
Almacelles convertirà 
l’antic escorxador en un 
espai cultural multisusos
L’obra té un pressupost de 304.000 
euros i la Diputació en paga una part
Almacelles
REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Almacelles va 
aprovar en la Junta de Govern del 
passat dimarts, dia 15 d’octubre, 
l’expedient de contractació per a 
l’adequació, ampliació i conversió 
de l’antic edifici de l’Escorxador 
Municipal en un gran espai cultu-
ral multiusos.

Aquesta obra té un pressupost 
de 304.000 euros, de la qual es 
finançarà en part amb una sub-
venció de la Diputació de Lleida,  
i la resta amb recursos propis del 
consistori. Aquest projecte, molt 
demandat per un gran nombre 
d’associacions i entitats del mu-
nicipi, es preveu que es liciti en 
breu, possibilitant que un antic 
edifici –avui en dia en desús- pu-
gui tenir altres funcions de caire 
cultural, esportiu i lúdic i que així 
reverteixi en la població.

Entre les possibilitats que 
oferirà aquest nou edifici de 
1.300 metres quadrats de super-
fície, sobre una parcel·la de prop 
de 10.000 metres quadrats, és la 
que preveu una zona d’auditori 
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per a concerts, sales d’assaig per 
a grups novells i de percussió; una 
zona per a usos esportius, on des-
taca una àrea de rocòdrom, i al-
tres espais multiusos. 

L’edifici està situat al camí d’Es-

plús i a poc més d’un quilòmetres 
del centre urbà, fet que facilita la 
mobilitat dels usuaris i evita les 
molèsties per sorolls als veïns a 
l’estar allunyat de la zona edifica-
da de la vila.

La línia de tren de Lleida a la Po-
bla de Segur funcionarà al 50% 
a les hores punta del matí i de 
la tarda el proper divendres a 
causa de la vaga general convo-
cada per aquest dia, segons va 
informar Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya. Els ser-
veis mínims establerts pel go-
vern diuen també que la resta 
de dia el tren de la pobla funci-
onarà al 25%. A les estacions de 
muntanya de La Molina, Espot, 
Port Ainé i Vallter no es podrà 
garantir l’obertura de la totalitat 
de les instal·lacions durant tot 
el dia.

La línia de 
Lleida-la Pobla 
funcionarà al 
50% a les hores 
punta el proper 
divendres

L’Ajuntament de Balaguer ha 
presentat el programa de les 
Feste del Sant Crist ab activitats 
els dies 2,3, 8,9 i 10 de novem-
bre. Actuaciosn de Love of Les-

bians o Doctor Prats són alguns 
dels plats forts de la festa a nivell 
musical. El diumenge 10 de no-
vembre es farà la representació 
de l’arribada del Sant Crist. 

Balaguer presenta el seu 
programa de la Festa Major 
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La CUP de la Vall Fosca, al Pallars 
Jussà, ha denunciat que la com-
panyia Endesa va netejar ahir 
la cambra d’aigües de la central 
hidroelèctrica de Capdella i ha 
“buidat la porqueria” al riu Fla-
misell en plena sequera. Josep 
Plasencia, regidor de la CUP a 
l’Ajuntament de la Torre de Cap-
della,va explicar que aquest fet 
va provocar que l’aigua de boca 
d’algunes cases baixés tèrbola. 

Pobles com la Pobleta de Bellveí 
o a la Plana de Mont-rós, on hi 
ha l’escola, es van veure afec-
tats. Plasencia va denunciar que 
les hidroelèctriques “exploten 
amb concessions caducades” els 
rius i “no en respecten els cabals 
ecològics”. Els veïns de la zona 
van alertar als Agents Rurals, del 
volum d’aigua que baixava pel 
riu i arrossegava sediments. Els 
Rurals personar-se a la zona. 

La CUP denuncia que s’ha 
abocar “porqueria” de la 
central de Capdella al riu

La Granadella
REDACCIÓ
El Museu i Centre de la Cultura 
de l’Oli de Catalunya convoquen 
la quarta edició del Concurs de 
gravat ràpid de gran format, dins 
el marc de la Fira de l’Oli: La pri-
mera premsada. Oli, art i gastro-
nomia, que celebrarà la cinquena 
edició el diumenge 3 de novem-
bre a la Granadella.

Aquest concurs de gravats és 
pioner a Catalunya i pretén cre-
ar, amb l’ajut de concursants i 
artistes plàstics, gravats de mitjà 
i gran format, que es premsaran 
amb una màquina aplanadora 
gegant facilitada per l’organitza-
ció, model WACKER ROD-3000. 
Els participants podran portar les 
planxes preparades i elements 
que considerin oportú  per con-

La Granadella convoca el concurs 
de gravat ràpid dedicat a Rebrotem

feccionar els seus gravats, hauran 
de crear en directe, de les 9.00 
a les 13.00 h del matí, un gravat 
d’un mínim de 38x56 cm i un mà-
xim 76X112 cm. Aquest any el te-
ma és: Rebrotem.

Un jurat format per professio-
nals del disseny i les arts visuals, 
donaran el veredicte al finalitzar 
la jornada, i a l’acabar el dinar 
popular es lliuraran els premis 
als guanyadors. Les bases del 
concurs estan publicades al web 
http://www.culturadeloli.cat/. 
Paral·lelament es realitzarà a un 
Happening artístic.

Els beneficis de la venda dels 
gravats s’entregaran a la plata-
forma Rebrotem, per ajudar les 
zones afectades per l’incendi fo-
restal de la Ribera d’Ebre que es 
va produir l’estiu del 2019, i que 
també va afectar el sud de les 
comarques de les Garrigues i el 
Segrià. Taller d’iniciació al gravat 
amb les premses de l’antic molí 
d’oli de la cooperativa.FOTO: / Imatge d’arxiu de la edició de l’any passat d’aquest certamen
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