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Els lleidatans Sergi Duch, Jordi Pons i
Aleix Marimon, campions del món
sub-19 d’hoquei patins amb Espanya

Presència lleidatana al primer videoclip
en català de Rosalía, que ja suma més
de 4,2 milions de visualitzacions
maite monné
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Mor un jove
de 21 anys en
un accident de
moto dijous
a la Bordeta
El seu vehicle va impactar
contra uns contenidors
Un jove de 21 anys, Albert
Amat, va morir dijous a la nit
al tenir un accident amb la moto
que conduïa al barri de la Bordeta. Pel que sembla, la víctima
hauria perdut el control del vehicle al carrer Pla d’Urgell, que
va anar a impactar contra uns
contenidors, mentre que ell va
patir un fort traumatisme toràcic. Va ser evacuat a l’Arnau,
on va morir.
lleida ❘ 9

Nombrós públic va assistir
a la cerimònia en una
jornada de calor extrema.

Deu dels catorze alcaldes del
Jussà planten el rei a Talarn

Promoció 44 || Un total de 458 nous sergents es van llicenciar en un acte al
qual, per part de la Generalitat, només va acudir la delegada al Pirineu
és notícia ❘ 3
maite monné

Lleida veu créixer
la xifra d’empreses
exportadores fins a
arribar a les 4.000
L’economia de Lleida va créixer
el 2018 un 2,5%, una evolució
a què van contribuir tots els
sectors i amb un creixent interès de les empreses locals per
l’exportació. De fet, la demarcació compta ja amb pràcticament 4.000 firmes que venen
a l’exterior.
economia ❘ 22

Reformar el canal d’Urgell
costarà 936 milions

comarques ❘ 10

Dos accidents múltiples tallen l’A-2 a Sidamon
comarques ❘ 13
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Deu alcaldes del Pallars Jussà van plantar ahir el rei Felip VI en l’entrega de despatxos als 458 nous sergents de
l’acadèmia militar de Talarn. No hi va anar cap d’ERC i en van faltar de JxCat i PSC. L’única representant de la
Generalitat va ser la delegada al Pirineu, Rosa Amorós. Durant l’acte no es van fer referències a Catalunya.
exèrcit 44 promoció de l’acadèmia de suboficials

Deu alcaldes del Jussà planten Felip VI
en l’entrega de despatxos de Talarn

La delegada al Pirineu, Rosa Amorós, va ser l’única representant de la Generalitat
maite monné

x. rodríguez

❘ talarn ❘ Deu alcaldes del Jussà
van plantar ahir el rei Felip VI
en l’entrega de despatxos als
458 nous sergents (dels quals
26 dones) de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS)
de Talarn. Cap dels primers
edils d’ERC de la comarca es
van presentar a l’acte. La republicana Pilar Cases, alcaldessa
de Tremp, ja va anunciar que
no hi aniria perquè Felip VI no
va rebre Carme Forcadell ni
Roger Torrent, presidents del
Parlament, encara que altres
càrrecs van assegurar que no
hi van ser com a protesta del
discurs del rei després de l’1-O.
A l’entrega de despatxos també
van faltar primers edils de JxCat i socialistes. Només hi van
assistir el president en funcions
del consell, Constante Aranda
(JxCat), dos alcaldes d’aquesta
mateixa formació (Martí Cardona, de Conca de Dalt, i Xavier
Badia, de Gavet de la Conca),
el primer edil de Salàs de Pallars, Francesc Borrell (PSC), i
el de Talarn, Alejandro Garcia
(Ara Talarn). L’alcaldessa republicana d’Isona i delegada de
la Generalitat al Pirineu, Rosa
Amorós, va remarcar que va ser
el president Quim Torra que li
va demanar que hi anés en representació del Govern. Amorós va ser l’única representant
de la Generalitat i va entregar al
primer de la promoció, Bogdan
Davygora Eduardovych, el llibre Imago Cataloniae. En altres
ocasions van ser els presidents
de la Generalitat o un conseller
els encarregats de reconèixer el
millor alumne. En aquesta entrega de despatxos, la Generalitat ha substituït la rèplica de
l’espasa de Jaume I que es concedia des del 1980 per un llibre
que repassa la història cartogràfica de Catalunya. “El canvi de
l’espasa pel llibre és una decisió
de Torra”, va explicar Amorós.
La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, el
subdelegat a Lleida, José Crespín, i l’ambaixador d’Espanya
a Andorra, Àngel Ros, van ser
alguns dels càrrecs que van entregar despatxos als sergents.
El coronel director de l’AGBS,
Ricardo Antonio Salgado, va
recordar durant el discurs que
l’acadèmia compleix 45 anys i
que des que es va crear han format més de 27.000 suboficials.
Ni en el seu discurs ni en cap
dels parlaments hi va haver cap
referència a Catalunya.

Els sergents de la 44 promoció de l’acadèmia militar llançant la gorra a l’aire després que el rei ordenés trencar files.
maite monné

maite monné

Autoritats assistents a l’entrega de despatxos de l’acadèmia.
maite monné

El rei Felip VI passant revista a les tropes.

Els visques al rei i la calor, els
altres protagonistes de l’acte

Rosa Amorós entrega el llibre al primer de la promoció.

n La no-assistència dels alcaldes a l’acte del rei Felip
VI va contrastar durant la
jornada d’ahir amb la calorosa rebuda al monarca per
part de les famílies dels 458
nous sergents de l’acadèmia
de Talarn. Felip VI va ser rebut amb crits de “visca el rei”
i una de les assistents li va
etzibar: “Quin rei més guapo

que tenim!” La calor va ser
l’altre protagonista de la jornada i els més de 1.500 assistents a l’acte la van combatre
amb vanos i gorres amb la
bandera espanyola. Les altes
temperatures van provocar
que un dels nous sergents
perdés el coneixement i fos
retirat de la formació perquè
el poguessin atendre.
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comarques

administració provincial i comarcal

urbanisme

Latorre i Navinés, vicepresidents de
la Diputació i més pes del Pirineu

Tàrrega instal·la
jardineres i
bancs a la
plaça Major

La presidenta del col·legi de secretaris i interventors, nova coordinadora general
r. r. / E. f.

❘ lleida ❘ Les dos vicepresidències
reservades per a Junts per Catalunya (JxCat) a la nova Diputació ja tenen nom. La primera
serà per a l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, mentre
que el regidor de Montferrer i
Castellbò Antoni Navinés ocuparà la tercera. ERC haurà de
decidir a qui assignarà la segona
i la quarta després d’elegir com
a president l’alcalde de Bellvís,
Joan Talarn. Totes dos formacions intercanvien ja documents
per configurar un pla de govern
comú i poder tancar un pacte
la propera setmana. JxCat va
avançar que el seu conté 120
propostes
Junts ha situat el seu únic diputat provincial al Pirineu en
una posició preeminent, i també
els d’ERC a les comarques de
muntanya han expressat la seua
voluntat d’assumir un pes més
gran en el nou govern (vegeu el
desglossament).
Al marge d’acords entre partits, Esquerra ha elegit la nova
coordinadora general de la
Diputació. Serà Cèlia Argilés,
presidenta del col·legi de secretaris i interventors de l’administració local a Lleida.
D’altra banda, ERC i JxCat
van tornar a temptejar una aliança al consell del Pallars Jussà
amb Òmnium com a mediador,
després d’haver trencat negociacions i que Junts plantegés
governar al costat del PSC.

jornada de reunions

erc

Primera reunió del
pla i del Pirineu
n Diputats provincials d’ERC
del pla i del Pirineu es van reunir ahir per primera vegada a
Mollerussa, on van començar a
debatre les prioritats per al nou
mandat. Els de les comarques de
muntanya van incidir especialment en la millora d’accessos a
pobles i en el desplegament de
la fibra òptica. Després de la reunió, alguns van apuntar el desig que el Pirineu assumeixi més
protagonisme per pal·liar deficiències històriques.

Membres d’ERC del pla i del Pirineu, ahir a Mollerussa.
erc

Segrià

infraestructures

JxCat i ERC es reparteixen
quatre vicepresidències
n JxCat i ERC van tancar ahir
l’acord per governar conjuntament el consell del Segrià, després que les executives donessin
el vistiplau al pacte. L’ens estarà
presidit per l’alcalde de Maials,
David Masot (JxCat), i cada una
de les formacions tindran dos
vicepresidències. Així, l’acord
estableix dos assessors, un per
a cada formació, i sis caps d’àrea
per a les diferents polítiques
comarcals.

Adif avança en
la planificació
del Corredor

Masot presidirà l’ens comarcal del Segrià.

fauna grans depredadors

Exigeixen mesures per evitar que
els óssos “extingeixin” la ramaderia
“Si els ramaders desapareixen, els boscos seran un polvorí”
r. r.

❘
Mig centenar de ramaders procedents de tot el Pirineu
van acudir ahir a una conferència a Tremp sobre la convivència
de la ramaderia extensiva amb
grans depredadors com l’ós i el
llop. L’acte va asseure en una
mateixa taula el director general
de Polítiques Ambientals de la
Generalitat, Ferran Miralles;
un ramader de la Terreta, Jesús
Porté; i l’alcalde de Conca de
Dalt, Martí Cardona. Els dos
últims van plantejar la necessitat de mesures per evitar que la
proliferació d’aquestes espècies
contribueixi a accelerar el declivi de la ramaderia extensiva.
“Si els ramaders desapareixen, els boscos del Pirineu es
convertiran en un polvorí”, va
dir Cardona, que va recordar

❘ tàrrega ❘ La plaça Major de
Tàrrega llueix des d’ahir
nou mobiliari urbà. L’ajuntament va instal·lar els bancs
i jardineres i la setmana que
ve es col·locaran papereres
i una altra jardinera. Amb
aquesta acció, el consistori
culmina l’adequació de la
plaça, que ha estat objecte
d’una renovació integral amb
la implantació d’una plataforma única. La conversió
en zona de vianants preveu
la prohibició de circulació i
estacionament de vehicles,
a excepció de casos puntuals
per a persones amb discapacitat, veïns i comerços.
L’alcaldessa, Alba Pijuan,
té previst reunir-se amb veïns i establiments per consensuar els usos de trànsit que
s’autoritzaran.

consell del pallars jussà

lleida ❘

Miralles es va reunir amb mig centenar de ramaders a Tremp.

que la ramaderia extensiva és
un factor decisiu en la reducció del risc d’incendis. Així
mateix, va assenyalar que les
muntanyes freqüentades per l’ós
reben un nombre creixent de
turistes. En el torn de preguntes, ramaders van assenyalar
que mesures plantejades anys
enrere com equipar els ramats
amb dispositius GPS per facilitar-ne el seguiment no s’han
implementat. Així mateix, van
preguntar a Miralles si la Generalitat ha fixat un límit a la
creixent població d’óssos, amb
43 d’identificats i que podrien
superar ja el mig centenar.
Miralles no va donar resposta
a aquesta última pregunta i va
apuntar que la normativa europea fa impossible plantejar
la retirada dels óssos de la serralada, com han sostingut organitzacions agràries. En el cas
de l’ós Goiat, va puntualitzar,
expulsar-lo del Pirineu és una
decisió que implica diferents
administracions. El director
general es va mostrar disposat
a escoltar el sector ramader i
a treballar-hi per resoldre les
seues inquietuds.

❘ lleida ❘ Adif avança en la planificació del Corredor Mediterrani i per a l’execució
de les obres d’implantació
de l’ample internacional en
el tram entre Sant Sadurní
d’Anoia i Castellbisbal. En
aquest sentit, Adif porta a
terme un estudi d’alternatives per reduir les afectacions a la circulació, atès que
es tracta d’unes obres de gran
complexitat tècnica a l’haver d’actuar en l’estructura
dels túnels de Castellbisbal i
Martorell per adaptar-ne les
dimensions a requeriments
tècnics.

segarra

Ajuts contra
la violència
de gènere
❘ lleida ❘ La Segarra ha rebut
més de 18.000 euros per lluitar contra la violència de gènere. Des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
han gestionat la subvenció
del Pacte d’Estat del ministeri de la Presidència, amb
el qual els ajuntaments han
rebut finançament per tal de
posar en marxa accions de
sensibilització contra la violència de gènere. El consell
ha treballat en una campanya visual que els ajuntaments aplicaran a les seues
accions.
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comarques

trànsit sinistralitat

tremp

Tallada l’A-2 a Sidamon per dos
xocs amb sis camions implicats

Bombers i
Mossos busquen
un desaparegut
a Eroles

Un dels tràilers va quedar creuat al mig de l’autovia en direcció Lleida || Es van fer
desviacions obligatòries per la vella N-II i hi va haver grans retencions
maite monné

l. garcía

❘ sidamon ❘ Dos accidents entre
diversos camions a l’autovia a
Sidamon, al Pla d’Urgell, van
obligar ahir a tallar aquesta carretera en direcció Lleida durant
més d’una hora i van causar retencions de fins a deu quilòmetres. El primer accident va tenir
lloc a les 16.10 hores en el punt
quilomètric 480 de l’A-2 quan,
per causes que es desconeixen,
es va produir un xoc en cadena
per encalç entre tres camions i
un vehicle, a l’altura del terme
municipal de Sidamon. A causa
de la col·lisió, un dels camions
va bolcar per la part de la cabina i el conductor va quedar
atrapat a l’interior. Fins al lloc
es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers, el Sistema
d’Emergències Mèdiques i dels
Mossos d’Esquadra. El camió
va quedar creuat a la carretera,
tallant els carrils de circulació
cap a Lleida. Trenta minuts després d’aquest primer accident, i
just a la cua de vehicles que es
van veure afectats per les retencions, es va produir una altra
col·lisió entre tres camions. En
cap dels dos accidents es van
registrar ferits.
Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l’autovia
va quedar totalment tallada en
aquest tram en direcció Lleida
fins a les 17,39 hores, quan es
va poder reobrir un dels carrils
després que una grua pogués
retirar alguns dels vehicles
implicats en els accidents. Els
Mossos d’Esquadra van establir
una desviació obligatòria per a
camions per la vella N-II. Les
mateixes fonts van assenyalar
que els accidents van causar retencions de vehicles de fins a
deu quilòmetres com a màxim
i l’autovia es va reobrir completament a les 21.00 hores.

Un dels camions implicats en el sinistre múltiple va bolcar i va envair els dos carrils en direcció Lleida.

itmar fabregat

Es tracta d’un home
de 62 anys
redacció

❘ eroles ❘ Els Bombers de la
Generalitat i els Mossos d’Esquadra van activar ahir a la
tarda un dispositiu de recerca
d’un veí d’Eroles, al terme
municipal de Tremp, després
que un amic denunciés que
havia desaparegut.
Segons van informar fonts
dels serveis d’emergències,
van rebre l’avís a les quatre
de la tarda, quan el denunciant va assenyalar que no
sabia res del desaparegut des
de dimarts passat. Pel que
sembla, tots dos quedaven
sovint per caminar i no havia anat a la cita. La recerca,
que va comptar amb diversos efectius, així com unitats
canines i helicòpters, es va
centrar a la cabana on viu el
desaparegut, de 62 anys.
Font s pròx i me s a l c a s
van assenyalar que havien
trobar a l’habitatge de l’home el vehicle particular, el
telèfon mòbil i tota la seua
documentació.

maite monné

Campanyes davant
de l’augment de
viatges a l’estiu
n El Ser vei Català de
Trànsit i els Mossos d’Esquadra han incrementat
els missatges a través
de les xarxes socials per
conscienciar la ciutadania
de la importància d’una
conducció segura davant
de l’augment de la mobilitat a les carreteres durant
aquest estiu. La lluita contra l’excés de velocitat, les
distraccions i el consum
d’alcohol és prioritària per
reduir la sinistralitat a la
carretera.
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internet segur

Alerten d’una estafa
amb falsos correus
d’Amazon

Vista de les retencions, que van arribar als 10 quilòmetres.

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra tornen a alertar la ciutadania d’una estafa a través
d’internet, mitjançant un correu electrònic o per missatge
de mòbil, en el qual demanen
dades de la targeta de crèdit
simulant una comanda de
la plataforma Amazon. La
policia catalana insta a assegurar-se de l’adreça del missatge perquè no és l’original
de l’empresa.

emergències prevenció

Tanquen el Montsec i la Baronia per
l’alerta màxima d’incendi forestal
redacció

Vista del tractor calcinat ahir al matí a Alpicat.

❘ lleida ❘ La Generalitat ha posat
en alerta vuit comarques lleidatanes per l’alt risc d’incendi
durant el dia d’avui, després
d’activar el nivell 3 del Pla Alfa,
que es mantindrà fins demà, i ha
instat a suspendre les activitats
previstes en el medi natural en
aquelles comarques on hi hagi
més risc. Segons els Agents Rurals, les comarques incloses en
l’alerta són el Segrià, la Noguera, l’Urgell, la Segarra, les Gar-

rigues, l’Alt Urgell, el Pallars
Jussà i el Solsonès, per l’elevat
risc d’incendi en un centenar
de municipis. Ahir es va reunir
el comitè tècnic de seguiment
del risc de plans d’activitat per
avaluar la situació davant de
les condicions de baixa humitat, l’entrada de vent de l’oest i
les altes temperatures que vorejaran els quaranta graus. Els
Agents Rurals també han tancat
els accessos al Montsec i la Baronia de Rialb, a la comarca de

la Noguera. D’altra banda, l’incendi de la comarca de la Ribera
d’Ebre, que ha afectat Maials,
Llardecans, Bovera i la Granadella, ha tingut una dotzena de
represes de poca importància
des de dilluns passat, segons els
Bombers. L’última va ser ahir al
terme de Maials.
D’altra banda, un altre foc va
calcinar ahir un tractor a Alpicat (vegeu la foto). Així mateix,
un llamp va causar un petit incendi forestal a Lladorre.
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CULTURA

certamen tradicions

música

Arranca a la Seu el Festival de
Música Antiga dels Pirineus

Trobada
d’acordionistes a
la Noguera

Quim Torra inaugura un certamen que “uneix” tota la muntanya

acn

acn

❘ la seu d’urgell ❘ La novena edició
del Festival de Música Antiga
dels Pirineus (FeMAP) va arrancar ahir a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell amb
un concert de producció pròpia
en el qual es van combinar peces d’estil barroc de compositors de Flandes i de Catalunya,
interpretades per músics dels
dos territoris. El repertori va
incloure obres de Valls, Rabassa, Pierre Van Maldere, Henricus-Jacobus de Croes, Francesc
Manalt i Josep-Hector Fiocco.
El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra,
va ser l’encarregat d’inaugurar
un certamen que aquest any ha
programat més de mig centenar
de concerts en 36 municipis repartits per les comarques de la
Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès,
la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça,
el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, i sobre el qual va dir que
“uneix a tots els Pirineus”. En
el cas d’aquest primer espectacle, que es repetirà dissabte a
Puigcerdà i diumenge a Pesillà
de la Ribera (Rosselló), va ser
seguit per prop de 200 persones. El projecte, ideat durant
l’última edició del certamen,
reuneix diferents músics flamencs i catalans que formen
part de diferents formacions
de renom internacional. És el

❘ bal aguer ❘ L’A sssociació
d’A m ic s de l’Acord ió de
Balaguer, Akordionik, organitza avui la 10 Trobada
d’acordionistes Ciutat de
Balaguer a la plaça del Pou.
La trobada tindrà lloc des
de les 17 fins a les 21.00 h
i comptarà amb la participació de 23 acordionistes
de tot el territori i també
d’Andorra. Al programa
hi ha previst a les 18.30 h
l’actuació de l’orquestra Els
Assossegats de Cervera i a
les 21.00 h un sopar popular
al carrer d’Avall. El preu de
la inscripció és de 20 euros.

concerts

Pianos
i rapsodes
a Balaguer
Els integrants de l’Ensemble Flandriae-Pyrenaei durant el concert inaugural.

cas de Josep Oriol Aymat, que
va destacar l’experiència que
suposa el fet de tocar amb persones provinents de Flandes,
territori amb el qual comparteixen, entre altres coses, el
fet que conviuen dos llengües
diferents.
A més del concert inaugural, Flandes serà present en una
tercera part dels 53 concerts,
ja que és el convidat especial
d’aquest any al FeMAP.

les claus

Actuacions destacades. Les que realitzarà a Tremp, Riner
i la Seu d’Urgell el Cor de Cambra del Palau de la Música
juntament amb La Caravaggia o la interpretació d’Epistulae ad Sagittarium, a càrrec d’Ensemble o Vos Omnes,
que es podrà veure a Berga i Salàs del Pallars.
FeMAP Social. Iniciativa que fa arribar la música a diferents col·
lectius vulnerables amb concerts que tindran lloc en centres de
salut mental i residències d’ancians, entre d’altres.

patrimoni certamen

❘ balaguer ❘ El monestir cistercenc de Santa Maria de
les Franqueses de Balaguer
acollirà demà a les 20.00 h el
segon concert del cicle Juliol
de música i poesia Dos genis musicals, dos pianos, dos
virtuosos, a càrrec d’Emili
Brugalla i Vesko Stambolov
al piano i Sílvia Ricart i Enric Majó com a rapsodes. En
aquest concert els espectadors podran disfrutar dels
ballets russos de renom La
Ventafocs de Prokófiev i La
consagració de la primavera
de Stravinsky.

pintura internacional
magdalena altisent

amado forrolla

Albert Minoves durant una exposició a l’Arnau de Vilanova.

L’artista lleidatà Albert Minoves, a
la Parallax Art Fair de Londres
El Seu Vella Music Festival comença al ritme del reggae de Koers
❘ lleida ❘ El grup lleidatà Koers
va inaugurar ahir la tercera
edició del Seu Vella Music Festival a l’espai exterior al costat
de l’edifici de la Canonja de la

Seu Vella. La banda de reggae
va presentar els temes del seu
primer treball discogràfic, Unbroken, i les seues noves cançons. El festival seguirà avui

a les 21.30 amb la cantant i
compositora del Penedès Anna Roig acompanyada de l’Àlex
Cassanyes Big Band Project,
amb entrada a 15 euros.

❘ Londres ❘ El pintor lleidatà Albert Minoves exposa durant
aquest cap de setmana nou
obres, dos de les quals d’1,30
per 2 metres, a la Parallax Art
Fair de Londres, la fira per a
consumidors d’art més gran
d’Europa. La mostra, que se

celebra a l’edifici Kensington
Town Hall, té més de 16.000 visitants anuals, entre 200 i 350
expositors independents del voltant del món i unes 7.000 obres.
L’entrada a l’esdeveniment és
gratuïta amb reserva prèvia a
www.parallaxaf.co/.
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propostes
teatre de la llotja

tàrrega
Públic! Cicle d’Arts de Carrer. Gratuït.

LA FIGUEROSA. dissabte, 6 de juliol.
21.30 i 23.00 h.

Concurs de bandes.

Always Drinking Marching Band
presenta El carrer és nostre. Un espectacle de cançons pròpies amb
versions esbojarrades i gags surrealistes. Gratuït.

Campament de La Canadenca.
museu de l’aigua

auditori enric granados

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

Plaza Josep Prenafeta.973700 639.
www.auditorienricgranados.cat

Joan Dausà · Ara som gegants · Dv., 8 de nov. 21.00 h. 25 € (zona A) - 20 € (zona B).

dissabte, 6 de juliol. 18.00 h.

Gira de comiat de l’últim àlbum del cantautor català.

Fem Banda. Festival Internacional
de Bandes de Música de Lleida.
Concurs Internacional de Bandes
Simfòniques.
Entrada gratuïta.

teatre escorxador
Lleida. C. Lluís Companys, s/n.
973 279 356.www.teatreescorxador.com
Manel · Dissabte, 28 de desembre. 20.30 h. 27 €

Concert del popular grup català, amb les cançons del seu nou disc.

programació per determinar

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat, a taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 h;
de dilluns a divendres no festius, de 17 a 20 h; funcions en caps de setmana i festius, des
d’1 hora abans) i Oficina de Turisme de Lleida (dilluns a divendres, 10 a 14 i 16 a 19 h).

de dimarts a divendres, 10.00 a 14.00
h. dissabtes, 17.00 a 20.00 h.

Visiteu el campament de La Canadenca! Entrada lliure a les exposicions.

Always Drinking Marching Band.

balaguer
Teatre Municipal. C. Àngel Guimerà,
24-28. Tel. 973 445 252.
www.balaguer.cat

programació per determinar

Teatre Municipal de Balaguer.

festivals patrimoni natural

música polèmica

Madrid veta un concert de
Def Con Dos al “fomentar l’odi”
❘ madrid ❘ El nou govern municipal del Partit Popular i Ciutadans de Madrid va cancel·lar
el concert que tenia previst fer
ahir Def Con Dos a les festes de
Tetuán, programat per l’anterior govern de Manuela Carmena. El consistori que encapçala
Martínez-Almeida argumenta
que no poden avalar “actituds
que fomenten l’odi i l’acarnissament amb els que més han pa-

diputació de lleida

tit”. El cantant del grup, César
Strawberry, va ser condemnat
pel Tribunal Suprem per enaltiment del terrorisme o humiliació a les víctimes pels seus
comentaris a les xarxes socials.
També l’ajuntament del municipi malagueny de Rincón de
la Victoria ha suspès el concert
que el grup tenia previst el proper dia 12 de juliol a petició de
la formació ultradretana Vox.

certamen audiovisual
EFE

La Diputació de Lleida, que col·labora amb la iniciativa, va acollir ahir la presentació.

Música i gastronomia “de luxe”
en un entorn natural a Talarn
Del 26 al 28 de juliol, amb Koers, Lildami, Elefantes i Morgan
a. siscart

El director de cine espanyol Alberto Rodríguez, durant la mostra.

Pel·lícules i sèries espanyoles
envaeixen els cines de l’Havana
❘ L’havana ❘ Des de l’última obra
de Pedro Almodóvar, Dolor y
gloria, fins a l’aclamada La isla
mínima, d’Alberto Rodríguez,
les pel·lícules i sèries espanyoles
envaeixen aquesta setmana les
principals sales de l’Havana a
la mostra cinematogràfica més
gran de Cuba. Rodríguez, que

ha portat al país caribeny La
isla mínima, el llargmetratge
amb què va arrasar als Goya
del 2015 (10 premis), i la seua
última sèrie La peste, va inaugurar la mostra al costat de la
productora Manuela Ocón i les
actrius Susi Sánchez, Bárbara
Lennie i Aura Garrido.

❘ talarn ❘ Música, gastronomia i
territori. Aquests són els tres
pilars que sustenten el Talarn
Music Experience, que tornarà
entre els dies 26 i 28 de juliol
a Lo Quiosc del municipi del
Jussà, “en un espai natural amb
una bellesa paisatgística excepcional, just davant del pantà
de Sant Antoni”, va remarcar
ahir el director del certamen,
Ramon Mitjana. En aquesta
quarta edició, els artistes elegits són els lleidatans Koers,
la nova estrella del trap en català Lildami, el duo de Man-

lleu Marcel Lázara i Júlia Arrey, la veterana banda d’indie
Elefantes i el rock de Morgan.
Així mateix, el certamen estrenarà un nou equip sonor, i
és que el seu objectiu és oferir
als assistents “una experiència
musical a l’altura de la qualitat
de les bandes que hi actuen”,
va explicar Mitjana. Un altre
dels punts forts del certamen
és la gastronomia. Per això mateix, Lo Quiosc posarà a disposició dels assistents “un espai
gurmet perquè puguin tastar
els productes del Pallars”, va
subratllar Mitjana.

les claus

Programa

z Divendres 26 (22.00 h).
Koers i Lildami. 15 euros.
z Dissabte 27 (22.00 h).
Marcel Lázara i Júlia Arrey i Elefantes. 18 euros.
z Diumenge 28 (20.30 h).
Morgan. 18 euros.

Espai Gurmet
z Els dos primers dies s’oferirà
un tast de productes de la zona a partir de les 20.00 h.
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ramon camats || cave canem
Correu electrònic: ramoncamatsguardia@gmail.com · Blog: http://rcamats.wordpress.com · Facebook: https://www.facebook.com/ramon.camats

L’amor i la mort

privat

l’ascensor

Talarn també té
‘dress code’

É

mateixos errors i encerts, un cop i un als veritat que és impossible aprentre. No val aquí l’excusa que els humans
dre a estimar, de la mateixa masom els únics éssers que ensopeguem dos
nera que és impossible aprendre
a morir, com sosté Zygmunt Bauvegades –o més– amb la mateixa pedra.
El cas és que no existeix un “aprenentatman? S’accepta que només podem aprendre de l’experiència, de les coses que pasge” de l’amor, si més no del mateix tipus
sen més d’una vegada. I atès que la mort
que es dona quan aprenem a conduir o a
és una experiència que només tenim un
escriure amb bona lletra. Altrament dit,
no hi ha una manera clara de fer-ho bé “la
cop, i serà la darrera que acomplirem,
propera vegada que ho haguem de fer”.
no podem “aprendre a morir”. Podem
Així, doncs, com és que tenim la impresassistir a la mort d’altres i podem llegir
sobre el morir, l’estar morts i el més ensió, a través de l’experiència personal de
l’amor, que hem après alguna cosa? És
llà, i això pot influir en la manera com No existeix un
ens aproximem personalment al final de
potser perquè tenim experiències similars
que ens fan pensar que hi ha relacions de
la vida, però no és evident que això ens “aprenentatge”
causalitat entre unes coses i unes altres?
faci “morir millor”. Ara bé, hi ha fortes de l’amor; no és
És perquè així arribem a creure que hi ha
objeccions contra la primera afirmació: com aprendre a
determinades regles o normes que podem
“És impossible aprendre a estimar.” Per
adquirir i dominar? Però, aquestes regles
començar, podem enamorar-nos diver- conduir o a escriure
i normes, existeixen de debò o només
ses vegades i, evidentment “n’aprenem” amb bona lletra
necessitem creure-ho així? En qualsevol
alguna cosa. Considerem, ara, els argucas, serveixen aquestes suposades regles
ments de l’autor. Diu que cada enamorament és una experiència única, diferent i sempre nova. I tècniques per “estimar millor” o només tenen la utilitat
encara que cada cop diem el mateix: “M’he enamorat”, de l’experiència per al gat escaldat, que de l’aigua tèen realitat és un fenomen independent de l’anterior. Les bia fuig? Sí, una utilitat negativa. Aprendre a estimar,
emocions són similars, fins i tot ho poden ser la seva doncs, no seria més aviat aprendre a no fer-ho per no
intensitat i els seus efectes, i tanmateix, hom comet els enganxar-nos els dits?

amado forrolla

L’entrega de despatxos de l’Acadèmia de
Talarn es va celebrar
ahir en una jornada
de calor asfixiant,
per la qual cosa alguns dels periodistes
que anaven a cobrir
l’acte, presidit pel
rei Felip VI, portaven
pantalons curts. El
problema va sorgir
quan es va vetar
l’accés als que duien
aquesta peça per
sobre del genoll, pel
que sembla per protocol. Els afectats van
tenir sort que la responsable de premsa
de la subdelegació
del Govern espanyol
mediés perquè els
permetessin l’entrada. I en el mateix
acte, l’únic canvi del
programa va ser el
del detall de reconeixement que tradicionalment entrega la
Generalitat al primer
de la promoció. En
aquesta ocasió no va
ser una espasa sinó
un llibre, el mateix
que Quim Torra va
regalar a Pedro Sánchez quan el va visitar a la Moncloa.

la imatge
del dia

Susanna Batalla
Aquesta escriptora
barcelonina és la guanyadora del 14 premi
literari 7lletres, que
convoca el consell de
la Segarra en record
a Manuel de Pedrolo.

Josep Maria Dutren
És el director del Festival de Música Antiga
dels Pirineus, la novena edició del qual
es va inaugurar ahir a
la Seu d’Urgell i arribarà a 37 municipis.

Etxaniz/Moyano
Aquests dos palistes
lleidatans van aconseguir ahir la medalla
de bronze per equips
en el campionat d’Europa júnior, que es
disputa a Eslovàquia.

Els termòmetres
tornen als 40º
La calor extrema segueix
present a les comarques
de Lleida i aquest cap de
setmana les temperatures augmentaran encara
més, amb registres de
nou superiors als 40
graus. Les piscines, com
les de Torrefarrera, són
un bon remei.

J.L. Mart.-Almeida
Baixa l’alcalde de
Madrid després que
un jutge hagi paralitzat la seua mesura
estrella, la moratòria
de multes al centre
per la contaminació.

