
Dades de l’atur d’abril

L’atur a Lleida per sectors

3.012 (-133)

AGRICULTURA

1.924 (-48)

INDUSTRIA

1.725 (-105)

CONSTRUCCIÓ

13.852 (-68)

SERVEIS

1.412 (+34)

SENSE OCUPACIÓ 
ANTERIOR

TOTAL 
ATURATS 

DIFERÈNCIA  
MARÇ-ABRIL

ATURATS 
HOMES

ATURATS 
DONES

Lleida 21.925 -320 9.844 12.081

Catalunya 398.946 -12.515 173.659 225.287

España 3.335.868 -86.683 1.398.960 1.936.908

L’atur es redueix en 
320 persones a l’abril a 
Lleida, una caiguda de 
l’1,4% respecte el març
Les comarques lleidatanes perden 
1.910 afiliats a la Seguretat Social 

Lleida
ACN
El nombre de persones registra-
des a l’abril a les llistes del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a 
Lleida es va situar en 21.925 per-
sones, 320 aturats menys que al 
març, l’1,44% menys, segons les 
xifres publicades aquest diven-
dres pel ministeri d’Ocupació 
i la Seguretat Social. En l’últim 
any, el nombre de desocupats 

s’ha reduït de 198 persones, el 
0,89% menys. Lleida encadena 
59 mesos de descensos de l’atur 
en termes anuals, des del juny 
del 2013. En relació amb els afi-
liats a la Seguretat Social a les co-
marques lleidatanes, la mitjana a 
l’abril s’ha situat en 179.890 tre-
balladors, 1.910 persones menys 
que al març, l’1,05% menys, i 
3.562 treballadors més que fa un 
any, el 2,02%.

Pel que fa arreu de Catalunya 
la xifra es va situar en 398.946 
persones, el que suposa 12.515 
aturats menys que al març, el 
3,04% menys, segons xifres del 
SOC. Aquesta caiguda de l’atur a 
l’abril és la més baixa de les regis-
trades en aquest mes en els úl-
tims cinc anys. Catalunya encade-
na 58 mesos de disminucions de 
l’atur en termes anuals, des del 
juliol del 2013, prop de cinc anys.

El pregoner de Solsona va re-
córrer ahir al migdia els carrers 
del nucli antic del municipi per 
anunciar l’arrencada de la cam-
panya El mes gastronòmic. Es 
tracta d’una campanya turísti-
ca i gastronòmica que vol posi-
cionar el Solsonès com a “destí 
favorit” del mes de maig, una 
època tradicionalment fluixa per 
als establiments de la comarca. 

Així, durant tot el mes es realit-
zaran  110 activitats que comp-
taran amb la participació d’una 
vuitantena d’agents turístics. Les 
propostes van des de l’esport 
fins al maridatge de vins i olis, 
passant per visites a explotaci-
ons agràries o packs de benvin-
guda als allotjaments rurals. Es 
el primer cop que es fa un pro-
jecte d’aquesta envergadura.

FOTO: ACN / El pregoner anunciant l’inici de la campanya 

El Solsonès arranca una 
campanya gastronòmica i 
turística per fer del territori 
el ‘destí preferit’ del maig

Els diputats d’En Comú Podem 
Josep Vendrell i Jaume Moya, i 
la membre del Comú de Lleida 
Marina Pifarré, van presentar 
ahir les esmenes registrades als 
Pressupostos Generals de l’Estat 
2018. Pifarré, va voler destacar 
dues esmenes de les presenta-
des que tenen la voluntat de ser 
“cabdals” pel territori. La prime-
ra és la inclusió de l’IBI rústic a 

la Llei de Pressupostos, el que 
permetria que “els edificis del 
sector agrari tributin a un preu 
agrari, no segons la base indus-
trial”, explicava Pifarré, qui tam-
bé ha fet èmfasi en la importàn-
cia que té pel Comú “el suport a 
la candidatura de l’arquitectura 
de pedra seca davant la UNESCO 
coma Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat”.

En Comú Podem demana la 
incorporació de l’IBI rústic 
als pressupostos de l’Estat
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El CAP de la Pobla 
de Segur celebra el 
Dia Mundial de la 
Higiene de Mans

Amb l’objectiu d’implicar la 
població en la prevenció de 
la transmissió d’infeccions, el 
CAP Pobla de Segur va orga-
nitzar  ahir diferents activitats 
per donar a conèixer la impor-
tància de rentar-se les mans. A 
primera hora del matí l’auxiliar 
d’infermeria del centre, Marisa 
Bernacho, va desenvolupar una 
xerrada-taller sobre com ren-
tar-se adequadament les mans.

CONVOCATÒRIA 
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS 

DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Es convoquen a tots els membres de la Junta General a la reunió ordinària que es 
realitzarà a la seu de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues 
a l’Av. Generalitat, 48, baixos, de Tàrrega el dissabte dia 26 de maig a les 10.30 h. en 
primera convocatòria i a les 11.00 h. en segona convocatòria. 
La reunió tindrà el següent:

ORDRE DEL DIA
 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior corresponent a l’ordinària   
de data 16 de desembre de 2017.
 2. Aprovació, si escau, de la Memòria de l’exercici 2017.
 3. Aprovació, si escau, dels Comptes Generals de l’exercici 2017.
 4. Informes del President. 
 5. Torn obert de paraules.

Tàrrega, 2 de maig de 2018. 
Josep Maria Jové i Aresté
President de la Comunitat General.
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‘Supernit a les biblioteques’, un 
projecte per fomentar la lectura
24 biblioteques lleidatanes prendran 
part en l’activitat del 25 de maig
El Super3 i el Departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya han organitzat, 
per al 25 maig (20.00-21.00 
hores), la ‘Supernit a les 
biblioteques públiques, per 
tal de promoure la lectura 
entre el públic infantil.

Lleida
REDACCIÓ
La Supernit té per objectiu fer 
arribar als més petits la impor-
tància de la lectura i, per fer-ho, 
el Super3 ha ideat una aventura 
multitudinària, simultània i trans-
mèdia per tot el territori en què 
els nens i nenes participants aju-
daran la Nenúfar i la Matoll per-
què puguin sortir de la biblio-
teca de la casa de la família del 
Super3 on han quedat tancades 
pel malvat Sr. Pla. Més de 150 

José Mota 
i l’exmodel 
Alba Carrillo, 
premis Naranja 
i Limón 2017
La Penya Periodística Primera Pla-
na ha concedit els premis Naranja 
i Limón de 2017 a l’humorista Jo-
sé Mota i a l’exmodel Alba Carri-
llo. Aquests premis distingeixen 
des dels anys 70 als qui tenen “un 
tracte proper” amb la premsa, 
sent accessibles i mantenint una 
cordial relació amb els mitjans 
(Naranja) i a aquells més “inacces-
sibles” (Limón), segons va explicar 
Primera Plana al seu web. El premi 
Naranja Especial va ser per l’em-
presari Alejandro Fernández Luen-
go i el Limón Especial a l’escriptor 
Fernando Sánchez Dragó. El premi 
Mandarina a la trajectòria de bona 
relació amb la premsa va ser per a 
l’actor José Sacristán.

55 pel·lícules en 
la 23a Mostra de 
cine Gai i Lèsbic de 
Barcelona, ‘Fire!!’

Un total de 55 pel·lícules par-
ticiparan en la 23a edició de la 
Mostra Internacional de Cine-
ma Gai i Lèsbic de Barcelona, 
Fire!!, que se celebrarà entre el 
7 i el 17 de juny a l’Institut Fran-
cès, amb títols de tot el món, 
molts d’ells estrena a Espanya. 
L’organització del festival va 
destacar que duia anys volent 
dedicar una edició de la mostra 
als nens i nenes “que pateixen 
des de petits, no només la re-
volució interior de saber-se di-
ferents, sinó també la incom-
prensió del seu propi entorn 
familiar i escolar, dos pilars fo-
namentals en els primers anys 
de qualsevol ésser humà”.

FOTO: D. Cultura / L’activitat s’enmarca en el Pla de Lectura 2020

poblacions i 270 biblioteques mu-
nicipals oferiran conjuntament 
aquesta activitat gratuïta, entre 
elles 24 de la demarcació lleidata-
na: Guillem Viladot d’Agramunt, 
Joaquim Montoy d’Alcarràs, BP 
d’Albagés, Ramon Berenguer IV 

d’Almenar, Joan Maluquer i Vila-
dot d’Artesa de Segre, Margarida 
de Monferrat de Balaguer, Tirant 
lo Blanc de Belianes, Isidor Cònsul 
de Bellpuig, Berenguer de Bellvís, 
Marquès d’Olivart de les Borges 
Blanques, Josep Bellet i Falcó de 

Castelldans, Valeri Serra i boldú 
de Castellserà, Josep Finestres i 
Monsalvo de Cervera, BP de Cer-
vià de les Garrigues, Emili Pujol 
de la Granadella, BP de Guissona, 
Joan Duch de Juneda, BP de Llei-
da, Jaume Vila de Mollerussa, BM 
de la Seu d’Urgell, Renaixença de 
Puigverd de Lleida, Sant Agustí de 
la Seu d’Urgell, Carles Morató de 
Solsona i Maria Barbal de Tremp.

QUÈ FER PER PARTICIPAR?

L’activitat és gratuïta, però 
l’aforament és limitat i es reco-
mana inscriure’s prèviament a la 
biblioteca triada. Per participar 
en la Supernit a les biblioteques, 
els súpers s’han de presentar en 
alguna de les biblioteques que hi 
participen, una mica abans de les 
20.00 hores, acompanyats d’al-
gun adult. La Supernit a les bi-
blioteques començarà a les 20.00 
hores i tindrà una durada d’una 
hora. No cal portar-hi res, només 
enginy per resoldre els dos últims 
enigmes que han d’alliberar la 
Nenúfar i la Matoll.

Copenhague 
EFE
L’Acadèmia Sueca va decidir ahir 
per primer cop en set dècades 
no atorgar el Nobel de Literatura 
i ajornar la concessió a 2019 per 
l’escàndol de filtracions i suposats 
abusos sexuals que l’ha portat a 
una crisi històrica. La institució va 
al·ludir en un comunicat a la pèr-
dua de confiança del món exte-

rior i al seu propi “debilitament”, 
després de la sortida de vuit dels 
seus divuit membres, amb el que 
queden dos menys dels necessa-
ris per prendre decisions.

L’escàndol va esclatar al no-
vembre, quan un diari va publicar 
la denúncia anònima de 18 do-
nes per abusos i vexacions con-
tra l’artista Jean-Claude Arnault, 
vinculat a l’acadèmia a través del 

seu club literari i espòs d’una dels 
seus membres, Katarina Frosten-
son. 

L’acadèmia va tallar el contac-
te amb Arnault i va encarregar 
una auditoria sobre les seves re-
lacions amb la institució, però 
desacords interns van provocar 
renúncies, acusacions i les sorti-
des, entre altres, de la secretària, 
Sara Danius, i Frostenson.

El Nobel de literatura s’aplaça 
pel suposat cas d’abusos sexuals

FOTO: AP Imatge d’arxiu del 
fotògraf Jean Claude Arnault
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Trobada del Saltem i Ballem In-
fantil. 
6 de maig. Agramunt
10.45 Plaça del Pou
Jovenívola d’Agramunt

Ballada de Sardanes a Vilanova 
de Meià.
Festes de  Santes Creus
12.30 del migdia
Plaça de l’Ermita
Cobla 11 de setembre

Ballada de Sardanes a Tremp
6 de maig. Fira de Primavera

2/4 de 8 de la tarda
Plaça de la Creu
Cobla Vents de Riella

Ballada de sardanes a Lleida
20.15h. Dimecres 9 de maig
Plaça de la Paeria
Cobla Municipal de Lleida

Final de la Sardana de l’Any
12 de maig. Alcanar
5 de la tarda
Centre Cívic

Concurs de Colles Sardanistes. 
Lleida
13 de maig
11.30 Plaça de la Llotja

Cobla Contemporània

Aplec de la Sardana de Tàrrega
13 de maig
12.00 o 17.00 Plaça del Carme
Cobla Tàrrega i Jovenívola 
d’Agramunt

Aplec de la Sardana de Mo-
llerussa
26 de maig.
18.30 i 22.30 Parc Municipal
Cobles Jovenívola d’Agramunt i 
Bellpuig Cobla.

AGENDA

SARDALLEIDA www.sardalleida.cat
comunicacio@sardalleida.cat
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L’Agrupació Sardanista 
Barretina d’Agramunt 
consolida la seva trajectòria 

La Plaça Mercadal, declarada 
“Bé cultural d’interès nacional” 
l’octubre de 2015, és el marc per 
excel·lència de les trobades sar-
danistes en la Vila d’Agramunt. 
Les tradicionals ballades dels 
diumenges d’estiu i l’aplec de la 
sardana omplen de música i fes-
ta la fantàstica plaça porxada.
L’Agrupació Sardanista Barretina 
va néixer l’any 1986, arran de la 
iniciativa d’un petit grup de jo-
ves de la vila amb la finalitat de 
fomentar el sardanisme en la po-
blació. Malgrat uns primers anys 
difícils, l’agrupació ha consolidat 
un programa sardanista en el 
qual destaquen les ballades amb 
cobla els diumenges de juliol i 
agost i l’organització de l‘Aplec 
de la Sardana que arriba, aquest 
2018, a la seva 29a edició. 
La primera de les ballades  que 
va organitzar l’Agrupació va ser 

el 12 d’abril de 1987, coincidint 
amb la festivitat del Diumen-
ge de Rams. Des dels seus inicis 
l’Agrupació va apostar per l’en-
senyament de la sardana impar-
tint els primers cursos als vols 
del febrer de 1987. Uns anys més 
tard, l’entitat se suma al progra-
ma d’ensenyament “Saltem i Ba-
llem” promogut per la Federació 
Sardanista de les Comarques de 
Lleida.

Com a nota curiosa, en la prime-
ra reunió per engegar l’entitat 
l’any 1986, tan sols van assistir-hi 
5 homes i 5 dones.  
En una segona convocatòria i 
amb una assistència més nom-
brosa, es va decidir crear l’Agru-
pació, la qual comptà inicialment 
amb 33 socis. Francesc Xavier 
Noró va ser-ne el primer presi-
dent i la quota era de 600 pesse-
tes anuals.

FOTO:/ L’Aplec de la Sardana d’Agramunt en la Plaça Mercadal

Els nens i nenes que han par-
ticipat del programa d’ensen-
yament sardanista “Saltem i 
Ballem” tenen una cita el diu-
menge 6 de maig en la vila 
d’Agramunt per demostrar tot 
el que han après en aquest curs 
i alhora, gaudir amb altres joves 
d’arreu de la província, d’una 
matinal plena de jocs i música 
que ha organitzat el Grup Sar-
danista Estol.
La Trobada s’iniciarà a 3/4 de 
12 del matí amb la rebuda dels 
participants en la Plaça del Pou 
amb esmorzar pels dansaires. A 
continuació, els joves, partici-
paran en una gimcana de temà-
tica sardanista pels carrers i pla-
ces de la vila.
Al mateix temps, pels acompan-
yants, l’organització ha preparat 
una visita turística pel centre 
històric de la vila i la visita al re-
fugi antiaeri de la guerra civil, 
situat en el soterrani de l’esglé-

sia romànica de Santa Maria.
Finalitzarà la trobada un altre 
cop en la plaça del Pou, on els 
més petits del Grup Sardanista 
Estol, la colla infantil i la colla 
Estelats, demostraran els seus 
dots dansaires amb un galop 
i una sardana mixta que com-
bina punts tradicionals i punts 
lliures. 
Seguidament una sardana de 
germanor interpretada per la 
Cobla Jovenívola d’Agramunt, 
clourà la trobada.
L’organització també ha creat 
l’eslògan “Jo ballo... i tu?” i l’eti-
queta #sardacrak per promo-
cionar la trobada en les xarxes 
socials. 
Agramunt s’ha guanyat ser re-
conegut com el poble sardanis-
ta per referència de les comar-
ques lleidatanes, ja que compta 
amb dues agrupacions sarda-
nistes, dues cobles i tres colles 
sardanistes de competició

Agramunt acull una nova 
edició de la Trobada del 
Saltem i Ballem

FOTO: / Imatge de la trobada el 2016 a Mollerussa

Consulteu dates i horaris en la pàgina 
web de la federació:  www.sardalleida.
cat 

La Plaça del Carme, més cone-
guda com “El Pati” acollirà el 
diumenge 13 de maig, el 35è 
Aplec de la Sardana de la Ciutat 
de Tàrrega, organitzat per l’Agru-
pació Amics de la Sardana i la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
la ciutat.
En un dens programa sardanista 
dividit entre l’audició de matí i 
de tarda, els sardanistes podran 
ballar un total de 26 sardanes, 
en un variat repertori que con-
templa autors clàssics i consa-
grats com Tomàs Gil i Membra-

do o Ricard Viladesau i d’actuals 
com Lluís Alcalà o Jordi Molina 
entre altres.
L’aplec de Tàrrega s’emmarca en 
els actes, que se celebren amb 
motiu de la Festa Major de la 
ciutat. Per aquest motiu, les últi-
mes sardanes de l’aplec del ma-
tí es ballaran en la Plaça Major i 
així els sardanistes podran gau-
dir i participar del tradicional ba-
ll de l’Eixida. 
La Cobla Tàrrega i la Jovenívola 
d’Agramunt seran les encarrega-
des de l’apartat musical. 

Tàrrega prepara una 
nova edició de l’Aplec 
de la Sardana

El parc municipal de Mollerussa 
va acollir el passat divendres 27 
d’abril la 3a Trobada Sardanista de 
Centres Escolars de la Capital del 
Pla d’Urgell, amb la participació de 
405 alumnes de diferents edats de 

vuit centres escolars. Els nens i ne-
nes, agrupats per curs escolar, es 
van presentar amb un galop d’en-
trada, per posteriorment, demos-
trar tot el que havien après amb 
els monitors del Saltem i Ballem, 

ballant una sardana. La Trobada va 
cloure amb una sardana de punts 
lliures i una de germanor. L’Agru-
pació Sardanista de Mollerussa va 
lliurar un record a tots els centres 
per la seva participació.

Els escolars de Mollerussa celebren la seva 
trobada sardanista
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