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La Seu vol
recuperar
documents
esportius històrics
La Seu d’Urgell va acollir ahir
la presentació de la campanya
‘Fem memòria esportiva a la
Seu i a l’Alt Urgell’ que té com a
objectiu la recuperació, digitalització i preservació d’imatges
i documentació històrica de la
Seu d’Urgell i comarca. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va manifestar que “amb
aquesta campanya es pretén
recollir fons documental”.

Jornada de treball
de l’Ateneu
Cooperatiu de l’Alt
Pirineu i Aran
L’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, dins de les actuacions de la Taula territorial per
a l’articulació conjunta de l’economia social, va celebrar ahir
la jornada de treball sobre el
“Desenvolupament estratègic
del tercer sector” a càrrec del
consultor social Fernando Fantova. L’objectiu era aportar una
visió estratègica sobre el tercer
sector.

El Consell del Segrià veu
imminent l’inici de l’ampliació
de l’abocador de Montoliu
El contracte es preveu que es signi en 15 dies
El contracte de gestió i
d’obres d’ampliació del
Centre de Tractament de
Residus del Segrià, adjudicat
a les empreses Romero Polo
i Valoriza, està valorat en la
xifra de 122 milions d’euros.
Lleida
REDACCIÓ
La presidenta del Consell Comarcal del Segrià, Maria José Invernon, va afirmar ahir que amb tota
probabilitat el contracte de gestió
i ampliació del Centre de Tractament de Residus del Segrià, ubicat a Montoliu de Lleida, es signarà amb l’empresa adjudicatària
(Romero Polo i Valoriza) en uns
15 o 20 dies.
Un cop es signi el contracte
l’inici de les obres d’ampliació i
millora de les instal·lacions serà
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imminent, indicà Invernon. Les
primeres obres consistiran en la
construcció del nou vas que farà

de dipòsit de brossa i dels murs
de contenció.Cal recordar que
aquest contracte està valorat en

122 milions d’euros. L’obra de millora i ampliació acumula molts
mesos de retard ja que la tramitació del concurs ha comportat
la presentació de nombrosos recursos per part d’empreses que
optaven i fins i tot ha arribat als
tribunals, que encara no han dictaminat.
L’alcalde de Montoliu, Daniel
Farré, afirmava fa mesos que
aquest concurs s’havia convertit
en un “embolic” i insistia en què
l’ampliació “és de màxima urgència”.
El Consell Comarcal del Segrià va celebrar ahir una sessió
plenària on va donar llum verda
al conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal i els Ajuntaments d’Alcarràs, Gimenells i el
Pla de la Font i la Granja d’Escarp
per senyalitzar rutes de BTT.

Els preus
pugen una
dècima al març
a Lleida i l’IPC
és del 1,3%
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Més de 230 explotacions
agràries de Lleida, amb el
‘Benvinguts a Pagès’
Amb la tercera edició del Benvinguts a Pagès, el món rural català es prepara per viure de nou
un cap de setmana de portes
obertes en explotacions agràries
i propostes originals en restaurants, allotjaments i activitats
per rebre milers de visitants que
podran descobrir la pagesia, el
producte i la gastronomia de
proximitat arreu de Catalunya. A

la demarcació de Lleida, les inscripcions de cases de pagès, establiments i activitats han augmentat un 17% respecte de l’any
passat: en total, les comarques
lleidatanes oferiran un total de
231 propostes diferents entre
explotacions agrícoles que obriran les seves portes als visitants
i allotjaments que faran ofertes
especials.

Els preus van pujar una dècima al març en relació amb
al febrer a Lleida i van deixar
una inflació anual de l’1,3%,
una dècima per sobre de la
taxa registrada al febrer, segons dades publicades per
l’institut d’estadística espanyol. Al conjunt de Catalunya,
els preus al març van pujar
també una dècima en relació amb al febrer i van deixar
una taxa d’inflació anual de
l’1,5%, també una dècima
superior a la registrada el
mes anterior i la més alta de
l’Estat en el rànquing autonòmic.
L’alça de la taxa d’inflació
aquest març s’explica sobretot per l’evolució dels preus
de les verdures fresques i les
llegums, els carburants i l’impacte de la Setmana Santa,
que ha provocat una alça de
preus dels paquets turístics.
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La poma Golden de la SAT
Bellfruit, la millor valorada
pels consumidors
L’organització agrària JARC va
entregar ahir un guardó a la poma Golden millor valorada pel
panell de consumidors, en un
tast que es va celebrar a Lleida
en el marc d’una jornada per potenciar i donar més visibilitat a la
qualitat en la producció de fruita. Més d’un centenar d’assistents a l’acte, van valorar les cinc
pomes finalistes del Premi In-

ternacional Millor Poma Golden
2018, determinant que la poma
de la SAT Bellfruit és la que més
destaca pel seu sabor, i per la seva textura ferma i crocant.
SAT Bellfruit fou constituïda fa
45 anys a Bellpuig. Actualment,
aplega a 30 associats de les comarques de l’Urgell i el Pla d’Urgell. Centra la seva producció en
el cultiu de pomes.
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Xavier Monge presenta su disco
‘Poemes dispars’ en Tàrrega
En el Tàrrega Sona junto a la vocalista Viktorija Pilatovic
El ciclo de conciertos Tàrrega Sona 2018, organizado por la Regidoria de cultura de la capital del
Urgell, acoge hoy, a partir de las
22.00 horas en el local de la Societat Ateneu, el concierto del
pianista de Balaguer Xavier Monge, uno de los principales exponentes del jazz catalán actual,
que interpretará piezas de su último disco Poemes dispars, que
incluye composiciones basadas
en textos de poetas norteamericanos como T.S. Eliot, Ezra Pound
o Charles Bukowski. La voz la
pondrá la prestigiosa solista lituana Viktorija Pilatovic y les acompañarán Rai Ferrer (contrabajo),
Jaume Sanchis (saxo tenor) y Roger Gutiérrez (batería).
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La OJC lleva ‘Carmina
Burana’ a Tremp y Bellpuig
FOTO: Oriol Cárceles / Xavier Monge y Viktorija Pilatovic
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El show ‘Nacidos para bailar’
de Los Vivancos llega a la Llotja
Una mezcla de danza, humor,
artes marciales, virtuosismo musical y equilibrismo. Esta es la
combinación que ofrece Nacidos
para bailar, el último espectáculo de la compañía Los Vivancos,
que actuará hoy sábado 14 de
abril a las 21.00 horas al Teatre
de la Llotja de Lleida. Los Vivancos, que actuarán por tercera
vez en la ciudad, plantean un
‘show’ integral con flamenco,
heavy-metal y una orquesta sinfónica con actuaciones musicales en directo.
Una vez transcurridos 10 años
de gira ininterrumpida y de haber actuado en más de 35 países
ante 2 millones de espectadores,
Los Vivancos llega a Lleida para
presentar Nacidos para bailar,
su tercer espectáculo. Después
de Siete hermanos y Aeternum,

previstas para el fin de semana.
Hoy (20.00 horas) se representa
en el Teatre La Lira de Tremp y
mañana (19.00 horas) en el Teatre Armengol de Bellpuig.

El leridano Miquel del
Águila compite por el título
de mejor tirador de cerveza

Arranca la
Fiesta del
Marisco del
Centro Galego
Ayer se inauguró una nueva edición de la Fiesta del Marisco, organizada por OjDC Eventos y que
cuenta con la colaboración del
Centro Galego de Lleida. La fiesta
se desarrollará hasta este domingo 15 de abril en la explanada situada al lado del Camp d’Esports.

La Orquestra Julià Carbonell y los
coros del Orfeó Lleidatà estrenarán la versión de Carmina Burana para grupos de percusión y
dos pianos en las actuaciones
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los hermanos Vivancos (Elías,
Aaron, Judah, Cristo, Josua, Josué e Israel) se adentran en el
que ellos denominan “fusión extrema”, un cóctel con ingredientes como el flamenco, las artes

marciales, el ballet y una música
que fusiona las raíces con la modernidad. Nacidos para bailar
cuenta con la colaboración escenográfica de Eduardo García,
técnico aeroespacial de la NASA.

Este lunes 16 de abril se celebra
en Barcelona el Campeonato Estrella Galicia de tiraje de cerveza
de Catalunya, en el stand de la
marca cervecera del Salón Alimentaria 2018, en el que participarán 20 hosteleros, 19 de ellos
de la provincia de Barcelona y
un único representante de Llei-

da, Miquel del Águila Martínez,
del bar Racó Ibèric de Balaguer.
El vencedor y el subcampeón
accederá a la final estatal que se
celebrará en Madrid en el marco
del Salón de Gourmets, mientras que los cinco finalistas recibirán como premio su peso en
cerveza.

