixen.

Mariola Membrives

Dins del Festival Jazz Tardor, la cantaora i actriu Mariola Membrives
proposa un passeig per unes versions molt personals en les quals
el flamenc i el jazz van de la mà. El
resultat és una singular experiència
musical, molt ben acompanyada
per músics de prestigi.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

