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RESTRICCIONS A GIMENELLS, AMB SIS CASOS, I S'AIXECARAN A TREMP I ALPICAT Mor intoxicat 
ala Seua 
l'inhalar gas que 
emetia un grup 
eledrogen 

El toc de queda, més dur i 
s'aplicarà fins al dia 27 en 
dotze municipis de 'Lleida 

Un home de 57 anys 
que feia reformes 

Un veí de la Seu d'Urgell de 57 
anys va perdre la vida dissabte 
a l'inhalar monòxid de carboni 
emès per un generador elèctric 
que utilitzava en les tasques de 
reforma d'un pis de Castellciu
tat. Pel que sembla, treballava 
en una habitació tancada on hi 
havia el generador, alimentat 
de gasolina i encès des de feia 
hores. Una dona que va intentar 
socórrer-lo també va resultar 
intoxicada. 

Autoritzades les 
sortides de menys 
de tres dies a 
les residències 
Els usuaris de geriàtrics poden 
sortir des d'ahir menys de tres 
dies sempre en bombolles de 
convivència i es mantenen els 
cribratges a treballadors i tests 
d'antígens a familiars. 
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Usuaris d'una residènci8de 
la Seu, sortint ahir. 

"Vaig passar de 
córrer quilòmetres 
en bid cada dia a 
no poder fer res'' 
Marc Torrent, un jove de 13 
anys d'Almacelles, explica a 
SEGRE com ha viscut la Covid 
persistent, una patologia que 
afecta entre el lO i el20% dels 
contagiats. 
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Alguaire tindrà dos 
nous edificis per a 
firmes aeronàutiques i 
del sedor aeroespacial 
La Generalitat licita la redac
ció de tots dos projectes i esti
ma en mig milió d'euros la in
versió que serà necessària per 
construir-los. 

COMARQUES I 1 O 

Augmenten les · 
okupacionsde 
cases de l'Horta 
les últimes setmanes 
Els veïns i el PSC asseguren que 
en fins a cinc partides s'han re
gistrat nous casos i el regidor 
de la zona, David Melé, admet 
"un repunt". 

LLEIDA IS 
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DROGUES 

Confisquen 18.000 plantes 
de 'maria' al Solsonès i 
detenen vuit persones 

COMARQUES 112 
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La Generalitat prorrogarà el toc de queda fins al dia 27 i l'endurirà a l'aplic~r-lo a municipis amb 125·casos per 
cada 100.000 habitants, la meitat que el límit actual de 250. Seguirà a la ciutat de Lleida i set localitats lleidatanes 
més, a les quals se n'afegiran quatre on no s'apli_cava aquesta restricció. En canvi, s'alçarà a Tremp i Alpicat. 
···-································· ································-·····································--··---··················· .........• ··············•·•········•································ .... ~ ·····················-······ ........................................................ . .................. ... .............................................................................................................. . 

CORONAVIRUS RESTRICCIONS 

Endureixen el toc de queda i s'aplica a 
dotze munidpis de Lleida fins al dia 27 
Segueix a la capital i set localitats i s'estén a quatre més, _mentre que s'alça en dos 

R. RAMfREZ 
1 LLEIDA I Els tocs de queda segui
ran almenys fins al27 d'agost i 
s'aplicaran en una dotzena de 
municipis lleidatans. La Genera
litat va anunciar ahir una nova 
pròrroga d'aquesta restricció, 
que preveu mantenir durant 
una setmana a partir de diven
dres amb un criteri més dur: 
inclourà a la llista els munici
pis de més de 5.000 habitants 
que tinguin més de 125 conta
gis de Covid-19 per cada cent 
mil habitants, la meitat que el 
límit actual de 250 casos. Sota 
aquestes noves condicions, la 
limitació a la mobilitat continu
arà activa a la ciutat de Lleida i 
set localitats: Almacelles, Bala
guer, Bellpuig, la Seu d'Urgell, 
les Borges Blanques, Mollerussa 
i Solsona. Unes altres quatre se 
sumaran per primera vegada al 
toc de queda mentre que dos el 
deixaran enrere. 

Els municipis d'Alcarràs, 
Guissona, Tàrrega i Gimenells 
i el Pla de la Font se sumaran 
divendres a la llista de municipis 
amb toc de queda. En aquest úl
tim es dona una situació inèdita 
fins ara a les comarques lleida
tanes. No compleix els requisits 
per aplicar-li aquesta restricció, 
a l'estar molt per sota dels cinc 
mil habitants. De fet, té poc més 
d'un miler de veïns i la seua xi
fra de contagis tampoc és gaire 
alta, amb només sis casos actius, 
segons dades de Salut. 

Tanmateix, la Generalitat li 
aplicarà aquesta limitació a la 
mobilitat al considerar-lo "en
voltat" de localitats que sí que 
reuneixen els requisits per al 
toc de queda. 

El seu terme municipal limita 
amb els d'Almacelles i Alcarràs, 
mentre que té el límit provincial 
amb Osca a l'oest. Un total de 
23 municipis a tot Catalunya 
es troben en aquesta mateixa 
situació (vegeu les claus). 

Davant dels municipis on 
s'imposa o es manté el toc de 
queda, Alpicat i Tremp el deixa
ran enrere a partir de divendres. 
Cap d'aquestes dos localitats fi
gura a la nova llista del Govern. 
Val a destacar que les dos figu
raven entre les primeres en què 
la Generalitat va aplicar aquesta 
mesura a Lleida a mitjans del 
mes de juliol, juntament amb la 
Seu d'Urgell i Solsona. 

Igual que en ocasions ante
riors, la pròrroga de les restric
cions s'haurà de sotmetre al vis
tiplau del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). 

Banyistes ahir a la tarda a les piscines de Gimenells i el Pla de la Font. 

Sorpresa i incredulitat a 
Gimenells, amb sols sis contagis 
X. RODRfGUEZ 
I GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT I Ve
ïns de Gimenells es van mos
trar ahir sorpresos i fins i tot 
incrèduls davant de l'anunci 
del toc de queda en aquest 
municipi a partir de diven
dres. "No m'ho puc creure, és 
una barbaritat", va afirmar un 
d'ells, que va assegurar que no 
comprenia el motiu per a im
posició d'aquest confinament 
nocturn. "No tenim contagis", 
va recalcar. 

En la mateixa línia, una ve
ïna, va apuntar que la mesura 
li semblaria bé "sempre que 
la incidència en el poble fos 
alta". De fet, segons les últi
mes dades de la Generalitat, 
només hi ha sis casos actius de 
coronavirus en aquesta locali
tat del Segrià, malgrat que al 
ser un municipi petit aquests 
positius han fet disparar-se 
les taxes i el risc de rebrot era 
ahir de 2.195 punts. 

Unes altres dos veïnes tam
poc podien creure' s que el toc 
de queda s'apliqui al poble, 

Carrers buits a mitja tarda al poble. 

amb els carrers buits a mit
ja tarda. Tanmateix, van va
lorar que "és normal" si als 
municipis veïns s'apliquen les 
mateixes restriccions. D'altra 
banda, una parella va apuntar 
que "ja ens sembla bé", encara 
que van denunciar que en les 
últimes setmanes hi ha hagut 
botellons al poble, per exem-

ple a la zona de la bàscula. En 
la mateixa línia, un altre veí 
va qualificar aquesta situació 
de "vergonya". Per això, va 
assegurar que el toc de queda 
"és una mesura necessària" i 
va afegir que "ens alegrem" 
que s'apliqui al considerar 
que podria ajudar a evitar els 
botellons. 

LA DADA 

CASOS PER 100.000 VEÏNS 

~s el nou llindar a partir del qual 
S

1aplica el toc de queda. Fins ara 
era de 250. 

LES CLAUS 

Havia d'expirar el dia 19 
I Els tocs de queda en municipis 
havien d'expirar dijous/ però la 
Generalitat ha decidit prolon
gar-los una setmana més a par
tir de divendres en el marc del 
Proci cat. 

Criteri cada vegada més dur 
I El toc de queda s'aplica a loca
litats de més de 5.000 habitants 
on la influència de là Covid es 
considera elevada. El criteri per 
determinar això últim és cada 
vegada més dur. A mitjans de 
juny el límit eren 400 casos per 
cada 100.000 hab itants. Dos 
setmanes després va passar a 
250 contagis i/ a partir de diven
dres, es restringirà la mobilitat a 
partir dels 125 casos. 

Mateix horari, d'una a sis 
I La restricció nocturna a la mo
bilitat als mun icipis amb toc de 
queda serà des de la 1.00 fins a 
les 6.00 hores. 

Els 'municipis illa' 
I El toc de queda s'estén també 
a 23 municipis de tot Catalunya 
que no reuneixen els requi 
sits del Govern per aplica r-los 
aquesta restricció, però estan 
totalment o parcialment envol
tats d/altres on sí que es limita 
la mobilitat. A Lleida/ aquesta 
situació es dona al municipi de 
Gimenells i el Pla de la Font. 

Exigeix el toc de queda 
I L:alcalde de Calonge i Sant An
toni (Girona)/ Jordi Soler/ es va 
declarar "indignat/I perquè el 
seu municipi no té toc de que· 
da, una mesura que el primer 
edil considera necessària. 

Cantàbria, sense pròrroga 
I Cantàbria ja no demanarà al 
Tribunal Superior de Just ícia 
d/aquesta comunitat la pròrro
ga del toc de queda, que expi
rarà el 20 dl agost. 
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TECNOLOGIA COMUNICACIONS 

A la recerca d'internet universal 
L'Estat planteja a la UE subvencionar l'accés a la xarxa per satèl·lit en àrees rurals 
¡1 Men era tat Diputacio despleguen a seua Aarxa de fibra òptica 

R. R. 
I LLEIDA I El Govern espanyol plan
teja a la Unió Europea (UE) la 
possibilitat de subvencionar l'ac
cés a internet de banda ampla 
per satèl·lit en zones rurals, allà 
on no arribin els projectes per 
estendre cables de fibra òptica 
ni tampoc hi hagi accés a alter
natives com la telefonia 4G o la 
tecnologia de radiofreqüència 
WiMax. Així ho van confirmar 
fonts del ministeri per a la Tran
sició Ecològica i el Repte Demo
gràfic, que busquen garantir un 
accés universal a internet com 
a mesura per afavorir l'activitat 
econòmica al món rural i evitar 
la seua despoblació. Aquesta 
mesura es planteja mentre la 
Generalitat i la Diputació des
pleguen de forma conjunta la 
seua xarxa pública de fibra òp
tica a les comarques lleidatanes 
i a la resta de Catalunya (vegeu 
el desglossament). 

Una opció allà 
on no arribin 
cables ni altres 
tecnologies 

Els primers contactes entre 
l'Estat i la Comissió Europea 
pretenen evitar que la propos
ta del Govern espanyol pugui 
interpretar-se a BrusseHes com 
una acció del sector públic que 
atempti contra el principi de 
lliure competència. En aquest 
sentit, l'argumentació estatal 
recalca que plantegen facilitar 
l'accés a internet únicament allà 
on no hi ha operadors privats 
que garanteixin un accés de 
banda ampla a la xarxa. Fonts 
del ministeri van afegir que la 
seua proposta tampoc interfe
reix amb el projecte de la xarxa 

Una antena de radiofreqüència de la firma Wlcat a Ja Vall de Boí. 

• Els plans de la Gene
ralitat i la Diputació pre
veuen portar la xarxa 
pública de fibra òptica a 
tots els nuclis de pobla
ció per sobre dels 50 ha
bitants per a l'any 2023. 
Per sota d'aquesta xifra i 
en habitatges disseminats, 
es plantegen alternatives 
com la telefonia de quarta 
generació (4G) i posteriors 
com la SG, que ja arriba a 
més d'una vintena de mu
nicipis lleidatans. Una al
tra opció és la connexió 
de banda ampla per radio
freqüència, que ofereixen 
diferents operadors pri
vats. Pel que fa a l'ADSL 
a través del cable telefò
nic, les seues prestacions 
disminueixen a mesura 
que augmenta la distàn
cia respecte als punts de 
connexió i alguns nuclis 
encara no tenen xarxa de 
telefonia fixa. La proposta 
estatal apunta a un sector 
de la població rural que, 
ara per ara, no està cqbert 
pels plans de la Generali
tat i la corporació provin
cial per estendre l'accés a 
internet. 

MUNICIPIS FISCALITZACIÓ 

de fibra òptica de la Generalitat 
i la Diputació. 

Aquestes iniciatives prenen 
impuls després d'un any i mig de 
pandèmia que ha consolidat la 
tendència a l'alça del teletreball. 
Aquesta pràctica ha beneficiat 
alguns municipis rurals de les 
comarques de Lleida, que han 

Balaguer, amb interventora 
temporal per aprovar el 
pressupost aquest mes 
R.R. 
I LLEIDA I La Paeria de Balaguer 
ha obtingut el vistiplau de la 
Generalitat per incorporar de 
forma temporal Ja seua antiga 
interventora, que va deixar el 
lloc el mes de juliol passat per 
treballar a la Diputació. Durant 
els pròxims dies combinarà la 
supervisió dels comptes de 
l'ajuntament amb la seua ocu
pació a la corporació provincial. 
L'equip de govern d'ERC con
fia que això permeti sotmetre 
aquest mateix mes a l'aprovació 
del ple el pressupost municipal 
per a aquest any, una cosa que 
no podien fer sense el vistiplau 
previ d'Intervenció (vegeu SE
GRE de divendres passat). 

L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal 
(ERC), va explicar que la inter
ventora ha començat a exami-

nar el projecte del pressupost i 
que convocaran el ple tan aviat 
com obtinguin el seu vistiplau. 
Després de la marxa d'aquesta 
professional, va quedar desert 
un concurs per contractar un 
successor. Això va obligar el 
consistori a obrir una altra con
vocatòria, amb la qual esperen 
contractar un nou interventor a 
finals de setembre. 

D'altra banda, el consistori ha 
obtingut de forma temporal l'as
sistència de l'antiga interventora 
i es reserva l'opció d'atorgar de 
forma temporal les atribucions 
d'Intervenció a un membre de 
la plantilla municipal. La nor
mativa només permet fer-ho un 
màxim de 30 dies. El vistiplau 
de l'interventor municipal es ne
cessari també per als pagaments 
de nòmines i de factures. 

vist augmentar el cens amb l'ar
ribada de nous veïns que bus
caven allunyar-se de les aglo
meracions de les grans ciutats. 
Tanmateix, més de cent munici
pis manquen encara d'un accés 
a internet de banda ampla, la 
qual cosa els limita les opcions 
d'atreure habitants. 

INFRAESTRUCTURES OBRES 

El rètol amb el nom d'Alcarràs a la nova rotonda. 

Un gran rètol com a colofó de 
l'obra de la rotonda d'AI.carràs 
I ALCARRÀS! Alcarràs ha instal
lat lletres de gran format que 
componen el nom del municipi 
a la nova rotonda d'accés a la 
localitat. 

Amb aquesta actuació s'ha 
completat la urbanització 
d'aquesta glorieta, que con-

necta l'N-Il i l'L-800. Suposa 
una millora substancial de la 
seguretat en un punt clau de la 
xarxa viària local per on cada 
dia passen uns 15.000 vehi
cles. La 9eneralitat va pagar 
les obres, que van costar més 
d'un milió d'euros. 

COMARQUES I .11 I 

INICIATIVES 

Exposició sobre 
el turisme 
estranger del 
Jussà als 60 
I TALARN I El restaurant Pla de 
Galliner de Talarn acull una 
exposició que rememora els 
inicis del turisme estranger al 
Pallars Jussà als anys 60. Ho 
fa a través d'un lloc pioner a 
la zona, el Càmping Gaset, 
que segons els responsables 
del restaurant "va saber cap
tar" els visitants internacio
nals que "passaven per les 
costes del litoral català". A. 
la mostra es poden veure fo
tografies i textos que mos
tren la història del càmping. 
Aquesta exposició l'han por
tat a terme els historiadors 
Sisco Farràs i Arcadi Casti
lló i l'escenògraf Josep Ros
sell, en coHaboració amb el 
restaurant. 

Campanya contra els 
insectes a les Borges 
I LES BORGES I Les Borges Blan
ques iniciarà en aquesta se
gona quinzena d'agost una 
campanya de fumigació a 
diverses zones del munici
pi per prevenir la prolifera
ció d'insectes i les molèsties 
que poden generar entre els 
veïns. Els treballs comença
ran demà i s'allargaran fins 
a principis de setembre. D'al
tra banda, experts preveuen 
un augment de la població 
de mosca negra després de 
l'onada de calor. 

El Segrià Sec contracta 
cinc joves en pràctiques 
1 LLEIDA I La Comunitat de 
Municipis· del Segrià Sec ha 
obert el procés per contrac
tar cinc joves en pràctiques 
durant mig any, en el marc 
d'uns ajuts de la Generali
tat per fomentar l'ocupació 
d'aquest col·lectiu. 

Ajuntament d'Al picat 

ANUNCI 

En data 4 d'agost de 2021 s'ha 
publicat al BOP de Lleida un anunci 
relatiu a la modificació de l'Ordenança 
general de circulació. 
La modificació s'ha aprovat 
inicialment al Ple de l'Ajuntament del 
26 de juliol de 2021. 
Cosa que es comunica per a general 
coneixement 

~alcalde 
Joan Gilart Escuer 
Alpicat, en data de la signatura 
electrònica 

,. 
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Veïns participen en cartells de pel·lícula 
en una exposició prèvia al os m 
El Festival de Cinema Rural Mostremp va inaugurar di
lluns l'exposició Autèntics. Cartells de Cine, de l'Associa
ció Fotogràfica del Pallars, amb veïns de Tremp integrats 
a cartells de peHícules com El Padrí o Titanic. 

Un incombustible Tom Jones presenta el 
seu últim treball a I'Starlite Marbella 
L'incombustible Tom Jones, que acaba de fer 81 anys, va 
oferir dilluns el seu únic concert d'aquesta temporada a 
Espanya, a l'Starlite Marbella (Màlaga), on va arribar amb 
el seu últim treball, Sourrounded by Time. 

Visita guiada per la Mitjana per conèixer 
de prop les plantes del bosc de ribera 
La Mitjana de Lleida va acollir diumenge la visita guiada 
Les plantes del bosc de ribera per donar a conèixer les 
varietats que creixen al parc, un espai que també es va 
convertir en refugi climàtic durant l'onada de calor. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dimecres, 18 d'agost del2021 

Llorenç Llop, soci fundador de Verit Fruit amb Joaquima Alemanya, amb les melmelades premiades. 

Melmelades de medalla a la Noguera 
Les melmelades artesanes de 
Verit Fruit, de Bellcaire d'Ur
gell, ja sumen tretze reconei
xements internacionals després 
de rebre dos medalles de bronze 
en el certamen The Dalemain 

World Mermelade Awards. 
Concretament, s'ha premiat la 
melmelada de taronja amarga i 
la de llima amb safrà del Mont
sec. L'empresa, que es va crear 
fa vuit anys de la mà de Llo-

renç Llop i Joaquima Alemany, 
acumula en només un any deu 
premis internacionals. A més, 
al setembre la firma té previst 
obrir la seua primera botiga a 
Barcelona. 

Brodat reivindicatiu amb 'Volem fer saber' als carrers de la Seu d'Urgell 
L'ajuntament de la Seu d'Ur
gell va presentar ahir la cam
panya Volem fer saber creada 
per l'artista Sandra March en 
col-laboració amb Integra Pi-

rineus, per revertir el paper 
que històricament s'ha donat 
a l'activitat de cosir. Es podran 
veure als carrers de la ciutat fins 
a mitjans de setembre pancar-

tes amb els missatges que han 
brodat usuàries d'Integra Piri
neus. Compta amb el suport de 
la Merceria Cal Bundancieta, la 
Diputació i l'IEI. 

ARlES 21 -111 I 19-IV. CANCER 21-VII 22-VII. BALANÇA 23-IX I 22-X. CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Continueu amb els plans originals i es 
presentarà una oportunitat. Useu la 

No molesteu un amic o familiar. Si al
guna cosa no està bé, arregleu-la vos-

Mantingueu les emocions en lloc segur. 
Enfoqueu-vos en el creixement personal 

Feu una llista del que voleu fer i acabeu 
una cosa alhora. Pareu atenció als de-

vostra capacitat per fer-vos-en càrrec i obtindreu 
el suport necessari. 

altres mateixos. Baseu-vos en experiència i co
neixements per fer les coses a temps. 

i les millores físiques i millorareu la moral i gua
nyareu confiança. 

talls i no deixeu res a l'atzar. Un canvi ajudarà a 
viure més còmodament. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Tindreu una visió estreta quan es tracti 
d'obtenir el que voleu. la vostra capa-

citat per descobrir el que us cal per avançar està 
posada en l'objectiu. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Una oportunitat d'associació sembla 
interessant, però feu les preguntes per-

tinents i obtingueu el que voleu per escrit. Algú 
mira d'enganyar-vos. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Agafeu-vos un moment per considerar 
com utilitzar el temps i els diners efici-

entment. Provar de superar algú pot convertir-se 
en una empresa costosa. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Un canvi us donarà impuls. Ja sigui que 
feu una jugada, redecoreu o feu més 

còmode el vostre espai, l'impacte que tindrà 
alleujarà l'estrès i us farà feliços. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI. 
Controleu les finances. Reviseu despe
ses i considereu què podeu reduir. Ocu-

par-se d'aquests assumptes per adaptar-los al 
vostre estil de vida alleujarà l'estrès. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Reunir informació d'una font confia ble 
us ajudarà a evitar que algú persuasiu 

o manipulador s'aprofiti de vosaltres. No perme
teu que ningú us menyspreï. 

AQUARI20-I I 18-11. 
Obtindreu una percepció fascinant de 
les solucions que ajudaran a fer millores 

de salut. econòmiques o contractuals. No per
meteu que ningú prengui la iniciativa. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Busqueu els millors i treballeu-hi de 
costat per defensar la causa que voleu 

ajudar. La vostra aportació i entusiasme us duran 
a nous començaments i millors amistats. 

cfarre
Resaltado



SEGRE 
Dimecres, 1 B d'agost del2021 

EXPOSICIONS 
I GALERIES 
MUSEU DE CERVERA. CERVERA. 

Dones: Ficcions i realitats. La 
complicada relació entre els mo
dels de feminitat normatius i la re
alitat. Fins al S de setembre. 

SANT DOM~NEC. LA SEU D'URGELL. 

40 anys d'lncasòl. Mostra itinerant 
amb motiu dels 40 anys com a prin
cipal agent de desenvolupament 
urbà de Catalunya. Oberta fins a 
1'11 de setembre. 

FUNDACIÓ GUINOVART. AGRAMUNT. 

Guinovart després de Guinovart. 
Mostra que vincula l'obra de Guino
vart a la de Jordi Alcaraz, Frederic 
Amat, Alfons Borrell, Josep Maria 
Camí, Tono Carbajo, German Con
setti, Jordi Fulla, Antoni Llena, Anna 
Llimós, Laia Noal i Guillermo Pfaff. 
Fins al12 de setembre. 

MUSEU DE LLEIDA. SANT CRIST, 1. 

Les guerres a Catalunya entre 
1635 i 1714. Una trentena de 
gravats i el quadre Setge d'Alguai
re recentment adquirit pel museu 
conformen aquesta mostra. Fins al 
12 de setembre. 

MUSEU D'ART JAUME MORERA. LLEIDA. 

Plàstica i poesia. Cristòfol-Vila
dot i Nou plast poemes. Diàleg 
creatiu entre els dos artistes i la pri
mera publicació de poesia experi
mental. Fins al 3 d'octubre. 

BIBLIOTECA PÚBLICA. LLEIDA. 

Tipus d'eines d'impremta. Mostra 
que reuneix objectes procedents 
de l'antiga impremta Petanàs i do
cumenta una part de la història de 
la impremta a la Lleida del s. XX. 
Fins al31 de desembre. 

FUND.SORIGUÉ. PLANTA. COMPLEX LA 
PLANA DEL CORB, C ·12, KM 162. 

In the beggining was ... La prime
ra exposició permanent a Europa 
de l'artista japonesa Chiaru Shiota. 
Permanent. 

'El Solsonià', M. de Solsona. 

SOCIETAT Agenda 

AVUI RECOMANEM 

Arranca la desena 
edició del festival de 
cine rural Mostremp 

19.00 
TREMP. 
CINEMA 
LA LIRA. 

La capital del Pallars Jussà inaugura avui 
la desena edició del festival de cine rural 
Mostremp amb una actuació teatral a càr
rec de la companyia A Galet, que donarà 
pas a la presentació del certamen (19.30), 
en un acte introduït per Ferran Castells i 
Magda Borrell. Posteriorment (20.00), el 
certamen, que se celebrarà fins al dia 22 i 
que comptarà amb una agenda plena d'ac
tes, oferirà la seua primera projecció amb 
el film Al most Ghosts. 

Tremp acollirà el festival de cine fins diumenge. 

MUSEUS 
LLEIDA 

TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653. 
www.turoseuvella.cat. 
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL. 
Sant Crist, 1. 973 283 075. 
DIPÒSIT DEL PLA DE L'AIGUA. Múrcia, 10. 
973 211 992. 
MUSEU DE L'AIGUA. Av. Miquel Batllori, s/n. 
973 211 992. 
MUSEU DE L'AUTOMOCIÓ RODA RODA. 
Santa Cedlia, 22. 973 212 635. 
MUSEU D'ART JAUME MORERA. Major, 31 . 
973 700419. 
MUSEU D'ART MORERA. Exposicions tem· 
porals. Av. Blondel, 42.973 700 419. 
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394. 
CENTRE D'ART LA PANERA. Pl. de la Panera, 
2. 973 262 185/973 700 399. 
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de Gardeny, 
s/n. 973 700 319. 

AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart. Pl. 
del Mercat s/n. 973 390 904. 

AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual 
lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718 
/973 391 089. 

ALMACELLES. Museu d'Arquitectura I 
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001. 

ARTESA DE LLEIDA. Museu Local Arqueològic. 
Castell, 3, 973 167 162. 

ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, S. 973 400 013. 

BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl. Comtes 
d'Urgell, 5. 973 445 194. 

BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra. 
C-14, km 134.973 462 731. 

TORREBESSES. Centre d'interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vil eta, 11. 646 322 000. 

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d'Oiivart,7. 619 972 250. 

CASTELLDANS. Museu de l'Oli i del Món 
Rural. Empit, 9. 973 120 002. 

LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu Hidroelèctric 
de Capdella. Carrer Únic s/n. 973 663 001 . 

CERVERA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115. 973 533 917. 

COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer 
del Roser s/n. 973 383048/636 417678 

o cur 
00 e 

EXPOSICIONS 

11.00 
ESTERRI D'ÀNEU: ECOMUSEU DE LES VALLS. 

'Tota pedra fa paret' 
L'Ecomuseu de les Valls acull Tota 
pedra fa paret. La pedra seca a Cata
lunya, una exposició sobre la tradici
onal construcció al territori. Oberta 
fins a 1'1 de setembre. 

PRESENTACIONS 

19.00 
TÀRREGA. PL. DELS COMEDIANTS. 

Fira Tàrrega 2021 
La directora artística de la FiraTàr
rega 2021, Anna Giribet, ofereix 
aquesta tarda un repàs als contin
guts artístics del certamen, que 
tindrà lloc del 9 al1 2 de setembre i 
inclourà uns cinquanta espectacles. 

SORTIDES 

19.00 
FULLEDA. SALA DE FULLEDA. 

Visites i història en natura 
Les Garrigues celebra la primera 
caminada a les trinxeres i nius de 
metralladores en un recorregut que 
inclou els municipis de Fulleda i 
l'Espluga Calba. S'estima que el re
corregut, amb inici a la Sala de Fu
lleda, sigui d'uns quatre quilòmetres 
aproximadament. 

COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures 
sala lfmit k-t. Carrer de la Unió, 1 O. 973 
383048/636 417678 

ESTERRI D'ÀNEU. Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu. Camp, 20·24. 973 626 436. 

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 370 035. 

GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl. Vell· 
Pià, 1. 973 551 414. 

ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu, 
7. 973 665 062. 

LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11. 
973 575 084. 

LLES SUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall 
d'Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 

MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals 
d'Urgell. Av. Jaume I, baixos. 973 603 997. 

MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper. 
Ferrer i Busquets, 90·92. 9li 606 210. 
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493. 
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av. 
Catalunya, 11 . 973 460 08S. 
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661. 

Participa-hi a lnstagram amb el #cerclelectura 

Publicarem les fotos al suplement lectura i cada trimestre 

escollirem la millor, que ¡uanyarà un dinar par a dos persones 

al Parador del Roser de Ueida. 

GUIA I 33 I 

ESCENES 

19.00 
SOLSONA. PL. DE LA CATEDRAL. 

L'AIMS surt al carrer 
Emmarcat en el 20 AIMS Festival, 
estudiants de l'Acadèmia Interna
cional de Música de Solsona (AIMS) 
ofereixen al púb lic 30 minuts de 
música de cambra a l'aire lliure. 

21.30 
BALAGUER. PL. DEL TEATRE. 

Humor a Balaguer 
La capital de la Noguera recupera el 
seu cinquè cicle de monòlegs amb 
l'actuació d'Asaari Bibang, l'actriu i 
còmica nascuda a Guinea, en la qual 
reivindicarà els estereotips i les di
ferències socioculturals. L'activitat 
està inclosa al programa Nits d'Estiu 
a Balaguer. 

Envieu els actes d'agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a 
SEGRE.com 

SALÀS DE PALLARS. ClAC. Botigues museu. 
De les Escoles, 2. 973 676 266/973 676 003. 
LA SEU D'URGELL. Museu Diocesà d'Urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 3S3 242. 
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101. 
TÀRREGA. Museu Comarcal de l'Urgell. 
Major, 11 . 973 312 960. 
TREMP. Museu Comarcal de Ciències Naturals. 
Passeig del Vall, 13. 973 653 470. 

TUIX~N. Museu de les Trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030. 

VIELHA. Museu dera Val d'Aran. Major, 26. 
973 641 815. 

CASTELLS 

Informació i reserves al te lèfon: 
973 402 045. www.castellsdelleida.com 
CASTELL DE MONTSONIS (Noguera). 

CASTELL DE MONTCLAR (Urgell). 

CASTELL DE FLOREJACS (Segarra). 

CASTEll DE LES PA LLARGUES (Segarra). 

CASTELL DE MUR (Pallars Jussà). 

CASTELL DE VICFRED (Segarra). 

CASTELL D'ARBECA (Garrigues). 

LECTURA 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
segre.com 
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