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CULTURA SUBVENCIONS GASTRONOMIA 

f\{lés de 250.000 euros en ajuts 
per :~:les sales de cine de Lleida 

La gala Michelin 
serà digital i es farà 
el14 de desembre 
1 MADRID I La gala de presen
tació de la Guia Michelin 
Espanya i Portugal serà per 
primer cop digital i es trans
metrà des de la Puerta del Sol 
de Madrid el 14 de desembre, 
encara que estava prevista 
per al30 de novembre. La 
tradicional presentació, que 
reuneix els millors cuiners 
dels dos països, s'ha hagut 
d'adaptar a la .Pandèmia. 

Del ministeri de Cultura~ per compensar els tancaments a causa de la Covid-19 

REDACCIÓ hauran de complir diverses obli
gacions, com les d'acreditar que 
es troben al corrent de compli
ment de les obligacions fiscals 
i amb la Seguretat Social, en el 
cas que haguessin caducat les 
certificacions presentades amb 
la sol·licitud. 

Altres ajuts 

CÒMIC 

Nova col·lecció 
de 'Mortadel·lo 
i Filemó' 

!LLEIDA I El niinisteri de Cultura 
i Esport va fer públics ahir els 
ajuts extraordinaris directes per 
a titulars de sales d'exhibició 
cinematogràfica que beneficien 
un total de 236 sales de l'Estat 
per un import de 10,2 milions 
d'euros. Són aportacions per 
paHiar els perjudicis provo
cats pel tancament a causa de 
la pandèmia de la Covid. A Llei
da, aquests ajuts ascendeixen a 
un total de 254.685 euros que 
es reparteixen entre el Circuit 
Urgellenc (162.685 euros), els 
cines JCA d'Alpicat (58.000 eu
ros}, Screenbox Lleida-Funatic 
(20.000 euros) i Cinemes Guiu 
de la Seu d'Urgell (14.000 eu
ros). En total, 251 sales de cine 
havien sol·licitat aquestes aju
des, que es faran efectives a par
tir de la resolució de concessió 
mitjançant un únic pagament. 

Preparatius e n una sala del Funatic per poder obrir els cines. 

El ministeri de Cultura i Es
port també ha convocat ajuts 
extraordinaris dirigits a les lli
breries independents, amb una 
dotació de quatre milions d'eu
ros, les destinades a la protec
ció de béns declarats Patrimoni 
Mundial, per valor de 470.000 
euros, i les orientades a la pro
moció de l'art contemporani es
panyol, per valor de 638.000 
euros. 

1 MADRID 1 Bruguera llança una 
coHecció amb les millors his
torietes de les 200 aventu
res llargues de MortadeZ.Zo 
i Filemó que el seu creador, 
Francisco lbañez, dibuixa 
des de fa més de 60 anys. 

Els ajuts estan destinats a 
sufragar despeses efectuades 
aquest any 2020 des que es va 

decretar l'estat d'alarma, deri
vats de la crisi de la Covid-19. 
En concret, cobreixen tant els 
costos que siguin conseqüència 
de les mesures sanitàries de pre
venció adoptades, com els desti
nats a afavorir la visibilitat de la 

POLÍTICA CULTURAL MUSEUS 

reobertura dels cines. Els ajuts 
van ser convocats el30 de juliol 
del2020 per la Direcció General 
de l'Institut de la Cinematogra
fia i de les Arts Audiovisuals 
amb un pressupost total de 13,2 
milions d'euros. Els beneficiaris 

També s'han resolt les aju
des a l'organització de festi
vals, amb un augment del20,3 
per cent en el pressupost i 62 
beneficiaris. 

MÚSICA NOGUERA 

Sota el títol Esenciales F. 
Ibañez, la nova coHecció 
naix amb la voluntat de fa
cilitar al lector les aventures 
més memorables d'aquests 
personatges. 

La Generalitat declara per segon cop el 
Museu de Lleida d'Interès Nacional 

_Mor el compositor de 
sardanes Enric Sau ret 

ACN 
I BARCELONA I El Govern, a pro
posta de la consellera de Cul
tura, Àngels Ponsa, va aprovar 
dimarts passat declarar de nou 
el Museu de Lleida, Diocesà i 
Comarcal, com a museu d'In
terès Nacional de Catalunya. 
És la segona vegada que ator
guen a la pinacoteca lleidata
na aquesta categoria oficial 
després de concedir-l'hi el no-

vembre del 2016. Tanmateix, 
tot just tres mesos després, el 
febrer del 2017, els bisbats de 
Barbastre-Montsó i d'Osca van 
interposar recursos contenciós 
administratius davant del Tri
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) per un de
fecte de forma en la declaració. 
L'octubre de l'any passat, el TS
JC va anuHar aquella declara
ció i, llavors, la Generalitat va 

QUI MÉS PATEIX 
EL ALTRACTAMENT 
AL PLANETA 
O ETS TU. 

cot· laborar està a la ten mà. 

començar a tramitar una altra 
vegada aquesta distinció, que 
finalment el10 de juny passat 
passat va rebre el vistiplau de 
la Junta de Museus de Cata
lunya. El Museu de Lleida és 
el primer equipament de fora 
de la província de Barcelona 
a obtenir aquest segell, només 
inferior als tres museus naci
onals: MNAC, MAC i Museu 
de la Ciència i de la Tècnica. 

El senyor 

REDACCIÓ 
!LLEIDA 1 El músic i compositor 
Enric Sauret va morir dime
cres passat als 100 anys. Na
turald'i\ge~ésreconegutcom 
un músic històric de Lleida i, en 
concret, un referent respecte a 
la composició de sardanes. Vir
tuós del contrabaix, també va 
tenir una faceta de professor i 
per les seues classes.de música 
van passar infinitat d'alumnes. 

En el seu record queden compo
sicions per a cobla com Garri
guenca, La crida de Balaguer, 
A les campanes de Tremp, Re
cordo la Maria o Al redós de 
l'Horta, entre d'altres. 

Va fu ndar la cobla Comtal 
de Balaguer l'any 1941 i la co
bla Terra Ferma de Lleida l'any 
1981. Els funerals seran avui a 
l'església parroquial del Sagrat 
Cor. 

Enric Sauret i Gastó 
Músic i compositor 
Morí cristianament el dia 4 de novembre del 2020 
als 100 anys havent rebut els S. S. i la B.A. 
(E.P.R.) 

Els seus afligits, esposa, M. Carme Nou Corfés; fills, Meritxell, Joan i Núria; fills 
polítics, Eduard, Josep M., Lucho; néts, Gerard, Ares; cunyats, Recaredo, Carlos; 
nebots, cosins i fam ma tota. 
En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua els preguen una 
oració per l'etern descans de la seva ànima. Els actes de comiat tindran lloc avui 
divendres dia 6, a les 11 del matí, a l'església parroquial del Sagrat Cor. 

Sala de vetlla B. Tanatori Vell . Balaguer. Av. Pere lli núm. 1, baixos. Balaguer, 6 de novembre del 2020 
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Cercle 
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV. 
Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un fa miliar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte). 

Pqrtidpa-hi i guanya: Pobles de Lleida 
Descobreix-nos els pobles de Lleida enviant-nos fotos a cercle@ 
segre.com, a el del Riu, 6 de Lleida, pujant-les al web o a lnstagram amb 
#cerclelecturafins a 1'11 de desembre. 
Podràs guanyar una de les tres estades a 
l'Hotel Terradets més un passeig en caiac 
gràcies a Zenith Aventura. 
Bases i imatges a segre.com/cercle 

Zeni"th~ 

HOTEL GAS I RO NOM lC 

El guanyados es publicarà el lS de desembre. Amb la col·laboració de l'Hotel Terradets i Zenith Aventura 

Cabó. "La localitat de l'Alt Urgell, situada a la va ll amb el mateix nom, sembla un poble de pessebre", 
comenta el nostre lector Marcel Ribera. 

Sant Llorenç de Montgai. Pont sobre el Segre de la línia de ferrocarri l de la Pobla de Segur, a la 
bonica localitat de la Noguera. @sisco_acosta. 

Aniversari 

Avui el petardete de casa compleix 6 anys. Moltes felicitats, carabruta! 
T'estimem moltíssim. La t ieta i Ninet. 

Figuerola d'Orcau. Poble del Pallars Jussà que pertany al municipi d'Isona i 
Conca Dellà. @neferieb. 

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a SECiRE.com 
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POLÍTICA CULTURAL GUARDONS 

Gala literària de Lleida el 20-N 
' 

a l'Auditori si la cultura 'obré' 
Si segueiX el tancament, els premis Vall verdú i Màrius Torres es resoldran online 
J.B. 
I LLE IDA I Com en la majoria d'àm
bits de la cultura, els premis 
literaris de Lleida continuen 
pendents de l'evolució de la 
crisi sanitària i del tancament 
cultural que s'aplica des de la 
setmana passada a Catalunya. 
Per això, Paeria i Institut d'Es
tudis llerdencs de la Diputació, 
organitzadors dels premis Josep ' 
Vall verdú d'assaig i Màrius Tor
res de poesia, van avançar ahir 
que els guanyadors d'aquest any 
es coneixeran el pròxim 20 de 
novembre, tot i que per a la se
ua concessió es preveuen dos 
escenaris: l'habitual gala literà
ria a l'Auditori Enric Granados, 
amb les limitacions d'aforament 
preceptives o, en cas de conti
nuar l'actual tancament cultu
ral, un acte en línia retransmès 
en streaming pels canals de Ja 
Paeria i la Diputació. 

Piano i recital poètic en l'espectacle de la gala de l'any passat. 

El regidor de Cultura, Jaume 
Rutllant, i el director de l'IEI, 
Joanjo Ardanuy, van reconèi
xer que, "encara que les dades 
epidemiològiques donen peu a 
l'optimisme, l'actual incertesa 
no permet saber en quina si
tuació ens trobarem d'aquí a 
quinze dies, però l'objectiu és 
mantenir d'entrada el format 
tradicional". Tots dos van in
sistir que "la cultura és essenci
al" i que, "per a les institucions, 
també és un deure mantenir les 
activitats". Rutllant va informar 

78 OBRES ORIGINALS 

El XXXVII premi Vallverdú 
d'assaig ha rebut 21 
originals i el XXV Màrius 
Torres de poesia, 57 

que s'han presentat vint-i-una 
obres originals al Vallverdú -la 
mateixa xifra que l'any passat
i cinquanta-set al Màrius Tor
res, vuit menys que el2019. En 
aquest últim cas, val a recordar 
que l'any passat es van superar 
tots els rècords de recepció de 

POLÍTICA CULTURAL CORONA VIRUS 

La consellera Ponsa 
preveu la represa cultural 
a finals de novembre 
Tot i que amb obertura desigual segons el sector 

ACN D'altra banda, Ponsa va anun
ciar que el gruix dels ajuts que 
el Govern destinarà al sector 
cultural es podran sol·licitar a 
partir del dia 11, quan es pu
bliqui la convocatòria. 

poemaris, amb 65 originals a 
concurs, 26 més que el 2018. 
En qualsevol cas, una novetat 
de la gala serà el presentador. 
Després d'anys amb Màrius 
Serra i Martí Gironell com a 
mestres de cerimònia, l'esde
veniment tindrà presentadora, 
el nom de la qual es revelarà en 
els pròxims dies. Anteriorment, 
la periodista de TVE Rosa M. 
Molló va conduir la festa literà
ria del2013, en la 30 edició del 
premi Vallverdú; i la periodista 
de SEGRE Anna Sàez va fer el 
mateix a la del2003, l'última 
edició amb sopar literari. 

Un diàleg líric 
per celebrar les 
25 edicions del 
premi de poesia 
• Ja sigui de forma pre
sencial o en format on
line, els premis literaris 
de Lleida celebraran la 
vint-i-cinquena edició 
del Màrius Torres de po
esia amb l'espectacle En 
el teu nom: diàlegs de 
poemes. Serà un recital 
líric per "posar en relleu 
els 22 guanyadors del cer
tamen" des del1996 (el 
2007 va quedar desert i el 
2008 no es va concedir). 
Quatre actrius (Núria Mi
ret, Núria Casado, Maria 
Àngels López i Marta 
RoseU) posaran la veu a 
un diàleg entre poemes 
dels guanyadors i altres 
del poeta que dóna nom 
al certamen, Màrius Tor
res, en un muntatge amb 
música a càrrec del trio 
de jazz Joana Ce bolla, Jul 
Frayssinet i Ignasi Gonzà
lez. Com ja s'havia anun
ciat, també serà l'any en el 
qual la dotació del guardó 
de poesia s'igualarà amb 
el del Vallverdú d'assaig, 
9.000 euros. 
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MÚSICA 

El festival Orgues 
de Ponent, amb 
noves dates 
1 LLEIDA I Després de l'ajorna
ment del31 d'octubre al3 de 
gener d'un concert a Tremp a 
causa de l'actual situació sa
nitària, el festival Orgues de 
Ponent i del Pirineu va anun
ciar ahir la reprogramació 
al mes de desembre de vuit 
recitals més que estaven pre
vistos aquest mes de novem
bre: el dia 6 de desembre a 
Sant Llorenç de Morunys i la 
Seu d'Urgell, el 7 ~ Puigcer
dà, el13 a Tàrrega i Torres 
de Segre, el 20 a les Borges 
Blanques, el27 a Talarn i el 
29 a la parròquia de Sant Llo
-renç de Lleida. 

LITERATURA 

Premi de recitar 
poesia del Segrià, 
amb 13 inscrits 
I LLEIDA I La segona edició del 
premi de recitació poètica 
convocat pel consell comar
cal del Segrià comptarà amb 
tretze participants: nou a la 
categoria absoluta i quatre 
la juvenil (16 a 25 anys). El 
consell va informar ahir que 
el concurs, que havia de ce
lebrar-se aquesta setmana, 
s'ha ajornat al pròxim 3 de 
desembre al Teatre de l'Es
corxador. Si aquest dia la re
citació no pogués fer-se de 
forma presencial, seria on
line i s'emetria pel canal de 
YouTube del consell. 

I BARCELONA I La consellera de 
Cultura, Àngels Ponsa, va as
segurar ahir que la progressiva 
reobertura de l'activitat cul
tural "no està lluny" després 
de la millora d'algunes dades 
epidemiològiques. En aquest 
sentit, va avançar que en els 
pròxims dies es començarà a 
treballar en la represa junta
ment amb els equipaments cul
turals, musicals i de cine. En 
una entrevista a TV3, Ponsa va 
precisar que d'aquí a dos o tres 
setmanes, a finals de novem
bre, "podríem arribar a tenir 
una certa normalitat", malgrat 
que va advertir que no tots els 
sectors obriran alhora perquè 
"no tots són iguals". 

D'aquesta manera, s'han 
previst ajuts per un total de 3,7 
milions d'euros en prestacions 
directes a professionals; 3,7 
milions per la canceJ.lació d'es
pectacles i activitats culturals i Professionals del teatre i la música es van manifestar ahir davant de la seu de la conselleria de Cultura. 

MANIFESTACIÓ 

Unes 200 persones es van 
concentrar a Barcelona 
contra el tancament cultural 
i per més compensacions 

una altra partida de 4,7 milions 
per despeses estructurals i de 
funcionament. 

Altres ajuts, del total de 17,2 
milions que ha anunciat la con
selleria, ja estan oberts, com els 
2 milions per la programació 
estable 2019-20 i mig milió d'eu-

ros per canceHació de concerts 
o festivals de música. Mentre la 
consellera oferia la roda de pre
msa, prop de dos-centes perso
nes es van concentrar al davant 
de la seu del departament, a la 
Rambla de Barcelona, en contra 
de les restriccions culturals i per 

demanar millors compensacions 
per al sector. Els manifestants 
exhibien pancartes amb missat
ges com "La cultura és benestar. 
Reobertura ja", "No morirem 
de Covid, morirem de gana" o 
"La cultura és més segura que 
el Govern". 
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