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El Govern central va avalar ahir que les comarques del pla i la Catalunya central entrin dilluns en la fase 1 de 
desconfinament, amb Girona, Alt Penedès i Garraf. Barcelona i l’àrea metropolitana i Madrid es queden en fase 
0 més flexible i les illes de Formentera, Cabrera, La Gomera, El Hierro i La Graciosa passaran a la fase 2.
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Moncloa autoritza el pas a fase 1 de les 
comarques del pla i la Catalunya central
Se sumen al Pirineu dilluns i turisme i alcaldes ho veuen un pas cap a la normalitat
redacció
❘ LLEIDA ❘ El ministeri de Sanitat va 
avalar ahir la proposta de la Ge-
neralitat que les comarques del 
pla de Lleida i de la Catalunya 
central (que inclou el Solsonès 
i Torà i Biosca, de la Segarra) 
passin al segon estadi de des-
confinament (fase 1), cosa que 
implica, entre altres mesures, 
que puguin obrir-se terrasses 
de bars i restaurants al 50%, 
hotels, museus, biblioteques, 
tots amb limitacions, i puguin 
reunir-se en un habitatge o un 
lloc públic fins a 10 persones. 
En aquesta situació es troba el 
Pirineu des de dilluns passat, 
la qual cosa ha implicat una tí-

mida recuperació de l’activitat. 
La fase 1 també autoritza els 
comerços a obrir sense cita prè-
via i permet la mobilitat dins de 
l’àrea de referència, que a Cata-
lunya és la regió sanitària. Això 
inclou desplaçar-se per ocupar 
una segona residència sempre 
que no es canviï de zona. Per 
exemple, un veí de Lleida po-
dria anar a la Segarra a allot-
jar-se al seu segon habitatge o 
un de la Seu podria desplaçar-se 
a la Val d’Aran.

El ministre de Sanitat, Sal-
vador Illa, va anunciar també 
avenços en aquesta fase 1 pels 
quals s’autoritzen la caça i la 
pesca fins ara vetades (espor-
tives) i que la limitació d’ober-
tura en establiments comercials 
de fins a 400 metres quadrats 
continuarà vigent però es per-
metrà que els de més extensió 
puguin “delimitar espais” per 
obrir amb una limitació del 30% 
de l’aforament.

La decisió d’ahir implica 
també l’entrada a l’estadi 1 de 
Girona, Alt Penedès i Garraf, 
que s’uneixen al Pirineu, Terres 
de l’Ebre i Camp de Tarragona, 
mentre que es crea d’una fase 
intermèdia (entre la 0 i l’1) per a 
Barcelona, l’àrea metropolitana 
i Baix Montseny.

El canvi de fase no implicarà 
encara la suspensió de les fran-
ges horàries establertes per a les 
sortides als municipis de més de 
5.000 habitants (els més petits 
no tenen aquesta limitació). La 

decisió d’ahir, esperada ja la set-
mana passada, no comportarà 
gaires canvis, segons l’opinió 
d’hotelers i alcaldes consultats. 
El gerent de la Federació d’Hos-
taleria, Ramon Solsona, va dir 
que el que espera el sector és 
“que es resolgui la mobilitat i 
que porti turistes de Catalunya 
cap a l’interior”. 

El director del patronat de 
Turisme de la Diputació, Juli 
Alegre, va admetre que el tu-
risme s’activarà en la fase que 
autoritzi “moviments interpro-
vincials” (la fase 3).

L’alcalde de Solsona, David 
Rodríguez, va recordar que el 
virus ha tingut poca afectació 
al Solsonès i “ja havíem mani-
festat que tocava canviar de fa-
se”, cosa que “canviarà l’ànim 
de la gent”. “No és gran cosa 
però estem més a prop de la 
normalitat.” 

Localitats petites i amb poca 
afectació havien reclamat avan-
çar en el desconfinament donat 
el baix risc de rebrot. El primer 
edil de la Granja d’Escarp (on 
no hi ha cap contagi), Manel 
Solé, va coincidir que la fase 1 
“no canviarà res. Als bars no 
els surt a compte obrir només 
les terrasses”.

CoRoNaVIRuS deSconfinament

canviS en la faSe 1
El ministeri autoritza ara           
la caça i la pesca i permet 
als centres comercials 
delimitar certs espais

Tendència a la baixa        
del risc d’un rebrot
La incidència de la pandèmia 
segueix una tendència a la 
baixa amb una “disminució 
progressiva” pel que fa al 
risc de rebrot a les regions 
sanitàries, també les de 
Barcelona, Metropolitana 
Nord i Metropolitana Sud.

Les terrasses     
es preparen i 
aixequen els 
primers ERTO
Bars i restaurants, 
llestos per reobrir

el personal treballava ahir en la desinfecció del local per reobrir dilluns.

Segre tàrrega
❘ TàRREgA ❘ Fa dies que bars i res-
taurants de les comarques del 
pla preparen les seues terrasses, 
que finalment podran reobrir 
dilluns després que Sanitat do-
nés ahir llum verda a la propos-
ta de Salut. Aquest és el cas del 
restaurant El Gat de Tàrrega, 
gestionat pel Grup Alba, que 
va tancar fa un parell de mesos 
amb l’inici de l’estat d’alarma. 
Nombroses persones van aca-
bar ahir de netejar la terrassa i 
d’instal·lar mesures de protec-
ció al bufet lliure. El restaurant 
reobrirà la terrassa amb el cin-
quanta per cent de l’ocupació 
màxima, és a dir, amb una capa-
citat per a cinquanta persones 
(l’aforament és d’un centenar) 

SEgRE TàRREgA

i també oferirà servei de take 
away i bufet lliure, en el qual hi 
haurà una persona que servirà 
els plats que triïn els clients i que 
podran veure rere una mampa-
ra. Els clients hauran d’esperar 
mantenint la distàncies senyalit-

zades i s’hauran de desinfectar 
les mans i les sabates a l’entrar.
Amb l’inici de la pandèmia, el 
Grup Alba de Tàrrega va pre-
sentar un ERTO que va afectar 
una vintena de treballadors, cap 
amb discapacitat. D’aquests, al-

guns eren empleats del restau-
rant El Gat i a partir de dilluns 
es reincorporarà el setanta per 
cent dels afectats mentre que 
el trenta per cent restant ho fa-
rà quan puguin servir també a 
l’interior del local.
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mercats
llotja de bellpuig

Setmana 21/2020

Producte Cot. Dif. Unitat

aUS
Pollastre blanc 0,79 = kg viu
Pollastre groc 1,15 = kg viu
Pollastre blanc canal 1,38 = kg can.
Pollastre groc canal 1,87 = kg can.
Gallina lleugera:
S/Pes 0,06 – kg viva
S/Pes 0,08 = kg viva
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g 0,25 = kg viva
2.100 a 2.300 g 0,26 = kg viva
2.300 a 2.500 g 0,27 = kg viva
Pesant 0,07 = kg viva
Gall 0,05 = kg viu
COnillS
Conill de 1,9 a 2,125 kg 1,68 -0,06 kg
Conill de +2,125 kg 1,65 -0,06 kg
PORCí engReix
Selecte 127,5 -2,7 €/100 kg
Normal 126,3 -2,7 €/100 kg
Porc gras 125,1 -2,7 €/100 kg
gaRRinS 20 Kg
Preu de Lleida 35,00 -6,00 €/u
CORDeR
De 19 a 23 kg 2,70 = kg viu
De 23 a 25 kg 2,55 = kg viu
De 25 a 27 kg 2,40 = kg viu
De 27 a 29 kg 2,30 = kg viu
De 29 a +  2,15 = kg viu
OVella
Primera 0,55 = kg viva
Segona 0,35 = kg viva
Tercera s/c  kg viva

Producte Cotització

RamaDeRia eCOlògiCa
BOVÍ (Vedella)
(E) – –
(U) – –
(R) – –
OVÍ (Corder)
20-22 kg –
22-24 kg –
24-+ kg –

 granja  Comerç

CaRagOl
Bover s/c s/c
Vinyal – –

Producte Cot. Dif. Unitat

ClaS. eUROPea OUS BlanCS i ROSSOS
(XL) +73 1,35 = dot.
(L) 73-63 0,91 -0,02 dot.
(M) 63-53 0,83 -0,02 dot.
(S) 53 a - g 0,63 -0,05 dot.

Varietat/Calibre mín. mÀx.

fRUita
Nectarina blanca – –
67-73 – –
73+ – –
Nectarina groga
67-73 – –
73+ – –
Préssec groc
67-73 – –
73+ – –
Préssec blanc >60% color
67-73 – –
73+ – –
Préssec pavia embossat (blanc)
73+ – –
Paraguaià
55-65 – –
65-75 – –
Pera llimonera
60+  – –
Pera ercolini 
50+ – –
Pera blanquilla 
58+ – –
Pera conference 
60+  0,85 0,95
Pera alexandrina
60-65  0,40 0,50
Pera devoe
60+  0,40 0,45
Pera williams
60+ – –
Pera flor d’hivern
70+  – –
Poma red delicious
70-90 0,35 0,40
Poma grup golden 
75+  0,40 0,45
70+ 0,35 0,40
Poma grup gala 50% color
65-70 0,35 0,45
70+ 0,50 0,60
Poma granny smith 
70+ 0,40 0,45
Poma fuji
75+ 50% – –
75-90 30% – –
Poma roja americana
70-90 0,35 0,40
Poma brookfield i similars
70+ – –
65-70 – –
Poma golden supreme  
70+ – –
Poma starking
65+
70-75 – –

la borsa

L’Ibex cau més 
d’un 1% i baixa 
dels 6.500 punts
n L’Ibex-35 va acabar la ses-
sió d’ahir amb una caiguda 
de l’1,08%, que el va portar 
a perdre la cota psicològica 
dels 6.500 punts. D’aques-
ta manera, el selectiu ma-
drileny es va situar en els 
6.474,90 enters. Al llarg de 
la setmana, ha acumulat una 
caiguda del 4,54%. D’altra 
banda, la prima de risc va 
escalar fins als 136 punts 
bàsics, amb l’interès exigit 
al bo a deu anys en el 0,83%. 
Als mercats de divises, l’euro 
va cotitzar a 1,0816 dòlars. 
El preu del barril de petro-
li de Brent, de referència a 
Europa, va marcar els 31,98 
bitllets verds. El de Texas, 
mentrestant, es va quedar en 
els 29,09 dòlars.

MéS iNfORMaCió a
www.segre.com/economia

elS que méS pugen
títol Preu (€) % Var.

D.fELGUERa 0,4900 32,43

aiRTifiCiaL 0,0570 21,79

DEOLEO 0,0390 8,64

GRENERGY 11,5000 5,50

NiCO.CORREa 00,00 00,00

elS que méS baixen
títol Preu (€) % Var.

CCEP 33,0500 -5,57

aMaDEUS 35,2200 -5,12

iNM.COLONiaL 7,3550 -4,11

PROSEGUR 1,7940 -4,06

NaTURHOUSE 1,4200 -3,73

elS méS actiuS
títol Volum

iBERDROLa 125.008,64

B.SaNTaNDER 116.232,01

aMaDEUS 68.672,60

TELEfONiCa 68.080,51

iNDiTEX 63.478,17

Ibex-35
6.474,90     -1,08%

redacció
❘ LLEiDa ❘ L’informe anual 2019 
del Consell Català de la Pro-
ducció Agràr ia Ecològica 
(CCPAE) confirma el creixe-
ment de la Catalunya: aug-
menten els operadors (+7,49%), 
l’agricultura (+8,91%), la ra-
maderia (+4,75%) i les ac-
t iv itats agroal imentàr ies 
(+12,47%), i també les fac-
turacions (+19,28%). Per de-
marcacions, Barcelona lidera 
la taula d’operadors ecològics 
amb 1.638 operadors, Lleida 
és segona amb 1.019, segui-
da de Tarragona amb 1.003, i 
Girona amb 488. Lleida és la 
demarcació que més ha crescut 
en superfície inscrita en ter-
mes absoluts, fins a arribar a 
les 117.537 hectàrees, i Barce-
lona en percentatge, un 8,68%. 
Destaquen els creixements de 
cultius com els fruiters (1.503 
hectàrees, +12,8%), la vinya 
(18.632 hectàrees, +11,7%) o 
els cereals (8.286 hectàrees, 
+11,06%). Els cultius majori-
taris són els típics de la Me-
diterrània, com la vinya, les 
oliveres i els cereals. Quant a 
la ramaderia ecològica, Llei-
da està al capdavant amb 437 
explotacions (+4,3%), seguida 
de Girona amb 312 (+4,35%), 
Barcelona amb 189 (+3,85%) i 
Tarragona amb 33 (+22,22%), 
que és la que més ha crescut en 
percentatge.

El gruix de la producció 

ecològica es consumeix a Ca-
talunya (253,34 milions d’eu-
ros). A la resta de l’Estat es va 
vendre l’any passat producció 
per 132,48 milions, i en altres 
països de la UE, 145,25 milions 
d’euros.

D’altra banda, la conselleria 
d’Agricultura va fer efectiu 
ahir el pagament a 1.376 bene-

ficiaris de 2.977.640 euros en 
concepte d’ajuda agroambien-
tal a la producció integrada de 
la campanya 2019 a la demar-
cació de Lleida. La comarca 
més beneficiada és el Segrià, 
amb 1.741.706,28 euros. Les 
Garrigues, amb 1.042.324,10 
euros ingressats, se situa se-
gona en el rànquing comarcal 
català. En l’àmbit lleidatà, la 
Noguera és la tercera comarca 
amb 78.029,38 euros. Al Pla 
d’Urgell, Agricultura va pa-
gar 56.936,37 euros. Una mica 
menys, 51.702,72 euros, van 
arribar a l’Urgell. Al Pallars 
Jussà, d’altra banda, van rebre 
6.941,9 euros.

a catalunya
agricultura abona 4,4 
milions en ajuts a 1.966 
beneficiaris per protegir 
els recursos naturals

Lleida es manté com a        
clara líder agroecològica
Prop de 3 milions en ajuts a producció integrada a la província 
|| són part del Pla de Desenvolupament rural de catalunya

agRiCUltURa inCentiUS

l’Horta de lleida, al Segrià, la comarca més beneficiada.

MaGDaLENa aLTiSENT

Catalunya no 
“tira la tovallola” 
i intentarà que 
Nissan es quedi

laBORal

❘ BaRCELONa ❘ La consellera 
d’Empresa, Àngels Chacón, 
va assegurar ahir que la Ge-
neralitat no “tira la tovallo-
la” i que intentarà que les 
instal·lacions de Nissan a 
Barcelona continuïn obertes. 
“Cal demostrar que tancar la 
planta és més car que man-
tenir-la”, va subratllar. El vi-
cepresident, Pere Aragonès, 
va afirmar que la firma japo-
nesa encara no ha pres una 
decisió definitiva i que estan 
fent “tot el possible” per evi-
tar el tancament. També la 
ministra de Treball, Yolanda 
Díaz, va dir estar “enorme-
ment preocupada” pel revés 
a l’ocupació que suposaria la 
marxa de Nissan. L’empresa 
va qualificar de “conjectura” 
els rumors sobre si se n’anirà 
de Barcelona.

Puleva,          
Empresa 
familiarment 
Responsable

emPReSeS

❘ MaDRiD ❘ Lactalis Puleva, amb 
una planta al Pla d’Urgell, 
ha obtingut el certificat EFR 
(Empresa Familiarment Res-
ponsable), un segell de qua-
litat atorgat per la Fundació 
Másfamilia i avalat pel mi-
nisteri de Sanitat i Política 
Social que reconeix el model 
de gestió en matèria de con-
ciliació de la vida laboral i 
familiar que la companyia 
ha desenvolupat i implantat 
durant els últims tres anys en 
el marc del Projecte Mekari. 

L’equip que ha portat a 
terme l’auditoria externa 
requerida en el procés de 
certificació ha destacat, en 
aquest sentit, la involucra-
ció i el compromís de l’equip 
constituït a l’empresa que im-
pulsa i fomenta el respecte a 
la conciliació.

Ajuda a 150 
pimes per a la 
transformació 
digital

innOVaCió

❘ BaRCELONa ❘ Un total de 150 
pimes catalanes han rebut 
una subvenció de f ins a 
14.000 euros de la Genera-
litat per iniciar o accelerar 
projectes de transformació 
digital, segons va indicar 
ahir la conselleria d’Em-
presa. Aquests ajuts direc-
tes, dotats amb un pressupost 
de 2 milions d’euros, són el 
resultat de la primera línia 
d’ajuts del programa ProAc-
ció 4.0, l’objectiu del qual és 
estimular la transformació 
del teixit empresarial cap 
a la indústria 4.0. “Aquests 
ajuts han de servir a les pi-
mes catalanes a accelerar la 
digitalització, un pas que ja 
era important fa uns mesos i 
que ara és determinant”, va 
explicar Joan Romero, con-
seller delegat d’Acció.
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Imatge d’arxiu d’unes colònies a Salàs de Pallars.

l. garcía
❘ lleiDa ❘ El sector del lleure in-
fantil està intentant negociar 
contra rellotge amb la Genera-
litat per poder dur a terme les 
colònies d’estiu en unes condici-
ons que garanteixin la seguretat 
sanitària dels nens i adolescents 
però també que els professio-
nals puguin atendre’ls per abor-
dar i tractar les conseqüències 
emocionals derivades del con-
finament. Les entitats rebutgen 
les mesures proposades per la 
direcció general de Joventut, 
dictades pel departament de 
Salut, la pedra angular de les 
quals és el distanciament social 
per evitar contagis. D’aquesta 
forma, la proposta és que es 
facin grups de 10 nens com a 
màxim que hauran d’estar sem-
pre, les 24 hores del dia, a dos 
metres de distància entre ells. 
Tanmateix, els organitzadors 
de les activitats i colònies d’estiu 
veuen “inviable” poder complir 
aquest distanciament dels nens 
entre si i dels monitors amb ells. 
Assenyalen que, a més, aquest 
distanciament els impedirà po-
der fer la seua tasca de gestió 
emocional tan necessària per 
als menors en l’actual situació 
de crisi sanitària i econòmica.

Sobre aquest fet, Sara Nadal, 
codirectora de la casa de colò-
nies La Carral de Riner, al Sol-
sonès, assenyala que el sector 

Com es faran les colònies d’estiu?
el sector del lleure infantil demana a la Generalitat flexibilitzar criteris com els 2 metres de distància 
entre nens i monitors al veure-ho “inviable” || Negociació contra rellotge i algunes demanen tests

activitats casals

està negociant amb la Genera-
litat perquè hi hagi una flexi-
bilització d’unes mesures que 
qualifica d’“irreals” i en pro-
posa altres d’higiene excepci-
onals perquè no sigui necessari 
el distanciament. 

A més, també demana que 
hi hagi proves de coronavirus 
a menors i personal perquè la 
distància tampoc no sigui neces-
sària, encara que admet que és 
complicat que aquesta proposta 
prosperi. Nadal insisteix que les 
colònies són necessàries per po-

der gestionar l’actual situació de 
nens i adolescents davant dels 
efectes del confinament i tam-
bé una solució a la conciliació 
laboral de les famílies amb els 
col·legis tancats. 

Entitats i Generalitat confi-
en tenir una nova proposta la 
setmana vinent perquè hi hagi 
temps a adaptar les mesures. Val 
a recordar que l’AECC va can-
cel·lar les colònies a Aran pel fet 
de ser per a menors vulnerables 
al virus.

meSureS de control
entitats demanen al Govern 
flexibilitzar algunes pautes 
com la distància de dos 
metres durant l’estada

n Els organitzadors de co-
lònies, activitats, albergs i 
campaments d’estiu ja s’estan 
mobilitzant per formar el seu 
personal en matèria de segu-
retat per complir amb els pro-
tocols d’higiene establerts per 
poder evitar contagis. El Go-
vern posarà a disposició de les 
empreses, entitats i col·lectius 
formació específica i material 
perquè tothom conegui les me-
sures d’higiene i els protocols 
a seguir durant les activitats. 
La guia que prepara la direc-
ció de Joventut també contem-
pla la figura del responsable 
d’higiene i seguretat en cada 

activitat, que haurà de vetllar 
pel compliment de les mesures. 
També s’hauran de desinfectar 
espais comuns i continuar un 
protocol per a la manipulació 
d’aliments, així com un de co-
municació amb l’atenció pri-
mària de cada territori. 

Així mateix, la Generalitat 

treballa en la revisió dels cri-
teris en les convocatòries de 
beques per facilitar l’accés als 
nens i adolescents més vulne-
rables. Per a això, es tindran 
en compte criteris que no tenen 
a veure amb l’economia sinó 
que són també emocionals, 
com per exemple la pèrdua 
d’algun familiar.

De tota manera, encara no hi 
ha una regulació definitiva, per 
la qual cosa les entitats mante-
nen la programació i estudien 
com poder adaptar-se, com és 
el cas de la Fundació Orfeó 
Lleidatà o el Sícoris Club, en-
tre d’altres.

Formació i material per garantir la seguretat

bequeS
S’adaptaran per atendre 
criteris emocionals,  
com la pèrdua d’un 
familiar pel coronavirus

“Si un nen cau, el 
monitor haurà de 
posar-se un EPI 
per agafar-lo”
n El document base que 
ha presentat de moment 
la Generalitat estableix 
una sèrie de pautes com 
el rentat de mans “siste-
màtic”, l’ús de màscares 
quan no es puguin garan-
tir els dos metres de dis-
tància i la comprovació 
diària de l’estat de salut 
dels participants en les ac-
tivitats, a més del control 
de temperatura. 

Les entitats recorden 
que és difícil poder con-
trolar la distància entre els 
menors i que no sempre 
es pot complir. “Si un nen 
cau i es fa mal, el monitor 
haurà de posar-se un EPI 
per atendre’l”, assenyalen. 
També hi ha dubtes sobre 
si serà necessari haver 
d’augmentar el nombre 
de monitors.

Campanya per augmentar 
la donació de llet materna

solidaritat dia mundial

❘ barCelona ❘ El Banc de Llet Ma-
terna celebrarà la seua festa 
anual el proper 19 de maig, 
Dia Mundial de la Donació 
de Llet Materna, de forma 
online, a través de Facebook 
i Instagram amb diverses acti-
vitats. A més, el Banc de Llet 
posarà en marxa la campanya 
Posa’t el tirallet de difusió de 
la donació de la llet materna 
a les xarxes per poder captar 
donants. 

Des del passat dia 11 de 

maig, el Banc de Llet Materna 
torna a recollir llet de les ma-
res donants, que s’havia inter-
romput amb l’estat d’alarma, i 
ara les donants han d’extremar 
les mesures d’higiene, fent ús 
de la màscara i rentant els pots 
de llet amb alcohol. Actual-
ment, les reserves són baixes, 
encara que hi ha llet processa-
da per garantir l’alimentació 
dels prematurs durant el mes 
de maig, per la qual cosa s’ani-
ma a la donació.

el consell del Segrià 
s’uneix al Dia contra 
l’lGTbi-fòbia

igualtat

❘ lleiDa ❘ En el marc del Dia Inter-
nacional contra l’LGTBI-fòbia, 
que se celebra demà, el consell 
del Segrià va anunciar ahir que 
s’adhereix al manifest impul-
sada pel departament d’Afers 
Socials en el qual denuncia 
tota discriminació per motius 
d’orientació sexual, identitat o 
expressió de gènere. Així ma-
teix, des d’ahir llueix la bandera 
multicolor a la façana de la seua 
seu, com en la d’altres instituci-
ons lleidatanes.la façana del consell del Segrià amb la bandera multicolor.

ConSell ComarCal Del SeGrià

leS clauS

Encara sense acord. Entitats,casals d’estiu, albergs i clubs es-
portius mostren malestar al no saber encara quin tipus de me-
sures hauran d’adoptar per celebrar les activitats estivals. Con-
fien saber-ho la setmana que ve per decidir si continuen o no 
amb el programa.

Nou casal a Alpicat. L’ajuntament i el Club Jove Alpicat oferi-
ran un casal d’estiu per a nens de 1r a 6è de Primària del juny al 
setembre en què els participants coneixeran diverses èpoques i 
cultures. Les inscripcions es podran fer fins al 5 de juny i el casal 
tindrà lloc a la Unió d’Alpicat.
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El Grec de Barcelona, amb 
80 actuacions locals al juliol 
i reducció d’aforament
El Cruïlla, amb concerts diaris al juliol

música festivals

Concert inaugural l’any passat al Teatre grec de Barcelona.

aCn
❘ BarcElona ❘ El Festival Grec de 
Barcelona se celebrarà el juliol 
amb 80 produccions majoritàri·
ament locals i amb restricció de 
l’aforament, segons va anunciar 
ahir el tinent d’alcalde de l’ajun·
tament de la capital catalana, 
Joan Subirats, que, en aquest 
sentit, va assenyalar que “el 
Grec serà un nou experiment; 
posarem en marxa activitat cul·
tural amb públic presencial”. 
Els espectacles, que inclouran 
una quinzena dels que han estat 
cancel·lats per la pandèmia, tin·
dran un preu únic de 15 euros. 
La programació es concentrarà 
a la zona de Montjuïc: Teatre 
Grec, Teatre Lliure, Mercat de 
les Flors i Institut del Teatre. 

Malgrat que s’havia avançat 
que el festival s’allargaria du·
rant el mes d’agost, se celebrarà 
majoritàriament al juliol, tot i 
que podria incloure algun dia 
de principis d’agost. 
     D’altra banda, a la tardor 
s’exhibiran les produccions 
que no hagin tingut cabuda en 
l’edició de l’estiu. Subirats va 
comentar que es treballa en un 
protocol de mesures de segure·

acn

tat “molt estricte”. Per exem·
ple, es preveu que l’amfiteatre 
del Grec, amb capacitat per a 
2.000 persones a l’aire lliure, 
en pugui acollir unes 800 amb 
separació entre espectadors i 
mesures d’higiene.

D’altra banda, el Festival 
Cruïlla va anunciar la cancel·
lació de l’edició d’aquest estiu, 
que es traslladarà als dies 8, 9 
i 10 de juliol del 2021, amb les 

entrades ja adquirides vàlides 
per a l’any que ve. Tanmateix, 
per compensar l’anul·lació, s’ha 
organitzat un Cruïlla XXS, un 
festival que durant el mes de 
juliol oferirà més de 200 espec·
tacles (concerts, monòlegs, arts 
de carrer, circ, conferències...), 
amb cites diàries en espais em·
blemàtics de Barcelona, amb 
un màxim de 400 persones 
assegudes.

feSTival alTernaTiu
El Festival cruïlla s’ajorna  
al 2021 però es crea un 
cruïlla XXS amb espectacles 
diaris de petit format

Txell Bosch parlarà ‘on line’ d’una de les obres del Morera.

alTreS aCTiviTaTS

muSEu D’art jaumE morEra

redaCCió
❘ llEiDa ❘ Des de fa uns anys, 
entorn de la data de celebra·
ció del Dia Internacional dels 
Museus, que es commemora 
cada 18 de maig, la xarxa de 
museus i equipaments cultu·
rals de Lleida organitza la Nit 
dels Museus, amb espais oberts 
fins a la mitjanit i activitats de 
difusió, des de visites guiades 
fins a concerts. Val a recordar 
que aquest any, per culpa de la 
crisi sanitària del coronavirus, 
la Nit dels Museus es va ajornar 
fins al 14 de novembre, però 
des del Centre d’Art Contem·
porani la Panera no han vol·
gut resignar·se i han organitzat 
per a avui dissabte un concert 
on line de música electrònica, 
en col·laboració amb l’Eufònic 
Festival de les Terres de l’Ebre. 
Així, de 20.30 a 21.30 hores, el 
públic interessat podrà gaudir 
d’una sessió musical a través 
d’Instagram Live protagonit·
zada pel productor musical i 
cofundador del segell spa.RK 
Fibla DJ.

Vicent Fibla, un DJ present 
des de fa anys en diferents fes·
tivals europeus com el Sónar, 
és el creador i director de l’Eu·
fònic, que gira entorn de les 
arts sonores, visuals, digitals i 
performatives, que se celebra a 
Sant Carles de la Ràpita i loca·
litats de l’Ebre com Amposta, 
Miravet, Roquetes, Tortosa i 
Ulldecona amb instal·lacions 
artístiques i actuacions en es·
pais singulars.

nit dels museus virtual amb Dj
El Centre d’Art la Panera de Lleida programa avui un concert a través d’Instagram 
|| Una sessió en directe a càrrec del productor musical Fibla DJ

equipaments culturals

Marató de 
preguntes 
culturals de 
museus de Lleida
n Entre les diverses acti·
vitats alternatives previs·
tes per celebrar des d’avui 
i fins dilluns el Dia Inter·
nacional dels Museus, els 
equipaments culturals de 
Lleida s’han sumat tam·
bé al repte #Museum·
QuizACasa, un concurs 
de preguntes i respostes 
sobre diferents qüestions 
dels museus participants. 
El concurs, en modalitat 
per al públic adult i per al 
familiar, es va posar en 
marxa a l’inici del perí·
ode de confinament i va 
durar fins a finals d’abril. 
L’èxit de participació de 
públic (s’hi van registrar 
gairebé 15.000 persones) 
ha animat els museus a 
unir·se de nou per oferir 
durant aquests tres dies 
una versió tipus mara·
tó d’aquest joc cultural, 
accessible a través de 
la plataforma Kahoot a 
l’adreça web www.mu-
seumquizacasa.org. Els 
interessats podran parti·
cipar·hi mitjançant qual·
sevol dispositiu electrò·
nic, ja sigui mòbil, tauleta 
o ordinador.

‘Obrim finestres’. Una dotzena de museus de tot Lleida pre-
senten al web http://patrimoni.gencat.cat/ca/DIM2020 càpsules 
audiovisuals explicant i mostrant les seues col·leccions a partir 
d’una història o una obra especial de cada equipament.

DIM Challenge. Concurs que convida la gent a recrear des de 
casa una obra del patrimoni cultural i artístic dels museus ca-
talans i compartir-ho a Instagram (#DIMchallenge i #DIM2020). 
Per exemple, el Museu Morera de Lleida premiarà les cinc mi-
llors imatges sobre la seua col·lecció amb una visita guiada per-
sonalitzada en aquest equipament.

Visites virtuals. Museus de tot Catalunya oferiran visites virtu-
als guiades a través del canal de YouTube de patrimoni.gencat, 
com per exemple avui el Museu d’Arqueologia de Catalunya; 
demà el Museu de Sitges, i dilluns, el MNAC.

Lema del 2020. El Dia Internacional dels Museus té com a lema 
enguany Museus per la igualtat: diversitat i inclusió.

la celebració  
del Paupaterres, 
en l’aire

música

Segre Tàrrega
❘ tàrrEGa ❘ Els organitzadors 
del festival Paupaterres de 
Tàrrega esgoten els últims 
cartutxos abans de suspen·
dre el festival, programat per 
als dies 9, 10 i 11 de juliol. 
Van explicar ahir que estan 
“a l’espera de veure com 
evoluciona la pandèmia i 
de les mesures de seguretat 
i restriccions que marquen 
les autoritats sanitàries”. Des 
de l’entitat preveuen prendre 
una decisió definitiva la set·
mana que ve. Roba Estesa, 
Doctor Prats, Els Amics de 
les Arts o El Kanka són al·
gunes de les bandes i mú·
sics que encapçalen encara 
el cartell.

El talarn music 
Experience, fins 
al juliol del 2021

festivals

❘ talarn ❘ El festival Talarn 
Music Experience ha decidit 
cancel·lar l’edició d’enguany 
i ajornar·la al 2021 a causa 
de l’emergència sanitària. 
En un comunicat publicat 
ahir, l’equip de la cocteleria 
i restaurant Lo Quiosc, or·
ganitzador del certamen, va 
informar que es tracta d’“una 
decisió molt difícil” però que 
creuen que és la “correcta”. 
Les actuacions de Meritxell 
Neddermann, Maika Mako·
vski, Els Pets o Hickeys, pre·
vistes per al 10 i 11 de juliol, 
es conserven intactes per a 
l’edició del 2021, que se ce·
lebrarà els dies 9 i 10 del ma·
teix mes.

nou àlbum de 
Sílvia Pérez cruz  
i mezquida

música

❘ BarcElona ❘ La cantant Sílvia 
Pérez Cruz i el pianista Mar·
co Mezquida van llançar ahir 
MA. Live in Tokyo (Univer·
sal Music), un disc gravat en 
directe al local de jazz Blue 
Note de Tòquio el 2019. L’àl·
bum consta de setze temes i 
de moment només es troba 
disponible a internet, encara 
que el duo espera llançar·lo 
aviat en format físic. “Per a 
un japonès, ma és un con·
cepte corrent”, va detallar 
la discogràfica sobre el títol 
del disc, un terme que segons 
el diccionari significa “espai 
entre coses que existeixen 
una prop de l’altra; interstici 
entre si”.

17033

rcolomina
Resaltado


	S202005161

