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Mollerussa tindrà al setembre el
primer carregador de cotxes elèctrics.

www.segre.com/comarques
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Castellnou i Golmés obren piscines
dissabte i Linyola ho retarda a l’agost.
p.

20

infraestructures aeroports

La Generalitat treballa per a la recuperació
dels vols d’estiu a l’aeroport d’Alguaire

Després que Air Nostrum anunciés que no oferirà les rutes directes a Menorca i Eivissa || Preveuen
comptar amb cinc hangars en els pròxims mesos i l’escola de pilots lituana reprèn l’activitat
x. rodríguez

❘ lleida ❘ La Generalitat treballa
per recuperar els vols d’estiu a
Alguaire després que Air Nostrum anunciés que no oferirà
les rutes directes a Menorca i
Eivissa. El secretari d’Infraestructures del Govern, Isidre
Gavín, va explicar ahir que
“treballem amb les companyies aèries, amb la que operava
fins ara i probablement també
amb altres, per veure com podem recuperar aquests vols”,
encara que va apuntar que “no
hi ha res tancat”.
Gavín va apuntar que “la
recuperació dels vols que hi ha
aquest estiu és parcial a tot el
món”, la qual cosa va atribuir
tant a “la situació de les companyies” com a “la incertesa de
la demanda”. Air Nostrum ja va
anunciar que preveu recuperar
al juliol el vol regular a Palma
i que les destinacions suspeses
s’oferiran amb escala a la capital balear, com ja va avançar
SEGRE.
Per la seua banda, Alguaire
avança en l’estratègia industrial i ahir es va estrenar el tercer
hangar, que és inflable i que ha
construït l’empresa Buildair (vegeu el desglossament). En aquest
sentit, Gavín va apuntar que “en
els pròxims mesos” i “si totes
les previsions es compleixen”,
n’hi haurà un total de cinc a l’aeroport lleidatà, ja que es preveu construir un segon hangar
inflable i un altre que serà el
segon més gran de Catalunya.
Va assegurar que “continuarem
l’estratègia de creixement en

maite monné

hangars” i va apuntar que “el
coronavirus ens ha alterat una
mica els terminis, però no els
plans”.
D’altra banda, l’escola de pilots lituana BAA Training ha
reprès l’activitat a Alguaire, que
es va suspendre amb la declaració de l’estat d’alarma. A més
a més, Gavín va apuntar que
amb la crisi sanitària hi ha hagut “molt més interès de moltes
companyies per estacionar més
avions” a l’aeroport. Així, va
afirmar que “hi ha moltes converses vives” tot i que encara no
s’ha tancat cap acord. S’ha de
recordar que a començaments
de l’abril passat, un Boeing 747
es va enlairar des d’Alguaire per
transportar material sanitari.

les claus

Campanya d’estiu

z El Govern treballa per recuperar els vols d’estiu després
que Air Nostrum anunciés que
no els oferirà. Es preveu que el
vol regular a Palma es recuperi
al juliol.

Estratègia industrial
z Alguaire avança en l’estratègia industrial i ahir va estrenar
el tercer hangar. La Generalitat
preveu que d’aquí uns mesos hi
hagi cinc hangars.

Crisi sanitària
z Més companyies han mostrat
interès a estacionar avions a
l’aeroport de Lleida.

Gavín (tercer esq.), ahir durant la visita al nou hangar inflable de l’aeroport d’Alguaire.

Un hangar inflable de quatre-cents metres quadrats
n Buildair ha instal·lat un
hangar inflable a Alguaire i
l’utilitzarà com a plataforma
de proves i per “ensenyar el
producte”, segons el director general de la firma, Jordi
Pirretas. Per ara, aquest és
l’hangar més gran de l’aeroport, amb quatre-cents metres
quadrats i per a avions mitjans
o petits. El secretari d’Infraestructures, Isidre Gavín, va

política partits

explicar que quan l’empresa
acabi la prova pilot, que durarà entre dos i quatre mesos, s’utilitzarà “per a clients
que estan demanant o tenen
intenció d’instal·lar-se a l’aeroport”. Pirretas va apuntar
que aquest tipus d’instal·lacions són portàtils i es munten
en poques hores. Va assegurar que és el primer hangar
d’aquestes característiques

que construeixen, ja que és
estanc i “tots els elements estan soldats, per la qual cosa
eliminem les pèrdues d’aire”.
“Passem d’un producte que
requeria uns motors operant
vint-i-quatre hores a un que
treballa uns minuts al dia.”
Buildair té un altre hangar
inflable a la base militar de
Getafe i recentment n’han venut un a l’Orient Mitjà.

medi ambient administracions

Cervera distribueix el nou cartipàs i crea
l’àrea de polítiques feministes i LGBTI

Porten l’oposició a la nova
Agència davant de Torra

x. santesmasses

❘ Lleida ❘ La Plataforma en defensa del Món Rural, constituïda
dissabte al Pallars Sobirà, va
exposar dilluns passat la seua
oposició a la nova Agència de
Patrimoni Natural davant del
president de la Generalitat,
Quim Torra. Una delegació
encapçalada pel president del
Sobirà, Carles Isús, va explicar
que les propostes del territori
han estat “menyspreades” i va
valorar que el nou ens del Govern “accentuarà l’abandó dels

❘ cervera ❘ El nou alcalde de Cervera, Joan Santacana (ERC), va
firmar ahir el decret del nou
cartipàs. La proposta distribueix entre els sis regidors al
govern d’ERC-MES i CUP les
cinc àrees, que sumen tretze
carteres. Segons va explicar
Santacana, amb aquesta distribució pretenen fer més àgil
la delegació de competències,
així com potenciar el treball
conjunt entre les regidories,

ja que cada àrea compta amb
un mínim de dos edils que la
comparteixen.
Com a novetat, s’incorpora
la regidoria de polítiques feministes i LGBTI que ostentarà
Mireia Brandon (CUP) i que
estarà a l’àrea de Dinamització
Ciutadana, en la qual Ricard
Vicente (ERC) tindrà Educació;
Meritxell Ramon (ERC), Joventut i Esports; i Santacana, Ciutadania, Acció Social i Salut.
La junta de govern estarà for-

mada pels sis edils i els tinents
d’alcalde són Mireia Brandon
(CUP), Ricard Vicente (ERC),
Mercè Carulla (ERC) i Jordi
Pons (CUP).
Les cinc àrees del nou cartipàs són Règim Intern; Seguretat Ciutadana; Dinamització
Ciutadana; Serveis al Territori;
i Promoció Econòmica, Turisme, Cultura i Festes. Santacana també tindrà les carteres de Governació i Serveis
Municipals.

boscos, de l’agricultura i dels
pobles”. Ho va fer en una reunió a Barcelona a la qual va
assistir el conseller de Territori, Damià Calvet. Tot això, en
vigílies del debat parlamentari
per crear l’Agència, previst per
avui. Per la seua part, la Xarxa
per la Conservació de la Natura va presentar 280 adhesions
a favor de l’Agència, entre les
quals de l’ajuntament d’Almacelles i associacions com Ipcena
i Trenca, entre d’altres.
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turisme promoció

Campanya per rellançar el
turisme de Lleida aquest estiu
La Diputació crida el visitant de proximitat a fer “més que un
viatge” || Grava un anunci amb cinc ‘ambaixadors’ populars
acn

redacció

❘ lleida ❘ El patronat de Turisme
de la Diputació durà a terme
una campanya per rellançar
el turisme de Lleida aquest
estiu després del flagell que
han suposat la crisi sanitària i
el confinament. La campanya
es presentarà la setmana que
ve, quan previsiblement ja hau·
rà finalitzat l’estat d’alarma, i
inclou com a element nou la col·
laboració de cinc ambaixadors
que faran una crida als turistes
més pròxims a visitar Lleida,
una cosa que es presentarà com
“molt més que un viatge”.
Un equip de rodatge ha estat
visitant els últims dies diverses
ubicacions de les comarques
del pla, el Prepirineu i el Pi·
rineu juntament amb els ambaixadors, que aportaran la
seua imatge i la seua veu per
als anuncis en els mitjans de
comunicació. Fonts coneixe·
dores d’aquesta campanya
van assenyalar que es tracta
de personatges públics, els
noms dels quals es revelaran
en els propers dies, que han
volgut sumar el seu suport “a
aquestes comarques i a la seua
manera de viure”. L’objectiu
és presentar les comarques de
Lleida com una destinació de
naturalesa i de cultura que val
la pena redescobrir.
Després de la presentació
dilluns passat de la campanya
de promoció del turisme a Ca·
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tribunals corrupció

Citen una altra vegada el
lleidatà Rosell pel ‘cas 3%’
❘ madrid ❘ El que va ser di·
rector el 2015 de l’empresa
pública Infraestructures de
la Generalitat, el lleidatà
Josep Antoni Rosell, haurà
de declarar com a investigat
en el cas del 3 per cent sobre
presumpte finançament ir·
regular de Convergència. El
jutge de l’Audiència Nacional
José de la Mata l’ha citat el 2

de juliol per suposat suborn
juntament amb l’empresari
Jordi Soler Paredes. La deci·
sió del magistrat arriba arran
del viatge que Soler va pagar
el 2015 a diferents càrrecs
públics per presenciar la fi·
nal de la Champions a Berlín.
Entre ells hi havia Rosell, in·
vestigat per adjudicacions de
contractes manipulats.

segre tàrrega

Les hípiques del Pirineu han recuperat l’activitat a la fase 3.

espot

Un equip de rodatge visita
localitzacions i la setmana
que ve es presenta la
primera part de l’anunci
talunya, el patronat de Turisme
de la Diputació presentarà di·
lluns la primera part de l’espot
publicitari, de trenta segons
de durada, que anirà acompa·
nyat d’altres peces audiovisu·
als posteriors centrades en ca·
dascun dels cinc personatges
que parlaran de Lleida com a
destinació.

Per a l’equip de Turisme que
afronta aquesta campanya,
aquest anunci “serà un gest
important per a l’autoestima
i la confiança del sector, les
nostres comarques i del país”.
Bona part dels allotjaments tu·
rístics de Lleida han estat tan·
cats amb motiu de la declaració
de l’estat d’alarma i els locals
de restauració han començat
a reobrir només en les últimes
setmanes. El sector estima que
ja ha perdut la facturació de la
Setmana Santa i l’1 de maig,
entre altres festivitats, i confia
començar a recuperar-se amb
més força entre finals de mes
i el juliol.

Tàrrega talla el tram urbà de la C-14 per obres
❘ tàrrega ❘ Les obres de renovació del carrer de Jacint Verda·
guer de Tàrrega han obligat a tallar al trànsit en bona part del
tram urbà de la carretera C-14 entre ahir i avui. El consistori
ofereix mobilitat alternativa per les vies que circumval·len
el nucli urbà, informa Segre Tàrrega.

La Generalitat millora la carretera C-13 a Térmens
❘ térmens ❘ La Generalitat ha tret a licitació la redacció del
projecte per millorar el ferm i reordenar els accessos de la
C-13 a Térmens. Les obres suposaran una inversió d’un milió
d’euros, aproximadament.

Torra presideix avui l’acte de l’Hèsta d’Aran

aigües pantans
magdalena altisent

❘ lleida ❘ El president de la Generalitat, Quim Torra, encapça·
larà avui l’acte institucional de l’Hèsta d’Aran, que comme·
mora cada any la restitució del Conselh Generau. L’acte se
celebrarà amb mesures de seguretat sanitàries i es farà un
minut de silenci per les víctimes del Covid-19.

Reparen un pàrquing de Gessa perquè no s’ensorri
❘ lleida ❘ L’ajuntament de Naut Aran ha començat les obres
de reparació d’un pàrquing al nucli de Gessa davant del risc
d’ensorrament de l’estructura.

Mobilitzacions independentistes a l’Urgell
❘ tàrrega ❘ Una trentena de persones es van concentrar ahir
sota la pluja al Pati de Tàrrega. Ho van fer convocades per
Tàrrega per la Independència (assemblea local de l’ANC) que,
després d’una aturada per la pandèmia, reprèn les protestes
per exigir la llibertat de líders independentistes presos i la
independència de Catalunya. A Bellpuig, l’ANC també va
convocar una altra concentració a la plaça Ramon Folch.

Alba Pijuan, a la nova Assemblea de Dones d’ERC

Les pluges obliguen a augmentar els desembassaments
❘ lleida ❘ Les pluges han obligat
a augmentar els desembassa·
ments als pantans de la CHE
i en els que gestiona Endesa.
En aquest cas, les comportes

de la Mitjana, a Lleida, allibe·
raven ahir 157 metres cúbics
d’aigua per segon al Segre. El
pantà de Talarn, setanta me·
tres a la Noguera Pallaresa i

Camarasa, trenta metres. Als
pluviòmetres de Mollerussa
s’han registrat en el que va de
mes més 23 litres per metre
quadrat d’aigua.

❘ tàrrega ❘ L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, formarà part
de la nova taula de l’Assemblea Nacional de Dones d’ERC.
Serà la secretària, càrrec que accepta amb “il·lusió i ganes”.

Estudis geològics per al pou de gel de Fraga
❘ fraga ❘ Un geòleg va dur a terme ahir a Fraga sondatges per
a l’estudi geotècnic del projecte de reurbanització de la plaça
d’Espanya. Allà es va trobar un pou de gel que l’ajuntament
vol fer visitable, informa José Díaz.
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forestal prevenció

trànsit

Alcaldes de l’Alt Urgell exigeixen
mantenir els vigilants antifocs

Un camió fa la tisora
i talla la carretera
C-12 a Maials

Endesa introdueix ulleres de realitat virtual per protegir les línies elèctriques
jordi simón

c. sans/redacció

❘ la seu d’urgell ❘ La decisió de la
conselleria d’Interior de desmantellar el cos de vigilants forestals i de substituir el treball
humà a les torres de vigilància
per càmeres de vigilància ha
posat en peu de guerra alguns
alcaldes de l’Alt Urgell, que han
redactat una moció conjunta per
reivindicar la funció d’aquests
professionals que aprovaran en
els plens de les diferents corporacions al llarg de les properes
setmanes.
Peramola ha estat un dels primers de la comarca a aprovar el
text. De fet, el municipi compta
amb l’única torre de vigilància
de l’Alt Urgell que l’estiu passat encara va estar en funcionament, la torre del Coscollet,
sobre el pantà d’Oliana. L’alcaldessa, Gemma Orrit, considerava ahir “un gran error”
la decisió d’Interior de “perdre
el factor humà de la vigilància
d’incendis” i lamentava “la gestió tan deficient dels boscos”
que porta a terme l’adminis-

Seca; la Noguera, al pic de Gualter; el Pallars Jussà, a Boumort;
i la Cerdanya, a coll de Midós
(Lles de Cerdanya).

Campanya forestal

Vista de la torre de vigilància forestal del Coscollet, a Peramola.

tració catalana. A més, també
va lamentar que les càmeres
que substituiran la vigilància
professional “encara no estan
instal·lades”.
Per la seua part, l’alcalde
de les Valls de Valira, Ricard
Mateu, va explicar que aprovaran la moció al pròxim ple i

va considerar que “el desmantellament d’aquests punts ens
afecta a tots perquè els incendis
no entenen de límits municipals
ni fronteres”. Catalunya compta amb quaranta-vuit torres de
vigilància. A part de la de l’Alt
Urgell, el Solsonès compta amb
una torre a la zona de la Serra

Per un altre costat, Endesa
incorpora les ulleres de realitat virtual i real com a eina per
gestionar els boscos i executar
tales i podes que evitin riscos
a prop d’instal·lacions elèctriques. Per a això, ha adquirit deu
cascos amb lents integrades i
desenvoluparà un software que
permet veure-hi amb tecnologia hologràfica. El model en 3D
dels boscos es generarà amb dades recollides amb escàners de
tecnologia làser a prop de totes
les línies d’alta tensió. Des d’un
helicòpter s’han fet diverses revisions termogràfiques i amb
drons s’ha comprovat l’estat a
peu de línia.
En total, Endesa ha destinat
aquest any prop de 2,9 milions
d’euros a Lleida en el pla anual
per a la campanya de protecció
dels boscos, presentat ahir.

agents rurals

agricultura infracció

Denunciat per destruir
terreny forestal al Jussà
redacció

❘ sant esteve de la sarga ❘ Els Agents
Rurals han denunciat el responsable d’una rompuda de terreny
forestal al terme de Sant Esteve
de la Sarga (Pallars Jussà) per
incomplir la superfície autoritzada. Concretament, els Rurals
van comprovar que l’autorització era per a 0,7 hectàrees però
que el resultat final va ser de de
2,2 hectàrees, 1,5 més (10.500
metres quadrats). Per aquesta

raó, van obrir un expedient per
l’excés de superfície i per l’altura i l’excés de pendent dels
bancals, atès que afavoreix la
degradació i l’erosió. A més,
la zona també compta amb la
presència de Silene legionensis,
una planta vulnerable del catàleg de flora amenaçada. La setmana passada a Rivert, també
al Pallars Jussà, van denunciar
el titular d’una finca per matar
47 arbres.

❘ maials ❘ L’accident d’un camió
que va fer la tisora va obligar
a tallar a primera hora de la
tarda d’ahir la carretera C-12
al seu pas per Maials, segons
va informar Trànsit. Els Mossos van donar pas alternatiu
durant la seua retirada. D’altra banda, l’Eix Transversal
va estar tallat tot el matí a
Manresa per un altre accident de camió.

bombers

Rescaten un
cabirol al canal
d’Urgell a Arbeca
❘ arbeca ❘ Els Bombers de la
Generalitat van rescatar
ahir a la tarda un cabirol
que havia caigut a dins del
canal d’Urgell al seu pas per
Arbeca. Els Bombers van rebre l’avís a les 17.10 hores i
l’animal va poder ser rescatat amb èxit al cap de poc.
Després de comprovar que
es trobava en perfecte estat,
el van alliberar perquè tornés
al medi natural.

justícia

El Poder Judicial
acorda un pla de
xoc en jutjats
❘ madrid ❘ El ple de l’òrgan de
govern dels jutges va aprovar
ahir el pla de xoc del Consell
General del Poder Judicial
per a la reactivació després
de l’estat d’alarma, que inclou més de seixanta mesures
organitzatives i processals,
sobre resolució extrajudicial de conflictes, destinades
a col·lectius vulnerables, així com mesures tecnològiques per a la recuperació de
l’activitat.

Imatge de la rompuda.

advocada. Presidenta de la Comissió de Drets
Humans i Estrangeria
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida

Mireia Pardell
els Drets en l’estat d’alarma

La defensa de la defensa
La defensa de la defensa es
refereix a la protecció dels advocats i
advocades que, en l’exercici de la seva
professió i a conseqüència d’aquesta es
veuen afectats o molestats en la seva
persona o en els seus béns, tant per part
dels particulars com per l’Estat.
Pot resultar irònic que a un advocat
o advocada li puguin vulnerar els seus
drets. Doncs, lamentablement, és així.
Molts companys i companyes d’arreu
del territori i d’arreu del món es veuen
perseguits i amenaçats en l’exercici de
la seva professió, amb la consegüent

vulneració dels seus drets fonamentals.
No cal anar gaire lluny, ni pel que fa
al temps ni pel que fa a territoris o estats, per parlar dels companys que foren
perseguits, torturats i assassinats per
defensar ciutadans que tenien idearis
polítics no afins al règim del dictador
Francisco Franco. En l’actualitat, tot i
haver canviat els garrots per la paraula
democràcia, en alguns països, els nostres
companys i companyes encara estan
perseguits per defensar els drets dels
seus conciutadans, o com diríem aquí,
per parlar clar i català, per explicar a la

resta del món les vulneracions sistemàtiques dels Drets Humans.
En la defensa de la defensa entra en
joc l’advocacia institucional. Els col·legis d’advocats i advocades han de vetllar perquè la nostra professió pugui ser
exercida amb absoluta llibertat d’expressió, independència i llibertat de defensa
davant dels abusos de l’Estat.
Molts cops la nostra professió es veu
atacada en molts aspectes per les nostres autoritats, i en aquest sentit pren
especial rellevància que ens protegim
com a col·lectivitat sota l’aixopluc de les

nostres institucions col·legials. Aquests
atacs es fan evidents quan s’ha pretès
vincular un advocat amb el seu client
només pel simple fet d’haver-lo representat professionalment, o bé quan
l’autoritat l’ha intimidat o pressionat
en el desenvolupament de la seva tasca
professional.
L’advocacia està al servei de la ciutadania i estem obligats a servir la justícia
però per poder assolir aquest objectiu
ens hem de donar suport com a col·lectiu. No podem donar als altres allò que
ens manca.
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Gira musical en família de deu
dies per 10 pobles d’Espanya

Firmes de llibres
avui i demà a la
llibreria Caselles

Cançons, documental i llibre a càrrec de tres germanes d’Almacelles

3bandes

j.b.

❘ almacelles ❘ La jove cantautora
d’Almacelles Helena Capdevila
donarà a conèixer les cançons
del seu primer EP, Fairytales, en
una singular gira musical de deu
concerts en deu dies a deu localitats espanyoles a començaments d’agost. No viatjarà sola,
sinó acompanyada de les seues
dos germanes grans: Gemma,
cineasta, i Cristina, fotoperiodista. I és que el projecte, titulat
Nothing but road, transcendeix
l’àmbit musical, ja que la idea
és gravar en un documental els
concerts i visites a cada poble
de la gira per donar a conèixer
aquesta experiència, a més de
la música de la cantant i també les localitats que visitaran.
Els intensos deu dies de música i carretera també formaran
part d’un futur llibre de viatges,
que seria així la tercera pota
d’aquest projecte.
Cristina Capdevila, productora també de la gira, va explicar a SEGRE que l’aventura ja
té data i lloc d’inici: “L’1 d’agost
a Aïnsa, a Osca; a partir d’allà,
l’objectiu serà continuar cap a
Navarra, País Basc, Astúries,
Castella i Lleó i tornada per
Aragó fins a arribar de retorn
el 10 d’agost a Almacelles, amb
un últim concert en format més
íntim i familiar al jardí de casa”.
Les tres joves viatjaran i viuran
aquests deu dies en una auto-

❘ lleida ❘ La llibreria Caselles
de Lleida acollirà avui i demà
una doble sessió de firmes de
llibres a càrrec dels seus autors. D’una banda, l’escriptor
barceloní establert a Lleida
Rafa Melero tornarà a firmar
exemplars d’Efecto colateral
avui de 18.00 a 20.00 hores
després que dijous de la setmana passada la pluja frustrés aquesta activitat. Per un
altre costat, la guanyadora de
l’últim Premi Ramon Llull, la
barcelonina Núria Pradas,
dedicarà exemplars de Tota
una vida per recordar demà
a partir de les 18.30 hores.

projeccions

Segueix el cine a
Golmés, Bellpuig
i Agramunt
Helena, Gemma i Cristina, les tres germanes Capdevila d’Almacelles, protagonistes d’aquesta iniciativa.

caravana de lloguer i han calculat que recorreran uns 2.500
quilòmetres. “Estem trucant a
ajuntaments perquè acullin els
concerts i rebem molt bones respostes, n’hi ha de molts d’interessats”, va assenyalar Cristina.
També han calculat el pressupost que necessitaran per a
aquesta aventura, uns 3.000
euros, per al qual busquen
ma rque s pat roci nadore s o
col·laboradores.

Folk en anglès gravat a casa
n L’enregistrament d’una
cançó com a treball de final
de curs dels seus estudis de
producció musical a l’Escola
Microfusa de Barcelona va
animar Helena Capdevila a
compondre uns temes més
que han acabat donant forma a l’EP Fairytales, autoeditat als estudis de Txabi

Ábrego a Almacelles. “Són
cançons que al·ludeixen al
fet de créixer i fer-nos grans,
deixar enrere la innocència
i també amb una punta de
crítica a les xarxes socials”,
va explicar la cantant. Toca
la guitarra acústica i l’acordió
i s’acompanya de trompeta,
violí i bateria.

❘ lleida ❘ L’autocine Resquitx a
Golmés oferirà el film d’animació Onward divendres i
tot un clàssic, Grease, dissabte, les dos a les 22.00. També
seguiran les sessions al Cinema Teatre Armengol de Bellpuig amb la infantil Sonic
(dissabte, 19.00) i Hasta que
la boda nos separe (dissabte
22.00, diumenge 19.30 i dilluns 21.30); i al Cinema Casal Agramuntí amb la cinta
infantil Solan & Eri (dissabte, 19.00) i la pel·lícula Adú
(dissabte 22.00, diumenge
19.30 i dilluns 21.30).

música concert

Arpa i guitarra
diumenge que
ve en hospitals
de Lleida

berta puigdemasa

El Liceu reobrirà el dia 22 amb un concert per a plantes
❘ barcelona ❘ El Teatre del Liceu de Barcelona reobrirà les portes
dilluns vinent, dia 22, amb un concert del quartet de corda UceLi
Quartet, organitzat per l’artista conceptual Eugenio Ampudia, en
què les 2.292 butaques de l’aforament estaran ocupades per plantes
que es donaran després a sanitaris. UceLi Quartet interpretarà
Crisantemi, de Puccini, en una acció que tindrà lloc a les 17.00 h
i podrà seguir-se en streaming al web del Liceu.

Emissió a les
pantalles de TV
❘ Lleida ❘ El concert Els 4 Elements, a càrrec de l’arpista
lleidatana Berta Puigdemasa
i el guitarrista Ivan Gràcia,
podrà seguir-se aquest diumenge vinent a les pantalles
de televisió de les habitacions
dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida,
el del Pallars a Tremp i el de
la Val d’Aran a Vielha. Cada
centre hospitalari adaptarà el
sistema televisiu perquè el personal ingressat triï el moment
del dia per gaudir del vídeo del
concert d’uns quaranta minuts.
Coincidint diumenge amb
el Dia Internacional de la Música, Berta Puigdemasa ha

Animen a cantar diumenge l’‘Hallelujah’ de Cohen
❘ barcelona ❘ Amb motiu del Dia Internacional de la Música, diumenge vinent l’Acadèmia Catalana de la Música anima la gent a
sortir a balcons, terrasses i places a les 19.55 h per tocar un instrument, cantar, ballar o fer sonar ben fort la cançó Hallelujah,
de Leonard Cohen, en una acció de sensibilització i per posar en
relleu la capacitat de transformació i acompanyament de la música en la societat.
Ivan Gràcia i Berta Puigdemasa, en el vídeo del concert.

volgut donar inici d’aquesta
forma a la quarta edició del
cicle EntreArpes per “aportar
tranquil·litat a les habitacions
i calma als cors dels pacients
amb aquesta música inspirada en els elements de la naturalesa, així com també com
una mostra d’agraïment a la
tasca del personal sanitari”.

Val a recordar que aquest cicle musical difon l’instrument
de l’arpa clàssica amb diverses
accions artístiques pel territori. Per exemple, el pròxim
dia 10 de juliol Puigdemasa té
previst tocar al centre històric
de Lleida en plena actuació de
l’artista Lily Brik pintant un
mural urbà.

Julio Iglesias cancel·la la gira d’estiu per Espanya
❘ madrid ❘ Julio Iglesias va cancel·lar ahir la gira que tenia previst a
durant els propers mesos a Espanya davant de les restriccions sanitàries per la pandèmia. L’artista tenia concerts programats a Fuengirola, Còrdova, València o el Festival de Cap Roig a Palafrugell.

La Sagrada Família esgota les entrades per a barcelonins
❘ barcelona ❘ La Sagrada Família de Barcelona va esgotar ahir en
menys de cinc hores les 37.750 entrades exclusives i gratuïtes per
a barcelonins per visitar el temple al juliol i agost, sense turistes.

