
Una nova pedregada 
amenaça la producció de 
fruita dolça a Les Borges 
Les pluges, que van afectar alguns municipis, 
arriben en plena campanya d’algunes varietats
Les pluges d’ahir, que van 
afectar bona part de la 
província, es van rebre amb 
por entre molts pagesos de 
Lleida, en plena temporada 
d’algunes varietats de fruita, 
com la Blanquilla.

Lleida
XAVIER VILALTELLA
Molts municipis de Lleida van re-
bre ahir pluges i vents forts, i en 
alguns casos pedregades. El front, 
que provenia de l’Aragó, va afectar 
molts municipis, en un moment 
de l’any sensible per a la cam-
panya de la fruita. Les pedrega-
des van afectar alguns municipis, 
entre ells les Borges Blanques. En 
el cas de les Borges, caldrà deixar 
passar temps per valorar danys, 
encara que ja se sap que hi haurà 
afectació. La pedregada no va ser 
especialment violenta, però es va 
produir en un moment en què 
la fruita té alts nivells de sucre, 
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Crema una pila 
de llenya al costat 
d’una masia a Bell-
lloc d’Urgell
Dues dotacions dels Bombers 
de la Generalitat de Catalunya 
van haver d’actuar ahir al mig-
dia a la zona de Torregrossa de 
Bell-lloc d’Urgell, per apagar el 
foc que s’havia produït en una 
pila de llenya a prop d’una ma-
sia. Els Bombers van rebre l’avís 
a les 12.26 hores i en poc més 
d’una hora van aconseguir ex-
tingir el foc, que no va provocar 
ferits ni danys materials.

Programen 
visites guiades  
i tallers al 
voltant de la 
pedra seca
El Centre d’Interpretació de la 
Pedra Secà, situat a Torrebes-
ses, ha preparat per a aquest 
mes d’agost una sèrie d’activi-
tats i tallers al voltant de la pe-
dra seca amb les quals es vol 
difondre aquest element patri-
monial. La primera d’elles serà 
una visita guiada nocturna pel 
patrimoni de la pedra seca, els 
dissabtes 18 i 25 d’agost (21.00 
hores), per conèixer la tècnica 
dels nostres avantpassats. Les 
altres propostes són un taller 
d’elaboració de tints i una visi-
ta-vermut per veure el celler.
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Borges, va afectar moltes finques 

quan es troba en un estat de ma-
duració optim per a la collita. Per 
això, en una primera valoració, 
s’estima que en aquest municipi 
hi haurà produccions afectades. El 
mal temps d’ahir va ser rebut amb 

por pels agricultors, perquè es 
produeix durant la campanya de 
recol·lecció de la pera de varietat 
Blanquilla. A més a més, els pro-
ductors de les varietats Williams 
i Conference estan també a punt 

de començar les seves campan-
yes. D’altra banda, el front d’ahir 
va deixar afectacions importants 
a l’Aragó, on es van produir venta-
des de més violència, com a Saidí, 
on va arrencar arbres fruiters. 

Més de 400 persones ja han vi-
sitat l’exposició Se’n parlave.. i 
n’hi havie. Bruixeria a les Terres 
de Ponent i Pirineus, una mostra 
itinerant sobre el fenomen de la 
bruixeria a les Terres de Ponent 
i al Pirineu. Fins al moment, ‘ex-
posició ja s’ha pogut visitar a 
l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu, al 
Museu Diocesà i Comarcal de 

Solsona i al Museu Conca De-
llà. A més, ahir va ser el darrer 
dia que es va exposar a la sala 
d’actes del Cafè Modern d’Iso-
na. Ara, viatjarà fins al Museu de 
Cervera, on s’exhibirà fins al 22 
d’octubre i acabarà l’any al Mu-
seu de la Noguera, on es podrà 
visitar del 8 de novembre al fe-
brer del 2019.

Més de 400 persones visiten 
l’exposició itinerant que 
mostra la bruixeria al Pallars
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 ACTIVITATS
Bibliopiscina
La Biblioteca Municipal de Pardi-
nyes posa  a l’abast dels usuaris 
de la piscina municipal diversos 
materials com revistes, contes in-
fantils, còmic i novel·les perquè 
els puguin llegir durant la seva es-
tada al recinte.
Lloc: Piscina Municipal de Pardi-
nyes. 11.00 hores.

‘Los increíbles 2’
El Centre Cultural de Mollerus-
sa acull una doble projecció, en 
català i castellà, de la pel·lícula 
d’animació Los increíbles 2. 
Lloc: Centre Cultural de Mo-
llerussa. 17.30 i 19.45 hores.

Cervera-Jordà
Recital de concertistes de guitar-
ra i de cant, a càrrec de Sara Sae 
i conferència La forma escultórica 
como expresión artística, imparti-
da per Héctor Delgado. 
Lloc: Castell d’Albatàrrec. 18.00 
hores.

Festa Major de la 
Figuerosa
Els actes s’iniciaran amb una ses-
sió popular de taitxí (18.30 hores) 
i continuaran amb un espectacle 
de màgia amb Magic Girls (22.00 
hores) i una gimcana familiar noc-
turna, també a les deu de la nit.
Lloc: La Figuerosa, Tàrrega. Diver-
sos espais.

Festa Major d’Arbeca
Al matí, festa aquàtica a les pis-
cines municipals. A la tarda, nova 
edició de l’Arbequí de ferro i ball 
amb l’Orquestra Nova Blanes. A 
la matinada se celebrarà un con-
curs de karaoke.
Lloc: Arbeca. Diversos espais.

 EXPOSICIONS
Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició amb les obres més re-
presentatives del colombià.
Lloc: Museu de la Fundació Sori-
gué. Fins al desembre.

‘Josep M. Miró i 
Rosinach’
Exposició monogràfica Josep M. 
Miró i Rosinach, el pintor de la 
Segarra, amb obres que recullen 
la duresa i l’aspror de la comarca.

Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega. Fins al 19 d’agost.

‘Dones dibuixades’
Sis autores d’avui revisiten Núria 
Pompeia, pionera en l’art de di-
buixar la dona, la seva discrimina-
ció, i els absurds de la vida.
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 
Fins al 10 de setembre.

‘Inventari general’
Aquesta exposició es planteja 
com un aparador públic de les 
reserves del Museu, que pretén 
mostrar el major nombre d’obres 
possible de les col·leccions del 
Museu. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘New York Penelles’
Mostra monogràfica sobre l’artis-
ta francès Zeso WF, un dels artis-
tes més influents del grafitti.
Lloc: Espai Cultural Sala B, Pene-
lles. Fins al desembre.

‘Parelles artístiques’
Es tracta d’un projecte d’art i sa-
lut mental en què diferents hos-
pitals de salut mental s’uneixen 
per realitzar-lo. Un artista i un 
artista resident al centre realitzen 

una obra en comú. 
Lloc: Gimnàs Ekke, Lleida. Fins al 
16 d’agost.

‘Exili i retirada. 
Retrats anònims’’
L’aposta pictòrica de Guerrero 
Medina ens aproxima emocio-
nalment al drama de l’èxode, a la 
fractura i la ferida de l’exili.
Lloc: Antiga capella de Torregros-
sa. 

‘Carles Pujol. 280 
anys’
Videoinstal·lació que incorpora 
temes fonamentals de l’obra de 
l’artista Carles Pujol, que s’ha ins-
pirat en el retaule barroc de la sa-
la gòtica de l’IEI.
Lloc: Sala Gòtica de l’IEI. Fins al 
16 de setembre.

‘La lliçó de 
Diògenes’
Més de trenta obres de diferents 
artistes amb el nexe comú de les 
idees del filòsof grec Diògenes. 
Una producció del Centre d’Art 
Tecla Sala.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins 
al 2 de setembre.

‘Nostalgia’
Nostalgia tracta el sentiment 
d’acceptació i posterior felicitat 
que pertanyen al continu i impa-
rable transcurs del pas del temps.
Lloc: Fundació Margarida de 
Montferrato, Balaguer. Fins al 18 
d’agost. 

‘Cos social’
Proposta audiovisual de Joan Mo-
rey que examina la construcció 
social del cos en la cultura con-
temporània occidental.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins al 
30 de setembre. 

‘María Montes. 
What a shitshow’
Mostra de la dissenyadora i ar-
tista catalana Maria Montes que 
inclou treballs de cal·ligrafia i que 
romandrà oberta al llarg de l’es-
tiu.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins 
al 30 de setembre.

‘La veu de la 
Noguera’
L’exposició mostra la trajectòria, 
biografia i bibliografia de divuit 

autors/es de la Noguera.
Lloc: Biblioteca Margarida de 
Montferrat, Balaguer. Fins al 31 
d’agost.

Modelisme naval
El Club modelisme de Tàrrega or-
ganitza una exposició de maque-
tes de modelisme naval, d’aero-
modelisme i d’automodelisme.
Lloc: Castell del Remei, Penelles. 
Fins al 30 d’agost.

‘Objectes perduts’
Proposta d’activitat familiar auto-
guiada en la qual, a través d’enig-
mes, pistes i preguntes, anireu 
descobrint curiositats d’algunes 
de les peces de la col·lecció del 
Museu.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘365 StreetPortraits’
Projecte fotogràfic en construc-
ció, que Mario Aguilar realitza du-
rant tot el 2018 i que consisteix a 
realitzar un retrat fotogràfic cada 
dia a la ciutat de Lleida.
Lloc: Centre de Recursos Juvenils 
la Palma. Fins al 31 d’agost.

‘Retalls i colors’
Exposició de Marina Dalmau so-
bre collage, composicions de re-
talls de roba, teles i tot el que 
creu que hi pugui ‘casar’.
Lloc: Espai Macià, les Borges 
Blanques. Fins al 26 d’agost.

El Museu Hidroelèctric de Capdella, a la Vall 
Fosca exhibeix la mostra ‘Caçadors de mirades’
La Vall Fosca reivindica un relat propi amb l’exposició ‘Caçadors de mirades’, que 
es pot visitar fins al 16 de desembre al Museu Hidroelèctric de Capdella. La mostra 
recopila imatges de grans dimensions de persones de la Vall des de 1936 al 1965.
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