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Impuls a la gastronomia i
al turisme del Sobirà amb
la nova escola d’hoteleria
Tercera de Lleida ||
Obrirà al setembre
amb un cicle de
restauració i vint
places disponibles

Sort || Ubicada a la
capital pallaresa, es
va presentar ahir i
completarà les de
Lleida i Les

Professionals del sector de la
restauració formaran els estudiants de l’Escola d’Hoteleria del Pallars, que s’ubicarà a l’institut Hug Roger III de
Sort i que serà la tercera de
les comarques de Lleida. La

Veïns de Camps
Elisis denuncien
inseguretat
i sexe a la
via pública
Una comunitat amb
150 pisos del barri

conselleria d’Educació implantarà el curs vinent el cicle de
grau mitjà de Serveis de Restauració. Una bona notícia per
al Pallars Sobirà després del
veto al festival Doctor Music
a Escalarre.

Una comunitat veïnal de 150
habitatges ubicats al passeig per
als vianants entre l’accés al pont
de Príncep de Viana i la passarel·la de Camps Elisis ha presentat una instància a la Paeria en
què alerta de la inseguretat en
aquesta zona amb sexe a la via
pública i molèsties als veïns, de
dia i de nit.

comarques ❘ 18

lleida ❘ 6

amado forrolla

Antoni Tolmos obre la festa major amb música ■ El compositor Antoni Tolmos va pronunciar ahir
un original pregó d’inici de la festa major de Lleida ajudat del seu inseparable piano i recordant tot
un ventall de cançons que parlen de la capital de Ponent, des dels garrotins fins al rock.
guia ❘ 42-43

efe

Commoció per la
mort de Rubalcaba
panorama ❘ 29-30
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comarques

Interruptors gegants construïts
fa un segle, a l’entrada de Talarn.
p.

www.segre.com/comarques
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Aran rebrà 3,5 milions
per gestionar emergències.
p.

22

educació formació

L’escola d’hoteleria de Sort, la tercera de
Lleida, tindrà professionals com a mestres

L’institut de la capital del Sobirà acollirà a partir del curs que ve un cicle sobre el sector || Oferirà vint
places i serà una oferta única a Catalunya on s’impartiran classes teòriques semipresencials
delegació de la generalitat de l’alt pirineu i aran

x.r.

❘ lleida ❘ Professionals del sector
de la restauració formaran els
estudiants de l’Escola d’Hoteleria del Pallars, que s’ubicarà a l’institut Hug Roger III de
Sort i que serà la tercera de les
comarques de Lleida (vegeu el
desglossament). La conselleria
d’Educació implantarà el curs
vinent el cicle de grau mitjà de
Serveis de Restauració, amb
el qual els estudiants podran
exercir de cambrers, auxiliars
de sala o d’empleats en barres.
El delegat d’Educació a Lleida,
Carles Vega, va explicar ahir
que el cicle tindrà una durada de
dos anys i durant el primer curs,
la formació serà estrictament teòrica, mentre que les pràctiques
es concentraran en el segon any.
Vega va apuntar que es tractarà
d’una escola d’hoteleria única,
perquè les sessions teòriques seran semipresencials, per la qual
cosa el Pallars “serà l’únic lloc
a Catalunya on l’ensenyament
de restauració i turisme sigui
semipresencial”.
Així mateix, també serà singular perquè “les empreses estaran molt més implicades en la
formació”. Aquest cicle oferirà
un màxim de vint places i està
pensat deliberadament per al
Pallars, per la qual cosa incorporarà coneixements i formació
sobre productes del territori i la
gastronomia típica de la zona.
Per aquesta raó, els alumnes rebran també coneixements sobre
vins i cerveses artesanes. Vega va afirmar que la intenció
de l’escola d’hoteleria és oferir

Imatge de la presentació de l’Escola d’Hoteleria del Pallars.

despoblació

La Generalitat confia que
aquest cicle ajudarà a
lluitar contra la despoblació
i per atreure talent
també formació continuada als
professionals del sector i que
els estudiants podran accedir
després del cicle de Serveis de
Restauració a un altre de grau
superior com per exemple el de

Guia, Informació i Assistències
Turístiques en l’Àmbit Mediambiental, que s’ofereix també a
l’institut de Sort.
En aquest sentit, la directora
de l’institut Hug Roger III, Rosa
Ramoneda, va assegurar que
la posada en marxa de l’escola és “una demanda històrica
del territori i del sector” i va
apuntar que un dels objectius
és “arrelar la gent al territori”.
La delegada de la Generalitat al
Pirineu, Rosa Amorós, va apuntar que l’escola ajudarà a “atreu-

n A mb l’ob er t u r a de
l’Escola d’Hoteleria del
Pallars el pròxim curs
escolar (2019-2020), ja
seran tres els centres de
formació en restauració a
les comarques de Lleida.
En aquest sentit, la capital
del Segrià (formació professional) i Les compten
amb escoles consolidades des de fa anys. Val a
recordar que a la Seu va
estar oberta del 2002 al
2008 l’Escola Joviat dels
Pirineus a la Ciutadella de
Castellciutat. En aquesta delegació, els alumnes
portaven a terme pràctiques en un restaurant que
va tancar quan el centre es
va tornar a traslladar a la
seu de Manresa. Fonts de
la Federació d’Hostaleria
van assenyalar que la posada en marxa del centre
a Sort és una “molt bona
notícia per al sector”. Per
la seua part, la delegada
de la Generalitat al Pirineu i Aran, Rosa Amorós, va explicar que amb
la implantació del cicle
formatiu les empreses del
territori “podran incorporar professionals als seus
establiments”.

asaja

fauna

Una bandada de
voltors sobre una
granja del Pla
❘ castellnou de seana ❘ Una bandada de voltors es va posar ahir
al matí en una granja del municipi de Castellnou de Seana,
on desenes d’exemplars van
estar-se més d’una hora abans
de tornar a emprendre el vol.
L’organització agrària Asaja
Lleida va divulgar imatges i vídeos d’aquestes aus a la granja
com un exemple del que consideren una excessiva proliferació
d’aquesta espècie a les comarques lleidatanes.

re talent jove i lluitar contra la
despoblació”.
Amorós va assenyalar que el
cicle que s’impartirà a Sort ha
comptat amb “molt bona acollida” per part del sector, amb el
qual la Generalitat es va reunir
ahir després de la presentació
d’aquesta nova oferta. S’ha de
destacar que l’hoteleria és un
dels sectors més importants del
Pallars i que el Sobirà va perdre el festival Doctor Music, que
hauria suposat una gran oportunitat de promoció.

Només Lleida
ciutat i Les
tenen centres
d’hoteleria

Una desena d’activitats a la festa major del Terrall
❘ les borges blanques ❘ Les Borges Blanques celebra diumenge la
festa major del Terrall amb una desena d’activitats, que van
des d’una tirada de bitlles i partides d’escacs fins a un concurs
de pesca.

Perelló, en una jornada sobre turisme sostenible
❘ lleida ❘ L’alcaldessa de Tàrrega i presidenta de la Diputació,
Rosa Maria Perelló, ha participat en la jornada de conferències
i debats sobre turisme sostenible New Destinations Summit,
celebrada a Igualada.

Uns seixanta voluntaris netegen el Pallars Sobirà

Voltors a la teulada de la granja a Castellnou de Seana.

❘ lleida ❘ Uns 60 voluntaris participen en accions de neteja a
l’entorn del Parc Natural de l’Alt Pirineu, als voltants de les
estacions de Port Ainé i Espot, en miradors de la Noguera Pallaresa i en marges de la C-13 entre Llavorsí i Sort.
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patrimoni industrial
amado forrolla

Els disjuntors procedents d’una central hidroelèctrica, amb la presa de Sant Antoni de fons.

amado forrolla

Les peces cedides per Endesa amb el poble de Talarn al fons.

Interruptors gegants construïts
fa un segle, a l’entrada de Talarn

Procedents d’una central hidroelèctrica i cedits per Endesa a l’ajuntament || Exposats
a l’aire lliure per divulgar el patrimoni industrial de la zona
r. r.

❘ talarn ❘ Dos grans peces de metall i ceràmica de més de quatre
metres d’altura coronen el monticle a l’entrada de Talarn des de
la carretera C-13. Es tracta de
dos antics disjuntors construïts
a començaments del segle XX,
que exercien les funcions de
gegantins interruptors mòbils.
Muntats sobre rails, servien per
interrompre i connectar el pas
de l’electricitat en una central
hidroelèctrica fa més d’un segle.

Eren propietat de la companyia
elèctrica Endesa, que els ha cedit a l’ajuntament perquè aquest
els exposi a l’aire lliure.
Aquest mirador a l’entrada
de Talarn té vistes al poble i a
la presa de Sant Antoni. El consistori del municipi ha iniciat
treballs per condicionar l’entorn
i preveu reparar desperfectes en
un dels disjuntors. Exposar-los
forma part de la divulgació del
patrimoni industrial de la zona,
que inclou l’Espai Patrimonial

de la Central Hidroelèctrica de
Talarn. Després del centenari de
les primeres centrals al Pirineu,
aquest i altres municipis amb
preses reivindiquen d’aquesta

transformadors

La companyia cedeix també
antics transformadors que
el consistori també té
intenció d’exhibir

manera la seua aportació al progrés de Catalunya.

Espai Patrimonial
L’alcaldessa de Talarn, Inés
Moré, va explicar que Endesa
també cedeix a l’ajuntament
uns transformadors elèctrics de
gran mida que estan en desús.
Després de considerar la idea
d’instal·lar-ne un al monticle on
hi ha els disjuntors i descartar-lo
per l’alt cost, els exposaran a
l’Espai Patrimonial.

les claus

Centenari i divulgació

z El centenari anys enrere de les
primeres centrals hidroelèctriques va donar pas a iniciatives
per divulgar el patrimoni industrial del Pirineu i reivindicar
el seu paper en el progrés de
Catalunya.

Canvi social
z Les preses van canviar el paisatge i la vida als territoris que
les van acollir. Així mateix, la
vaga de la Canadenca va ser un
episodi important per a la consecució de la jornada laboral de
vuit hores a Espanya.

Reversió als municipis
z La caducitat de les primeres
concessions a Espanya ha avivat el debat sobre la reversió de
les centrals hidroelèctriques als
municipis.
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grup alba

ajuntament de tàrrega

Una exposició reconstrueix el passat
urbanístic medieval de Tàrrega
Tàrrega reconstrueix en una exposició el seu passat urbanístic medieval, un treball que compagina fonts documentals històriques i les noves tecnologies. Al Museu
Comarcal de l’Urgell, fins al 30 de juny.
torrons i mel alemany

El Grup Alba envia cinc joves amb discapacitat a fer pràctiques a Alemanya
Cinc joves amb discapacitat
del Grup Alba de Tàrrega han
viatjat a la ciutat alemanya de
Wernigerode per fer pràctiques
en diferents empreses. El grup,

format per joves de 18 a 29 anys
de Tremp, Mollerussa, Lleida,
Barcelona i Vic, estarà dos mesos en aquesta ciutat i és el tercer que viu aquesta experiència

del servei de formació i inserció Enfoc de l’entitat. L’objectiu del programa és facilitar la
inserció laboral a nivell pràctic
i formatiu.
ajuntament de vila-sana

Llibre de l’empresa Torrons i Mel Alemany
sobre la importància de les abelles
L’empresa Torrons i Mel Alemany, d’Os de Balaguer, va
presentar dijous El llibre de la Mel. Apicultura popular
i plantes mel·líferes. Abelles per viure, per impulsar el
debat de la necessitat de la superviviencia de les abelles.
efe

Visita de l’institut Manuel
de Montsuar i alumnes
alemanys a Vila-sana

Alumnes de l’institut Manuel de Montsuar de Lleida han visitat
el Centre d’Immersió de Vila-sana juntament amb joves alemanys que formen part d’un programa d’intercanvi. Els estudiants van poder disfrutar de la pantalla de grans dimensions
que té el municipi, entre altres atractius.
departament de salut

Vermut de festa major
dels usuaris de la
residència de Balàfia
Usuaris i usuàries de la Residència
per a Gent Gran Lleida-Balàfia i
de la Residència per a Gent Gran i
Centre de dia Balàfia III van gaudir ahir de diverses activitats amb
motiu de la festa major de Sant
Anastasi de Lleida. Una jornada
en la qual, acompanyats per amics
i familiars, van gaudir d’un vermut
al jardí dels centres, amb música
i ball.

La cantant Rosalía presenta el seu nou
treball com a dissenyadora de roba
Rosalía va acaparar ahir totes les mirades a la Fundación
el Instante de Madrid, on va presentar el nou treball com
a dissenyadora d’una col·lecció per a Pull&Bear. “Aquesta
col·lecció defineix el meu estil”, va assenyalar als mitjans.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu la vostra diligència deguda, reuniu
fets i enfoqueu-vos en la veritat i en el
que és factible. Treballeu connectats amb la resta,
experimenteu i qüestioneu els que us pressiona.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No deixeu que les emocions prenguin
el control. Donar i rebre us ajudarà a
mantenir la pau i fer les coses. Les relacions s’enriquiran si accepteu la resta pel que són.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Confieu en les vostres habilitats i feu el
que sigui necessari sense queixar-vos.
La forma en què manegeu les relacions farà diferència en la quantitat d’ajuda que rebeu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Escolteu les queixes i suggeriments,
però només feu els canvis que es justifiquin. Deixar que les emocions prenguin el control i ignorar el sentit comú portarà a un error.

TAURE 20-IV / 20-V.
Busqueu un acord. Pagar massa per
alguna cosa causarà un problema amb
algú proper a vosaltres. Les millores personals
no tenen per què ser cares.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Quedareu malparats si deixeu que les
emocions dominin la lògica i dieu alguna cosa feridora. Mireu cap a dins i considereu
els canvis que voleu fer.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Com més atents estigueu, més fàcil serà
entendre algú que estimeu. Intenteu
no revelar gaire informació sobre els vostres actius econòmics o un acord.

AQUARI 20-I / 18-II.
Si proveu de complaure tothom, acabareu aconseguint poca cosa. Centreu-vos
en vosaltres i en els canvis físics que voleu. Una
nit romàntica us ajudarà a evitar una discussió.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Planegeu divertir-vos amb algú a qui
estimeu i participar en activitats. Convideu amics o agregueu característiques a casa
que la facin més entretinguda.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Intenteu fer les coses de manera diferent o anar a un lloc on mai no hàgiu
estat. Les converses conduiran a noves idees i
plans que us donaran esperança.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Fer un viatge curt, anar de compres o
passar temps amb algú a qui estimeu
us millorarà el dia. Els canvis personals milloraran
el vostre aspecte i atrauran atenció positiva.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Sigueu creatius però no irresponsables.
No gasteu més del que podeu permetre-us ni discutiu sobre una cosa que és impossible. Ajudar la resta pot fer que us sentiu bé.
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teatre espectacles

patrimoni

Objectiu: fer feliç el públic

L’actriu i dramaturga lleidatana Mireia Casado triomfa a Barcelona amb la seua
obra ‘Elles’ || A finals del 2016 va fundar La Melancòmica, la seua companyia
la melancòmica

a. siscart

❘ barcelona ❘ L’actriu i dramaturga
lleidatana establerta a Barcelona Mireia Casado triomfa a
la capital catalana amb la seua
obra Elles, una comèdia teatral
composta per històries independents escrita i dirigida per Casado i interpretada per ella mateixa juntament amb Paula Joseph
i Agnès Jabbour. A l’obra, les
tres trenquen tabús associats
al gènere femení com el sexe i
l’autoestima. “Des que la vam
estrenar, molta gent ens diu el
nou Tricicle femení”, va explicar
ahir a SEGRE Casado, encara
que va defensar que “l’humor
no entén de gèneres, i Elles no
és cap excepció”. L’obra es va
estrenar el 6 de maig a l’Almeria
Teatre de Barcelona i es repetirà tots els dilluns d’aquest mes.
“A l’estrena vam omplir el teatre de gom a gom, i per dilluns
que ve anem camí d’esgotar les
entrades, i això que vam competir amb Joc de Trons”, va fer
broma.
Elles és la segona obra que
produeix la companyia La Melancòmica –fundada per Casado
a finals del 2016– després de
presentar fa dos anys la seua
òpera prima Cireres (& lentejuelas), cabaret còmic que va
començar com a projecte educatiu i va acabar convertint-se en
tot un èxit. “Vaig decidir crear
la companyia arran de l’obra,
el meu treball final de carrera,
com una manera d’escollir i liderar els meus projectes”, va as-

Espectacle teatral
a l’església
de Covet
❘ covet ❘ La Conca Dellà acollirà demà a les 12.00 hores
a l’església Santa Maria de
Covet –declarada Monument Nacional l’any 1921–
l’estrena de la representació
de La Llegenda del Temple
de Covet, a càrrec de l’actor
de Tremp Ivan Caelles, que
encarnarà el comte Bernat de
Tolosa. Es tracta de l’activitat
principal del V Aplec de la localitat, que inclou també una
missa a càrrec del copríncep
episcopal d’Andorra, el sacerdot Josep Maria Mauri
(13.00 h), i un aperitiu popular (14.00 h).

espectacles

El circ arriba
demà a
Balaguer
Casado (centre), en una de les escenes d’‘Elles’ a l’Almeria Teatre de Barcelona.

senyalar Casado. Cireres és un
homenatge a la ciutat de Lleida i
al seu avi inspirat en la seua història. “Una vegada em va dir un
professor que com més personal
sigui un projecte, més universal
serà”, va subratllar Casado, i va
afegir que “el que m’apassiona
és la comèdia, perquè em permet fer feliç la gent i això per a
mi és el més important”. Cireres (& lentejuelas) s’estrenarà a
Lleida el 2020. Tanmateix, Elles
encara no té data programada.

D’actriu de ‘rebot’ a trobar el
seu lloc al teatre català
n Mireia Casado es va iniciar
en el teatre gairebé per casualitat. A l’Institut Guindàvols
de Lleida va haver de substituir un company en una obra
de teatre perquè va es va posar malalt i, des d’aleshores,
“vaig saber que volia estudiar interpretació”. Després del

pas per l’Aula de Teatre de
Lleida, va anar a Barcelona
per estudiar Art Dramàtic,
i es va especialitzar en musicals. Avui dia, Casado es
dedica exclusivament al teatre, i veu així complert el seu
somni. Encara que explica:
“Bé, i als meus gats”.

❘ balaguer ❘ El monestir de
Santa Maria de les Franqueses de Balaguer acollirà demà a les 12.00 hores l’espectacle de circ Mira’t, a càrrec
de la companyia Circ Pànic,
de Jordi Panareda.
Es tracta d’un espectacle
gratuït i recomanat per a totes les edats en el qual equilibri i dansa es posaran a prova
a través d’una gran balança
que es troba plantada al mig
de la pista. El muntatge s’emmarca dins del cicle d’activitats primaverals Assolellat
de Balaguer.

festivals música

cine convenis

El II Espurnes Barroques aposta
pel feminisme i la gastronomia

Acord perquè TV3 i
Catalunya Ràdio difonguin
la Mostra de Lleida
iei

a.s.c.

❘ lleida ❘ El festival de música Espurnes Barroques, que se celebrarà del 18 de maig al 9 de juny
en diferents espais de la Catalunya Central, aposta en aquesta
segona edició per la dansa i la
gastronomia.
Una altra de les novetats
d’aquest any és la reivindicació del feminisme sota el lema
Barroc amb veu de dona. Per
això, “al llarg del festival, la figura de la dona tindrà un paper
important a través de l’actuació
d’una soprano cada cap de setmana”, va explicar ahir Josep
Barcons, director artístic del
certamen, en la presentació celebrada a l’IEI.
El festival posa en relleu el
patrimoni barroc de comarques
com el Solsonès, l’Anoia, la Segarra i el Bages. Les Délices du
Roy amb la soprano Elise Efre-

Barcons, Ramon Torné, alcalde d’Estaràs, i Antoni Balasch.

mov a la Universitat de Cervera,
Ensemble Méridien amb Matia
Hinojosa al Santuari del Miracle de Riner i Ferran Pisà amb
Soledad Cardoso a Prades de la

Molosa, són només algunes de
les onze actuacions que se celebraran en territori lleidatà d’un
total de disset, que es completaran amb diferents experiències.

redacció

❘ lleida ❘ La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), la Paeria i el Centre
Llatinoamericà de Lleida han
firmat un acord de col·laboració per difondre i promocionar
les activitats de la XXV Mostra
de Cinema Llatinoamericà de
Catalunya, que se celebrarà a
la capital del Segrià del 6 al
13 de juny.
Cal recordar que, a més de
les seccions oficials de Llargmetratges, Curtmetratges i
Documentals, aquest any la
Mostra estrenarà una nova
secció no competitiva dedicada al cine de terror que es produeix a l’àmbit llatinoamericà.
Aquesta secció, denominada
Terror Llatí exhibirà 6 pel·lícules produïdes entre el 2017
i el 2019, que han obtingut
una gran acollida després del

seu pas per festivals especialitzats. Així mateix, durant
la inauguració del certamen,
el dijous dia 6 de juny, es farà
l’entrega dels guardons honorífics: el Premi Jordi Dauder a
la creativitat cinematogràfica

novetat

La Mostra comptarà
aquest any amb una
secció no competitiva
denominada Terror Llatí
al cine català i el Premi Ángel
Fernández Santos.
Organitzada per l’ajuntament de Lleida juntament amb
el Centre Llatinoamericà, la
Mostra té per objectiu promoure el cine llatinoamericà
a l’Estat Espanyol.

