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El centre dóna feina de moment a tres persones.

SERVEIS OCUPACIÓ
C. SANS

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Càritas d’Ur-
gell ha obert la primera bu-
gaderia industrial de la Seu 
d’Urgell i de la comarca de 
l’Alt Urgell. Es tracta d’una 
nova línia del projecte d’eco-
nomia social que l’entitat va 
iniciar el 2015 NouGrapats 
i que en una primera fase 
dóna feina a tres persones, 
dos d’elles amb contractes 
de reinserció per a treballa-
dors amb algun tipus de dis-
capacitat mental. El servei 
es diu Grapats Bugaderia i 
des que va començar l’acti-
vitat el mes de gener passat, 
tracta una mitjana de vuit-
cents quilos al mes de roba 
de cases rurals, restaurants 
i hotels de la capital de l’Alt 
Urgell i de la comarca. El 
director de Càritas, Josep 
Casanova, va explicar que 

en aquests moments dispo-
sen de vuit clients i l’objectiu 
és tractar entre quatre mil 
i cinc mil quilos mensuals 
a finals d’any, la qual cosa 
significarà ampliar també la 
plantilla amb dos noves in-
corporacions. De moment, 
ja disposen de la maquinària 
però esperen la instal·lació 
de la canalització del gas. 
“El nostre objectiu és donar 
feina a persones amb neces-
sitats de reinserció”, apunta 
Casanova. I en aquest sentit 
han decidit promoure la bu-
gaderia industrial: “Creiem 
que és una línia de treball en 
què el col·lectiu de persones 
amb discapacitat tenen ca-
buda.”  La inversió per obrir 
aquest nou servei ascendeix 
a 50.000 euros, 20.000 dels 
quals procedents d’una sub-
venció de la Diputació.

Càritas obre la  
primera bugaderia 
industrial a l’Alt Urgell

Cervera instal·la 
una tanca en 
un bloc de pisos 
abandonat

MUNICIPIS

❘ CERVERA ❘ La Paeria de Cer-
vera invertirà 28.321 euros 
a instal·lar una tanca de se-
guretat per impedir l’entra-
da al bloc de pisos inacabat 
del número dos del carrer 
Víctor Balaguer. L’alcalde, 
Ramon Royes, va explicar 
que la tanca actual està molt 
deteriorada, la qual cosa 
implica risc que entrin a 
l’immoble, pròxim al col·le-
gi de primària Les Savines. 
Per aquesta raó, la Paeria 
instal·larà de forma subsidi-
ària una tanca de seguretat 
amb càrrec al propietari, la 
firma Finca Nova Igualada. 
Serà de formigó i tindrà una 
longitud de 57 metres a la 
façana principal. A la resta 
de la finca se’n col·locarà 
una altra de 94 metres de 
malla galvanitzada.

El tren de la 
Pobla, sense 
servei dos dies 
per una revisió

FERROCARRIL

❘ LLEIDA ❘ Treballs de man-
teniment en un dels com-
bois de la línia del tren de 
la Pobla de Segur el dilluns 
28 de maig i el dilluns 4 de 
juny interrompran el servei 
al tram entre les estacions 
de Balaguer i la Pobla de 
Segur. Com a alternativa 
per garantir la mobilitat 
dels viatgers, Ferrocarrils 
de la Generalitat posarà a 
disposició dels usuaris un 
servei de bus substitutori. 
L’autobús s’aturarà a totes 
les estacions del recorre-
gut a la parada d’autobús 
més propera. No obstant, a 
les estacions de Gerb, Sant 
Llorenç de Montgai, Vila-
nova de la Sal i Santa Li-
nya el servei alternatiu per 
carretera es realitzarà sota 
demanda dels usuaris.

Danys en nuclis d’Artesa  
de Segre i la C-14, reoberta
L’alcalde demana ajuts per fer-se càrrec de la reparació de camins 
i vies d’accés || La carretera va estar tallada durant nou hores

Operaris treballen amb els Bombers per retirar arbres.

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

E. FARNELL
❘ ARTESA DE SEGRE ❘ La tempesta de 
dilluns també va descarregar 
amb força al municipi d’Artesa 
de Segre i va afectar principal-
ment els nuclis de Vilves, Coll-
fred o Montmagastre, on l’aigua 
va causar danys en camins ru-
rals i molts dels accessos a les 
poblacions, segons va explicar 
l’alcalde, Domènec Sabanés.  A 
Vilves, on van caure més de 31 
litres per metre quadrat, l’ai-
gua es va desbordar per sobre 
del pont del Canal d’Urgell, va 
arribar fins als habitatges i va 
negar algun baix. Així mateix, 
la virulència de l’aigua també va 
arrancar alguns dels arbres de 
la carretera d’Alentorn a Vilves 
(L-512), on va deixar diversos 
vehicles atrapats entre els ar-
bres. El primer edil va expli-
car que van haver de trucar als 
Bombers per poder obrir la via 
i donar pas als vehicles. No obs-
tant, Sabanés va destacar que 
els danys més importants són als 
camins i la reparació “es preveu 
costosa i difícil d’assumir per a 
l’ajuntament”. 

En aquest sentit, va apuntar 
que ahir ja es va iniciar un in-
ventari per quantificar els danys 
i demanar ajuda. “Intentarem 
aconseguir alguna subvenció 
que ens faciliti pagar les millo-
res.” Una petició que farà ex-
tensiva al departament d’Agri-
cultura i a la Diputació. “Crec 
que en casos extraordinaris 

seria necessari obrir una parti-
da per ajudar els ajuntaments a 
finançar aquests desastres”, va 
assenyalar. També al polígon 
industrial d’Artesa es va acu-
mular aigua i fang als carrers i 
fins i tot va negar una zona de 
la cooperativa.

D’altra banda, tècnics de Car-
reteres de la Generalitat van 
treballar durant tota la nit de 
dilluns per retirar la terra i les 
pedres que es van desprendre 
a la carretera C-14 com a con-
seqüència de la pluja de dilluns 
a la nit. La via va estar tallada 
durant nou hores per netejar la 
calçada i estabilitzar part del 
pendent, en què va quedar una 
roca de grans dimensions que 
amenaçava de desplomar-se 
i per precaució es va tallar el 
trànsit i es van desviar als ve-
hicles en tots dos sentits cap a 
Agramunt. A les 5.50 hores de 
la matinada d’ahir, es va resta-
blir la circulació del trànsit.

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

L’aigua es va desbordar pel pont del Canal d’Urgell a Vilves.

LES CLAUS

Despreniments. Aquesta primavera tan plujosa ha provo-
cat diversos despreniments de terra i pedres en carreteres 
del Pirineu que han afectat eixos viaris com l’N-230, C-26 i la 
mateixa C-14 a Organyà.

Pronòstic. La pluja va tornar ahir a Lleida amb registres de 
fins a 18 litres per metre quadrat a Vilanova de Meià. Les pre-
visions per avui apunten a una estabilitat de les temperatu-
res i pics de fins 35 graus el cap de setmana.

■TEMPESTES L’ENDEMÀ

VEHICLES ATRAPATS
La caiguda d’arbres a  
l’L-502 va deixar atrapats  
vehicles a la via fins que 
van arribar els bombers
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El Club Super3, amb la lectura
Divendres que ve, a la primera edició de la ‘Supernit a les biblioteques’  
|| Activitats per als súpers en 24 equipaments de les comarques de Lleida

La biblioteca Marquès d’Olivart de les Borges ja està preparada.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El Club Super3 i el de-
partament de Cultura de la 
Generalitat han organitzat per 
aquest divendres que ve a par-
tir de les 20.00 hores la prime-
ra Supernit a les biblioteques, 
amb l’objectiu de promoure la 
lectura entre el públic infantil. 
Per fer-ho, el Super3 ha ideat 
una aventura multitudinària, 
simultània i transmèdia per tot 
Catalunya en la qual els nens 
participants ajudaran els per-
sonatges de Nenúfar i Matoll 
perquè puguin sortir de la bibli-
oteca de la casa de la família del 
Super3 on van quedar tancats 
per culpa del malvat Sr. Pla.

Participants
Un total de 207 pobles i més 

de 270 biblioteques municipals 
oferiran conjuntament aquesta 
activitat gratuïta, per a la qual 
es recomana inscripció prèvia a 
la biblioteca triada. A les comar-
ques de Lleida s’han inscrit per 
participar en aquesta primera 
Supernit vint-i-quatre equipa-
ments públics pertanyents a les 

POLÍTICA CULTURAL PROMOCIÓ

localitats d’Agramunt, Alcarràs, 
l’Albagès, Almenar, Artesa de 
Segre, Balaguer, Belianes, Bell-
puig, Bellvís, les Borges Blan-
ques, Castelldans, Castellserà, 
Cervera, Cervià de les Garri-
gues, la Granadella, Guissona, 
Juneda, Lleida, Mollerussa, la 
Pobla de Segur, Puigverd de 

Lleida, la Seu d’Urgell, Solsona i 
Tremp. La Supernit serà el colo-
fó d’una de les històries creades 
pel Super3 i que des de finals 
del mes d’abril s’ha començat 
a difondre al canal Super3. Els 
lectors infantils podran així par-
ticipar personalment en el final 
de l’aventura.

Projecte 
transmèdia, 
també amb  
un videojoc
■ A més de la trama de la 
família del Super3, tam-
bé s’ha creat el videojoc 
Supernit a les bibliote-
ques, per completar un 
projecte transmèdia de fo-
ment de la lectura entre la 
canalla. A través d’aquest 
videojoc, estrenat el pas-
sat 4 de maig, els súpers 
poden jugar-hi des del 
web del Super3 i moure’s 
per una biblioteca –amb 
llibres virtuals i evitant 
obstacles– per aconseguir 
un dels quatre números 
que obre el cadenat. Des-
prés de la Supernit a les 
biblioteques, els súpers 
podran introduir una clau 
secreta, que es revelarà 
a les biblioteques, per se-
guir el joc. 

Sony, la discogràfica 
més gran després 
de la compra d’EMI

MÚSICA

❘ TÒQUIO ❘ La multinacional 
Sony Corp. va anunciar 
ahir que pagarà al voltant de 
2.300 milions de dòlars (més 
de 1.900 milions d’euros) per 
obtenir el control d’EMI, i es 
convertirà d’aquesta manera 
en la companyia d’edició de 
música més gran del món en 
una indústria que ha reviscut 
gràcies als serveis de trans-
missió per internet.

L’ex-Pastora  
Dolo Beltrán, a Lo 
Quiosc de Talarn

MÚSICA

❘ TALARN ❘ Lo Quiosc de Ta-
larn acollirà dissabte vinent 
(23.00 h) l’actuació de la 
cantant barcelonina Dolo 
Beltrán interpretant els te-
mes de Copilotos, el primer 
treball discogràfic en solitari 
després de deixar el projec-
te de Pastora. A la gira de 
presentació d’aquest àlbum, 
publicat fa un any, l’artista 
s’acompanya del guitarrista 
Jordi Busquets.

Presenten ‘Mishmash’, una 
novel·la escrita a sis mans

LITERATURA NOVETATS

Yolanda Llubes, Annabel Encontra i Alexandra Cuadrat, ahir a la presentació de la novel·la.

❘  LLEIDA ❘  Annabel Encontra, 
Alexandra Cuadrat i Yolanda 
Llubes són Carrie Bridges. Les 
tres s’han animat a escriure a sis 
mans la novel·la Mishmash, pu-
blicada per Apostroph (dirigida 
per les dos primeres) i il·lustrada 
per Yolanda Chisaguano, que 
ahir es va presentar al G-Bar de 
Lleida, en un acte conduït per la 
periodista de SEGRE Anna Sà-
ez.  Es tracta d’una “irreverent 

comèdia d’embolics amb miste-
ri inclòs que beu de l’screwball 
comedy, gènere molt popular 
a la Gran Bretanya dels anys 
trenta i quaranta”, van expli-
car ahir les autores a SEGRE. 
Per elaborar-lo, cadascuna es 
va encarregar d’un personat-
ge, i a més es van repartir tas-
ques com l’estructura, fixar el 
caràcter dels personatges o els 
diàlegs, van aclarir.

MAGDALENA ALTISENT

0d161f467723e317955afb50006fe09917033
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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

L’Escolania de Montserrat obrirà  
a la Seu el Festival dels Pirineus
El 29 de juny, en una edició amb mig centenar de concerts

MÚSICA CERTAMEN

L’Escolania i Capella de Música de Montserrat inauguraran el festival el 29 de juny a la Seu.

FEMAP

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Festival de 
Música Antiga dels Pirineus 
(Femap) tornarà a omplir de 
música antiga els escenaris 
més emblemàtics de les co-
marques pirinenques, en una 
nova edició –la vuitena– que 
comptarà amb més municipis. 
L’Escolania de Montserrat i la 
Capella de Música de Mont-
serrat obriran el programa de 
concerts a la Seu d’Urgell el 29 
de juny, en un cartell que, fins 
a finals d’agost, comptarà amb 
alguns dels solistes i els grups 
més prestigiosos del moment 
en l’àmbit de la música anti-

ga. La programació oferirà 
cinquanta-dos concerts, que 
sonaran en trenta-set munici-
pis, vint-i-un dels quals de les 
comarques de Lleida. Després 
de l’espectacle inaugural, altres 
cites destacades seran les del 
Cor de Noies del Orfeó Cata-
là, que interpretarà Ressons 
de l’antiga Europa a Tremp (5 
de juliol); The Illyria Consort, 
que portarà Tresors vienesos 
a Escalarre (13 de juliol); el 
muntatge Música de Cambra 
per a la Cort de Lisboa, amb 
María Hinojosa i Ludovice En-
semble, que es podrà veure a 

la vall de Boí i Salàs de Pallars 
(13 i 14 d’agost); Locus Despe-
ratus, que oferirà un viatge al 
passat a la col·legiata de Mur i 
a Tavascan amb La música a la 
capella reial de Martí l’Humà 
(17 i 19 d’agost); i l’intèrpret 
Eduardo Paniagua, que porta-
rà la música del segle XIII fins 
a la Seu d’Urgell i Espot (24 i 
26 d’agost). Com és habitual, 
el festival combinarà la música 
amb visites guiades a l’entorn i 
al patrimoni dels llocs dels con-
certs, degustacions i activitats 
culturals incloses al preu de les 
entrades.

Bayona: “Treballar amb 
Spielberg és un luxe 
en la meua carrera”

CINE PEL·LÍCULA

EFE

J.A. Bayona, Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, ahir a Madrid.

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ Després de la preestre-
na mundial dilluns a la nit a Ma-
drid, el director Juan Antonio 
Bayona va presentar ahir a la 
premsa Jurassic World: El rei-
no caído, la cinquena pel·lícula 
d’una saga iniciada per Steven 
Spielberg a començaments dels 
noranta i basada en la novel·la 
supervendes Parc Juràssic de 
Michael Crichton. El desembar-
cament massiu a les pantalles 
espanyoles serà el 7 de juny 
coincidint amb el 25 aniversari 
del film original. “Que fos una 
saga que estigués apadrinada 
per Spielberg va marcar la di-
ferència. Era una de les caselles 
que volia omplir, marcar en la 
meua carrera, poder tenir el lu-
xe d’asseure’m amb ell i parlar 

d’una pel·lícula”, va dir el cine-
asta català, que va reconèixer 
que va ser “meravellós” com-
provar que estava “en sintonia 
completa” amb el mític director 
nord-americà i veure com entre 
els dos anaven donant forma i 
girs a les idees per “portar la 
saga a un lloc a què el públic no 
espera”. Bayona va assegurar 
que s’havia sentit amb “molta 
llibertat” per portar la cinquena 
entrega de la saga al seu terreny 
“gòtic de terror”. “Amb una de 
les escenes fins i tot em va dir 
que s’havia cagat de por”, va 
expressar entre rialles, acom-
panyat dels protagonistes, Chris 
Pratt i Bryce Dallas Howard, i 
va afegir que “hi ha molt talent 
a Espanya” i que és positiu “ser 
present” en grans produccions.

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

DIUMENGE, 10 DE JUNY. 19.00 H

Puig i Cadafalch, un croquis. 
L’actor Sergi Mateu es posa a la 
pell de l’arquitecte i polític Puig i 
Cadafalch en un espectacle teatral 
de Marc Rosich.

‘Puig i Cadafalch, un croquis’.

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

DISSABTE 26. DE 16.00 H A 20.00 H
Ciència al Carrer. Fira divulgativa 
de la ciència. Plaça Catedral i avin-
guda Blondel.
Entrada gratuïta.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

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

DIVENDRES, 25 DE MAIG. 16.00 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

DIUMENGE, 27 DE MAIG. 19.00 H

L’OJC amb Jan Sibelius i Georges 
Bizet. Orquestra Simfònica Julià Car-
bonell de les Terres de Lleida. Alfons 
Reverté, dir. 13 € / 11 € / 7 €

DISSABTE, 2 DE JUNY. 20.00 H

Cançons Populars dels Pirineus. 
Homenatge a Lluís Virgili. Anaïs 
Oliveras, soprano. Cor de Cambra del 
Auditori Enric Granados. Conjunt ins-
trumental de música antiga. Xavier 
Puig, direcció. 13 € / 11 €

DIUMENGE, 3 DE JUNY. 19.00 H.

5 de Gòspel. Cor Veus.kat.

Pere Guixé, director. Preu: 11 €

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

DIVENDRES, 1 DE JUNY. 18.00 H

Magia, circo y marionetas. Titelles 
de la Tía Elena/Festival Imaginaria.
Els números de circ més divertits i 
sensacionals amb artistes de fusta. 
Sala 2.

MUSEU TREPAT-TÀRREGA
Av. Josep Trepat. 973 310 731

DIVENDRES, 25 DE MAIG. 18.00 H

Del 25 al 27 de maig
Embarrat 2018. Festival de Cre-
ació Contemporània. L’Embarrat 
obre de nou les portes erigint-se 
en el gran aparador de l’art d’avant-
guarda. www.embarrat.org

Imatge de l’Embarrat.

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.

Pool (No water) · 26 de maig, 18.00 h i 21.00 h, i 27 de maig, 19.00 h

Sobre la fragilitat de l’amistat, l’enveja, l’èxit i el significat de l’art.

Cor de Cambra de l’Auditori.
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