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COMARQUES

ESCOLES POLÈMICA

Ensenyament ja busca director
per al col·legi Josep Arques
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MUNICIPIS NOMENCLÀTOR
ACN

Al dimitir la directora arran de la polèmica per la línia de P-3 del
Jaume Balmes || Vega veu ja “impossible” canviar de criteri
ITMAR FABREGAT

SEGRE TÀRREGA / R. R.

❘ LLEIDA ❘ El departament d’Ensenyament ja busca un nou director per a l’escola Josep Arques de Cervera, després que
l’actual, Rosa Maria Caballol,
anunciés la dimissió aquesta
setmana arran de les protestes
de famílies que reclamen matricular tretze nens i nenes en
aquest centre en lloc del Jaume Balmes, a l’extrem oposat
de la ciutat (vegeu SEGRE de
dimecres passat). Caballol va
explicar aleshores que faria
efectiva la renúncia ahir si no
s’atenien aquestes peticions.
Una vegada expirat el termini,
la conselleria li ha demanat que
segueixi al càrrec almenys fins
dilluns, fins a disposar d’una
altra persona per ocupar el càrrec, i manté el criteri d’assignar
la segona línia de P-3 al Jaume
Balmes.
Fonts del Josep Arques van
apuntar que Ensenyament s’ha
posat en contacte amb professors del centre per oferir-los la
plaça de director i que aquests
l’han rebutjat. Val a recordar
que l’equip docent d’aquesta escola i cinquanta-dos de
l’institut de secundària Segarra s’han adherit a un manifest
que dóna suport a la petició de
les famílies dels tretze nens i
nenes, i que apel·la al dret a elegir sobre l’educació dels propis
fills. Caballol, per la seua part,
va apuntar que el mes de juliol

Montalà i Solsona, davant de L’Amistat de Mollerussa.

Mollerussa bateja com
a “1 d’Octubre” la plaça
de davant de L’Amistat
M. REBULL

Les famílies es van reunir dilluns amb Vega a Lleida.

PROFESSORS

La conselleria ja ha
temptejat professors
del centre per ocupar el
càrrec i ha rebut negatives
és “vital” per preparar el curs
vinent i va subratllar que “al
Josep Arques ja hem perdut
una setmana”. Malgrat tot, la
directora va assegurar que el
procediment que segueix Ensenyament és el que estableix
el protocol per nomenar un
director en qualsevol centre.
El director dels serveis terri-

AIGÜES CRESCUDES

Endesa manté xifres
rècord en la producció
hidroelèctrica aquest any
❘ LLEIDA ❘ Endesa ha duplicat la
producció hidroelèctrica a les
centrals que es troben en el curs
de la Noguera Pallaresa durant
els primers sis mesos d’aquest
any, respecte al primer semestre del 2017. En aquest sentit, la
producció a les preses d’aquest
riu s’ha incrementat un 46,3%
de mitjana, i manté les xifres
que es van registrar durant el
mes d’abril (quan es va disparar
un 47% respecte al mateix període de l’any passat). Aquestes
dades són a causa de les intenses pluges de la primavera i de
l’aprofitament dels desembassaments dels pantans que van
provocar notables avingudes als
rius de les comarques de Lleida.
A la conca de la Pallaresa els
embassaments es troben tots
per sobre del 90% i Talarn es-

tava ahir al 100,01%. De fet,
les centrals que són en aquest
riu són les segones de tot Catalunya on més ha incrementat
la producció, només superades
per les de l’Ebre, on ha augmentat un 128,6% durant el primer
semestre del 2018 (de 662.018
a 1.513.148 megawatts per hora). A més, a la Garona ha pujat
un 29%.
La companyia elèctrica va
informar que, en el conjunt de
Catalunya, aquesta xifra és un
52 per cent superior a l’obtinguda durant l’any passat i va assenyalar que, malgrat no arribar a
màxims històrics, se situa en un
27,3% per sobre de la mitjana
històrica. Així mateix, les centrals hidroelèctriques catalanes
han generat un total de 3,47 milions de megawatts cada hora.

torials d’Ensenyament, Carles Vega, va assenyalar que
ha acordat amb la directora
acceptar la renúncia tan aviat
com pugui nomenar una altra
persona per al càrrec. Sobre
la polèmica que ha motivat la
dimissió, va apuntar que, una
vegada tancada la matriculació i en ple procés d’assignar
professors, “és ja impossible
canviar res”. Vega (ERC) va fer
marxa enrere en la decisió del
seu antecessor, Miquel Àngel
Cullerés (PDeCAT), d’assignar
al Josep Arques la línia de P3 inicialment prevista per al
Jaume Balmes, tal com demanaven les famílies.

❘ MOLLERUSSA ❘ La plaça que hi
ha davant del teatre L’Amistat de Mollerussa, que fins
ara no tenia nom, passarà a
dir-se “1 d’Octubre”, segons
van explicar ahir els grups
del PDeCAT i ERC a l’ajuntament. La iniciativa va nàixer
del CDR de la ciutat i del Pla
d’Urgell, l’Assemblea Nacional Catalana i altres entitats de la localitat, que fins
ara han recollit més de 250
firmes.
L’alcalde, Marc Solsona,
va apuntar que aquest “és un
lloc cèntric molt ben identificat per poder ubicar aquesta
plaça”, on també es pot veure
el mural del Saló del Llibre.
Solsona va assenyalar que la
previsió és oficialitzar el nou
nom en un ple que se celebrarà aquest mateix mes. Per la

seua part, Engelbert Montalà, d’Esquerra, va assegurar
que “els fets de l’1-O marcaran i marquen el que serà la
història d’aquest país en els
pròxims decennis i com no
podia ser de cap altra manera, una ciutat i una capital de
comarca havia de tenir un
espai reservat” a aquest fet.
L’ajuntament convocarà la
comissió d’Honors i Distincions, un tràmit necessari per
aprovar aquesta proposta al
pròxim ple.
Es preveu que la inauguració de la plaça es porti a
terme el 30 de setembre, el
diumenge previ al primer
aniversari de la celebració
del referèndum. Val a recordar que altres capitals de comarca com Cervera ja compten amb un espai anomenat
“1 d’Octubre”.

EQUIPAMENTS CULTURALS

Queixes pel tancament a l’estiu de
la biblioteca comarcal de Cervera
Per falta de personal davant de desacords entre consell i Paeria
R. R.

❘ LLEIDA ❘ La biblioteca comarcal
Josep Finestres de Cervera tancarà entre el 30 de juliol i el 17
d’agost per “falta de personal”,
tal com ha advertit els usuaris a
través de les xarxes socials. Això ha provocat queixes de nou
escoles i entitats educatives de
la Segarra, que van assenyalar en un manifest que l’horari
“ja s’ha reduït en dos ocasions
aquest any”. Així mateix, van
exigir “la dotació necessària
perquè la biblioteca pugui
oferir servei amb normalitat”
al consell comarcal i la Paeria,
les dos administracions responsables d’aquest equipament.
L’excedència sense substituir
d’una de les treballadores de
la biblioteca ha forçat aquest
tancament temporal, segons

van corroborar el consell i la
Paeria. Aquesta situació és
resultat de desacords entre
les dos administracions sobre
l’aportació que correspon a cadascuna per sufragar aquest
servei.
Un conveni entre les dos
estipula que el consell paga
el salari de dos treballadores
i la Paeria el de dos més i les
despeses de l’edifici. El president comarcal, Xavier Casoliva
(ERC), demana de revisar-ho

COL·LEGIS I ENTITATS

Reclamen en un manifest
els mitjans necessaris
perquè la biblioteca doni
servei “amb normalitat”

des del 2016, al considerar que
l’aportació de l’ens comarcal
és excessiva i per sobre de les
exigències del servei comarcal. Casoliva va avançar que
plantejarà al consell d’alcaldes
quina ha de ser l’aportació del
consell a la biblioteca i va lamentar que la Diputació no hi
aporti fons.
Per la seua part, l’alcalde de
Cervera, Ramon Royes (PDeCAT), va dir que han sol·licitat
la mediació del departament
de Cultura per negociar amb
el consell. Royes va reclamar
a l’ens comarcal que compleixi
el conveni fins a aprovar-ne un
de nou i va indicar que ja hi ha
una proposta sobre la taula.
Aquesta eximiria el consell de
pagar un bibliotecari i la Paeria
aportaria a un administratiu.
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PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

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

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Canal de Seròs en construcció.

La DJ de Tàrrega Nolah.

Don Quixot · Ballet de Moscou · Dimecres, 25 de juliol. 21.00 h.

El clàssic de Cervantes amb dansa a càrrec del Ballet de Moscou.

RIU ONDARA· TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Carrer Migdia. 973 310 731

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

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 7 DE JULIOL. 12.00 I 20.00 H.

Sound’Ara. Festival de Música
Electrònica de Ponent. La música
electrònica torna a sonar al curs del
riu Ondara. Vermut electrònic amb
DJ Txivirú i DJ Mistery. A partir de les
20 h, DJ Nolah, Jansky i d’altres.

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

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.balaguer.cat

Arcadi Volodos. Concert de piano.
Entrada: 20 €, reduïda 15 €
DIJOUS 8, 15, 22 I 29 DE NOVEMBRE. 20.00
H.

Dàmaris Gelabert · Naturalment · Dissabte, 27 d’octubre. 18.00 h.

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.

DISSABTES, 17.00 A 20.00 H.

El transport del material hidroelèctric. Microexposició al Campament de La Canadenca.
Entrada lliure.

DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE. 20.30 H.

TEATRE MUNICIPAL

Amb el seu disc més familiar, un cant optimista a la vida i els valors universals.

DIUMENGE, 7 D’OCTUBRE. 19.00 H.

Vladimir Ashkenazy a Lleida,
un encontre exquisit. Denis Kozhukhin, piano. Orquestra de Cadaquès. Vladimir Ashkenazy, director.
Entrada: 31 €, reduïda 26 €

Ricard Viñes Quatre Concerts Històrics. Miquel Villalba, piano.
Entrada: 6 €

Vladimir Ashkenazy.

ARTS ESCÈNIQUES FESTIVAL

MÚSICA

El Dansàneu, a la recta final

El certamen estrenarà avui l’espectacle ‘Galeuscat’, produït en residència a les
Valls d’Àneu || El Pont d’Arcalís tancarà el programa de concerts
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ La 27 edició del
Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, entra avui a
la recta final. Després d’una
intensa setmana marcada per
propostes més contemporànies,
la programació farà avui una
picada d’ullet al territori amb
un doble programa a partir de
les 20.00 hores a l’església de
Santa Maria d’Àneu: la música
d’El Pont d’Arcalís amb la dansa
de l’esbart dansaire Laurèdia
d’Andorra la Vella, als quals
precedirà l’espectacle Pilar de
dos, projecte guanyador del
Premi Delfí Colomé de dansa
2017 convocat pel departament
de Cultura de la Generalitat, el
festival Ésdansa de les Preses
i la Fira Mediterrània de Manresa. Prèviament, avui al migdia a Alós d’Isil tindrà lloc la
presentació de l’espectacle Galeuscat, produït en residència
a les Valls d’Àneu. El projecte,
liderat per les veus femenines
del conjunt galaicobelga Ialma,
el basc Iñaki Plaza i els catalans
Manu Sabaté, Ciscu Cardona i
Víctor Solana, s’articula partint
de tres residències artístiques, la
primera celebrada aquesta setmana al Dansàneu, amb la voluntat de créixer i convertir-se
en una producció de referència
en l’àmbit world music.
D’altra banda, dijous a la nit
l’església romànica de Sant Just i
Sant Pastor de Son es va omplir
per disfrutar de l’actuació del
violinista Joel Bardolet, acompanyat per a l’ocasió pels components de la companyia Mal

JOAN BLANCO

Festipallars,
avui a Salàs amb
cinc concerts
❘ SALÀS DE PALLARS ❘ La platja del
Piolet, al costat del pantà de
Sant Antoni a Salàs de Pallars, acollirà avui des de les
17.00 hores l’onzena edició
del Festipallars, amb activitats nàutiques, parades
d’artesania, sopar popular
i concerts amb els grups pallaresos Bocafoscant, Stain,
Singatalla i Maritrini y sus Sicarios i l’actuació especial de
SUU, popular a Instagram.
L’esdeveniment, amb bus
de la festa, està organitzat
pels ajuntaments del Pallars
Jussà, el consell comarcal i
la Generalitat.

MÚSICA

El violinista Joel Bardolet i els ballarins de la companyia Mal Pelo, dijous a l’església de Son.
JOAN BLANCO

Pelo, els ballarins María Muñoz
i Pep Ramis, premis Nacional
de Dansa i Ciutat de Barcelona.

Escaló

Dansa amb la companyia UNAiUNA, ahir a Sant Pere del Burgal.

Ahir al migdia, l’acció del
Dansàneu es va traslladar fins
al monestir de Sant Pere del
Burgal, a Escaló, amb visita
comentada a aquesta joia del
romànic i acció artística a càrrec de la companyia de dansa
UNAiUNA. A la tarda, la consellera de Cultura, Laura Borràs, tenia previst assistir a Santa Maria d’Àneu, a Escalarre, a
l’espectacle de dansa i música
The Bach Project, de Mal Pelo.

El ‘nou’ Canet
Rock celebra avui
la cinquena edició
❘ CANET DE MAR ❘ La cinquena
edició del recuperat festival
Canet Rock arrancarà avui a
les quatre de la tarda a Canet
de Mar amb Els Amics de les
Arts, Els Catarres, Macaco i
Txarango de caps de cartell.
Serà una jornada marcada
també per la reivindicació
de les llibertats polítiques i
un record als emigrants que
moren al Mediterrani. El
grup Sense Sal obrirà el cartell musical, que comptarà
també amb Animal, Brams,
Doctor Prats, Josep Maria
Mainat i La Raíz, entre d’altres conjunts.

