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municipis promoció

política 26-M

Seat elegeix
Tavascan per donar
nom a un nou cotxe
maría molina

❘ lladorre ❘ Seat ha decidit registrar Tavascan com a nou
nom amb la finalitat de reservar-lo i utilitzar-lo en un
hipotètic nou model de cotxe. Tavascan, al municipi de
Lladorre, al Pallars Sobirà,
ha estat elegit per la seua musicalitat, segons va explicar
l’alcalde en funcions, Salvador Tomás, que ahir va assegurar que estava encantat
amb la notícia i va atribuir
l’elecció del topònim a una
possible relació d’algun tècnic de la fàbrica d’automòbils amb la vall. “No tenim
cap anunci oficial de Seat a
l’ajuntament, ens n’hem assabentat a través de les xarxes
socials però ens sembla una
idea excel·lent, ja que servirà
per a la promoció del poble
i de totes les seues potencialitats turístiques. De fet,
vivim del turisme i que un
cotxe es digui Seat Tavascan
i ho anunciïn així per tots els
mitjans possibles només pot
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comarques

ser positiu per al poble”, va
remarcar l’alcalde.

Operació habitual
No és la primera vegada
que Seat tria un topònim
geogràfic i prèviament el
registra. Ho fa, segons fonts
de la firma, per evitar possibles problemes legals. De fet,

satisfacció

L’ajuntament
considera que serà
un al·licient per a la
promoció turística
Seat és una de les marques
que més noms registren encara que la immensa majoria
queden guardades fins que es
troben l’ocasió idònia per donar-li sortida. En el cas de Tavascan, l’alcalde en funcions,
que ha revalidat el càrrec en
la passades eleccions, espera
que el projecte fructifiqui.

El bus d’Aigüestortes arribarà a la Pobla de Segur
❘ la pobla ❘ La Generalitat millorarà a partir del 21 de juny el
servei d’autobús al Parc Nacional d’Aigüestortes i ampliarà
el recorregut fins a la Pobla de Segur. Aquest transport enllaçarà el Pla de l’Ermita amb Taüll, Vielha, Esterri, Espot i
la Pobla. A més, incorporaran un altre autobús que enllaçarà
el tren de la Pobla amb el telefèric de la vall Fosca. Aquestes
millores formen part del projecte europeu Last Mile, que
promou la implementació de sistemes de transport sostenible
per arribar a àrees rurals d’interès turístic.

Primavera seca en zones de les comarques del pla
❘ lleida ❘ Els mesos de març, abril i maig van ser secs i càlids
en zones de les comarques del pla de Lleida, segons van informar ahir des del Meteocat. Les zones on es van registrar
menys precipitacions en són la major part del Segrià, el sud
de la Noguera i l’est del Pla d’Urgell i les Garrigues. D’altra
banda, al Pirineu sí que hi ha hagut episodis de pluges abundants durant aquests tres mesos.

ERC no pactarà amb Perelló
i el PSC busca desbancar-la
L’actual alcaldessa de Tàrrega haurà de negociar amb la CUP o
governar en minoria || La primera edil rebutja els socialistes
segre tàrrega

segre tàrrega / x.s.

❘ cervera ❘ ERC va rebutjar ahir
un acord amb Junts per Tàrrega, candidatura que encapçala l’alcaldessa en funcions,
Rosa Maria Perelló. Així mateix, Perelló va reiterar ahir
que descarta un pacte amb el
PSC, per la qual cosa a l’actual
primera edil només li quedaria
arribar a un acord amb la CUP
o governar en minoria si la resta de partits (ERC, CUP i PSC)
no arriben a un acord per prendre-li l’alcaldia. JxCat va obtenir 7 regidors; ERC, 5; la CUP,
3, i el PSC, 2. Així mateix, el
PSC, ERC i CUP de Tàrrega
van mantenir una reunió dijous
a instàncies dels socialistes per
parlar sobre un possible govern
d’esquerres.

Imatge de Perelló durant les eleccions del passat 26-M.

Acords a Sort
Som Poble (SP), que va guanyar a Sort, va assegurar que
ha traslladat a la resta de formacions (Fem Municipi, JxCat i
PSC) una proposta per assumir
l’alcaldia en minoria, “entenent
que això comportarà arribar a
pactes”. Des de SP van informar que estan “bastint línies
de cooperació amb les altres
quatre agrupacions d’electors
del Sobirà” per al consell, on
SP és clau per donar majoria a
ERC o JxCat. “Qualsevol pacte
per al consell pot estar vinculat
a un pacte d’estabilitat a Sort”,
van assegurar.

JxCat donarà suport a Esquerra
a Cervera si entra al consell
■ La negociació entre ERC
i Junts per Cervera per formar un govern de majoria
està en standby, segons van
reconèixer ahir Joan Santacana (ERC) i Ramon Augé
(JxCat). Entre les propostes
amb les quals es podria arribar a un acord s’estudia la
possibilitat que Junts entrés
tant al govern de Cervera
com al del consell comarcal.
Segons Santacana, es tracta d’una qüestió que supera

municipis equipaments

L’esport critica que no es multi
els socorristes sense titulació
segre tàrrega

Debat sobre els pobles abandonats a Tremp
❘ tremp ❘ L’Epicentre de Tremp acollirà divendres que ve una
xarrada sobre els pobles abandonats. La jornada començarà
les 18.15 i hi participaran el secretari de l’executiva de Muntanya del PSC i futur síndic d’Aran, Paco Boya, el geògraf
Alberto Guijarro, i l’investigador Miquel Bailac.

Retards a la línia de tren de la costa per una avaria
❘ lleida ❘ La línia de tren de Lleida a Barcelona per la costa de
Tarragona (R-13 i R-14) va registrar ahir al matí retards que
van arribar a la mitja hora per una avaria a la infraestructura
d’Adif a l’altura de Bellvitge (Barcelona).

Rehabiliten la capella de la Mare de Déu de Les
❘ les ❘ Les ha tret a concurs la rehabilitació de la capella de
la Mare de Déu de la Pietat, que consistirà en la consolidació de la coberta i les façanes i la reparació d’humitats per
garantir la seguretat de l’immoble. El consistori invertirà
20.000 euros en els treballs.

l’àmbit local i que en tot cas
seria competència de l’executiva comarcal. Augé va
manifestar que la proposta
té com a objectiu posar fi
a la situació tensa que s’ha
viscut al consell durant els
últims quatre anys. D’altra
banda, l’alcaldable de Junts
per Catalunya a Guissona,
Jaume Ars, no descarta
un tripartit amb els grups
d’Esquerra Republicana i
Primàries.

Piscines de l’Urgell i Segrià ■ L’Urgell impulsa un forfet per en-

trar a 18 piscines de la comarca, totes menys les de Guimerà i
Tàrrega, i incorpora descomptes per a persones amb discapacitat.
D’altra banda, els veïns de l’Albagés, Aspa, Artesa de Lleida,
Castelldans i Puigverd de Lleida compartiran piscines i podran
entrar a totes amb un mateix abonament.

❘ lleida ❘ El Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de
l’Esport de Catalunya (COPLEFC) va criticar ahir que
la Generalitat no sancioni els
socorristes sense titulació fins
al 30 de setembre (vegeu SEGRE d’ahir). En el decret llei
de la moratòria al règim sancionador, el Govern apunta que
“el nombre de professionals
inscrits i en actiu és insuficient
per cobrir la demanda”.
Des del COPLEFC van expressar “profund malestar”
per la moratòria i van assenyalar que “la situació no és
de falta de professionals, sinó
de situació laboral precària”.
El COPLEFC va assegurar que
aquesta mesura “genera inseguretat jurídica” i “comporta
una via molt perillosa per al
funcionament econòmic del
conjunt del sector”.

Segre
Dissabte, 8 de juny del 2019

convocatòries

Ajuts de l’IEI
de gairebé 1,2
milions d’euros
❘ lleida ❘ El Butlletí Oficial
de la Província de Lleida
ha publicat la convocatòria
de subvencions de l’IEI per
aquest 2019. El total dels
ajuts és de 1.190.000 euros
i aniran dirigits a conservatoris i escoles de música
(60.000 €), a projectes i activitats culturals (200.000 €),
a publicacions periòdiques
de caràcter local o comarcal
(90.000 €), a biblioteques i
sales de lectura (70.000 €), a
equipaments culturals –mobles i immobles– (105.000 €
i 170.000 €), i a restauració
del patrimoni (420.000 €).

contractes

La discogràfica
Universal Music
‘fitxa’ Rosalía
❘ barcelona ❘ Universal Music
va anunciar dijous un nou
contracte amb la cantant
catalana Rosalía per editar
el seu tercer àlbum d’estudi.
La discogràfica va qualificar
la catalana com a “artista de
l’any” en l’àmbit de la música
llatina i va subratllar l’èxit
“global” i de gran rapidesa
de la cantant. Per la seua
part, Rosalía va considerar
“un honor” firmar amb Universal, i va declarar sentir-se
molt contenta de formar part
d’una firma que “té” molts
artistes que admira.

guia

CULTURA
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exposició Conservació

Els arxius revelen les seues ‘joies’

Lleida s’uneix al Dia Internacional dels Arxius amb tallers, activitats i una
jornada de portes obertes || Hi van participar centres d’onze comarques
maite monné

marc codines

❘ lleida ❘ Arxius de les comarques
de Lleida es van sumar a la iniciativa del Dia Internacional
dels Arxius –que se celebra el
diumenge 9 de juny, però que es
va traslladar a ahir divendres–
coincidint amb la data de creació del Consell Internacional
d’Arxius (ICA) el 1948. Durant
tota la setmana un total de trenta-dos centres públics i privats
d’onze comarques de Lleida han
organitzat tallers, activitats i
una jornada de portes obertes
per “visibilitzar una realitat que
no és gaire palpable i que és una
necessitat a les societats democràtiques”, tal com va apuntar
Maria Jesús Llavero, tècnica i
coordinadora d’arxius a l’Arxiu
Històric de Lleida, que va afegir
que “els arxius són una eina de
defensa dels drets de les persones, ja que s’hi pot aconseguir
informació i documentació que
garanteix tant els drets com les
obligacions”. A l’Arxiu Històric
de Lleida s’ha portat a terme un
curs de conservació de fotografies que ha durat dos dies, així
com conferències i una visita
guiada a l’espai on es troben les
eines de conservació.

Tremp i Balaguer
En el cas de l’Arxiu Comarcal
del Pallars Jussà, a Tremp, té
lloc fins al dia 28 de juny l’exposició El ciclisme al Pallars Jussà
(2a part) 1976-2019, que té com
a fil conductor el rastre que han
anat deixant les competicions

Visitants durant la jornada de portes obertes a l’Arxiu Capitular de Lleida.

que passen per la comarca en
la Vuelta a Espanya i la Volta
a Lleida.
Per la seua banda, l’Arxiu
Comarcal de la Noguera ha organitzat una exposició fotogràfica itinerant en commemoració
dels vuitanta anys del final de
la Guerra Civil, que es prolongarà fins al 24 de juny a Balaguer i que vol donar a conèixer
aquell període de la història de
la comarca.

Conferències divulgació

Documents historicoreligiosos
n L’Arxiu Capitular de Lleida també va obrir ahir divendres les portes per mostrar al
públic documentació d’important rellevància historicoreligiosa, com el Llibre
dels usatges i les constitucions de Catalunya, en què es
detallen els usos i els costums
de Lleida, o el Tratado de ba-

talla, un llibre amb gravats
de plata amb el qual es regulaven les justes de cavallers
en el moment de solucionar
un afront perquè no fossin
desiguals.
Així mateix, es va mostrar
una recepta per fer tinta, pergamins del segle XI i llibres
apòcrifs, entre molts d’altres.

Activitats fusió
c. sans

tedxlleida

Un dels espectacles de la darrera edició a la Seu d’Urgell.

La unió d’art i bicicletes torna a la
Seu d’Urgell amb Art a Pinyó
Marc Marzenit i Lily Brik donen a conèixer el seu ‘món’ a La Panera
❘ lleida ❘ El Centre d’Art la Panera de Lleida va acollir ahir
vuit xarrades d’experts en diferents disciplines en les quals
cadascun d’ells va oferir la seua

particular visió del món davant
d’un centenar d’assistents. Entre els ponents, va destacar la
presència del DJ i productor
musical de Mollerussa Marc

Marzenit i l’artista lleidatana
Lily Brik. Les conferències es
van emmarcar en la iniciativa
TEDxLleida i es divulgaran en
vídeo a través de YouTube.

❘ la seu d’urgell ❘ La capital de l’Alt
Urgell acull avui la segona edició d’Art a Pinyó, esdeveniment
que uneix tres conceptes a priori
un tant diferents: art, ciclisme
i Pirineu. Es tracta de desplaçar-se en bici per diferents punts
de la Seu, on es duran a terme

sis singulars activitats. El recorregut començarà a les 17.45
hores a l’Ateneu de l’Alt Urgell
i acabarà al parc del Cadí a les
21.30 hores, on els participants
recarregaran forces amb un sopar popular i un concert a càrrec
d’Ian Sala.
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concurs música

música electrònica

Quaranta joves talents
al II Piano Kids and Youth

d. bacardit

Tindrà lloc del 27 al 30 de juny a l’Auditori || Amb motiu del
certamen hi haurà pianos a Ricard Viñes i el Santa Maria
Paeria

marc codines

❘ lleida ❘ El Concurs Internacional de Piano de Lleida Ricard
Viñes, que té dos convocatòries diferenciades segons l’edat,
celebrarà aquest any del 27 al
30 de juny a l’Auditori Municipal Enric Granados la segona
edició del Kids and Youth, dirigit a quaranta joves promeses que concursaran distribuïts en tres categories: menors
d’11, 14 i 17 anys. A l’edició
d’aquest any, participants de
tot Catalunya, Espanya i una
bona representació de països
estrangers arribaran a Lleida
amb l’objectiu de mostrar les
seues millors interpretacions
en un repertori pianístic basat
en les figures de Ricard Viñes i
Enric Granados. Segons va explicar Jordi Benseny, director
del concurs, “quan el certamen
va començar fa dos anys era
un experiment, però la gent ha
respost tan bé a les nostres expectatives tant amb el nombre
d’inscrits com amb la qualitat

David Bacardit, durant una de les sessions.

Un DJ de Tremp actuarà
en un festival holandès
Pol Domènech, alumne del conservatori, durant la presentació.

que en aquesta segona edició
ja s’ha consolidat”.

Música al carrer
Un any més, el concurs convidarà la ciutadania a tocar el
piano a la plaça Ricard Viñes
instal·lant-hi el dimarts 25 a
partir de les 18 hores un pia-

no de cua amb la participació
d’escoles de música, entre d’altres. A més com a novetat, en
aquesta edició l’experiència es
traslladarà del 26 al 30 de juny
a l’Hospital Santa Maria amb
l’activitat Sent el Santa Maria,
on es faran actuacions pianístiques al hall de l’hospital.

❘ driebergen ❘ El jove disc joquei de Tremp David Barcardit, més conegut com DJ
Bacardit, actuarà al festival
de música electrònica holandès Energy of Trance,
que se celebrarà a Driebergen (Utrecht) el pròxim 22
de juny. Es tracta de l’únic
representant forà del certamen, que comptarà amb tres
DJ neerlandesos.
David Bacardit es va iniciar en el món de la música
electrònica als 15 anys, edat
en què va fer la primera ac-

tuació. Després de l’experiència, el jove de Tremp va
decidir cursar el cicle de DJ,
imatge i so a l’Institut Caparrella de Lleida i, als disset,
va posar en marxa la seua
pròpia discomòbil.
Des d’aleshores, la passió
per la música l’ha portat a
oferir més de 160 sessions
entre Catalunya, Aragó,
País Valencià i la Rioja. Així
mateix, fa tan sols una setmana va actuar als Camps
Elisis amb motiu de l’Aplec
del Caragol 2019.

