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EQUIPAMENTS LLEURE NOCTURN 

Mollerussa oferira els pavellons firals 
com un gran escenari de testes nodurnes 
Celebrara un concurs dirigit a empreses del sector perque presentin les seues propostes 11 Només es 
podran portar a terme els caps de setmana que l'equipament no aculli fires i altres actes municipals 
J.GÓMEZ 

1 MOLLERUSSA 1 Els pavellons firals 
de Mollerussa podran acolli r 
festcs nocturnes cls caps de set
mana que no siguin esccnaris 
de fires i altres aclivitals mu
nicipals. Així ho ha decretal el 
consistori després de comprovar 
l'inleres que desperla la capital 
del Pln d'Urgell en ernprcscs del 
sector dclllcurc, interessades 
a organilzar esdevcniments a 
la ciul:ll. En els úllims anys, 
s'hnn organitzal activitals nmb 
un gran exit de públic com In 
Fes la deis 80, el festival Cas
cada o The End of Tlw Worltl, 
aqucst últim al pare de la Sor
ra. "Diversos operadors privals 
vcuen Mollerussa com u11 bon 
lloc per acolli r fcstes, pcrque 
esta comprovat que quan se ce
lebren en aquesta ciulat la gent 
rcspon", va remarcar !'alcalde, 
M are Solsona. 

La Colla deis SO 
del1969 repeteix 
la Bigfest el 
proper octubre 
• Per recuperar la histo
ria del U cure nocturn de 1::~ 
Mollerussa deis anys 80, 
la Colla deis 50 va orga
nitzarel 2016 una macro
fcst:l als pavellons firnls 
que va al reure milers de 
persones. Davant de l'l!xit 
d'aqucsla convocatbria, 
que va retro homcnalge 
a locals de lleure nocturn 
com el Big Ben de Golmés, 
Musicland do Molleruss:l 
o pubs com el Tunnel o el 
Look (tots tancals en l'ac
tualitat), les Collcs deis 50 
han nnat repctint l'esmen
tada resta. Per aquesta raó, el consistori 

elabora un calendari que deter
mini els caps de setmana que 
els pavellons firals són lliures. 
Posteriorment organitzara un 
concursa que es podran presen
tar les empreses especialitzades 
del sector. 

Els pavellons flrals han acolllt en els últlms<~nys celebraclons com la de la Colla deis 50. 

En aqu est sentit , el 
proper 12 d'octubre serii 
el torn de la Colla del 69, 
queja tonen el seu Big
Fcst a punt. Sota el lema 
Quede m a la 1/rm(l, la ce
lebració inclou1·a scssions 
de música disco i dance, 
aix! com també pop rock. 
Les entrades ti ndran un 
preu de 10 euros antici
parles i es podran adquirir 
en diferenls establiments 
de Mollerussa, e l Palau, 
Bellpuig, o les Borges 
Blanqucs, Lleida o Gol
més, entre d'altres. A ta
quilla, el preu final sera 
de 12 euros. 

Són activitats que no impli
caran lln cost per ::~ 1 consisto
ri, que sí que preveu ingressar 
dincrs pcllloguerdcls esmentals 
cquipaments municipals. "L:~ 
translormació dellleure a Mo
llenlSSa no passa per intentar 
buscar cspais Císics permanents, 
sinó generar una oferta que pcr
meti, quan els equipaments mu
nicipals estiguin lliures, acollir 
ioicintives de forma puntual." 

DIPUTACIÓ INVESTIGACIÓ 

FESTES PUNTUALS 

Solsona: "La transformació 
dellleure a la ciutat no 
passa per buscar espais 
fisics permanents" 

El consistori u !lima les bases 
de l'esmentat concurs perqu~ 
pugui dur·se a lernu: l'any que 
ve. 

Els pavellons firals han nco
llit en els últims :mys diforents 

Reprenen les sessions de 
la comissió del'cas Boreas' 
REDACCIÓ 
lllEIDAI La comissió informativa 
de la Dipulació dedicada a 1 C(IS 

Boreas, la investigaci6 judicinl 
en curs sobre presumptes ir
regularilats en la contractació 
d'obres públiques, reprendra 
dilluns les sessions amb la pri
mera reunió d'aquest mandat. 
Aquesta trobada deis diferenls 
grups polftics té com n finalital 
concixcr qiicstions rclutives a la 
causa penal i analitzarels siste
mes de contractaci6 de la insti-

lució. La primera sessió després 
de les clcccions se celebrara dics 
després de coneixer-se l'arxiva
ment de !::1 pe~a separada que 
afecta va l'antiga cnp de gabinet, 
Marlen Minguell, i el recurs que 
ha interposat l'ens provincial 
contra l'exculpució de Minguell 
d'un presumpte delicte de tra
ficd'mfluencíes (vegeu SEGRE 
d'ahir). La Diputació no va ncl::~
rir per que va presentar nquest 
recurs, nclunlment pendent de 
resolució. 

cclebrncions que ban suplcrtla 
falta d'oferta de lleure nocturn 
a la capital del Pla d'Urgell.l és 
que poc queda de la Mollerussa 
deis anys 80, quan era un refe
renl en el sector sota IR influen
cia de discotcques com el Big 
Ben de Golmés o el Musicland 
de Mollerussa, juntament amb 
diferents pubs qLLe van tancar 
durantla primera decadn del 
nou mil-lcnni. Com n únic super
viven! d'aquella epoca queda el 
pub Literari. 

V:d a record:~r que In dis-

MUNICIPIS ASSOCIACIÓ 

coteca Musicland va passar a 
mans munidpals i aquesl sera 
el primer curs que acolli ra a els 
escoltes de Cal-M.et, dcsprés de 
la reform:~ de les instal·lacions. 
En concret, s'ha convertil en la 
nova seu d'aqucsta entitat que 
es reunía als baixos de l'csglésia 
de Sant Jau me. 

El consisto1·i, perb, ha man
lingut la tcrrassa de l'esmentat 
c:omplcx, gairebé com un home
natge al que va representar per 
a di verses generacions aquesta 
anl iga discoteca. 

Set edils de Lleida al comite de I'ACM, 
que demana un millor finan~ament local 
REDACCIÓ 
1 LU:IDA 1 L'Associnció Cntnhmn 
de Municipis (.e\ CM) va reno
var ah ir la direcció amb un no u 
presiden! i un nou comitc exc
cutiu, que incloura sel alcaldes 
i alcaldesses de les comarques 
de Lleida. L'alcalde de Delte
brc, Lluis Solé, rellevarñ en la 
presidencia de l'ent itat David 
Snldoni. la candidatura de 
Solé v::1 ser l' única presentada 
per ocupar el c:\rrec i va rebre 
el 95% deis vols durant la 21a 

assemblea de !'ACM que es va 
celebrar a Girona. Durnnt la 
jornada, l'alcaldessa d'Osde 
Bal::~guer i vicepresidenta se
gona de In Diputaci6, Estcfanía 
Rufach , va presentar davanl 
deis parlicipants una propos
la de resolució que reclama va 
un "finnn~nmcnt jusi" per als 
t~juntaments i ens locals. 

Dttr::mtla jornada es va ele
gir també el nou comi.tc execu
liu d'aquesta associació muni
cipal isla, que inclou set edils 

de Lleidn. Es tractn de Maria 
Pilar Cases i Lopctegui, alcal
dessa de 1!-emp; Carme lostao, 
d'Oiiana; Cristina Barbens, de 
BasscLla; Gerard Sabarich, de 
Ria lp; Jau me Pané, de Prei xa
na; Sa ndra Ma1·co, de Soses; 
i Sonia Valero, de Bellmunl 
d'Urgell. Tumbé van assistir n 
l'assemblea celebrada a Giro
na al tres edils lleidatans com 
l'alcalde de Mollerussa, Marc 
Sol son a, i el de Torrefarrera, 
Jord i Latorre. 
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PROTESTES VIOLENCIA DE GENERE 

Les dones prenen els carrers 
Entitats feministes de tot Espanya denuncien l'augment d'assassinats masclistes 
i el "gravíssim retrocés" en drets 11 Protestes a Tarrega i Tremp 

REDACCIÓ/ SEGRE TARREGA 
ILLEIDAI Cenlenars de dones 
van sortir ahir al carrer per de· 
mostrar que no desistiran en la 
seua lluita perla defensa de la 
igualtat, mnlgrat el "gravíssim 
retrocés" en els drets dD les do· 
nes i l'augment deis assassinats 
masclis tes. Van ser més de 70 
organitzncions feministes de tot 
Espanya les que van cridar ah ir 
a la participaci6 ciutadana, rei
vindican! que "batallnrem on 
ca lgui perno deixar cap dona 
sola o desprotegida, ens hi va la 
vida". Tarrega i Tremp van ser 
dos de les localitats lleidatanes 
que es van sumar a la protesta 
amb dilerents actes per denun
ciar e l repunt de la violencia 
masclista. Gairebé un miler de 
persones van omplir els carrers 
de In capital de l'Urgell sota els 
Jemes Ni submisses 11i passi
ves. Combt~tives i Emergencia 
ferninista, entre d'altres. Els 
participants, convocats per La Gal rebot! un mller de persones es van manifestar ahlr contra la vlol~ncla mase lista a la capital d~ I'UrgeU. 
primera Assemblca Fcminjstn 
de la ciutat, van sortir de dilc
rents punts fins a arribar al Pati, 
on tots junts es van desplm;or 
amb crits i pancartes fins a la 
pla~a Major, lloc on es va llegir 
un manifcst. 

A I'Urgell, Tornabous va cele
brar uno concentraci6 noct\•rna 
sota el Lema La nit sera viole· 
la. El color lila tarnbó vo ser el 
protagonista a la manifestaci6 
de Trcmp, on prop de cinquanla 
persones van recordar les vícti
mes de violencia de genere amb 
un minut de si lenci. 

A Lleida, la bandera de la ciu
tat va oncjar o mig pal i la f¡u;a
na de la Paeria es va il-luminar 
de violeta. Des del 2003, 1 .017 
dones han estnt assnssinades per 
les seues parelles o exparelles. 

Quant als maltractaments, 
els Mossos d'Esquadra van re
gistrar l'ony passat a Llcida una 
mitjana de més de tres den(mci
cs al dia per violencia masclista, 
18% rnés respecte al2017. Llums vloletes a Tremp per recordar les don~s assasslnades • mans de les seues parelles o exparelles. 

LLEURE FAUNA 

GUIA 35 1 

CERTAMEN S 

Premis pera 
una agencia de 
comunica ció 
lleidatana 
1 LLEIDAI L'Agencia OMA, 
agencia de comunicaci6 es
pecialitzada en comunica
ció integral, va guanyar di
mecres passat dos guardons 
a l Festival de Publicitat de 
Catalunya, en un acte cele
brat a Bn•·celona i orgnnitzat 
pcr I'Associació EmprDSarial 
de Publicitat. En la catego· 
ria territorial, )'empresa va 
obtenir el premi L'Agcmcia 
de l'any de Llcida. A ixf ma
teix, en la categoría que va
lora l'enginy i l'originalitat 
del productc, )'Agencio OMA 
es va cm portar el prcmi de 
plata per un vídeo corpora· 
t iu d'una empresa industri· 
al d'embalatges amb seu a 
Lleida. 

ENTITATS 

Justícia publica 
les dades 
economiques de 
les fundacions 
I LLEIDAI La guia d'cntitats 
del departamcnt de Justícia 
permet des d'aquest mes de 
setDmbre n través d 'intcr· 
net les dadcs econbmiques 
de les fundacions reg istra
des a Catalunya. L'eina fa
ci lita els comptcs onuals, les 
subvencions, les donacions 
i el nombre de persones as
salariados, entre d'altrcs. 
Aquesta informació jo era 
pública, encara que s'havia 
de dcmanar exprcssamenl 
a lravés de formulal'is i nns 
ara només facilitava dades de 
contacte. En aquesl sentit, la 
conscllcria es converteix en 
la primern odministraci6 es· 
tata\ que facilita en obert les 
dades economiqucs d'aques
tes ent itats. 

VITICULTURA 

El Tossal de 
Mirapallars . . . 1nsp1ra un VI 

La Manreana estrena un 
pare tematic familiar 

¡ARTESADESEGREI El Tossal de Mi· 
rapallars va acollir dilluns lo 
presentaci6 del vi Mirapallars 
del Celler Montsec. Una quin
zenn de persones van participar 
en un tasi a l'aire lliure, entre les 
quals el presiden! de la Coope
rativa d'Artcsa, Josep Trepa!. 

Segons van explicar des del 
celler, el caldo "estil elabora! 
amb cabernet sauvignon i un 
toe de mcrlot, tol aixi> unit a una 
crinn~a curtn en b6tes de roure 
frances". 

1 JUNEDAI La Manreana o bre 
aquest c<Jp de setmano el pri· 
mer pare temihic familiar de 
Lleida. "Hem treballat duran! 
mesos pcr o ferir un nou pro
duele pera les famílies, adap
tan! lotes les instal·lacions de 
la granja i del centre de fauno 
Vimfcrri pcrquc cls visitonts 
puguin descobri r les més de 
cinqunnta especies d'animals 
que acollim", von explicar des 
de la granja escala de Juneda, 
que oferirll activitats guiades 

tcatralitzades, un mercal de 
productcs que s'elaboren a In 
mateixa finca i jocs de fusta 
pe1·als més petits, entre mol tes 
nitres propostcs. 

La iniciativa es portani a 
te rme una cap de setmana 
al mes i els participants tin· 
dran l'opció de pernoctar a les 
instal-lacions. 

A finals d'octubre, orgnnit
znron una festa que barrcjarñ 
elements de la tradicional cas
tanyada i de Halloween. 
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