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Robots per a 106 escoles rurals i
tenis taula en 14 centres de Lleida
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Mollerussa, seu d’un campionat
eqüestre amb més de 200 cavalls
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R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Cinc capitals de comar-
ca de Lleida podran destinar 
a obres part del superàvit que 
van generar el 2017. Balaguer, 
Tremp, la Seu d’Urgell, Solso-
na i Vielha s’acolliran al decret 
estatal que permet destinar-lo a 
“inversions financerament sos-
tenibles” (vegeu el desglossa-
ment) i incorporaran als pressu-
postos actuacions que sumaran 
2,5 milions d’euros. Cervera no 
ha tancat encara els comptes de 
l’any passat, i per la seua part 
la resta de capitals lleidatanes 
destinarà els romanents de tre-
soreria a amortitzar crèdits.

Entre les capitals que poden 
invertir el superàvit, destinaran 
a obres al voltant de la meitat 
dels romanents. La resta haurà 
de sufragar obres de l’any pas-
sat, es destinarà a liquidar deu-
te o es reservarà com a fons de 
contingència. Balaguer, la Seu, 
Solsona i Vielha encara han de 
decidir a quines obres destina-
ran la part dels romanents que 
poden invertir.

Només l ’a juntament de 
Tremp, amb prop de 700.000 
euros de superàvit, ja ha deci-
dit que n’utilitzarà 388.000 en 
actuacions com dotar el camp 
de futbol de gespa artificial, 
millorar l’enllumenat del car-
rer Montllobar i fer millores a 
la pavimentació, clavegueram 
i enjardinament a la zona dels 
habitatges de Valldeflors.

En el cas de Balaguer, serà el 
primer any en què podrà apli-
car el superàvit a obres a l’ha-
ver liquidat prop de tres milions 

MUNICIPIS FINANÇAMENT LOCAL

Cinc capitals de comarques podran destinar  
a obres 2,5 milions del superàvit del 2017
Balaguer, Tremp, la Seu, Solsona i Vielha s’acullen al decret que permet destinar-los a inversions 
“sostenibles” || Cervera no ha tancat els comptes i la resta l’utilitzarà per liquidar deute municipal

Vista de Tremp, un dels municipis que invertirà el superàvit.

LLEONARD DELSHAMS

LES CLAUS

Retard aquest any
z Les condicions per invertir s’es-
tablien fins ara de forma anual a 
través de la llei d’acompanyament 
dels pressupostos de l’Estat. Al no 
haver-los aprovat encara, el Go-
vern la va renovar a finals de març 
amb un decret.

La reforma local de l’Estat
z La reforma local de l’Estat va es-
tablir el 2013 que els romanents 
de tresoreria dels ajuntaments 
s’havien de destinar a liquidar 
deute, al principi sense opció a 
invertir-los mentre quedessin crè-
dits per saldar.

Suavitzar les restriccions
z La forta restricció inicial va donar 
pas a anomalies, com el fet que 
ajuntaments sanejats haguessin 
de liquidar crèdits de forma anti-
cipada i, en ocasions, assumir re-
càrrecs per això. El Govern va obrir 
llavors la porta que municipis que 
compleixen criteris de sosteni-
bilitat financera puguin invertir 
romanents.

“Financerament sostenibles”
z L’Estat exigeix que el superàvit 
es destini a inversions “finance-
rament sostenibles”, la qual cosa 
implica que no generin despeses 
posteriors o que contribueixin a 
reduir costos, com per exemple 
amb enllumenat de baix consum.

Més inversions possibles
z El decret amplia els usos pos-
sibles per al superàvit municipal 
respecte a anys anteriors, i inclou 
des de clavegueram i aigua pota-
ble fins a promoció turística, infra-
estructures de transport i actuaci-
ons mediambientals.

Inversions per decidir
z El retard per part del Govern i les 
noves normes sobre en què gastar 
el superàvit fa que cap de les capi-
tals que poden invertir-lo excepte 
Tremp no hagin decidit encara 
quin ús donar-li.

Despesa corrent
z L’Associació Catalana de Munici-
pis (ACM) reclama que el superàvit 
que generen els ajuntaments pu-
gui utilitzar-se també en despesa 
corrent i polítiques socials i de cre-
ació d’ocupació.

Altres crítiques dels alcaldes
z Alcaldes de capitals lleidatanes 
van qüestionar les exigències 
d’amortització de deute per part 
del Govern. Les veuen excessives 
i les consideren un subterfugi de 
l’Estat per tal de reduir el deu-
te públic del conjunt d’Espanya 
i complir els objectius de la Unió 
Europea a costa de l’esforç d’ajun-
taments i comunitats autònomes, 
i sense fer retallades a l’adminis-
tració estatal.

Eliminen un pas a nivell a Vilanova de la 
Barca i en queden 21 a la línia de la Pobla

INFRAESTRUCTURES SEGURETAT

❘ VILANOVA DE LA BARCA ❘ Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) 
ja ha acabat els treballs per a 
l’eliminació d’un pas a nivell 
de la línia de la Pobla a l’altu-
ra de Vilanova de la Barca i 
actualment, en queden vint-i-
en servei a la xarxa ferrovià-
ria de  Lleida al Pallars Jussà. 
Segons FGC, tots compleixen 
les condicions de protecció que 
estableix la normativa vigent. 
Fonts de l’empresa pública van 
explicar que, segons el que es-

tablia el conveni firmat amb el 
consistori d’aquesta localitat 
del Segrià, els treballs per su-
primir-lo també han comportat 
la millora i l’eixamplament del 
camí que circula paral·lel a les 
vies i que connecta amb un al-
tre pas a nivell que es troba a 
300 metres de distància.

D’aquesta manera, FGC se-
gueix una política per elimi-
nar-los tots, mitjançant pro-
cessos de negociació amb els 
municipis afectats. 

Des que l’any 2005 la línia 
de la Pobla de Segur es va 
traspassar de l’Estat a la Ge-
neralitat, s’han retirat un to-
tal de quatre passos a nivell i 
actualment s’estan redactant 
els projectes per poder supri-
mir-ne set més de la xarxa. 
D’altra banda, Ferrocarrils de 
la Generalitat ha portat a ter-
me millores tècniques a tots 
els passos a nivell de la línia 
per incrementar la seguretat 
durant tots aquests anys.

de deute i haver deixat enrere 
el pla d’ajustament. El pressu-
post per al 2018, encara pen-
dent d’aprovació al ple, haurà 
d’incorporar al capítol d’obres 
uns 180.000 euros procedents 
de romanents de tresoreria del 
2017.

La Seu d’Urgell és la capi-
tal que destinarà més diners a 
obres amb càrrec al superàvit de 

l’any passat. L’ajuntament el cal-
cula en 2,2 milions, dels quals 
1,3 milions seran per a inversi-
ons. L’alcalde, Albert Batalla, va 
indicar que suposarà incorpo-
rar un nou bloc d’actuacions al 
pressupost del 2018, amb obres 
pendents de determinar.

Vielha va tancar el 2017 amb 
un superàvit d’1,3 milions, dels 
quals preveu destinar a obres 

financerament sostenibles uns 
410.000. “Estem valorant quin 
ús donar a aquests diners”, va 
apuntar l’alcalde, Juan Antonio 
Serrano. Solsona, per la seua 
banda, acumula un superà-
vit d’uns 400.000 euros, dels 
quals preveu destinar 210.000 
a obres. Al seu torn, Tàrrega, 
les Borges i Sort tenen un es-
talvi net positiu i han liquidat 

gran part del deute, però l’ús del 
superàvit està subjecte a com-
plir els objectius dels respectius 
plans d’ajustament econòmic 
i financer. També Mollerussa 
el destinarà a amortitzar crè-
dits malgrat no estar subjecte 
a pla d’ajustament, i al Pont de 
Suert, el romanent de 60.000 
euros es destina a aquesta ma-
teixa finalitat.

Llorens defensa la PAC a la UE ■ El diputat per Lleida i president 
de la Comissió d’Agricultura del Congrés, José Ignacio Llorens 
va defensar ahir a Brussel·les la “necessitat” que la nova PAC 
–l’actualment vigent finalitza el 2020– segueixi mantenint els 
ajuts directes als productors i que es financin amb fons europeus.
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X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ La robòtica arribarà el 
curs que ve a 3.700 alumnes dels 
106 col·legis agrupats en tren-
ta-una zones d’escolarització 
rural de Lleida i setze escoles 
de la demarcació participen en 
una prova pilot per impulsar el 
coneixement del tenis taula. El 
primer d’aquests projectes és 
una iniciativa amb la qual els 
estudiants podran aprendre 
amb els cinc-cents robots Edison 
que es repartiran i cada centre 
tindrà entre quatre i sis robots 
com a mínim. Amb aquests, po-
dran aprendre programació i es 
podran utilitzar en totes les as-

signatures d’Educació Infantil i 
Primària. El delegat d’Ensenya-
ment, Miquel Àngel Cullerés, va 
assegurar que la robòtica ja es 
va implantar l’any passat a les 
escoles de Lleida que acullen 
alumnes amb dificultats socio-
educatives. Per la seua part, la 
directora general d’Educació 
Infantil i Primària, Carme Or-
toll, va explicar que el projecte 
va sorgir amb una resolució del 
Parlament del 2016 que plante-
java que s’havia d’avançar “que 
tots els estudiants adquirissin 
competències per crear noves 
tecnologies”. Ortoll va assegu-
rar que amb aquesta iniciativa 

volen potenciar també l’inte-
rès de les nenes pels estudis més 
tècnics. El diputat provincial i 
alcalde de les Borges, Enric Mir, 
va apuntar que es tracta “d’un 
projecte d’equilibri territorial”, i 
al seu torn l’edil d’Ensenyament 
de la Paeria de Lleida, Rosa Ma-
ria Salmerón, va afirmar que 

“invertir en l’ensenyament és 
invertir en el futur”.

En relació amb el tenis taula, 
334 alumnes de catorze escoles 
de la Noguera, el Pla, les Gar-
rigues, Segrià i Segarra formen 
part d’una iniciativa per al co-
neixement d’aquesta disciplina 
a l’ensenyament públic i que 
compta amb la col·laboració de 
la federació catalana de tenis 
taula. Ortoll va explicar que 
aquest any hi participen 334 
alumnes de cinquè i sisè de Pri-
mària i que el curs que ve volen 
ampliar-ho a escoles com les de 
Vielha o el Pont, entre d’altres, i 
arribar als cinc-cents alumnes.

Els robots de les escoles rurals i, a la dreta, Cullerés jugant amb el president de la federació de tenis taula a Lleida.

ÒSCAR MIRÓNÒSCAR MIRÓN

Robots per a 106 escoles rurals i tenis 
taula en catorze centres de Lleida
Cada col·legi tindrà entre quatre i sis màquines autòmats, que es podran utilitzar 
en totes les assignatures || Uns 3.700 alumnes participaran en aquest projecte

ENSENYAMENT INICIATIVES

Feina a Andorra per al 
25% dels usuaris d’un pla 
d’ocupació de la Seu
Iniciativa de l’oficina del SOC de l’Alt Urgell

TREBALL PROJECTES

Imatge de l’oficina del SOC a la Seu d’Urgell.

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’oficina del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Seu ha trobat feina 
per a 168 veïns de la comarca i 
42 d’aquests llocs de treball són 
a Andorra, una xifra que repre-
senta el 25% del total. Aquesta 
actuació s’emmarca en un pla 
pioner del SOC a Catalunya 
per millorar la inserció laboral 
de persones que busquen feina 
de manera activa. Tècnics de 
l’oficina, que dóna servei a l’Alt 
Urgell i la Cerdanya lleidatana, 
visiten les empreses que oferei-
xen treball i porten a terme un 
seguiment individualitzat de la 
persona que busca ocupació per 
conèixer-ne el perfil, de manera 
que “la intermediació sigui més 

efectiva”. Des de l’oficina de la 
Seu han portat a terme una im-
portant tasca de prospecció amb 
empreses d’Andorra i això s’ha 
traduït en un total de 187 llocs 
de treball.

La directora de l’oficina del 
SOC a la Seu, Elisa Farré, va 
explicar ahir que “treballen di-
àriament” per poder cobrir-los 
“tots” amb gent de la comarca 
però que “no és fàcil ja que a 

C. SANS

l’hora de la veritat no hi ha gaire 
gent que compleixi els requisits 
de formació i experiència que 
demanen els empresaris andor-
rans”. Farré va apuntar que pre-
paren una sessió d’entrevistes 
“per cobrir quaranta-vuit llocs 
de treball per a la temporada 
d’estiu en un hotel a Andorra” 
i que de moment ja han selecci-
onat trenta persones i esperen 
cobrir la resta de vacants amb 

veïns de les comarques de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya”. 

L’oficina del SOC compta 
amb 1.209 inscrits i Farré es va 
mostrar convençuda que el pla, 
pel qual ja han mostrat també 
interès les oficines de Tremp i 
Vielha, “és un èxit” i va apun-
tar que l’objectiu “és generar 
confiança entre els empresaris 
i mostrar-los que som una bona 
agència de col·locació”.

TEMPORADA
Entrevistes per cobrir 48 
llocs a l’estiu en un hotel a 
l’altra banda de la frontera 
hispanoandorrana

Empresaris i entitats 
debaten sobre  
el turisme

JORNADES

❘ TREMP ❘ El Patronat de Turis-
me de la Diputació i les em-
preses turístiques que desen-
volupen la seua activitat a les 
comarques de muntanya van 
participar ahir en les jorna-
des Inter-Pirineus, que es van 
celebrar a Tremp, un espai 
de treball i debat entre em-
presaris i entitats. La trobada 
té com a objectiu el foment 
de la relació entre les diver-
ses empreses i la creació de 
productes nous.

Conveni per 
consolidar el 
campanar de Gessa

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ El Conselh Generau 
i l’EMD de Gessa han firmat 
un conveni per consolidar el 
campanar d’aquesta població 
en col·laboració amb la Di-
putació. L’acord preveu que 
el Conselh i l’EMD aportin 
34.500 euros cada un. D’altra 
banda, l’administració ara-
nesa va aprovar de forma ini-
cial el projecte per reparar 
el campanar de la localitat 
de Bossòst.

Nou carregador de 
vehicles elèctrics  
a les Valls d’Àneu

SERVEIS

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Catalu-
nya-La Pedrera ha instal·lat 
un punt de càrrega de cotxes 
elèctrics al centre MónNa-
tura Pirineus de les Planes 
de Son i serà el primer esta-
bliment de les Valls d’Àneu 
a disposar d’un carregador 
d’aquest tipus, de la marca 
Tesla, i passa a formar part 
de la xarxa d’espais de càrre-
ga de la qual disposa aquesta 
empresa tecnològica.

Els socialistes volen 
mesures per evitar 
que tanquin col·legis

EDUCACIÓ INFANTIL

❘ LLEIDA ❘ El diputat del PSC Òs-
car Ordeig va demanar ahir 
mesures per evitar que tan-
quin les escoles de la Pobla 
de Cérvoles i la de les Ven-
toses (vegeu SEGRE d’ahir). 
Ordeig va dir que això “és el 
reflex d’un model de país que 
oblida la Catalunya interior”. 
Des d’Ensenyament van dir 
que a la primera “hi podria 
haver un empadronament” 
que salvaria el centre.

PLA PILOT
Fins a 334 estudiants de la 
Noguera, les Garrigues,  
el Pla, Segrià i Segarra 
practiquen tenis taula

43459a7febee2768f1711999238878fb17033
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S’inventa l’ofegament de la 
seua dona a Torres de Segre
Va dir que va caure al riu amb dos persones més i Interior estudia 
multar-lo || Van activar 3 dotacions de bombers i un helicòpter

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

A. GUERRERO
❘ TORRES DE SEGRE ❘ Tres dotacions i 
un helicòpter dels Bombers de 
la Generalitat es van desplaçar 
ahir a la tarda fins a Torres de 
Segre quan un home va trucar 
al telèfon d’emergències 112 
per alertar que la seua dona 
s’estava ofegant a l’haver cai-
gut al riu amb dos persones 
més que s’hi havien tirat per 
rescatar-la. Era un avís fals. Els 
Mossos d’Esquadra van localit-
zar la dona al cap d’una hora al 
seu lloc de treball. La falsa tru-
cada d’emergència pot acabar 
en una sanció econòmica per a 
l’autor. Els Bombers de la Ge-
neralitat, com fan en cada ser-
vei, redactaran un informe que 
s’enviarà a la direcció general 
de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments del depar-
tament d’Interior, que estudi-
arà el cas i determinarà si s’ha 
d’obrir un expedient sanciona-
dor. Val a tenir en compte que 
els Bombers van rebre l’avís a 
les 16.50 hores i van iniciar la 

recerca per terra i aire al tram 
entre Torres de Segre i Aitona. 
No els van desactivar fins les a 
18.10 hores i tan sols l’activació 
d’un helicòpter representa una 
despesa de més de 2.000 euros 
per hora, a la qual cosa s’ha de 
sumar els efectius desplaçats. 
Per la seua part, els Mossos 

d’Esquadra també faran una 
minuta. 

Import
Tampoc és descartable que 

el 112 investigui el cas. En situ-
acions similars es preveu mul-
tes que van des dels 601 fins 
als 60.000 euros.

BOMBERS

Imatge d’arxiu d’un helicòpter de Bombers.

ERC

ERC preveu guanyar representació ■ L’actual alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, i candidat d’ERC per a les prò-
ximes municipals va assegurar que l’objectiu de la formació 
és consolidar i incrementar el nombre de regidors.

Apicultors de Lleida preveuen una de 
les millors campanyes de l’últim lustre

APICULTURA PRODUCCIÓ

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ Els apicultors de Llei-
da preveuen una de les millors 
campanyes de producció de 
mel dels últims cinc anys. Les 
abundants pluges d’aquest mes 
d’abril i les altes temperatures 
que s’han registrat aquests 
últims dies afavoreixen una 
gran producció de mel i de 
molta qualitat, “sempre que 
aquestes condicions segueixin 

igual durant els pròxims quin-
ze dies”, va assegurar el presi-
dent de l’entitat d’Apicultors 
de Lleida, Josep Maria Bonet. 
Va afirmar que a les Garrigues 
l’increment de producció os-
cil·larà en un 15 per cent més 
respecte a l’any passat, entre 
un 20 i 30 per cent a la No-
guera i fins a un 50 per cent 
al Pallars. A Lleida es preveu 
arribar fins als 300.000 quilos 

de mel de romer (700.000 qui-
los a Catalunya), i dels 80.000 
als 100.000 quilos de mel de 
mil flors. D’altra banda, Bonet 
va assegurar que la producció 
de mel que millor resultat ha 
donat els últims exercicis és la 
d’alfals, que es recull del juny 
al setembre. “És una de les més 
segures perquè és de regadiu i 
fa calor, la qual cosa implica 
una garantia anual”, va dir.

Balaguer crea una 
marca promocional 
per a la ciutat

INICIATIVES PROMOCIÓ

E. FARNELL
❘ BALAGUER ❘ Som Balaguer és 
la nova marca de ciutat que 
ha impulsat el consistori per 
englobar tots els actius de 
la capital de la Noguera. La 
marca o imatge preveu en-
globar tots els sectors, des 
del turisme fins als serveis, 
activitats lúdiques o esporti-
ves i la cultura, entre d’altres. 
L’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, 
va explicar que l’objectiu és 
disposar d’una “imatge de 
ciutat de promoció concreta” 
i que la gent relacioni Bala-
guer amb una gran llista de 
productes i actius. 

“Durant els últims anys 
estem treballant molt inten-
sament per potenciar turís-
ticament la ciutat, però no 
podem quedar-nos només 
en el turisme, hem d’anar 
més enllà”, va explicar Vi-
dal. Segons va apuntar el 
primer edil, fa anys la ciutat 
disposava d’una marca, Viu 
Balaguer, encara que només 
estava vinculada a algun 

sector en concret de la ciu-
tat. “Ara el que pretenem és 
que quan es vegi la imatge 
Som Balaguer s’associï a la 
Som Cultura, Som Qualitat, 
Som Turisme, Som Oci o Som 
Serveis, entre d’altres”, va 
assenyalar.

En aquest sentit, la nova 
imatge es presentarà dissabte 

que ve a la inauguració de la 
Fira Q. Per la seua banda, el 
consistori ja ha editat part del 
material promocional, plans 
turístics i altres objectes amb 
la nova marca així com dife-
rents productes de marxan-
datge que ja contenen el logo 
que identifica la capital de la 
Noguera.

SECTORS
Englobarà el turisme, els 
serveis, la cultura o les 
activitats lúdiques i 
esportives de la capital
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L’exposició de llibres del Col·legi d’Arquitectes estarà oberta fins divendres que ve.

Guanyadors del concurs ‘BiblioPunt’ a la biblioteca d’Alpicat. El ‘drac’ de la companyia JAM, protagonista ahir a Torrefarrera.

Roses grogues solidàries de l’Associació Alba al consell del Jussà. Llibre institucional de les Borges, obra de Toni Prim i Marc Macià.

MAGDALENA ALTISENT

AJUNTAMENT D’ALPICAT AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

J.BALLABRIGA/R.BANYERES
❘ LLEIDA ❘ Escriptors i llibreters es-
taven ahir cansats però radiants 
després d’un Sant Jordi redó, 
amb vendes que ja van arrancar 
a finals de la setmana passada. 
De fet, els beneficiosos efectes 
del dia del llibre seguien ahir, 
almenys per als que s’atansessin 
fins a la seu del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya a Llei-
da. En el marc de la Setmana 
del Llibre d’Arquitectura, una 
singular exposició oberta fins 
divendres de llibres, butlletins 
i revistes sobre arquitectura  
–disposats sobre el terra de la 
sala– permet al visitant interes-
sat consultar-los o fins i tot em-
portar-se’ls de forma gratuïta en 
una autèntica invitació a com-
partir la passió per les lletres i 
la ciència arquitectònica.

D’altra banda, entre els es-
criptors de la diada destacaven 
dos noms propis, Montse San-
juan i Pep Coll, que van liderar 
la llista d’autors de Lleida més 
venuts, també al costat de Marta 
Alòs, Lluís Foix, Rafa Melero o 
Albert Villaró, entre d’altres. 
Pep Coll va viure la jornada al 
matí a Lleida i, a la tarda, a Bar-
celona. “Vaig firmar llibres a 
quatre llibreries de la zona de 
rambla Catalunya i passeig de 
Gràcia i hi havia moments en 
què no es podia passar de gent”, 
recorda l’escriptor pallarès. Es 
va trobar amb autèntics fans de 
la seua obra. “Hi va haver gent 
que venia amb tots els meus lli-
bres perquè els firmés i fins i tot 
un senyor em va entregar una 
llarga carta de la seua esposa 
en què aquesta es disculpava 
per no poder venir en persona 
i que, si us plau, li dediqués el 
llibre”, va recordar l’autor d’Al 
mateix riu d’Heràclit, una de 
les obres de Sant Jordi a Lleida.

Una ‘sergent’ d’èxit
Per la seua part, Montse San-

juan va assegurar que “aquest 
cop ha estat la que he treballat 
més firmant exemplars”. Memò-
ria mortal, la tercera entrega de 
les aventures policials de la ser-
gent dels Mossos Anna Grimm, 
la va portar a firmar per tres 
llibreries i un centre comercial 
de Lleida, a més de l’estand de 
la mateixa editorial al centre 
de l’Eix Comercial. “Va venir 
molta gent a buscar especial-
ment aquesta tercera entrega, 
em deien que estaven esperant 
la novel·la des de fa temps”, va 
assenyalar Sanjuan, que ho va 
comparar a “quan jo estava així, 
esperant també la publicació 
d’una nova novel·la policíaca de 
Henning Mankell”. Això sí, es 
va trobar amb algun fan despis-
tat: “Buscaven l’escriptora An-
na Grimm, i de fet una llibreria 
va arribar a anunciar que Anna 
Grimm firmaria llibres.”

La diada encara segueix a Lleida
Una exposició de llibres a la seu del Col·legi d’Arquitectes permet emportar-se’ls gratuïtament || 
Montse Sanjuan i Pep Coll, dos protagonistes cansats però satisfets de firmar exemplars

APUNTS

MICRORELATS

Conte al Twitter  
de Protecció Civil
n El Twitter @emergenciescat va 
publicar un fil amb un conte so-
bre un drac que expulsava foc 
per la boca, amb motiu del Dia 
de Sant Jordi. El microrelat de 
ficció, amb final feliç, involucra-
va amb humor totes les forces 
de seguretat, des dels bombers 
fins al SEM, passant pels agents 
rurals

ESTERRI D’ÀNEU

Concurs de relats  
breus de terror
n El Concurs de Relats Breus de 
Terror que va convocar la bibli-
oteca d’Esterri d’Àneu, en col·la-
boració amb SEGRE, va rebre 36 
originals. La guanyadora en la 
categoria d’adults va ser Mont-
se Milán, amb La mort endins; 
en la juvenil, Joselin Falla amb 
Silvia 1867 - 1870 i a la infantil, 
Àssua Bellera amb Serafins. Els 
relats podran llegir-se el 6 de 
maig al dominical Lectura.

Sant Jordi 2018 L’ENDEMÀ
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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Bellver de Cer-
danya s’incorporarà aquest es-
tiu a la llista de localitats que 
acolliran concerts del Festival 
de Música Antiga dels Pirineus 
(Femap). La vuitena edició del 
certamen, que se celebrarà del 
29 de juny al 26 d’agost, comp-
tarà així amb la participació 
d’un total de vint-i-un munici-
pis de la província de Lleida dels 
trenta-set del Pirineu que tenen 

previst acollir activitats. Bellver 
serà el primer municipi lleidatà 
de la Cerdanya, que ja compta 
des d’edicions anteriors amb les 
localitats de Puigcerdà, Alp, 
Fontanals i Llívia. Dels vint-i-un 
municipis lleidatans del festival, 
la majoria (onze) pertanyen a 
les comarques dels Pallars. Alt 
Urgell i Solsonès (tres), Alta Ri-
bagorça (dos) i Aran (un) com-
pleten la participació de Lleida.

Bellver de Cerdanya s’afegeix al 
Festival de Música dels Pirineus

MÚSICA CERTAMEN

RTVE

Guardonats als Premis Sant Jordi, dilluns a Barcelona.

❘ BARCELONA ❘ Les pel·lícules Tierra 
firme, de Carles Marqués-Mar-
cet, i Estiu 1993, de Carla Si-
món, van rebre dilluns a Bar-
celona els Premis Sant Jordi 
de Cine de RNE com a millor 
pel·lícula espanyola i millor 
òpera prima respectivament del 
2017. Núria Prims, per Incerta 

glòria, i David Verdaguer, per 
Estiu 1993 i Tierra Firme, van 
obtenir els premis d’interpre-
tació en una gala en què es va 
retre homenatge a la trajectòria 
cinematogràfica d’Ana Belén. 
Isabel Coixet, per La llibreria, 
va rebre la Rosa de Sant Jordi 
de la votació popular.

CINE GUARDONS

Entreguen els Sant Jordi de Cine 
amb un homenatge a Ana Belén

Lleida se cita al delta de l’Ebre 
amb vora un miler de cantaires
Diumenge vinent, amb 42 corals de 17 comarques catalanes

MÚSICA CERTAMEN

Cantaires participants l’any passat a la cita coral Lleida Canta, celebrada a l’Horta de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ La novena edició de 
l’aplec de corals Lleida Canta 
es traslladarà diumenge que ve 
fins al delta de l’Ebre, amb la 
participació de prop d’un miler 
de cantaires de quaranta-dos 
grups procedents de disset co-
marques de Lleida, Barcelona 
i Tarragona. L’esdeveniment, 
que impulsa des de l’any 2009 
la coral Maristes Montserrat en 
el si de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals, sortirà per 
primera vegada del territori 
lleidatà després de diverses 
edicions celebrades a la capital 
del Segrià, els Pallars, el Cas-

tell del Remei, les Garrigues 
o l’Horta de Lleida. El direc-
tor de la coral, Gerard Riu, va 
explicar ahir a la presentació 
a la Diputació del Lleida Can-
ta que “volem cantar a l’Ebre, 
a la desembocadura del riu, 
enfangar-nos als arrossars..., 
per sentir aquesta terra”. Per 
aconseguir-ho, hi col·laborarà 
de forma especial l’ajuntament 
de Deltebre. La tinent d’alcal-
de, Anna Giménez, va assegu-
rar que aquest esdeveniment 
és “una magnífica excusa per 
descobrir el nostre paisatge, 
la nostra gent i la nostra gas-

tronomia” ja que els cantaires 
actuaran al riu, la desembo-
cadura i la platja. S’hi han ins-
crit un centenar de voluntaris 
d’aquesta localitat ebrenca, que 
se sumaran a músics de ban-
des, a més dels acompanyants, 
amb la qual cosa aquest aplec 
coral sumarà prop de 2.000 
persones. Jordi Latorre, alcal-
de de Torrefarrera i vicepresi-
dent de la Diputació, i Montse 
Parra, regidora de Cultura de 
la Paeria, van donar suport al 
Lleida Canta, que “va nàixer 
a la ciutat i ja s’ha fet més gran 
alternant el territori i el país”.

ESPAI ORFEÓ
Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.                             
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DISSABTE, 28 D’ABRIL. 19.00 H.

La màgia del Sàhara. Màgia, po-
esia i audiovisuals per a totes les 
edats amb la voluntat de difondre 
la tasca de les ONG lleidatanes als 
campaments sahrauís.

Espectacle de màgia.

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTES, DE 17.00 A 20.00 H.
Visiteu el Campament de La Ca-
nadenca. Exposicions La força de 
l’aigua i Aigües del món.
Entrada gratuïta.

Museu de l’Aigua de Lleida.

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.      
Tel. 973 445 252.

DIVENDRES, 18 DE MAIG. 15.30 H.

Teatre: Associació Estel
Organitza Associació Estel de Bala-
guer.

www.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
Tel. 973 700 639.  
www.auditorienricgranados.cat

DISSABTE, 28 D’ABRIL. 19.00 H.

Fora de sèrie. La música de la peti-
ta pantalla. LleidArt Ensemble.

Entrada: 13 €, reduïda: 11 €

DISSABTE, 5 DE MAIG. 20.00 H.

Primavera romàntica. Jove Or-
questra de Ponent. Antonio Lajara, 
director.

Entrada: 10 €, reduïda: 5 €

DIUMENGE, 6 DE MAIG. 19.00 H.

Antología del pasodoble. Banda 
Simfònica Unió Musical de Lleida. 
Esteve Espinosa, director.
Entrada: 11 €, reduïda: 7 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279 
356. www.teatreescorxador.com

DISSABTE, 12 DE MAIG. 20.30 H.

Othelo. Teatro Buendía. A partir del 
text de William Shakespeare, adap-
tació i direcció a càrrec de Gabriel 
Chamé Buendía. Sala 1.

TEATRE ATENEU · TÀRREGA
Plaça del Carme. 973 310 731

DISSABTE, 28 D’ABRIL. 21.00 H.

Entretemps 2018 · Cicle d’Arts Es-
cèniques de Primavera
Espectacle de dansa urbana: Na-
gare, a càrrec de Circle of Trust & 
Logela.

www.tarrega.cat

‘Nagare’, dansa urbana.

TEATRE DE LA LLOTJA

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698. 
Entrades: www.teatredelallotja.cat. · A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i 
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

Cyrano · Bitó Produccións i Festival Temporada Alta · Diumenge, 29 d’abril. 19.00 h.

Lluís Homar, a la pell del clàssic d’Edmond Rostand Cyrano de Bergerac.

LleidArt Ensemble.
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