
Detingut per corrupció de 
menors un tècnic de mediació 
comunitària de Mollerussa
L’home era molt conegut a la localitat i l’alcalde 
va manifestar la seva sorpresa davant l’arrest
Lleida
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir ahir pel matí al tècnic de Pre-
venció i Mediació Comunitària de 
l’Ajuntament de Mollerussa, O. G. 
per un suposat delicte de corrup-
ció de menors. 

En aquest sentit, tal com van 
confirmar fonts de la policia ca-
talana, l’arrest es va dur a terme 
a primera hora del matí, després 
de registrar el seu domicili, a la 
mateix capital del Pla d’Urgell. 
Posteriorment, els agents van 
portar emmanillat al detingut (les 
manilles estaven tapades amb un 
jersei o una jaqueta) al seu lloc 
de treball, a la seu de l’àrea de 
Benestar Social i Ciutadania del 
consistori, de la qual depèn Pre-
venció i Mediació Comunitària de 
l’Ajuntament de Mollerussa.

Un cop van arribar a les instal·
lacions, els Mossos van demanar 
als treballadors que abandones-
sin l’oficina i es van quedar amb 
el detingut, per tal que facilités 
les contrasenyes i obrir els ordi-
nadors. Al voltant de les 15.00 
hores van abandonar la seu i van 
portar a O. G. a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Mollerus-
sa. De fet, el detingut podria pas-
sar a disposició judicial entre avui 
i demà. Cal esmentar que la in-
vestigació està en curs i la porta a 
terme la unitat central de Divisió 
d’Investigació Criminal del cos de 
Mossos, a la qual pertany la uni-
tat central de delictes informàtics 
de la policia catalana. En aquests 
moments hi ha secret de sumari.

Per altra banda, O. G. impar-
tia conferències com expert en 
bones pràctiques, tècnic en Par-
ticipació i Mediació adolescent, 

FOTO: L. M. / Façana de la seu de l’àrea de Benetar Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Mollerussa

tècnic d’Espai Jove Intergeneraci-
onal i del Consell Infantil i Adoles-
cent. A més, recentment, se li va 
concedir a Mollerussa el reconei-
xement per les bones pràctiques 
dels governs locals en dos projec-
tes amb implicació de jovent i de 
gent gran.

Davant d’aquesta situació, l’al-
calde de Mollerussa, Marc Solso-
na, va manifestar en declaracions 
a LA MAÑANA que “la detenció 
ens ha agafat a tots per sorpresa. 
De fet, no tinc més informació 
que la que ja ha sortit als dife-
rents mitjans de comunicació”.

La Acadèmia 
de Talarn diu 
que denuncia 
totes les 
irregularitats
Fonts de l’Acadèmia General 
Bàsic de Suboficials de Talarn 
van declarar ahir a LA MAÑA-
NA, arran de la noticia publica-
da d’un presumpte delicte de 
tràfic de drogues a la institució 
militar, que “en el moment que 
es va detectar una irregularitat 
es va denunciar. Així, davant de 
qualsevol sospita la denunciem 
amb total transparència, per-
què no hem d’amagar res ni a 
ningú. En aquest cas, tots els 
sistemes de control que tenim 
van funcionar”. A més, van re-
cordar que el cas es troba actu-
alment sota secret de sumari.

Un motorista, greu 
en un xoc contra 
un cotxe a l’N-260, 
a Pont de Bar
Un motorista va resultar ahir 
ferit de caràcter greu en un xoc 
frontal contra un cotxe que es 
va registrar al quilòmetre 209 
de l’N·260, al terme municipal 
de Pont de Bar. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències 
van ser alertats del sinistre a les 
15.02 hores i fins al lloc es van 
desplaçar Bombers, Mossos i el 
SEM. L’home va ser traslladat a 
l’Hospital de la Seu.

Cremen 500 metres 
quadrats 
de vegetació 
a Fonolleres
Un incendi va cremar ahir una 
superfície total de 500 metres 
quadrats de vegetació a Fono-
lleres, nucli pertanyent  a Gra-
nyanella. Per altra banda, els 
membres dels Agents Rurals 
van denunciar una persona al 
Soleràs per incomplir amb els 
horaris dels permisos de les 
cremes col·lectives.
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La investigació 
dels Mossos 
encara està 

en curs

Va ser portat 
emmanillat 
a la seu de 

Benestar Social

FOTO: L. M. / El detingut, O. G., 
durant un acte a Mollerussa
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Turisme Seu acaba d’estrenar un 
nou web d’informació i promoció 
turística de la Seu d’Urgell i la se-
va àrea d’influència. El nou portal 
turístic de la capital alt urgellenca 
presenta una imatge renovada, 
actualitzada, dinàmica i intuïtiva, 
molt més visual i amb un disseny 
adaptatiu que permet la seva co-

rrecta visualització en diferents 
dispositius, des d’un ordinador 
fins a smatphones i tauletes.
Aquest portal també proposa 
l’opció de planificar una estada o 
unes vacances a través de l’apar-
tat anomenat Planifica que mos-
tra tots els recursos turístics de la 
Seu i voltants: hotels, restaurants, 

empreses d’activitats, artesania, 
comerç, entre altres opcions, que 
es podran ubicar en un mapa.
Una altra novetat respecte al web 
anterior és un espai adreçat a la 
promoció de la Seu d’Urgell com 
a centre de congressos i reunions. 
Per aquest motiu s’ha creat una 
plataforma que permet gestio-
nar esdeveniments de tipus es-
portiu, cultural i de congressos i 
reunions, amb la possibilitat de 
reservar allotjament, àpats, acti-
vitats o la inscripció online a un 
congrés.

La Seu d’Urgell crea una 
nova pàgina web per 
promocionar el turisme

L’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC) va registrar 
la matinada d’ahir dijous un te-
rratrèmol de magnitud 2,6 en 
l’escala de Richter amb epicen-
tre al Pallars Sobirà. El sisme, que 
es va produir a les 2.51 hores, es 
va deixar sentir sense provocar 
danys. En concret, el terratrèmol 

va tenir lloc a tan sols dos quilò-
metres de profunditat a la zona 
de l’epicentre, cosa que explica-
ria que hagi estat percebut per 
una part de la població de la zo-
na del Pallars. A l’abril ja es van 
registrar tres episodis, el més 
important de grau 4,2, a l’Alt Ur-
gell, també sense danys.

Un terratrèmol de magnitud 2,6 
es deixa sentir al Pallars Sobirà 
sense provocar incidents

L’oficina territorial que té l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya (ATC) 
a la Seu d’Urgell va recaptar 8,9 
milions d’euros entre el mes de 
setembre de 2017 i el 31 de març 
d’enguany. A més, en aquest pe-
ríode, va atendre 1.532 persones 
i va gestionar 11.530 expedients. 
El personal de l’equipament tor-
na a oferir, per segon any conse-
cutiu, la seva col·laboració per a 
confeccionar la declaració de la 
renda de 2018, servei pel qual 
es va prestar assistència a 1.122 

ciutadans l’any passat, comp-
tant l’oficina de la capital alt ur-
gellenca i les altres dues que hi 
ha a l’Alt Pirineu i Aran, a Tremp i 
Vielha. En aquest sentit, un 96% 
dels seus usuaris van qualificar 
l’atenció rebuda com a “alta-
ment satisfactòria”. La secretària 
d’Hisenda de la Generalitat i pre-
sidenta de l’Agència Tributària de 
Catalunya, Marta Espasa, va vi-
sitar l’oficina i es va reunir amb 
l’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla

FOTO: ACN/ La secretària d’Hisenda de la Generalitat, Marta Espasa

L’oficina de l’ATC de la 
Seu d’Urgell recapta vuit 
milions d’euros amb un any 
i mig de funcionament

Lleida
REDACCIÓ
CCOO de les Terres de Lleida va 
advertir de la manca de maqui-
nistes que es pot produir a finals 
d’aquest mes a la línia Lleida-la 
Pobla de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC), fet 
que, segons va informar el sin-
dicat, “pot comportar la supres-
sió de trens o la subcontractació 
d’empreses externes per con-
duir-los”. Des de CCOO van as-
segurar que, actualment, d’una 
plantilla inicial de tretze maqui-
nistes en queden deu, ja que dos 
han passat a Renfe i un s’ha des-
vinculat de l’empresa. El sindicat 
va advertir que, a finals d’aquest 
mes, està previst el pas a Renfe 
d’altres cinc maquinistes més, de 
manera que en quedarien cinc en 
plantilla, una xifra “clarament in-
suficient per a l’explotació actual 
del servei”.

Les principals causes d’aquest 
èxode, segons CCOO, són les con-

FOTO: ACN / Una família pujant al tren a l’estació de la Pobla de Segur

CCOO adverteix de la 
manca de maquinistes a la 
línia de Lleida a la Pobla

dicions de treball i salarials, ja que 
“un maquinista de la línia Llei-
da–la Pobla percep al voltant de 
7.000 euros anuals menys que els 
seus companys de la xarxa princi-
pal de FGC, tot i fer les mateixes 
funcions, i uns 9.000 euros anuals 
menys si es compara amb els ma-
quinistes de Renfe”.

Davant aquesta situació, el sin-
dicat va sol·licitar a Ferrocarrils de 
la Generalitat que reposi “imme-
diatament” les vacants de maqui-
nistes, que s’avingui a negociar i 
acordar un conveni propi “en uns 
termes i condicions similars al 
que hi ha dins de la mateixa em-
presa a la xarxa principal”.
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TREMP
FIRA DE PRIMAVERA

pl. de Catalunya.

13.00 1er Debat sobre el futur 
de l’Oli al Pallars, a càrrec de 
l’Associació de Productors d’Oli 
del Pallars Jussà, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament.

17.30  Espectacle “Una 
carretada de comptes” a càrrec 
de La Guilla Teatre. A la pl. de 
Catalunya.

18.30 Màster Class de 
bodycombat, a càrrec del 
Gimnàs Posa’t on Fire, a la pl. de 
Catalunya.

19.00 Sorteig d’obsequis del 
concurs “Busca el ramat als 
aparadors”. A l’estand del CAT, a 
la rbla. Dr. Pearson.

19.30 Ballada de Sardanes a 
càrrec de la Cobla Vents de 
Riella d’Agramunt, a la pl. de 
Capdevila.

21.00 Cloenda de la 55a Fira de 
Primavera de Tremp.

dissabte i diumenge
- Dissabte 11, jornada de 
portes obertes als següents 
equipaments:

- Consell Comarcal: Centre 
de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç. CDIAP. pl. 
Capdevila, 22 baixos / Centre per 

a l’Autonomia Personal. Carrer 
Pau Casals , 14, baixos / Banc 
d’Aliments. Carrer Pau Casals , 
14, baixos

- Alba Jussà: Espai Enrique 
Vicente. Seu del Centre 
Ocupacional.  Carrer Pau Casals, 
1

- A la rbla. Dr. Pearson, estands, 
mostra d’entitats i mostra de 
productors locals.

-  Al c. Barcelona estands 
agroalimentaris.

- A la Zona Esportiva del Juncar, 
atraccions i mercat Firal.

-  Exposició “Pèl A Pèl” de 
l’artista Olga Muñoz Blasco. Del 
20 d’abril al juny. Quiosc Gallery.

- Exposició sobre l’antic comerç 
de la nostra ciutat, La rebotiga 
de l’Arxiu, a l’antiga botiga Casa 
Palmerola. 

Horari: Dv de 18.00 a 20.30h, Ds 
de 10.00h a 14.00h i de 18.00h a 
20.30h i Dg de 10.00h a 14.00h. 

dimarts, 14 de maig
13.00 Sardanes amb la Cobla de 
Cervera. Al pg. del Vall.

19.30 Ball de tarda de Sant 
Bonifaci amb Trio Coral. A la pl. 
Capdevila.

divendres, 10 de maig
22.00 ImproShow: un espectacle 
d’humor, original i interactiu. 
A l’Espai Cultural la Lira. Preu 
entrada: 8€; menors de 25 anys, 
5€; Amics de La Lira, 5€

dissabte, 11 de maig
Tot el dia 4a Trobada de Bestiari 
de Foc al Pallars Jussà. A càrrec 
de la Colla de Diables Lo Peirot.

09.00h Sortida guiada. “Itinerari 
de Geologia Urbana per Tremp”, 
amb guiatge d’Eureka SGN.  A 
càrrec de l’Associació Geoparc 
Conca de Tremp Montsec. 
Sortida de la torre de l’Epicentre.

10.00 Plantada de Bèsties de 
Foc 2019, a càrrec de la Colla 
de Diables Lo Peirot, a la pl. de 
Catalunya.

10.00 a 13.00 10a Jornada 
Agrícola amb diverses ponències 
a càrrec de Tot Camp Pallars, a la 
sala d’actes de l’Epicentre.

10.00 a 15.00 4a Trobada 
d’intercanvi de plaques de cava a 
Tremp. A càrrec de La Bodega, al 
pg. de Pare Manyanet, 35.

10.30 Obertura del Mercat 
artesanal, als carrers del centre 
històric, amb tallers per a nens i 
nenes, a la pl. de l’Església.

10.30 a 13.30 Jornada de portes 
obertes a diferents equipaments 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i Alba Jussà (veure final 
programa).

11.00 Apropa’t al riu per 
descobrir el peixos del Noguera 
Pallaresa. A càrrec de la Societat 
de Pescadors de Tremp, l’Estació 
Biològica del Pallars Jussà i 
Agents Rurals del Pallars Jussà. A 
la Passera de Vilamitjana.

11.00 Obertura de la 55a Fira de 
Primavera.

11.00 a 14.00  L’artista Olga 
Muñoz Blasco realitzarà 
esbossos en directe d’animals 

de companyia; podeu portar 
la vostra mascota! A càrrec de 
Quiosc Gallery, davant la galeria, 
pg. de Pare Manyanet, 34.

11.30 Aperitius Musicals a càrrec 
de l’Escola Municipal de Música 
de Tremp, davant de l’Espai 
Cultural La Lira.

12.00 Vermut musical amb 
l’actuació de La Cuka Moreno. A 
càrrec de la Colla de Diables Lo 
Peirot. A la pl. de Catalunya

12.30 Espectacle infantil 
“TOT sol... i nuvol”. A càrrec 
de LePuant. A la rbla. de Dr. 
Pearson.

16.30 El Geoparc Conca de 
Tremp - Montsec, escenari dels 
últims dinosaures d’Europa, a 
càrrec d’ Alejandro Gil (geòleg – 
Museu Conca Dellà) i el Geoparc. 
A l’Espai Cultural La Lira.

17.00 a 20.00 Jornada de portes 
obertes a diferents equipaments 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i Alba Jussà (veure final 
programa).

17.00 a 19.00 Vine a provar les 
Motos elèctriques per a infants 
de 4 a 9 anys. Organitzat per 
Guaja Aventuras. A la Zona 
Esportiva del Juncar.

17.30 Taller: Les mascotes 
del Geoparc.  Al pg. del Vall, 
davant de l’Epicentre. A càrrec 
del Geoparc Conca de Tremp-
Montsec.

18.00 Màster Class de zumba per 
a petits i grans, a càrrec de Ruth 
Pintiado, a la pl. de Catalunya.

18.00 Presentació de l’exposició 
de pintura Botigues amb ànima 
de Pilar Baró Grau. A càrrec de 
l’autora. A l’Epicentre.

18.00 a 20.00 L’artista Olga 
Muñoz Blasco realitzarà 
esbossos en directe d’animals 
de companyia, podeu portar 
la vostra mascota! A càrrec de 
Quiosc Gallery, davant la galeria, 
pg. de Pare Manyanet, 34.

19.00 Aperitius musicals/concert 
a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Tremp. A la plta. de 
l’Església.

19.00 Obertura de la 3a Pallars 
Food Fest, una mostra de cuina, 
vins i cerveses del Pallars Jussà. 
Organitza APAT Pallars Jussà, al 
Pavelló del Casal.

22.00 Cercavila amb Bestiari de 
Foc, organitza la Colla de Diables 
Lo Peirot. Sortida de la pl. de 
Catalunya.

01.00 Festa “Diabòlica”, a càrrec 
de la Colla de Diables, a la pl. de 
Catalunya.

diumenge, 12 de maig
10.00 Tirada al plat de Fira i 
Memorial Jaume Ibars. A càrrec 
de la Societat de Caçadors del 
Montsec de Tremp. Al Camp de 
Tir Serrat de la Perdiu.

10.15 7a Trobada de Cotxes 
Clàssics a Tremp, a càrrec de 
l’Associació Cultural de Vehicles 
Clàssics del Pallars. A la rbla. de 
Dr. Pearson i rbla. de Pompeu 
Fabra.

10.30 Obertura del Mercat 
artesanal, als carrers del centre 
històric. I tallers per a nens i 
nenes, a la pl. de l’Església.

10.45 Presentació del llibre 
Rimes Castelleres a càrrec de la 
Colla Malfargats del Pallars. Al 
Casal Cultural de Tremp. A la pl. 
de 

11.00 Visita teatralitzada a 
l’exposició La rebotiga de l’Arxiu 
a càrrec de l’actor Blai Castell a la 
pl. del Mercat. Aforament limitat.

11.30 Cercavila amb els Gegants 
de Tremp i la Casa del Sol 
Naixent, juntament amb les 
colles de la trobada de Bestiari 
de Foc. Sortida de la pl. de la 
Creu.

12.30 Actuació Castellera amb la 
Colla Malfargats del Pallars i Colla 
Jove Xiquets de Vilafranca. A la 

actes

TALLERS
El vostre diari 
us desitja una 
bona FIRA
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L’Ajuntament de 
Tremp es prepara 
per la 55a edició de 
la fira de primavera

Denuncien Vall 
Companys per la 
cessió il·legal de 
treballadors

L’Ajuntament de Tremp ja està 
ultimant els preparatius de la 
Fira de Primavera, que arriba a 
la 55a edició. Enguany ho farà 
amb un bon repertori de pro-
postes lúdiques i culturals. Com 
de costum, Fira Tremp acollirà 
un bon nombre d’expositors 
de diferents sectors, des de 
l’artesanal fins a l’agrícola i del 
món del motor.

La UGT FICA de Catalunya va 
interposar dues denúncies con-
tra el Grup alimentari Vall Com-
panys per cessió il·legal dels 
seus treballadors. La primera a 
la Inspecció Provincial de Tre-
ball i Seguretat Social de Llei-
da i la segona a la Inspecció de 
Treball. Amb aquestes denun-
cien esperen que les entitats 
aixequin acta sobre la infracció 
sancionant a l’empresa.
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La Granja 
d’Escarp 
participarà a 
Mercoequip
La Granja d’Escarp va ser esco-
llit com a ajuntament convidat 
en la pròxima edició de Merco-
equip, que tindrà lloc del 17 al 
19 de maig a Fraga. Dedicat a 
l’equipament comercial, agríco-
la i industrial, Mercoequip és un 
certamen firal que compta amb 
molta concurrència tant pel que 
fa a visitants com a expositors.

Les Borges Blanques acollirà 
aquest dissabte, 11 de maig, al 
Pavelló de l’Oli, la segona edi-
ció de la Trobada de Cantaires 
de les Garrigues amb l’assistèn-
cia d’uns 150 cantors. Es tracta 
d’una activitat organitzada per 
l’Orfeó Terrall amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques i el Consell Comarcal de 
les Garrigues i té lloc  després de 
l’èxit de la primera edició.

Les Borges acull 
dissabte la segona 
trobada de Cantaires 

Tàrrega reconstrueix en una ex-
posició el seu passat urbanístic 
medieval. La mostra visualitza 
un innovador treball de recerca 
topogràfica que defineix, car-
rer per carrer i casa per casa, 
com era l’antiga vila d’entre els 
segles XV i XVII, a les darreries 
de l’Edat Mitjana i a principis de 
l’Edat Moderna.

Tàrrega 
reconstrueix 
el seu passat 
medieval

FOTO: Aj. Tàrrega / Una visitant observant una de les imatges exposades

La Diputació celebra una jornada 
sobre l’impacte de la tecnologia 
5G al sector agroalimentari
L’acte va comptar amb la presència d’Eloi Bergós

Lleida
REDACCIÓ
La sala d’actes de la Diputació de 
Lleida va acollir ahir l’acte d’inau-
guració de la jornada Tecnologia 
5G i el seu impacte al sector agro-
alimentari. En aquest acte i va 
participar el vicepresident quart 
de la Diputació Eloi Bergós.

Durant la seva intervenció, Eloi 
Bergós va destacar que les co-
marques de Lleida, per les seves 
característiques geogràfiques, 
demogràfiques i econòmiques, 
tenen un interès especial per tot 
el que representen les tecnolo-
gies de la informació i la comu-
nicació. En aquest sentit, va dir 
que sense un desenvolupament 
generalitzat de tots els sistemes 
de comunicació no es podrà ser 
competitiu, ni en l’àmbit privat 
ni en l’àmbit públic. Bergós tam-
bé va recordar que enguany s’ha 

FOTO: Dip. Lleida / Bergós durant el transcurs de la jornada

endegat el desplegament de la fi-
bra òptica pel territori i que això, 
sumat amb jornades com aquesta 
sobre 5G, han de permetre que 
la digitalització del sector agroali-
mentari a partir de la nova tecno-

logia mòbil sigui una realitat en la 
línia d’avançar en l’ús i l’aplicació 
de les noves tecnologies en tots 
el camps, perquè seran determi-
nants per al futur de l’àmbit rural 
i dels seus sectors de producció.

Presenten 
el cartell de 
l’Aquelarre de 
Cervera

L’Aquelarre de Cervera va pre-
sentar el cartell oficial de la 42a 
edició, una obra de Neu Soci-
ats, en el que una bruixa ‘’lliure, 
forta i valenta’’ és la protago-
nista a través d’un cos feme-
ní nu en posició combativa. El 
cartell oficial de la festa aposta 
per un compromís i contingut 
social i cultural que reivindica la 
figura de les bruixes al mateix 
temps que empodera el paper 
de les dones en la festa. El car-
tell està inspirat en el quadre La 
llibertat guiant el poble.

FOTO: ACN / Cartell Aquelarre 
de Cervera 2019

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

LA VEU DE 
L’EMPRESA

 AL TERRITORI
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Walkin’Roots, dúo formado por la 
cantante Juh Japleroots y el guita-
rrista Santi de Pablo, hará la pre-
sentación oficial de su EP ‘Boots’ 
el domingo (12.00 horas) con un 
concierto-vermut en la plaza Ciu-
tat de Lleida de Mollerussa. Esta 
nueva entrega se suma a la de su 
debut, ‘Old’, unificando así el tra-
bajo como ‘Old Boots’.

Walkin’Roots 
presentan su 
EP ‘Boots’ en 
Mollerussa

Art Gates Records hará 
el lanzamiento mundial 
del último álbum de   
los leridanos Steinbock
‘Till the limit’ sonará en directo en la 
verbena de Festa Major, esta noche

La discográfica Art Gates Records 
se encargará de hacer el lanza-
miento mundial del último álbum 
de Steinbock, ‘Till the limit’, a par-
tir del próximo mes de octubre 
poniéndolo disponible en todas 
las tiendas y plataformas digita-
les. El contenido de este trabajo 
sonará en directo esta noche  en 
la verbena de la Festa Major.

“Después de tanto trabajo, ho-
ras y dedicación, este nuevo paso 
significa que tenemos que seguir 
adelante para conseguir el sueño 
de que nuestra música traspase 
todas las fronteras”, reflexiona 
Camilo Lladós (voz y guitarra), 
cofundador de este proyecto de 
hard-rock junto al batería Joanjo 
Ramírez. El cuarteto leridano se 
completa con el guitarrista Marc 
Pérez y el bajista Rafa Rodríguez.

La banda está muy ilusionada 
y está estudiando cuál será el se-
gundo videoclip promocional de 
este larga duración que tome el 
relevo a ‘Trash’. El fichaje por esta 
discográfica de Valencia también 
incluirá la campaña de promo-

ción y gira correspondientes. Art 
Gates Records lleva grupos como 
Weed, In Mute o Leo Jiménez, en-
tre muchos otros.

ESCENARI GLORIETA 

Steinbock, ganadores del XI 
Pepe Marín Rock en el año 2014,  
cerrarán esta noche (3.30 horas) 

las actuaciones del Escenari Glo-
rieta, cuyas descargas se abrirán 
(23.00 horas) con el metalcore de 
Brainwashed, ganadores del XV 
Pepe Marín Rock, a quienes se-
guirán el pop-rock de Javier Sólo, 
las rumbas leridanas de Er Taque-
ta y el rap feminista de las valen-
cianas Pupil·les.

FOTO: Carlos Rodríguez / Steinbock siguen aplicados en su proyecto

FOTO: Malva Fotografia / Juh Japleroots y Santi de Pablo forman el dúo

El Festival de Música Folk de Llei-
da, que se desarrollará mañana 
sábado en la Plaça del Dipòsit, 
también contará con la presen-
cia de Gecko Bandits, a las 21.45 
horas, una formación de Ibiza en 
cuyas filas milita el guitarrista le-
ridano Albert Oliva.

El repertorio de este cuarte-
to engloba músicas del mundo 
poniendo especial énfasis en la 
música balcánica y el ‘manou-

che’, una sonoridad peculiar que 
se enmarca dentro del gypsy jazz 
acuñado por el guitarrista Djan-
go Reinhardt en los años 30.

Gecko Bandits cuenta en su 
seno con Salvatore Licitra (bajo), 
Albert Oliva (guitarra), David Ba-
rona (batería) y Ramsés Puente 
(violín), que en este caso será 
sustituido “por razones de agen-
da” por la violinista leridana Ma-
ría Jesús Castells.

Gecko Bandits aporta la 
sonoridad ‘manouche’          
al Festival de Música Folk

FOTO: G.B. / El leridano Albert Oliva milita en esta banda ibicenca

Joan Rovira actúa en la Pobla
La sala CTretze de la Pobla de Segur recibe mañana sábado a Joan 
Rovira presentando en concierto su tercer álbum, ‘Dies millors’, 
impregnado de alegría de los ritmos caribeños /FOTO:  Satélite K

TriBand, terceto leridano forma-
do por Andrea Menal y Javier 
Sarvise a las voces, acompaña-
dos por la guitarra de Pepito Pu-
jol, recreará su amplio catálogo 
de versiones conocidas del pop 
y el rock de los 80 y 90 esta no-
che (22.00 horas) en el Maite’s 
bar de Bell-lloc.

TriBand recrea 
sus versiones 
en el Maite’s 
de Bell-lloc

Javier, Andrea y Pepito son el trío

FOTO: Superverd

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
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