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El cicle formatiu d’oli espera rebre 
trenta alumnes al setembre
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Turistes a la parada de taxis per anar fins al Parc Nacional durant la Setmana Santa de l’any passat.

ACN

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Els càmpings, cases ru-
rals i hotels preveuen arribar a 
la plena ocupació per Setma-
na Santa, sobretot als establi-
ments del Pirineu. Per exemple, 
els bungalous pròxims a Àger 
tenen totes les places reserva-
des des de fa un mes, segons va 
explicar ahir Josep Maria Mer-
cadé, del càmping Vall d’Àger.  
La presidenta de l’associació 
de càmpings de Lleida, Marta 
Cortina, va assegurar que les 
reserves per als bungalous van 
en augment i la previsió és ar-
ribar al 100%. Pel que fa a les 
zones d’acampada i d’autocara-
vanes, Cortina va apuntar que 
“tot dependrà de les condici-
ons meteorològiques”. Des de 
la federació d’hostaleria, Josep 
Castellarnau va afirmar que les 
reserves van “in crescendo” i 
que la major part dels establi-
ments del Pirineu podrien pen-
jar el cartell de complet. Així 
mateix, les cases de turisme ru-
ral preveuen arribar al 90 o 95 
per cent d’ocupació en el conjunt 
de la demarcació. Per la seua 
banda, el director del Patronat 
de Turisme de la Diputació, Juli 
Alegre, va augurar que aquesta 
Setmana Santa se superarà el 
rècord dels 80.000 turistes que 
van visitar la demarcació du-
rant les mateixes dates de l’any 
passat, tant a les comarques de 
muntanya com al pla. Alegre 
va recordar que les xifres del 
2017 van ser les millors en sis 
anys i va assegurar que aquest 
mes de gener ja s’ha registrat 
un increment del 22 per cent de 

Càmpings, turisme rural i hotels del Pirineu 
ronden la plena ocupació per Setmana Santa
El Patronat de Turisme espera superar els 80.000 turistes de l’any passat, que ja va ser de rècord || Els 
esports d’aventura preveuen un creixement del 5% de cara a la nova temporada, que comença dijous

TURISME BALANÇ

clients als hotels respecte a l’any 
anterior.

D’altra banda, dijous arran-
ca la temporada dels esports 
d’aventura, la qual cosa perme-
trà que els turistes que s’atansin 

a la demarcació per Setmana 
Santa puguin combinar l’esquí 
amb el ràfting, el senderisme 
o el barranquisme. El respon-
sable de les empreses d’activi-
tats d’aventura al Pallars Sobi-
rà, Florido Dolcet, va explicar 
que per aquesta temporada, que 
s’allargarà fins al dia  15 d’oc-
tubre, preveuen un augment 
d’un 5 per cent en el nombre 
de serveis que es van oferir el 
2017, quan van ser aproxima-
dament 600.000. Dolcet va as-
segurar que des de l’associació 

estan “convençuts” que aquesta 
campanya mantindran “el li-
deratge a nivell estatal tant de 
serveis com d’oferta d’esports 
d’aventura”.

Val a recordar que les pistes 
d’esquí alpí de Lleida compten 
amb més de dos metres de neu a 
les cotes altes, majoritàriament 
de la millor qualitat. Boí Taüll 
acumula 2,75 metres de gruix 
màxim i Baqueira té 2,5 metres 
a les parts més altes del domi-
ni. L’esquí preveu finalitzar la 
temporada el 8 d’abril.

ESQUÍ
Els visitants podran 
combinar l’esquí amb  
els esports d’aventura a 
partir d’aquest dijous

Detingut per atansar-se a 
una menor a Mollerussa

SUCCESSOS POLICIA LOCAL

❘ MOLLERUSSA ❘ La Policia Local 
de Mollerussa va detenir ahir 
al migdia un jove de Bellpuig 
de 22 anys, B.A.G, com a pre-
sumpte autor d’un delicte de 
trencament de condemna per 
haver-se atansat a una menor, 
també veïna de Bellpuig, a la 
qual no podia aproximar-se 
al tenir vigent una ordre que 
ho prohibia fruit d’una con-
demna anterior per un delicte 
contra la llibertat de les perso-
nes. El jove va ser arrestat des-

prés que un veí alertés d’una 
discussió entre dos joves a la 
parada d’autobús situada a la 
carretera de Torregrossa. Una 
vegada localitzats i traslladats 
a les dependències policials, el 
jove va intentar escapar-se i va 
trencar una porta de vidre de 
l’ajuntament. El jove va poder 
ser arrestat després d’una breu 
persecució pel carrer. La me-
nor va ser entregada als seus 
pares i el jove, traslladat als 
Mossos d’Esquadra. 

LES CLAUS

80.000
TURISTES

El Patronat de Turisme espera 
superar els 80.000 turistes de la 
Setmana Santa del 2017, el rè-
cord fins a la data a Lleida.

Càmpings
z El sector dels càmpings pre-
veu arribar al cent per cent 
d’ocupació als bungalous del 
Pirineu per Setmana Santa. Per 
exemple, a la zona d’Àger, fa 
aproximadament un mes que 
ja compten amb totes les places 
reservades.

Turisme rural
z Les cases de turisme rural es-
peren obtenir bons resultats i 
arribar a un 95% d’ocupació, 
tant a les comarques de munta-
nya com al pla.

Hotels
z Els establiments hotelers del 
Pirineu podrien penjar també 
el cartell de complet per Set-
mana Santa.

Esports d’aventura
z  La temporada dels esports 
d’aventura començarà el di-
jous 15 de març i el sector s’ha 
marcat com a objectiu créixer 
un 5% en el nombre de serveis 
oferts respecte al 2017, quan 
van ser uns 600.000.

Destrosses en  
una estelada a la 
Pobla de Segur

VANDALISME

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ L’ajuntament 
de la Pobla de Segur va denunci-
ar ahir dilluns davant dels Mos-
sos d’Esquadra les destrosses 
en un mosaic en el qual es pot 
veure l’estelada i que va inaugu-
rar l’expresident de l’ANC, Jor-
di Sànchez, l’any 2015. Segons 
assenyalen fonts del consistori, 
els fets s’haurien produït la nit 
de diumenge a dilluns i van as-
segurar que “l’estelada tornarà 
a lluir ben aviat” al mur de la 
casa Boixareu. Les destrosses al mosaic de l’estelada a la Pobla de Segur.

A.L.P.S./TWITTER
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Les autoritats a la presentació del cicle, que s’impartirà al Josep Vallverdú de les Borges.

MAGDALENA ALTISENT

X. RODRÍGUEZ
❘ LES BORGES ❘ L’institut Josep Vall-
verdú de les Borges estrenarà al 
setembre un nou cicle formatiu 
de grau superior especialitzat en 
oli, que espera rebre uns tren-
ta alumnes. El delegat d’Ense-
nyament a Lleida, Miquel Àngel 
Cullerés, va explicar ahir que 
“feia temps que treballàvem 
en aquesta proposta”, que és 
inèdita a Catalunya. Per la se-
ua part, l’alcalde de les Borges, 
Enric Mir, va apuntar que una 
oferta com aquesta pot ajudar 
a fixar la població al territori i 
permetrà “incrementar el ni-
vell professional” del sector. Per 
la seua banda, el cap del ser-
vei de Programes i Projectes 
de Foment de l’Ensenyament 
Professional del departament 
d’Ensenyament va assegurar 
que el títol que obtinguin els 
estudiants que acabin aquest 
cicle formatiu també es conei-
xerà com a mestratge de molins 
d’oli i que els alumnes cursaran 
un total de tres-cents hores lec-
tives i, aproximadament, mil 
hores de pràctiques. En aquest 
sentit, Castrillo va assegurar 
que amb el cicle formatiu dual, 
que inclou la formació dels estu-
diants a les empreses, les firmes 
i cooperatives “es comprometen 
a acollir la figura de l’aprenent”, 
i va afirmar que també podran 
matricular-s’hi aquelles perso-
nes que ja treballin en el sector 

El cicle formatiu sobre l’oli a les 
Borges preveu arribar a 30 alumnes
L’institut Josep Vallverdú estrenarà aquesta formació, inèdita a Catalunya ||  
L’alcalde de la localitat diu que permetrà “fixar” la població al territori

ENSENYAMENT PRESENTACIÓ

de l’oli, a les quals se’ls validarà 
l’experiència professional que 
hagin acumulat.

Cinc mòduls
El cicle que s’oferirà a la capi-

tal de les Garrigues es basa en 
una part del títol de Processos 
i Qualitat en la Indústria Ali-
mentària i s’impartiran cinc 
mòduls, un dels quals destinat 
als controls de qualitat i anàlisis 
sensorials d’olis i d’olives.

LES CLAUS

Cicle formatiu. El cicle formatiu de grau superior especialitzat en 
oli acollirà uns trenta alumnes, tindrà una durada de trenta-tres 
setmanes i tres-centes hores lectives i unes mil de pràctiques en 
empreses o cooperatives. Els estudiants podran seguir la formació 
del cicle de Processos i Qualitat de la Indústria Alimentària.

Les Borges. L’institut Josep Vallverdú de les Borges ja acull el cicle 
formatiu de grau mitjà d’olis i vins, així com el de grau superior de 
vitivinicultura.

Descomptes en carn  
de corder al Jussà
❘ TREMP ❘ Un total de dotze car-
nisseries del Jussà ofereixen 
aquesta setmana descomptes 
del 30 per cent en la compra 
de carn de corder. Rama-
ders i carnissers s’han po-
sat d’acord per fer aquesta 
oferta del 12 al 17 d’aquest 
mes. L’objectiu de la inicia-
tiva és incentivar el consum 
d’aquesta carn.

Reobren el tram  
francès de l’N-230
❘ LLEIDA ❘ El tram francès de 
la carretera N-230, l’N-125, 
quedarà reobert demà al 
trànsit de camions de més 
de 8,5 metres. Fonts del 
Conselh van explicar ahir 
que aquest fet provocarà un 
“augment en el trànsit de ve-
hicles pesants” per Aran, que 
s’havia reduït un 85 per cent 
des del desembre, quan es va 
limitar el pas per la via.

SMS per les averies a la 
xarxa d’aigua d’Alpicat
❘ ALPICAT ❘ Els veïns d’Alpicat 
podran conèixer les avaries 
a la xarxa d’aigua a través de 
missatges SMS que rebran als 
telèfons, segons van explicar 
ahir l’ajuntament i la conces-
sionària del servei, Cassa.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
La xarrada us atansarà un pas més al 
que desitgeu. Estigueu oberts a sug-

geriments. Treballar amb persones amb qui 
compartiu creences i motius us ajudarà.

TAURE 20-IV / 20-V.
Penseu en gran, però aneu amb comp-
te. Avanceu a pas ferm i assegureu-vos 

que cada moviment sigui detallat. Una nova 
societat farà diferència en el resultat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Compartiu el que sabeu. Causareu bona 
impressió a les persones per a les quals 

treballeu. L’entusiasme i enfocament enèrgic al 
que feu indicarà el que heu d’oferir.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Aprofiteu l’energia creativa. Trobeu la 
manera de superar un problema utilit-

zant el pensament positiu. Els elogis i incentius 
fomentaran respostes favorables.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Us sentireu més optimistes una vegada 
que hàgiu investigat alguna cosa que 

desitgeu seguir. Intenteu obtenir el suport d’algú 
que estimeu abans de continuar.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
La ira no us ajudarà a evitar els canvis 
que s’adrecen cap a vosaltres. Concen-

treu-vos en el que podeu controlar i aprofiteu al 
màxim qualsevol situació que afronteu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Interactueu amb persones que tinguin 
quelcom a oferir a canvi. Una proposta 

interessant us donarà alguna cosa nova a consi-
derar. Descobriu com podeu millorar la vida.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Un incident emocional us deixarà pre-
guntant-vos com us sentiu respecte a 

algú. Feu un viatge per la memòria i descobrireu 
el que porta cap a aquesta persona.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No permeteu que ningú s’interposi al 
vostre camí. Poseu energia a fer les co-

ses bé. Els canvis que feu us portaran més 
satisfacció.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Quedeu amb un antic conegut i us sen-
tireu revitalitzats. No lluiteu contra el 

canvi, però no us rendiu davant ningú que intenti 
forçar-vos a alguna cosa que no us beneficia.

AQUARI 20-I / 18-II.
Observeu les opcions i trobeu diferents 
formes de gestionar els diners o aug-

mentar els ingressos mitjançant la incorporació 
de noves habilitats i serveis. Invertiu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No permeteu que la resta sàpiga el que 
trameu. Feu canvis personals que us 

donin un aspecte modern o que us actualitzin 
amb els últims dispositius.

Renovació de la junta del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya a Lleida
Rafa Gimena ha estat reelegit president del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya a Lleida. Els altres membres de la 
nova junta són Josep Ramon Ribé, Laura Alcalde, Albert 
Guerrero, Estela Busoms i Lourdes Ballarín.

CPLL

ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Alumnes de l’Institut de Tremp visiten 
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Alumnes de quart de l’ESO de l’Institut de Tremp van 
recórrer ahir les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal del 
Pallars Jussà. Una vintena d’estudiants van fer una visi-
ta guiada que els va permetre conèixer de prop l’arxiu.

Presentació a Mollerussa del llibre ‘En un 
grapat de lluna’, de Robert Fàbregas
La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa va 
acollir ahir la presentació del nou llibre de l’escriptor de 
Salt Robert Fàbregas, En un grapat de lluna, publicat per 
l’editorial El Cep i la Nansa Edicions.

J.GÓMEZ

Visita amb alumnes del Jaume Miret de Soses al jaciment del Gebut
L’ajuntament de Soses i l’Esco-
la Jaume Miret van organitzar 
dissabte una visita al poblat 
ibèric del Gebut per posar en 
relleu aquest jaciment davant 

els alumnes. La visita va comp-
tar amb professors de la UdL i 
arqueòlegs que van participar 
en la primera campanya d’ex-
cavacions arqueològiques que 

es van fer en aquest poblat, in-
tervencions que es repetiran. 
Arran d’aquesta activitat, els 
alumnes podran preparar pro-
jectes i tallers a l’aula.

AJUNTAMENT DE SOSES

Teatre en anglès dels alumnes de l’Urgell
Un total de 400 alumnes de 
l’ESO i altres 680 de Primària 
de l’Urgell han gaudit de les 
obres de teatre en anglès orga-
nitzades pel consell comarcal. 
Els escolars de sisè de Primà-

ria i quart de Secundària van 
protagonitzar dos obres tea-
trals en anglès els dies 1 i 8 de 
març. Una història de misteri i 
una adaptació moderna de La 
Bella i la Bèstia van servir per 

atansar l’anglès als escolars. En 
el marc del Programa Comarcal 
de Suport a l’Educació, també 
s’han programat visites al Cen-
tre d’Interpretació Lluís Com-
panys al Tarròs.

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

Una de les obres escenificades per escolars de Primària i Secundària de diversos centres de la comarca.
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Lily Brik revela els secrets 
del seu art a l’Espai Orfeó
Pinta un grafiti en directe i inaugura una mostra d’obres

PINTURA ACTIVITATS

L’artista lleidatana Lily Brik, ahir a l’Espai Orfeó al costat del grafiti pintat en una porta de fusta.

SANTI IGLESIAS

❘ LLEIDA ❘ La jove artista lleidata-
na Lily Brik va impartir ahir 
a l’Espai Orfeó una autènti-
ca classe magistral de l’art 
del grafiti davant de diversos 
alumnes d’escoles d’art i cicles 
formatius artístics de Lleida. 
La dissenyadora gràfica Mire-
ia Serra va ser l’autora fa uns 
anys d’un mural gegantí amb 
el rostre d’una dona pèl-roja 
en una paret d’un edifici entre 
Alguaire i Almenar que la va 
donar a conèixer amb el seu 
nom de grafitera, Lily Brik, i 

la va catapultar des d’aleshores 
fins i tot per festivals d’aquest 
gènere pictòric per diversos 
punts d’Europa. Ahir, al ves-
tíbul de l’Espai Orfeó, va tor-
nar a la seua imatge favorita, 
la figura femenina, però amb 
un grafiti de proporcions més 
modestes, en una antiga porta 
de fusta. Lily Brik va explicar 
com expressa la seua creativi-
tat a través del grafiti mural, 
en aquest cas des del punt de 
vista d’una dona en un sector 
de l’art en el qual també són 

majoria els homes i en què ella 
lluita per trencar amb aquest 
prejudici sexista. L’artista va 
protagonitzar la primera ac-
tivitat de Cultura i Feminitat 
del cicle Diàlegs, que avui a les 
19.00 hores comptarà amb una 
taula debat amb Mireia Boya, 
Marta Nieto, Àngels Santa, Al-
ba Cros i Antonieta Jarne com 
a moderadora. Al vestíbul tam-
bé pot veure’s fins al dia 23 una 
selecció de fotos de murals de 
Lily Brik penjades pels seus ad-
miradors a les xarxes socials.

FOTOGRAFIA ACTIVITATS
AJUNTAMENT DE TREMP

Gairebé un centenar de participants al festival Photo Terra de Tremp
❘ TREMP ❘ Tremp va acollir el cap 
de setmana passat la segona 
edició del festival de fotogra-
fia i conservació Photo Terra, 
que va créixer en activitats i en 

assistents, prop d’un centenar 
de persones, i busca consoli-
dar-se amb periodicitat bianu-
al. Durant tres jornades es van 
succeir presentacions de llibres 

de fotos de naturalesa, tallers 
diversos amb especialistes de 
tècniques fotogràfica o fins i 
tot de fotos d’aus rapinyaires, 
xarrades i espais formatius.

❘ LLEIDA ❘ El dissenyador grà-
fic de Linyola Àngel Gar-
cía Solsona és el guanyador 
d’aquest any del concurs de 
cartells que organitza la Uni-
versitat de Lleida (UdL) per 
als cursos d’estiu. L’autor re-
brà un premi de 1.000 euros 
per l’obra Luca Pinetti, ele-
gida d’entre més d’una cin-
quantena de treballs proce-
dents de Ponent, Barcelona, 
València, Castelló, Múrcia, 
Navarra, Madrid, Huelva, 
Granada i Sevilla. El jurat 
del certamen va destacar 
la tipografia i els colors 
utilitzats pel dissenyador, 
així com la contundència i 
actualitat de la peça. Gar-
cía va remarcar que amb 
aquest disseny buscava el 
contrast entre una il·lustra-
ció antiga, que recorda la tra-
dició universitària, amb una 
tipografia i uns colors vius i 
frescos. També va destacar 
el joc del número 0 del 2018 
com a part dels auriculars del 
cartell.

Exposició
Totes les obres que s’han 

presentat al concurs estaran 
exposades a la planta -1 de 
l’edifici Polivalent del cam-
pus de Cappont fins a finals 
del mes de març.

Un lleidatà, autor  
del cartell de la 
Universitat d’Estiu

UDL CONCURS

Íntims i Zum 
Zum, finalistes 
en els Premis  
de la Crítica
També l’obra que va 
obrir FiraTàrrega 2017

ARTS ESCÈNIQUES

❘ BARCELONA ❘ Les companyies 
lleidatanes Íntims Producci-
ons i Zum Zum Teatre figu-
ren entre les finalistes de la 
vintena edició dels Premis 
de la Crítica, que impulsa 
l’Associació per a la Promo-
ció de les Arts Escèniques i 
que es donaran a conèixer 
el pròxim dia 26 de març 
a Barcelona. Íntims Pro-
duccions són finalistes en 
la categoria de petit format 
per l’obra Wasted, dirigi-
da per Iván Morales. Per la 
seua part, Zum Zum Tea-
tre competirà pel premi en 
l’apartat de teatre familiar 
pel seu últim muntatge, La 
gallina dels ous d’or, diri-
git per Ramon Molins. En 
la categoria d’arts de car-
rer, també opta al guar-
dó l’espectacle inaugural 
de l’última edició de Fira 
Tàrrega, urGENTestimar, 
d’Ada Vilaró i Josep Pere-
lló. Màtria, coproduït per 
FiraTàrrega i que va poder 
veure’s divendres passat al 
Teatre de l’Escorxador, és 
finalista en la categoria de 
noves tendències.

Beyoncé i Jay-Z, l’11  
de juliol a Barcelona
❘  BARCELONA ❘  La cantant 
Beyoncé i el raper Jay-Z 
actuaran a l’Estadi Olímpic 
de Barcelona l’11 de juliol 
amb la seua gira conjunta 
OTR II, que reprèn la que 
van emprendre aquestes 
dos estrelles el 2014, On 
the Run, que a Europa va 
tenir dos úniques parades 
a París.

Acrílic de Santi  
Lorente, a la sala ENE
❘ LLEIDA ❘ La perruqueria es-
tètica ENE exhibeix durant 
aquest mes de març la pin-
tura Amistat, un acrílic de 
gran format i estil surrealis-
ta de l’artista Santi Lorente, 
en el marc del cicle d’expo-
sicions 1x30, d’una obra al 
mes, que organitza aquesta 
sala amb la revista cultural 
Plec i Arts de Ponent.

La Pegatina llança dos 
singles del nou disc
❘ BARCELONA ❘ La Pegatina va 
estrenar ahir dos singles 
com a avanç del seu nou 
treball discogràfic, Ahora 
o nunca, que publicaran el 
6 d’abril. Es tracta de La 
tempestad, en col·labora-
ció amb Eva Amaral, i el 
merengue reggae Y volar, 
en què participa la banda 
argentina Los Caligaris.
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