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L’històric hostal Ca la Maria de Sant 
Guim reobrirà com a ‘escape room’

p. 11
Puigverd troba onze sitges de l’edat 
mitjana a la zona del pou de gel
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L’escola de Torrelameu, que s’annexionarà la guarderia i salvarà així un problema d’espai.

ESMERALDA FARNELL

H.C.
❘ LLEIDA ❘ Quatre escoles rurals 
de Lleida incorporaran el curs 
que ve les guarderies munici-
pals a les seues instal·lacions 
a petició dels ajuntaments, de 
manera que ja seran trenta els 
centres educatius lleidatans que 
han pres aquesta mesura en els 
últims anys per garantir la con-
tinuïtat i el funcionament òptim 
dels centres escolars més mo-
destos. Són les escoles de Bella-
guarda, Torrelameu, Camarasa 
i Llavorsí, segons va confirmar 
ahir el delegat d’Ensenyament, 
Miquel Àngel Cullerés.

Aquesta iniciativa s’emmarca 
en un pla pilot de millora de les 
escoles rurals que va començar 
el curs 2015-2016. Tanmateix, a 
diferència dels anteriors, el curs 
vinent inclourà com a novetat 
que serà la mateixa conselleria 
d’Ensenyament l’encarregada 
de contractar el personal de les 
guarderies, la qual cosa ha de 
procurar una homogeneïtza-
ció de les característiques dels 
educadors. 

També implicarà, en algun 
cas, la reducció del personal 
destinat actualment a les esco-
les bressol, ja que per exemple 
fins ara la direcció de l’escola i 
la de la guarderia eren diferents, 
mentre que als centres del pla 
pilot s’unifiquen i queden en 
mans del col·legi de Primària. 
El cost del personal laboral, en 
canvi, seguirà en mans de l’ajun-
tament. Els actuals treballadors 
de les guarderies s’hauran d’ins-
criure en una borsa de treball. 

L’annexió de col·legis i guar-

Quatre escoles rurals més incorporaran al 
setembre guarderies i ja seran trenta a Lleida
La contractació del personal de les escoles bressol quedarà per primera vegada en mans d’Ensenyament 
i podria reduir-se || Els alcaldes ho veuen necessari per assegurar la continuïtat dels centres

ENSENYAMENT ESCOLES RURALS

deries comportarà en les prò-
ximes setmanes obres d’adap-
tació a la majoria dels centres 
beneficiaris. La principal con-
seqüència de l’annexió és que 
les guarderies municipals do-

nen continuïtat a les escoles i 
les allunyen de la zona de risc 
davant de possibles tancaments 
per falta d’alumnes. També do-
nen cobertura a les necessitats 
de les famílies en municipis pe-
tits, ja que un possible tanca-
ment de la guarderia portaria 
els pares a dur els fills a centres 
d’altres municipis.

Pobles
A Llavorsí, la guarderia s’ubi-

ca actualment al pis superior de 
l’ajuntament i el curs que ve es 

traslladarà a l’equipament esco-
lar. A Camarasa, els dos centres 
ja estan sota un mateix espai. 
L’alcaldessa, Elisabeth Lizaso, 
va defensar ahir que les escoles 
rurals “han de comptar amb una 
guarderia” per evitar el trasllat 
dels petits a altres municipis. 
Per la seua banda, a Torrela-
meu, l’escola s’ha quedat sense 
espai per a més alumnes i aques-
ta mesura permetrà convertir 
la guarderia actual, reformada 
últimament, en part del centre 
com a Escola Espígol.

TORRELAMEU
L’annexió de la guarderia 
permetrà guanyar espai, 
que altrament faltaria  
al centre escolar

Col·legis  
pendents del 
nombre de nens

Un pla pilot  
que va començar 
fa tres cursos

n Nombroses escoles ru-
rals estan pendents cada 
any del nombre d’alum-
nes apuntats en el termini 
de preinscripció per cer-
tificar la continuïtat del 
centre ja que Ensenya-
ment no considera viable 
mantenir un col·legi amb 
menys de cinc alumnes. 
El curs vinent tot apunta 
que l’escola de la Pobla de 
Cérvoles serà l’única for-
çada a tancar després de 
salvar-se la de la localitat 
de les Ventoses.

n Quatre municipis van 
començar el curs 2015-
2016 l’experiència d’in-
tegrar la guarderia muni-
cipal amb l’escola. Van ser 
les Pallargues, Vinaixa, 
Isona i Maials. El següent 
curs van ser més d’una 
vintena d’escoles més i el 
que ve seran unes altres 
quatre. El delegat d’En-
senyament, Miquel Àngel 
Cullerés, va afirmar ahir 
que Lleida és la demarca-
ció amb més centres al pla 
pilot.

Preparen accions 
promocionals per  
al cicloturisme

TURISME

❘ CELLERS ❘ Una vintena d’esta-
bliments adherits als segells 
de senderisme (rutes, guies 
o excursions) i cicloturisme 
de Lleida es van reunir ahir 
a la localitat de Cellers per 
estudiar noves accions pro-
mocionals per a l’any 2019. 
Durant la reunió, organitza-
da pel Patronat de Turisme, 
es va debatre la recerca de 
nous mercats amb l’objectiu 
de posicionar Lleida i Catalu-
nya com a destinació al mer-
cat internacional.

❘ LLEIDA ❘ El grup d’ERC a la Di-
putació denuncia que totes les 
subvencions que l’ens provincial 
concedeix a entitats associatives 
i ajuntaments s’adjudiquen de 
manera discrecional. El ple de la 
corporació preveu debatre avui 
el nou pla estratègic per al 2018, 
que preveu línies de subvenció 
per un import de 53.291.581 
euros, dels quals 23,3 milions (el 
43,8%) s’atorgaran a través de 
concurrència competitiva; uns 
altres 6 milions (11,3%) s’admi-
nistraran a través de partides 

previstes al pressupost i final-
ment 23,9 milions (el 44,9%) es 
destinaran a ajuts directes de 
caràcter excepcional. 

El portaveu d’ERC, Jaume Gi-
labert, va denunciar que l’actual 
model de repartiment discrecio-
nal dels ajuts de l’ens provincial, 
seguint el caràcter excepcional, 
suposa una vulneració de la llei 
de subvencions. Assegura que 
el caracter excepcional “no es 
justifica en la majoria dels ajuts 
concedits”. Va posar de mani-
fest que “tampoc es justifiquen 

les circumstàncies excepcionals 
que dificulten la seua atenció 
en una convocatòria pública”, 
va dir. 

Gilabert va recordar que el 
2017, ERC va presentar una pro-

posta per demanar que els ajuts 
directes als ajuntaments fossin 
a través de criteris establerts i 
objectius (territori, població o 
nuclis). Segons Gilabert els anys 
2015, 2016, 2017 va haver-hi 
deu ajuntaments (dos de CiU, 
sis d’ERC, dos d’Independents 
i un d’UA) que no van rebre cap 
ajuda directa. El pla del 2017, 
que va ascendir a 50,4 milions, 
es va aprovar amb els vots de 
PDeCAT, PSC i UA, es van abs-
tenir Cs, PP i CUP i ERC hi va 
votar en contra.

ERC critica la concessió d’ajuts de forma directa
INSTITUCIONS DIPUTACIÓ

MOCIÓ
LleidaSocial ha  
presentat una moció per 
implementar la renda 
garantida ciutadana

Per als republicans el procés que fa la Diputació no s’ajusta correctament a la llei
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La final del Pepe Marín Rock Festival,  
el pròxim 15 de juny a la sala La Boîte

MÚSICA CONCERTS

The Innerfogs, guanyadors del Pepe Marín Rock Festival 2017.

❘ LLEIDA ❘ El jurat del Pepe Marín 
Rock Festival decidirà els gua-
nyadors d’aquesta nova edició 
entre cinc finalistes, més dos 
grups de reserva, a la final que 
se celebrarà el 15 de juny amb 
un concert a La Boîte a les 22 
hores. Els finalistes són Lobö-
tomics (quintet de Lleida de 
punk-hardcore), Brainwashed 
(quintet de Benavent de thras-
hcore), Orgasmus Dei (quintet 

de Lleida de rock’n’roll), Re-
molke (sextet de Tamarit de 
rock urbà) i Sidosis (sextet de 
Lleida de punk-rock). 

Cadascun d’ells oferirà un 
concert de vint-i-cinc minuts 
davant del jurat. Així mateix, 
els dos grups de reserva són el 
quartet de Rosselló de punk 
rock The Fox System i Stain, 
trio de rock alternatiu de la Po-
bla de Segur.  El primer premi 

consistirà en una actuació re-
munerada a la Festa Major de 
Maig de Lleida i el segon, en un 
concert també remunerat a les 
Festes de Tardor del mes de se-
tembre. Tots dos actuaran a les 
festes de Pardinyes el 2 d’agost. 
Els tres premis especials seran 
un concert al Kalikenyo Rock de 
Juneda, al BenRock Festival de 
Benavent i a la sala Oh Yeah!, si 
algun grup ho sol·licita.

ORIOL CÁRCELES

La Petite Galerie, al Morera
El nou museu estudia com incorporar al seu discurs la sala que va revolucionar 
el panorama artístic lleidatà als 70 || Es compleixen 50 anys de la inauguració

Ton Sirera i Albert Coma Estadella, a la Petite Galerie.

MUSEU D’ART JAUME MORERA

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ El futur Museu d’Art de 
Lleida o, el que és el mateix, la 
seu definitiva de l’actual Mu-
seu d’Art Jaume Morera, que 
s’instal·larà a l’Antiga Audièn-
cia, incorporarà al seu discurs la 
Petite Galerie. Aquest 2018 es 
compleixen cinquanta anys del 
seu naixement, efemèride que 
servirà per iniciar un progra-
ma d’investigació patrimonial 
a partir dels fons dels quals ja 
disposa el Morera, segons va ex-
plicar el director, Jesús Navarro. 
“Mirarem què tenim d’aquella 
època i què hauríem de tenir 
per, a partir d’aquí, saber on 
som i què fer”, va detallar. 

Una cosa que no passa ne-
cessàr iament per comprar 
obra, que no es descarta, sinó 
que “existeixen moltes fórmu-
les que s’han d’estudiar com 
demanar peces a altres museus 
o dipòsits”.  Aquesta investi-
gació patrimonial forma part 
del programa commemoratiu 
que preparen el Museu Morera 
i la Paeria amb motiu del cin-
quantè aniversari de la Petite 

ART EFEMÈRIDE

Galerie de l’Aliança Francesa 
(1968-1976). Tenint en compte 
que el 1999 ja va tenir lloc una 
gran exposició commemorativa 
i que el Morera està en procés 
d’estudi de la nova seu, s’han 
organitzat una sèrie d’activitats 
que consistiran en un homenat-
ge institucional i una jornada 

d’estudi i divulgació  sobre el 
significat i la transcendència 
que va tenir aquest espai d’art 
alternatiu en el context de la 
postguerra, tant des del punt 
de vista local com des de la pers-
pectiva nacional. També s’ha 
previst una taula redona amb 
alguns dels artistes de l’època.

Una vida curta 
però intensa 
dedicada a l’art 
d’avantguarda
■ La Petite Galerie va ser 
una galeria d’art alterna-
tiu de Lleida amb una 
curta però intensa vida 
(1968-1976). Es va dis-
tingir per ser una de les 
poques galeries catalanes 
consagrades a l’exhibició 
l’art d’avantguarda. Fun-
dada per la secció local 
de l’Alliance Française, 
encapçalada per Jaume 
Magre, la programació 
va anar a càrrec d’Àngel 
Jové primer i d’Albert Co-
ma Estadella a partir del 
1970. Entre les seues fites, 
val a destacar l’exposició 
conjunta de Brossa, Vila-
dot i Iglesias del Marquet, 
considerada avui com el 
punt de partida de la po-
esia visual catalana.

Acambalachous, de  
l’1 al 3 juny a Altorricó
❘ ALTORRICÓ ❘ El Festival de Circ 
i Arts Escèniques Acamba-
lachous d’Altorricó celebrarà 
el cap de setmana de l’1, 2 
i 3 de juny la quinzena edi-
ció. A banda d’espectacles 
familiars durant tres dies, 
comptarà amb mercat d’ar-
tesania, exposicions, bibli-
oteca, food truck i un gran 
nombre d’activitats dirigides 
als més petits.

Recital del cantant Pau 
Riba avui al Rectorat
❘ LLEIDA ❘ El polifacètic cantant 
i artista Pau Riba oferirà avui 
a les 19.00 hores un recital 
al Rectorat de la UdL. L’acte 
l’organitza l’Aula de Poesia 
Jordi Jové de la Universitat 
de Lleida. Així mateix, du-
rant la vetllada s’obsequia-
rà els assistents amb el 56è 
volum de la Col·lecció Ver-
sos, dedicat a Riba i amb una 
quinzena dels seus poemes 
inèdits.

Tokarczuk, premi Man 
Booker International
❘ LONDRES ❘ L’escriptora polo-
nesa Olga Tokarczuk va ser 
guardonada ahir a Londres 
amb el Man Booker Interna-
tional per l’obra Flights.
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