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els cines JCA Alpicat, tancats ahir i amb el pàrquing desert.

amaDo forrolla

J.b.
❘ lleiDa ❘ Els equipaments cultu-
rals de Lleida van viure la jor-
nada d’ahir amb incertesa da-
vant dels dubtes de si continuem 
desescalant el confinament pel 
coronavirus o, al contrari, fem 
marxa enrere enmig de decrets 
de la Generalitat en un sentit i 
resolucions judicials en el con-
trari. Així doncs, els primers 
a prendre una decisió dràstica 
van ser les sales de cine JCA 
Alpicat, del Grup Principal, i 
el centre cultural CaixaForum 
Lleida, que van anunciar el tan-
cament fins que la normativa 
i la situació sanitària permeti 
reobrir al públic.

Per la seua part, tant el Museu 
de Lleida com el Museu d’Art 
Morera –tancats ahir com cada 
dilluns– obriran avui si no hi 
ha ordres contràries d’última 
hora. De fet, el decret del Go-
vern de diumenge establia com 
a excepcions al reconfinament 
dels equipaments culturals el 
cas dels museus i biblioteques. 
Jesús Navarro, director del Mo-
rera, va explicar: “En principi 
tenim pensat obrir, però amb 
l’aforament del 30 per cent i 
les visites individuals o d’uni-
tats familiars com a l’inici de la 
desescalada.” 

Des del Museu de Lleida tam-
bé es va informar que avui obri-
rà portes i va lamentar alhora 
l’anul·lació d’activitats com les 
visites dramatitzades o el cicle 
de cine a la fresca. Per la seua 
banda, la Biblioteca Pública sí 

‘escalada’ cultural a lleida
Els cines JCA Alpicat i CaixaForum, primers equipaments a tancar al públic 
|| Museus i biblioteca segueixen oberts, i la Seu Vella, a l’expectativa
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que va obrir ahir al públic i ho 
continuarà fent avui en l’horari 
habitual, però ja només amb el 
servei de recollida d’encàrrecs. 

Per la seua banda, la direc-
tora, Antònia Capdevila, va 
lamentar que precisament ahir 
tenien previst posar en marxa la 

majoria de serveis de l’equipa-
ment en una fase més de la de-
sescalada. “Però ara fem marxa 
enrere, i més amb els problemes 
de personal ja que tenim treba-
lladors de fora del Segrià i de 
municipis de la comarca que no 
estan reconfinats”, va comentar 
Capdevila.

També estan a l’expectativa 
per aquest tipus de problemes 
laborables a la Seu Vella. El di-
rector del Turó, Joan Baigol, 
esperava ahir no només per si 
avui es podrà reobrir el princi-
pal monument de Lleida sinó 
també per si s’hauran de suspen-

dre les actuals obres de restau-
ració. “La majoria de treballa-
dors d’una de les empreses són 
de València i els de l’altra vénen 
de fora del Segrià”, va recordar 
en aquest sentit Baigol. De fet, 
ahir (dia de festa del monument) 
ja no van venir.

I la galeria Espai Cavallers, 
amb l’exposició de Lily Brik 
oberta fa tot just una setmana, 
també estava a l’expectativa. La 
seua responsable, Roser Xandri, 
va assegurar que, “sobretot per 
respecte al treball de l’artista, 
avui obrirem al públic, encara 
que amb cita prèvia”.

obreS de reStAurACió
els treballs de restauració a 
la Seu Vella, en l’aire ja que 
treballadors i tècnics vénen 
de fora del Segrià

el ‘reConfinAment’

Equipaments tancats
z Caixaforum lleida i els cines 
JCa alpicat del Grup Principal.

Museus
z el museu de lleida obrirà avui 
però ja ha anul·lat les visites dra-
matitzades o el cine a la fresca. el 
morera també obrirà, encara que 
amb reducció d’aforament i visi-
tes individuals o familiars.

Biblioteca Pública
z  es manté obert però única-
ment per al servei de recollida 
d’encàrrecs.

Turó de la Seu Vella
z a l’expectativa de si pot obrir el 
monument i reprendre les obres 
de restauració.

el sector del llibre de lleida 
cancel·la el Sant Jordi 
d’estiu del 23 de juliol
Hi haurà activitats segons la situació sanitària

llibreries diada

Sant Jordi multitudinari a lleida el 2019, que ara no es repetirà.

❘ lleiDa ❘ Des que la setmana 
passada llibreries i editorials 
de Lleida van rebutjar la idea 
d’un Sant Jordi d’estiu unitari, 
concentrat en un espai de l’Eix 
Comercial, molts ja es temien el 
pitjor. El nou confinament de la 
capital del Segrià, amb la incer-
tesa afegida de les resolucions 
judicials en aquest sentit, van 
acabar ahir per donar el cop de 
gràcia a la diada del proper 23 
de juliol, que havia de ser l’al-
ternativa estiuenca per pal·liar 
d’alguna manera l’anul·lació de 
la tradicional citació literària de 
l’abril. Així, cinc llibreries de 
Lleida (Caselles, Abacus, Genet 
Blau, La Sabateria i Associació 
Bronca) i quatre editorials (Pa-
gès Editors, El Jonc, Mosaics 

Llibres i Fonoll de Juneda) van 
publicar ahir un manifest en què 
anunciaven la cancel·lació de la 
festa del llibre i la rosa a la ca-
pital del Segrià, prevista per a 
la setmana que ve a la resta de 
Catalunya. 

Això sí, van remarcar que “si 
la situació sanitària ho permet, 
aviat anunciarem una progra-
mació conjunta, amb activitats 
digitals i físiques”. El comunicat 

maGDalena altiSent

també va animar la comunitat 
lectora a donar suport al Sant 
Jordi d’estiu a Lleida, i al sector 
del llibre durant tot l’any. 

En aquest sentit, van recla-
mar que, “si teníeu pensat ad-
quirir un llibre aquest Sant Jor-
di d’estiu, si us plau, no deixeu 
de fer-ho. Ens podeu trobar a 
internet i, si es pot, als nostres 
establiments”. Van destacar 
que “sigui quin sigui el canal de 

compra que escolliu, us animem 
a donar suport al teixit local, 
perquè la comarca del Segrià se-
rà l’única que no podrà celebrar 
el Sant Jordi d’estiu en igualtat 
de condicions”. 

Finalment, van insistir a apel-
lar “a les institucions locals i na-
cionals perquè donin suport de 
manera decidida a la cultura en 
general i al sector del llibre en 
particular”.

llibrerieS i editoriAlS
Comunicat conjunt de  
cinc llibreries i quatre 
editorials anul·lant la  
diada per la pandèmia

alerten de la 
“devastació” al 
sector musical

música

❘ barCelona ❘ L’Acadèmia Cata-
lana de la Música va alertar 
ahir del nivell de “devasta-
ció” de la música en viu per 
la crisi del coronavirus i va 
lamentar que la situació del 
sector és “encara més crítica 
que mesos enrere”. A través 
d’un comunicat, l’entitat va 
desconfiar de la “imatge de 
certa recuperació” i va indi-
car que més del 95% de l’acti-
vitat del sector ha estat i con-
tinua cancel·lada. Va reiterar 
a més el malestar “davant de 
l’estigmatització dels espec-
tacles musicals com a activi-
tats d’alt risc mentre que la 
resta de sectors econòmics 
comença a recuperar una cer-
ta normalitat”.

torna el cine a 
mollerussa al cap 
de quatre mesos

projecció

❘ molleruSSa ❘ La sala d’actes 
del Centre Cultural de Mo-
llerussa acollirà divendres 
que ve la primera projecció 
d’una pel·lícula després de 
quatre mesos. El Circuit Ur-
gellenc va anunciar ahir que 
es projectarà la cinta La in-
nocència en el marc del ci-
cle Gaudí de cine en català. 
L’òpera prima de Lucía Ale-
many, pel·lícula revelació a 
l’última edició dels premis 
Gaudí i Goya, es projectarà 
a les 22.00 hores. Mollerussa 
se sumarà així als cines Ma-
jèstic de Tàrrega, Armengol 
de Bellpuig i Casal d’Agra-
munt, que ja exhibeixen 
films des del juny.

Concurs de 
fotografia a  
la vall fosca

convocatòria

❘ la torre De CaPDella ❘ L’ajunta-
ment de la Torre de Capdella, 
al Pallars Jussà, va convocar 
ahir la setzena edició del con-
curs de fotografia Indrets de 
la Vall Fosca, dotat amb més 
de 1.300 euros en premis. 

Amb l’objectiu de promo-
cionar la fotografia i difondre 
aquesta àrea natural al llarg 
de tot l’any, el certamen esta-
bleix quatre categories: pai-
satges o llocs de la vall Fosca, 
treballs o activitats tradicio-
nals que es desenvolupin a 
la zona, pobles o elements 
del patrimoni i fauna i flo-
ra autòctona. Podeu trobar 
més informació a la pàgina 
vallfosca.net.
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