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PATRIMONI ACTIVITATS 

Camp de treball al Geoparc 
Un total de disset joves d'entre 18 i 23 anys de deu pa'isos han portat a ter me tasques 
de manteniment a l'espai natural 11 Actuacions a Salas de Pallars, Talarn i Senterada 

REDACCIÓ 

ITREMPI El territori Gcoparcdc la 
Unesco Canea de Tremp-Mont
sec ha acollil entre els dics 4 i 
18 d'agostla setena edició del 
camp de lreball internacional 
Reaéling Life in Lhe Rocks, que 
organilza la cürecció general de 
Jovcntut igcstiona la Coordina
dora Rural de Calalunya, amb 
la coHaboració del Geoparc i els 
ajuntamenls de Sallls de Pallars, 
Senterada, Talarn i e l consell 
comarcal del Pallars Jussa. 

Un total de d isset joves d'en
tro divuit i vint-i-tres anys, pro· 
ccdentsde dcu paisos di(crcnts, 
van dedicar quinze di es a dura 
ter me lasques de manteniment 
del patrimoni cultura 1, natural 
i paisntgfstic de la zona. En con
cret, es van fer en tres espais del 
Geoparc de la Uncsco. A Salas 
de Pallars, els jovcs van millo
rar l'accés a l conjunl e remític 
de Sant Ccbria, continua ni :unb 
les lasques iniciades a l'edició 
anterior. 

Així mateix, es van portn1· a 
tcrme actuacions d'adequació i 
millora a ls voltants del pou de 
gel a Talarn, i. de mi U ora delco
mí historie entre les localitats 

LOTERIA 

Fotografla de grup deis partlclpanuen lasetena edlcl6del camp de treball al Geoparc. 

de Naens i Bn1guet, a Sentern· 
da. Els joves, a més, també van 
realitzar a l tres activitats com· 
plementiíries pcr ajudar-los n 
con~ixer el patrimoni geologic 
i cultural del Geoparc, que va 
incloure una excursió a la va ll 

SORTEO 

Fosca i al Pare Nacional d 'A i· 
güeslortes, nmb la col·labora
ció de l'ojuntament de la Torre 
de Capdella, i visi tes a centres 
del territori com el Museu de la 
Conc~ Detla de Isooa, les Boti
gues Museu de Salas de Pallnrs, 

la central hidroelect rica de l'a· 
la mi el conjunl monumental <le 
Cnstcll de Mur. Aqucst camp 
de trebnll es va irticiar el2013 
i es preveu ampliar de cara a 
proximes edicions en nitres 
municipis. 

SORTEO DEL DfA 22 DE AGOSTO DE 2019 

Sola oorl<ta de 100.000 blllotn cado una 
Lllla ocumu1ada de1aa can11dadea que hnn corrupondldo o cada una de la 1 ae1a 

.serlet de lot nUmero a premladoa, ctasttleados por su cifra final 

SEGAE 
Di~~mdres. 2l d'ogostdel2019 

SANITAT 

Els trasplantaments 
d'órgans creixen un 
17% fins al julio! 
¡BARCELONA 1 Els hospitnls cata· 
lans van fcr 770 trasplanta· 
ments d'organs entre els me
sos de gener i juliol d'nquest 
nny, un 17% més respecte 
al mateix pcríode de l'any 
passat. Scgons l'Organitza
ció Catalana de Trasplanta· 
ments, les persones que van 
ser donants després de morir 
han augmental un 25% , amb 
244 en cls primers sct mesas. 

TRADICIONS 

Les Borges celebra 
l'últim ball de 
Sardanes a la Fresca 
jlE.S80RGE.S8LANQUESI La capi· 
tal de les Garrigucs acoUirñ 
dcma l' últim deis tres balls 
de Sardanesa la Fresca, que 
I'Agmpació Sardanista de les 
Borges Blanques ha org:mit
zat aquest estiu. L'entital cul
tural va anunciar que aquesl 
any sera l'úlüm en que orga
nitza balls de sa rdanes per In 
fa lta de rellcu generacional, 
amb una ngendtl que t\cabarit 
por Nndal. 

LOTERIA 
NACIONAL 

SORTEO DEL JUEVES 
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Homenatge a Vilanova de Segria a 
Mariaforcadapel seu 100 aniversari 
La ve'ína de Vilanova de Segriii Maria Porcada s'ha con
vertit en la persona de més edat del municipi ;1) complir 
dimecrcs 100 anys. Van assistir a la celebraci6 familia•·s 
i nutoritats del municipi. 

socrETAT Gent SEGAE 
Di-..mdres. 2l d'ogosldel2019 

Naix la cooperativa Boumort lndomit per promoure l'ecoturisme 
Tres empreses de l'Alt Pirineu 
i Aran han unit {orces per ere· 
ar la marca Boumort lndomit 
amb In intenció de comercia
lit zar el> seus productos i ser· 

veis turístics. Sota el pnraigua 
d'aqucsta nova marca, aquesta 
nova coopera! iva pretén llan~ar 
un paquet de ser veis ecoturís
t ics que promogui els recursos 

naturals de la zona i ajudi en el 
dcsenvolupament sostenible. 
El consell comarcal del Pallars 
Jusso ha coJ.laborot en la crenció 
d'aquest conglomera!. 

Més de tres-cents joves participen en el 
Concurs de Dibuix Mural aTerra de Juneda 
El carrer Roger de Lhhia de Juneda va acollir dimecres 
la 35a edició del Concurs de Oibuix Mural aTerra en el 
qua! es van fcr un total de 50 dibuixos i van participarmés 
de 300 ncns i nenes ent re les categories infantil ijuvenil. 

Última baixada de 
falles de la temporada 
al Pla de fEnnita 
El Pla de !'Ermita, a la Vall de Boí, 
ha posat el punt fina l de la tem· 
porada de falles al Pirineu. Aixl, 
divendrcs passat, aquesl nucli va 
celebrar aquesta tradició per sc
gon any consecutiu amb una gran 
aflulmcin de públic grllcies, també, 
a l'organització de tallers d'elnbo
ració de falles que es van celebrar 
els dies previs per alnnsar la resta 
nls ve'íns. 

El concert d'Ainhoa Arteta posa el 
punt final al festival de Cap Roig 
Ainhoa Arieta va oferir di mee res un concert solidari al 
Festival de Cap Roig cent ral en peces de bandes sonares 
de peJ.Jícules. Aquesta act u a ció va posar punt final ni fes
tival, que ha comptat nmb un total de 43.467 espectadors. 

La cursa solidaria 
d'Aitorricó recapta 
1.500 euros 

La carrera solidaria d'Altorricó celebrada dirnccres va rccaptar 
un total de 1.500 euros entre donacions i aportació del consis
tori que aniran dcstinats a l'associació Prader Willi , que Huila 
contra aquesta rna laltia rara que afecta ncns. En la marxa van 
participar un total de !Tonta atlctes. 

HOROSCOP 
.o\RtES21-III/19--IV. 
Abordeu lotes les habilitati, qualifica· 
cions 1 el que necesslteu aconsegulr en 

l'educació o en l'~mbit personal per mamobrar 
cap a una poskló significativa. 

TAURE 20·IV /20·V. 
Flnalment podeu posar en marxa els 
plans 1 obtenir resultats positius. El tre· 

ball dur,la dedicacló Ita disciplina animara el 
vostre entom a oferlr supon slgnoficatiu. 

BESSONS 21-V /20-VI. 
Busqueu oponunltats que mlllorln les 
VOS1res condlcions de vida 1 us ajucin a 

superarqualsevol adversltat que encareu a casa 
o en influencies externes. 

C.o\NCER 21·VI/22-VII. 
Oferiu ajuda en una u use enqui!creieu 
o a algú que estlmeu. Treballar amb 

perwnes amb qurteniu una connexió us facrlitar~ 
la felna 1 us atansar~. 

UEO 23-VII/22-VIII. 
Si feu massa canvis, tindreu dificulta !S 
per adaptar·vos·hl. Olsmlnuiu la velo· 

citat 1 descobriu el que és importan! abans de 
ter una jugada. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Trleu una direccl6 que us agradl en lloc 
de fer el que volen els ah res. ~s hora 

que us poseu en primer pla 1 recupereu la prop~ 
etat d~ qui sou i que voleu. 

BALANI;A 23-IX /22·X. 
Ocupeu·vos del¡ assumpte¡ pendenu. 
Feu canvls a casa que mantlnguln bal· 

xos els costos. Negocieu amb algú que intenta 
lmposar-vos les se u es creences. 

ESCORPIO 2H /21-XI. 
Apliqueu les vostres habilitats 1 realitzeu 
un segulment en persona per rer les 

coses a temps. Planejar una reunió amb famlliars 
despenara lmaginació. 

SAGITARI22-XI/21·XII. 
QOestloneu el que sembla sospltós. 
Mantlngueu les emoclon1 sota control 

i ~ls pensaments pera vo¡altres. Proteglu-vos 
d els insults,les lesions i les perdues. 

CAPRICORN 22-XII/19--1. 
Confieu en els resuhau. No tothom 
oferlra lntormacló valida. Un canvi en la 

srtuadó economica o amb un acord pendent 
sembla prometedor. 

AQUARI 20·1/ 1 8·11. 
Passeu temps reorganitzant l mntorant 
l'entom. Feu ajustaments que us alll· 

berln de qualsevol tracte amb persones agressi· 
ves. úforceu·vol perla tranquil·lital. 

PEIXOS 19-II/ 2Q-III. 
No C.Jigueu en la trampa d1ntentar lgua· 
lar el que tenen els altres. Si ho feu, no 

sereu mal fell~os. Consldereu el que vele u Ita 
millar manera d'avan~r en el vostre cami. 
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CINE INAUGURACIÓ 

Buñuel'estrena' la vuitena 
edició del festival Mostremp 
El certamen del Pallars Jussa projecta unes quaranta pel·lícules fins diumenge 

J. BALLABRIGA 
1 TREMP 1 La figura del director 
nrngones Luis Buriuel (1900-
1983) es va convertir ah ir en 
l'est rella que va sobrevolar a la 
inaugur·aci6 de la vuitena edici6 
del festival de cine rural Mos
tremp. D'una banda, amb una 
singular acci6 teatral a carrec 
del gwp de Tremp A Galet, cls 
actors del qual van rcviurc el 
classic i polcmic sopar de roda· 
mons que Bur'luel va plasmar a 
Viridiarra, peJ.Iícula arnb que va 
guanyar el1961la Palma d'Or 
de Canes. A més, el públic que 
va assistir a In gala inaugural a 
La Lira va gaudi r de la projec· 
ció de la peJ.Iícula d 'animació 
Bwiul!l cm el /aberirrto de las 
tortugas, cinta que precisament 
va ser dimecres lmn de les tres 
elegides per I'Academia del 
Cinc per optar a I'Oscar. S'ha 
de recordar que aquesta opera 
prima coma director del cata la 
Salvador Sim6 es va estrenar a 
Lleida el mes dejuny passat al 
marc de la Mostra de Cinema 
Llatinoamerica de Catalunya. 
El director del Mostremp, Jose 
Bergés, va explicar a SEGRE 
que "esperem rcpet ir i fi ns i tot 
augmcotar el nombre d'especln· 
dors do l'nny passat, que es va 
situar entorn deis 1.500." Per 
a aixo, el públic del Mostremp 
no només podril visionar fins 
diumenge una quarantena de 
Cilms (quin ze curt metratges 

MÚSICA FESTIVAL 

Salardú viu la 
'febre' del 
country fins 
diumenge 
Concerls, mercal, 
exhibici.ons i ta llers 

1 SALARDÚ 1 El quartet femení ca· 
nadenc Nice Horse va protago
nitzar ah ir a la tarda el primer· 
dcl.s conccrts de la sisona edició 
del Salardú Country Rock Festi· 
val, certamen que fins diumen· 
gc oferira a lo Jocnlitat aranesa 
música i ball genuinament wes
tern, a banda de la gastronomía 
lfpica americana, diversos ta· 
llers i exhibicions de /in e dan
ce, a més de la !robada motera 
i automobilística. 

El director del festiva l, Vfc· 
tor Rodríguez, va recordar que 
l'edició de l'any passal va reunir 
n Snlnrdú més de 14.000 t~mants 
del country i va confinr poder 
superar· aquesta xifra a l'actual 

Homenatge teatral a Buñuel amb e l grup A Galet, ahlr a lalnaug uracló del·festlval Mostremp. 

a lo sccció oficial seleccionats 
d'entre 115 de presentats) sinó 
que també podril participar· en 
activitats paraJ.Ioles, com una 
masterclass sobre producció 
cinematogr Hica a carrec de 
David Casas, una sessió goHn 
nocturna, una gime ano de cine 
o una festa amb deguslació gas
tronomica i concert. "L'objectiu 
és que la gent de Trcmp hipar· 
ticipi i se sen ti el festiva 1 com a 
seu", va afegir Bergés. 

AGENDA 

Divendres. Glmcana de cine (11.00), projecclons de les secclons 
infantii·Juvenil (17.30) i oficial1 (19.30) i festa del cine a la ram· 
bla Dr. Pearson amb concert de Lo Pardal Roquer (21.30). 

Dissabte. Masrerc/ass o berta al públic amb David Casas (1 1.30), 
projecclons de les secclons Pallars·Ribagor~a (17.30) 1 of1clal 2 
(19.30) 1 sessló golfa amb el curt Turbo Kid (23.00). 

Diumenge. Matinal infantil (12.30) i clausura i premis (18. 15). 

El quartet femenf canadenc de country Nlce Horse, ahlr al Salardú Country Rock Festival. 

edició. "El festival esta plena· 
ment consolida! i vénen aficio· 
nats de diversos pars os de tot 
el món, des de Franc;a, ltiilia o 
Portugal fins als Estats Unils, 
!'Argentina o fins i tot Austra-

lia", va destacar Rodríguez. A 
més de les N ice Horse, elcartell 
del festival d'aquest any cornpta 
també amb una a lira banda fe
menina acabnda de fundar, les 
nord-americanes Farewell An· 

gclina; cls canadencsThe Wash· 
bonrd Un ion, el nord-americ/1 
Dnrryl Worley, els (rancesos 
Didier Beaumont i Backwest i 
el cantautor i guitarrista italia 
FabioCanu. 

SEGAE 1 
Di~~mdres. 2l d'ogostdel2019 

EXPOSICIÓ 

'Perseguits i 
salvats', a 
Varsovia 
1 VARWVIA 1 La vicepresidenta 
de l'lnstitut d'Estudis Jler
dencs, Estefanin Rufach, 
inaugurara dcma a l' lnsti
tul Cervantes de Varsovia, 
a Polonia, l'exposició itine
ront Perscguits j S(llvats. No 
volien que cxistíssm1, que 
rememora el clur viatge de 
ceotenars de jueus a través 
del Pirineu do Lleida d1.1rant 
els anys 40 quan fugien de 
la barbarie nazi. La moslra 
de fotografíes i textos, im· 
pulsada perla Dipulació de 
Lleida, ja ha pogut veure's 
n.nleriormcnt a Tolosa (Fran
ya), Tci-Aviv (Israel), Madrid, 
Albuquerque (Estats Units) i 
també a la ciutat polonesa de 
Cracovia. 

MÚSICA 

El Petit de Cal Erit 
a !'Acústica de 
Figueres 
1 FIGUERESI El grup El Petit de 
Cal Eril, lidcrat pel músic de 
Guissona Joan Pons, repren· 
dril el proper dia 30 d'agost. 
la gira del seu últim di se, 
Energía Fosca, participan!. 
en el festival Acústica de Fi
gueres. La setmana segUcr1l, 
el di::~ 6 de scrembre, tonen 
previst actuar també al fes
tival Eufonic de Sant Caries 
de la Rnpita. 

A fina ls del mes de setem· 
bre, El Petit de Cal Eril prota· 
gonitzarlt un doblct d'oltura: 
el di a 20 ni Moll de la Fusta 
de Barcelona en el rnarc de 
la Fcsta de la Mere~ i el di a 
21 a la plnc;a Major de Vic, 
al Mercal de la Mí1sica Viva. 

CINE 

Un film de Netflix 
inaugurara el 
festival de Sitges 
1 SrTGESI Ln pcl·lículn de Net· 
flix En la hierba alta, dirigí· 
da per Vincenzo Natali iba
sada en un relat de Stephen 
King i Joe Hil l, inaugurara 
el 3 d'octubre el Festival de 
Cinema de Sitges, va i ofor
mnr ahir l'orgaoització. Es 
tracta d'una historia de terror 
claustrofobica amb elements 
sobrcnalumls, basada en el 
relat homonim que King va 
coescriure amb el seu fi ll i 
que es va publicar en dos 
parts a In revista Esquire el 
2012. Els organitzadors van 
destacar que Netflix "aposta 
por Sitgcs per presentar un 
deis títols més esperals entre 
els fans del genere". 
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