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Delicte d’odi

Sr. Director:
No he pogut més i he hagut 

d’apagar el televisor. En el ma-
teix bloc de notícies escolto:

1. L’absolució dels membres 
del Partit Popular per haver 
destruït el disc dur dels ordi-
nadors que contenien informa-
ció susceptible de la corrupció 
flagrant d’aquest partit.

2. Judici per multar i inhabi-
litar els regidors de Badalona 
que van anar a treballar el 12 
d’octubre.

3. Judici per multar i inhabi-
litar Quim Torra per no treure 
els llaços grocs de l’ajuntament 
de Barcelona.

Algú no hi veu en tot plegat 
un “delicte d’odi” contra els 
catalans?

Què espera la Justícia cata-
lana per actuar?

Montse G.

Conciliació familiar i  
cura de la gent gran?

Sr. Director:
Hem sentit a parlar molts 

cops de la conciliació familiar. 
Aquell equilibri que existeix 
entre el món familiar i el món 
laboral que tant i tant costa 
d’aconseguir.

Els pares amb edats com-
preses dins de la franja de la 

població activa estan molt 
atrafegats en la seva vida pro-
fessional. Tot el dia van amunt 
i avall. Els mòbils no paren 
d’avisar-nos amb trucades, 
correus electrònics o missat-
ges de WhatsApp que, en la 
immensa majoria dels casos, 

no ens aporten absolutament 
res d’important.

Els infants, com és lògic, han 
d’anar a l’escola, a l’institut i, 
a l’acabar la seva jornada del 
centre educatiu, no paren de 
fer activitats extraescolars, 
més o menys profitoses, i ac-

tivitats en horaris que molts 
cops no ens ajuden gaire a po-
der conviure, gaudir i dedicar 
temps als nostres fills.

Però, algú s’ha parat mai 
a pensar, pel que fa a aques-
ta conciliació, quin paper té 
la cura de la gent gran? Estem 

vivint en una societat que cada 
cop disposa de més avenços 
tecnològics, amb més como-
ditats per al nostre dia a dia 
i, teòricament, tots tenim més 
facilitat per disposar de temps, 
però en la qual, moltes vega-
des, no en tenim prou per po-
der dedicar-lo a la gent d’edat 
més avançada. Sembla una 
contradicció, oi?

De ben segur que qualsevol 
família que viu, posem per 
exemple, en un poble de la re-
gió de Kaffrine, del Senegal, té 
més temps, dedicació, implica-
ció i atenció a les seves perso-
nes grans que la nostra moder-
na, desenvolupada i avançada 
“societat del benestar”.

Sembla que dins de la desit-
jada conciliació familiar, les 
persones de més avançada edat 
no tinguin gaire protagonis-
me, però cal que la conciliació 
permeti també poder gaudir 
de temps per atendre aquest 
col·lectiu.

Estic totalment convençut 
que tenim una mancança so-
cial. La piràmide demogràfica 
ens indica que cada cop hi ha 
més persones amb d’edat avan-
çada, i crec que caldrà prendre 
mesures laborals, socials i as-
sistencials per poder revertir 
aquesta situació i, a la vegada, 
trobar més temps i atenció per 
als nostres avis.

Jordi GuaMis 
Torrelameu

envieu la vostra carta a cercle@segre.com. en trobareu una selecció més àmplia de cartes a 

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
Fer volar coloms: il·lusionar-se, tocar poc 

de peus a terra, imaginar, fer suposicions 
servint-se dels indicis o senyals que hom té.

Per tal motiu faig referència a l’article apa-
regut el passat dia 4 al seu diari amb el títol 
Menys coloms a Torregrossa.

Felicito l’ajuntament si, efectivament, s’es-
tan portant a terme mesures per reduir la 
colònia de coloms del poble, però tinc dubtes 
en aquest sentit.

Diuen que han col·locat paranys en llocs 
estratègics. Em pregunto si al carrer Major 
n’han instal·lat, però ho poden saber pregun-
tant als veïns sobre la quantitat de plomes 
i excrements que seguim tenint. També ho 
poden constatar vostès mateixos si fan un 
passeig per aquesta zona. De la mateixa ma-
nera, poden convidar el regidor d’Urbanisme 
a fer-ho. 

En definitiva, després de tres mesos par-
lant d’actuacions, a la nostra zona no hem 

notat cap millora. Nosaltres seguim tenint 
plomes a l’entrada de casa, a les terrasses, 
als balcons i, fins i tot, a la cuina si deixem 
les portes obertes. I ja no parlem del carrer! 
Doncs això, cada dia. En aquest sentit, no 
veiem la disminució de la qual parlen per 
enlloc.

Aquest matí, a sobre de la teulada del ma-
gatzem que hi ha darrere de casa, al carrer 
Portell, he contat 10 coloms, però és que he 
anat a la Costereta (allà on van enderrocar 
les dues cases) i n’hi havia més de 50 prenent 
el sol. Tinc fotos per confirmar-ho si convé 
ensenyar-les a les empreses especialitzades 
que diuen que han contractat.

També observo que en les informacions 
aparegudes sobre el tema es parla d’una po-
blació d’entre 3.000 o 4.000 exemplars. Ai-
xò ja sembla els càlculs dels assistents a les 
manifestacions.

És preocupant que l’ajuntament de Torre-
grossa faci volar coloms d’aquesta manera.

ViCent LLadonosa GirÓ. TORREGROSSA

Torregrossa: menys ‘fer volar coloms’

EL SECTOR sanitari es veu 
condicionat avui dia, en gran 
mesura, per la manca de pro-
fessionals sanitaris –especi-
alment metges i infermers, 
tant a nivell hospitalari com 
en l’atenció primària– i per 
l’atractiu que exerceixen els 
grans hospitals urbans per a la 
vida professional dels especi-
alistes. Aquesta realitat posa 
en una situació difícil el model 
hospitalari rural actual i, en 
conseqüència, tot el sistema 
sanitari no urbà.

El manteniment dels serveis 
sanitaris de proximitat, carac-
teritzats per una atenció de 
qualitat, és fonamental per a 
les zones rurals, en molts casos 
aïllades i amb població disper-
sa, envellida i sobreenvellida. 
La sanitat a les àrees rurals i 
de muntanya és una qüestió de 
vida o mort, mai millor dit. La 
proximitat a l’hospital i al cen-
tre de salut és un valor afegit: 
sense una sanitat de qualitat i 
de proximitat, les dificultats 

de viure en àrees de muntanya 
com el Pallars seran, senzilla-
ment, insalvables per a molts 
ciutadans. És per això que és 
necessari posar el model sani-
tari català en àrees rurals en la 
primera línia del debat polític, 
és una qüestió de supervivèn-
cia per evitar el despoblament.

Una vegada que hem mig 
salvat la crisi econòmica i el 
deteriorament dels serveis pú-
blics per la desinversió patida 
en els últims temps, una de les 
millors mesures que poden 
ajudar el tan socorregut con-
cepte de reequilibri territorial 
és disposar d’una sanitat públi-
ca que, juntament amb l’edu-
cació, contribueixin a fixar 
població als nostres territo-
ris. La prestació de serveis pú-
blics a les zones de muntanya 
sempre ha comportat majors 
dificultats per les comunicaci-
ons, per la climatologia o per la 
llunyania, que desincentiven 
els prestadors de serveis. La 
falta de metges i especialistes 

es veu agreujada per la gran 
demanda de professionals del 
sector de la salut a Catalunya 
i a l’Estat, com hem comentat 
a l’inici.

A començaments d’aquest 
any, els directors dels hospitals 
del Pirineu van fer públiques 
les dificultats que tenen per 
cobrir places de metges especi-
alistes d’hospitals i atenció pri-
mària, alhora que demanaven 
solucions per aquesta situació. 
Alguns hospitals de muntanya 
i centres de salut col·laboren 
amb hospitals de referència i 
centres de salut de Lleida i de 
Barcelona per comptar amb 
especialistes d’aquests centres, 
però, tot i que satisfactòries, 
resulten insuficients.

Al març d’enguany, Com-
promís per Tremp vam impul-
sar un acord a l’Ajuntament de 
Tremp per instar la Generalitat 
a aplicar mesures que millores-
sin la capacitat de contractació 
dels hospitals públics de les zo-
nes de muntanya, al preveure, 
per exemple, el pagament de 
complements de ruralitat als 
professionals. A data d’avui, 
no s’han aplicat mesures a ni-
vell hospitalari i la situació 
continua deteriorant-se.

Cal un canvi de model sani-
tari rural? Hem de parlar clar 
i posar sobre la taula que no 
s’ha sabut retenir i captar pro-
fessionals que vulguin treba-
llar al món rural, que no s’ha 
incentivat l’exercici de la me-
dicina, que no s’ha invertit en 
tecnologia que atansi els cen-
tres sanitaris rurals als centres 
sanitaris de referència i que 
en aquests territoris no s’ha 
apostat per la formació, la re-
cerca i la docència. Ha faltat 
previsió i capacitat de reacció. 
Cal afrontar aquesta situació 
de manera urgent, sense tacti-
cisme polític, tingui qui tingui 
la responsabilitat de la gestió 
sanitària, per la salut del ter-
ritori i de la nostra gent.

Entenem que, actualment 
i en l’àmbit general, el nostre 
sistema sanitari es veu con-
dicionat per factors molt po-
tents com l’envelliment de la 
població, la cronificació de 
moltes malalties o els grans 
increments de costos que com-
porta la millora en els tracta-
ments i en els equipaments i en 
les infraestructures sanitàries. 
Això no pot conduir a reduir a 
la mínima expressió els hospi-
tals de segon nivell com els de 

Tremp, la Seu o Vielha. Altres 
territoris rurals comencen a 
implementar nous models de 
gestió com a l’Ebre, amb inte-
gració dels centres hospitalaris 
i assistencials hospitals en una 
única figura gestió, que basa la 
seva acció en bona part tenint 
cura i incentivant els profes-
sionals sanitaris. Demanem 
que l’administració sanitària 
actuï. És molt urgent prendre 
mesures.

Compromís per Tremp es-
tem treballant perquè tots els 
grups polítics i les administra-
cions locals prenguem un acord 
per l’equitat d’accés als serveis 
sanitaris, per la salvaguarda 
dels drets dels nostres ciuta-
dans. Estem liderant un grup 
de treball format per profes-
sionals i associacions de paci-
ents del territori que permeti 
proposar mesures concretes a 
curt i a mitjà termini. Paral·le-
lament, tornem a reclamar una 
representació directa i especí-
fica del Departament de Salut 
a l’Alt Pirineu, l’única vegueria 
que, havent-ne disposat abans 
de les retallades, no ha recupe-
rat i, per tant, no compta amb 
Delegació de Salut ni Gerència 
del CatSalut. Cal actuar.

col·laboració

Present i futur de la sanitat pública al món rural 
Sílvia romero Galera
PorTaveu De ComPromís Per TremP 
a l’ajunTamenT De TremP

rcolomina
Resaltado



32 Segre 
Divendres, 6 de setembre del 2019

guia
www.segre.com/guia

Institucions. Cultura donarà més de 500.000 
euros per remodelar el Museu de Lleida.

39
Cine. Espanya tria ‘Dolor y gloria’, de Pedro 
Almodóvar, per anar als Oscars.

41

itMAr fAbrEgAt

Desenterrant la memòria
Descobreixen el cos d’un soldat de la Guerra Civil, probablement republicà, en una fossa de Foradada 
|| Des de l’any 2017 la Generalitat ha recuperat 300 cossos de 21 sepultures

MeMòria Històrica franquisMe

p.  rodellar
❘ fOrADADA ❘ El Pla de Fosses im-
pulsat el 2017 per la Generali-
tat, a través de la Direcció Ge-
neral de Memòria Democràtica, 
ja ha recuperat 300 cossos de 
soldats morts en territori català 
durant la Guerra Civil espanyo-
la. El pla ha permès identificar 
set dels soldats a les 21 sepul-
tures estudiades fins a la data. 
L’última víctima del conflicte 
bèl·lic que ha estat rescatada de 
l’oblit és la d’un soldat, proba-
blement republicà, que va ser 
trobat a la zona de la Serra Al-
ta dins del municipi lleidatà de 
Foradada. 

La fossa es va obrir a comen-
çaments d’aquesta setmana en 
un pou de tirador (lloc en el qual 
s’establien alguns militars amb 
fusells o metralladores atesa 
la bona visibilitat) que al seu 
torn estava comunicat amb dos 
trinxeres. 

Així mateix, a la zona on es 
va trobar el cos també hi havia 
alguns dels seus estris, com una 
bota o un tub de pasta de dents, 
a banda de nombrosos casquets 
de bala, munició i llaunes de 
conserva. Quan acabin els tre-
balls d’exhumació del cadàver, 
les restes seran traslladats fins 

a la Universitat Autonòma de 
Barcelona per efectuar el cor-
responent estudi antropològic i 
per acarar el seu ADN amb les 
mostres del Programa d’Identi-
ficació Genètica de la Genera-
litat, que creua l’ADN de restes 
trobades a les fosses amb el de 
possibles familiars vius.

En aquest sentit, la consellera 
de Justícia, Ester Capella, que 
ahir va visitar la fossa al costat 
de l’alcaldessa de Foradada, Ma-
ricel Segú; la directora general 
de Memòria Democràtica, Gem-
ma Domènech; i el director dels 
Serveis Territorials de Justicia 
de Lleida, Jaume Montfort, va 
fer una crida a tot aquell que 
sospiti que té familiars enter-
rats en alguna fossa de la Guer-
ra Civil o el franquisme perquè 
s’inscrigui al cens de persones 
desaparegudes, per donar una 
mostra del seu ADN. 

“El temps s’acaba, ja que les 

l’excavacions de Foradada han descobert el cos del que podria ser un soldat republicà.

la consellera de Justícia, ester Capella, durant la visita a la fossa de Foradada, ahir.

MAitE MOnné

MAitE MOnné

La Pobla de Segur 
ret homenatge 
demà a Conxita 
Grangé
n  La Pobla de Segur 
acollirà demà la trobada 
Històries de vida de l’an-
tifeixisme, l’exili i la de-
portació per commemo-
rar la lluita antifeixista, 
organitzat pel Memorial 
Democràtic i l’ajuntament 
del municipi i homenatjar 
Conxita Grangé, última 
supervivent catalana dels 
camps de concentració i 
extermini nazi, que va 
ser deportada a Ravens-
brück. L’acte se celebrarà 
al Molí de l’Oli Casa Mau-
ri a partir de les 18.00 ho-
res i hi assistiran l’alcalde 
de la Pobla, Marc Baró, i 
el regidor Enric Guimó. 
Així mateix s’han pro-
gramat dos conferències. 
Una la farà l’historiador 
Josep Calvet i l’altra la 
impartirà la neboda de 
Conxita Grangé, Carme 
Rei-Granger.

mostres genètiques de més fiabi-
litat per identificar les víctimes 
són les dels seus familiars més 
propers com les dels seus ger-
mans i els seus fills”, va explicar 
Capella. A la província de Llei-
da un total de 316 lleidatans for-
men part del cens. Tanmateix, 

només 140 familiars han aportat 
les seues mostres de l’ADN al 
programa d’identificació.

A la Serra Alta, al sud de la 
carretera C-26, era situada la 
línia de defensa de l’exèrcit re-
publicà per retenir les tropes 
de l’exèrcit rebel que avança-

ven cap al municipi d’Artesa de 
Segre. La contesa entre els dos 
bàndols es va produir entre de-
sembre del 1938 i principis del 
1939. Finalment el 4 de gener 
del 39 les tropes franquistes van 
trencar aquesta línia defensiva 
i van entrar

troballa
Al voltant del cos també 
s’han trobat casquets de 
bala, llaunes de conserva        
i pasta de dents
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Fira del Vehicle d’Ocasió
Fraga

L’univers de les quatre rodes, eix d’una 
fira amb ocupació al cent per cent
La trobada de vehicles clàssics o actes com una gimcana o la 
caminada completen el certamen, que reuneix dotze firmes

DivenDres 6
18.30 Inauguració de la 
12a edició de Mercocasión i 
obertura del recinte firal.

20.30 Tancament del recinte.

Dissabte 7
09.00 Trobada de vehicles 
clàssics.

09.00 II Gimcana per la salut. 
Trobada de participants a la 
Bardina.

09.30 Esmorzar per als 
participants a la trobada de 
vehicles clàssics.

10.00 Obertura del recinte 
firal.

10.00-13.30 Exposició de 
vehicles clàssics.

11.00 Tomb per la ciutat.

12.00 Entrega de premis del 
concurs de vehicle clàssic.

13.30 Entrega de premis 
Gimcana per la Salut.

13.30 Tancament del recinte.

16.30 Obertura del recinte 
firal.

20.30 Tancament del recinte.

Diumenge 8
08.00 Concentració IX 
Caminada Popular 2019. 
Activitats d’escalfament i 
preparació per a la caminada al 
passeig Barrón Segoñé.

08.45 Sortida de la caminada 
popular. Al passeig Barrón.

10.00 Obertura del recinte 
firal.

11.00 Activitats familiars.

13.30 Tancament del recinte.

16.30 Obertura del recinte 
firal.

20.30 Tancament del recinte.

Tot aquell que es plantegi 
comprar un cotxe d’oca-
sió, té cita aquest cap de 

setmana a Fraga. Obre portes 
Mercocasión, que reuneix una 
dotzena de cases comercials 
que ocupen al cent per cent el 
recinte firal.

Les quatre rodes no només 
mouran negoci, sinó que seran 
objecte d’exposició. El públic 
podrà contemplar una mostra 
de vehicles en miniatura i arti-
cles de col·leccionista. A més, 
tenen cita amb la història de 
l’automoció, de la mà d’una tro-
bada de cotxes i motos clàssics, 
que se celebrarà dissabte. Els 
models s’exhibiran i prendran 

A més, inclouran una mostra de 
vehicles en miniatura i objectes 
de col·leccionista.

part en un concurs i passejaran 
pels carrers de Fraga. Com a 
colofó, hi haurà el lliurament 
dels premis del concurs.

D’altra banda, els visitants 
també gaudiran d’activitats lú-
diques que fomenten l’exercici 
físic. És el cas de la II Gimcana 
per la Salut o la IX Caminada 
Popular, tant una com l’altra 
organitzades per entitats locals. 
Tot això completa un certamen 
amb bones perspectives comer-
cials. En aquest sentit, els orga-
nitzadors confien a revalidar o 
fins i tot superar les 50 unitats 
venudes en cada edició, tant 
directament com en els dies 
posteriors.

La trabucada 
obre les festes 
de solsona

Aquest cap de setmana, 
prop d’una vintena de 
localitats de les comar-

ques lleidatanes celebren les 
seues festes majors amb multi-
tud d’activitats lúdiques per a 
totes les edats. A Solsona, les 
tradicionals trabucada i trona-
da marcaran demà l’inici de les 
festes, que s’allargaran fins di-
mecres vinent, 11 de setembre, 
diada nacional de Catalunya. 
La cercavila dels gegants, el 
bou, la mulassa, el drac, l’àliga, 
els nans i els óssos reuniran mi-
lers de persones en la jornada 
inaugural, que inclourà hava-
neres, espectacles d’humor a 
càrrec de la companyia Lace-
tània Teatre i una Festa Jove a 
la plaça del Camp amb Koers 

i Hey! Pachucos. A Tremp, el 
periodista Lluís Caelles obrirà 
avui el programa amb la lec-
tura del pregó a la plaça de la 
Creu (20.00 hores). A més de 
l’obra Infidelitats, s’inaugura-
rà la zona de penyes al carrer 
Lleida. A la nit, Porto Bello i 
DJ G-Lopez posaran a ballar 
tots els assistents. 

Més tradicionals són els fes-
tejos a Guissona, que avui aco-
llirà un ball de sardanes amb 
Vents de Riella (13.00) i el cor-
refoc a càrrec de les Forces Dia-
bòliques de Sanaüja, entre mol-
tes altres activitats. La cultura 
tradicional també serà la prota-
gonista avui a Montgai, on una 
sardinada popular (21.00), una 
cantada d’havaneres (22.00) 

Tradició. Sardanes i correfocs obren les 
celebracions a Guissona en un cap de setmana 
farcit d’activitats festives en una vintena de 
localitats d’arreu del territori

AIDA SAnTeSMASSeS

i un correfoc amb les figures 
de Balaguer meravellaran pe-
tits i grans. Entre les activitats 
programades per demà a Seròs, 
destaca la tercera edició del 
concurs de pintura infantil, la 
cercavila amb els gegants i els 
grallers i l’espectacle d’humor 
Bona Gent del televisiu Quim 
Masferrer.

Entre les localitats que ce-
lebren les seues festes es tro-
ben també Tamarit de Llitera, 
Bellcaire d’Urgell i Verdú, entre 
moltes altres.
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Dissabte Àger

El Centre d’Observació de 
l’Univers a Àger acollirà de-
mà (22.00 h, 15 €) una nova 
cita del cicle Música sota les 
estrelles, en aquesta ocasió 
amb el cantant Joan Blau i el 
contrabaixista Xavier Mon-
ge. Amb el títol Les nits de 
poemes blaus, el cantautor 
establert a Balaguer repassa-
rà els temes del seu nou disc, 
La Clau.

Cançó d’autor 
sota les 
estrelles

Propostes

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DissABTes i DiuMenges, 12.00 A 14.00 h

submergiu-vos al dipòsit del Pla 
de l’aigua!
Accés per carrer Múrcia, 10.
entrada lliure.

Teatre Municipal de Balaguer.

balaguer
Teatre municipal. C. Àngel guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252. 
www.balaguer.cat

progrAMACió per DeTerMinAr

Tàrrega

Del 5 Al 8 De seTeMBre.

FiraTàrrega 2019
Territori, identitat, compromís 
i reflexió són els quatre eixos 
que sustenten els 42 espectacles 
d’aquesta nova edició.
informació i venda anticipada d’en-
trades a www.firatarrega.com.

FiraTàrrega, al setembre.

audiTori enric granados
Pl. Josep Prenafeta. 973 700 639.      
www.auditorienricgranados.cat

noVa TemPorada Tardor 2019
Ja es poden comprar les entrades de 
LaTemporadaLleida.
Auditori enric granados, Teatre de 
l’escorxador i Teatre de la llotja
www.latemporadalleida.cat

TeaTre escorxador
lleida. C. lluís Companys, s/n. 973 279 
356. www.teatreescorxador.com

28a mosTra d’arTs escèniques Jo-
seP Fonollosa ‘Fono’
Teatre, música, circ i dansa amb 
28 companyies participants fins al 
desembre. programació i entrades 
només a taquilla a partir del setembre.

‘LaTemporadaLleida’.

TeaTre de la lloTJa

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).

T de Teatre i dagoll dagom · La Tendresa · Divendres, 4 d’oct. 21.00 h. 26 - 22 € (red.)

Versió catalana de l’aclamadíssima comèdia d’Alfredo sanzol La ternura.

atalaya · Rey Lear · Divendres, 25 d’octubre. 21.00 h. 26 - 22 € (reduïda)

segon muntatge shakesperià de la cia. sevillana Atalaya, després de Ricardo III.

l’organista Miquel González, 
professor d’aquest instru-
ment al Conservatori de 

Lleida, oferirà demà a l’esglé-
sia de Verdú (20.30 h, gratuït) 
el concert inaugural de la nova 
edició del Festival Orgues de 
Ponent i del Pirineu. 

Miquel González tocarà 
acompanyat de la soprano Ai-
na Martín, guanyadora de pre-
mis com el Mirna Lacambra i 
el Germans Pla de Balaguer, en 
un programa amb composicions 

de Bach, Monteverdi i Mozart, 
entre altres. 

El festival, organitzat per 
l’associació Amics de l’Orgue 
de les Comarques de Lleida, 
oferirà fins al 28 de desembre 
uns altres 14 concerts a les Bor-
ges Blanques, Cervera, l’esglé-
sia de Sant Llorenç de Lleida, 
Os de Balaguer-les Avellanes, 
la Pobla de Segur, Puigcerdà, 
Sant Llorenç de Morunys, la 
Seu d’Urgell, Talarn, Tàrrega, 
Torres de Segre, Tremp i Vielha. 

Val a destacar l’actuació com 
a solistes de dos figures de la 
història de l’orgue a Catalunya 
i Espanya, Montserrat Torrent 
i Josep Maria Mas i Bonet, ca-
tedràtics emèrits d’orgue dels 
Conservatoris Superiors Muni-
cipal de Barcelona i del Liceu, 
respectivament. Torrent actuarà 
a l’òrgan del Convent de Sant 
Agustí de Cervera el 15 de se-
tembre i Mas, a l’església de Ta-
larn amb el contratenor Hugo 
Bolívar el 16 de novembre.

Ponent ‘sona’ a orgue
Música. L’església parroquial de Verdú acull demà el primer recital del 
XXI Festival de Música de Tardor Orgues de Ponent i del Pirineu, que 
inclou 14 concerts més en una dotzena de localitats de Lleida.

Dissabte
Verdú
Església parroquial

cançó d’auTor ‘Horta, Transilvania & el                           
Far West’

el Sobrino del Diablo
es Bòrdes. poliesportiu. Dissabte. 22.00 h.

El barceloní Juan Gómez El Sobrino del Diablo pre-
sentarà els temes del seu nou treball discogràfic.

Jazz
Scaramouche

Lleida. pub Antares. Diumenge. 20.00 h. Taquilla inversa.

El quartet barceloní Scaramouche oferirà un concert de 
jazz manouche, especialitat encunyada pel guitarrista 
Django Reinhardt als anys 30.

Dissabte Església de Rialp

La pianista aragonesa Patri-
cia García Gil, establerta a 
Florència, protagonitzarà 
demà (22.00 h, 15 €) el pe-
núltim concert del Festival de 
la Vila de Rialp. Guanyadora 
de la segona edició del con-
curs de piano històric Mario 
Calado, García Gil oferirà un 
repertori de música romàn-
tica del XIX, de compositors 
com Chopin i Albéniz, entre 
d’altres.

Piano 
‘romàntic’               
a Rialp

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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