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Balagueres 
reuniraamb 
una fabrica 
per queixes de 
males olors 

La Pobla presenta al·legacions 
a una nova línia d 'alta tensió 

El paer en cap de Balaguer, Jor
di lgnasi Vidal, va explicar ahir 
que properament tornaran a 
parlar amb els responsables 
de la fabrica d'adobs que hi ha 
a la carretera d'Ager i de la que 
darrerament s'han queixat di
versos ve"ins a través de les xar
xes socials per les males olors 
que genera. Vidal va explicar 
que aquesta qüestió ja se li va 
plantejar quan va accedir per 
primer copa l'alcaldia i que lla
vors es va parlar amb la fabrica 
i es va comprovar que tot era 
correcte. Sí que es va detectar 
un component que podría ser 
el causant de les males olors i 
finalment es va "resoldre". Co
neixedor de les queixes que 
han plantejat alguns ve'ins els 
darrers dies, Vidal va dir que 
tornaran a parlar amb la fabri
ca per s1 han fet algun canví en 
els components i va dir que des 
de I'Horta també es rep alguna 
queixa de forma recurrent. 

La Pobla de Segur ha decidit 
presentar aHegacions al 
Govern per intentar frenar 
la línia electrica d'alta 
tensió que connectaria el 
pare solar Llau deis Juncs, 
a Jsona, amb la subestació 
que tenen al municipi. 

la Pobla d_e Segur 
REDACCIO 

l'Ajuntament de la Pobla de Se
gur ha optat per presentar un 
recull d'aHegacions al Govern de 
la Generalitat de Catalunya per 
un projecte d'actuació específica 
d'interes públic en sol no urba
nitzable que afecta el seu terme 
municipal. 

En concret, es tracta d'una lí
nia electrica d'alta tensió que, 
si s'acabés fent, connectaria un 
pare solar anomenat Llau deis 
Juncs instal·lat al municipi d'lsona 
i Conca Delia amb la subestació 
que hi ha al municipi de la Pobla 
de Segur. 

El projecte que es vol dur a 
terme a la zona el lidera !'em
presa Energies Renovables Ter-

FOTO: Núria castells/ Anaven de Barruera a Areny 

Un ramat de prop de 2.000 
ovelles ralentitza el transit a 
la carretera de la Vall de Boí 
Un ramat de gairebé unes 2.000 
ovelles de Casa Pubill va ter ahir 
dimecres la trashumancia de 
Barruera fins a Areny. Aixo va 
obligar a ralentitzar el transit 
a la carretera de la Vall de Boí, 
on es van formar cues de cotxes 
de fins a dos quilometres. En 
aquest sentit, el pas del bestiar 
va estar controlat pels Mossos 
d'Esquadra. Cal recordar que les 
ovelles baixen de la muntanya 

de Barruera on han passat prop 
de dos mesos i ara tornen a les 
pastures d'Areny. 

En aquest sentit, cal tenir en 
compte que el ramat de Pubill és 
deis pocs que encara fan la tras
humancia a peu, normalment 
sense incidencies, pero ahir di
mecres coincidint amb l'allau de 
turistes a la zona, van provocar 
!largues retencions a la carrete
ra. 

FOTO: Aj. Pobla/ L'impulsa !'empresa Energies Renovables Terra Ferma 

ra Ferma SL i preveu que la línia 
afecti el terme de la Pobla de 
Segur i, conseqüentment, el De
pártament d'Acció Climatica, Ali
mentació i Agenda Rural i el De
partament d'Empresa i Ocupació 
de la Generalitat han demanat a 
I'AJuntament de la Pobla de Segur 
un informe tecnic sobre aquestes 
afectacions. 

Una vega da estudiat tot el pro-

jecte, el consistori ha emes un in
forme desfavorable per diverses 
raons. 

D'aquesta manera, el motiu 
principal és que el recorregut 
proposat entre la SET Llau deis 
Juncs i la SET Pobla de Segur el 
Pla especial del Panta de Sant 
Antoni que prohibeix la construc
ció de noves línies d'alta tensió 
d'energia electrica en tot l'entorn 

del panta. Una zona que, a més, 
forma part del Geoparc Orígens, 
per la qual cosa compta amb un 
cert nivell de protecció. 

D'altra banda, cal. tenir en 
compte que el projecte també 
preveu la construcció d'una torre 
situada en una zona considerada 
inundable per estar prop del riu 
Noguera Pallaresa, i un altre su
port que no respecta la reserva 
viaria en sol no urbanitzable que 
marca el plantejament urbanístic 
vigent. 

PRO POSTES 

Per tot aixo, des de I'Ajunta
ment de la Pobla de Segur pro
posa diverses alternatives al pro
jede que proposen. En primer 
lloc, consideren que seria millor 
que el projecte aprofités les lí
nies ja existents al municipi. Així 
mateix, defensar que s'han de 
soterrar aquestes línies i, final
ment, defensen que el pare solar 
es connecti amb la subestació de 
Tremp, ja que geograficament és 
més a prop i requeriría un recor
regut de línia més curt. 

Crida a- mobilitzar-se en rebuig a 
l'autorització ambiental de Tracjusa 
Junts per Juneda i Borges per la 
República han expressat el seu re
buig a la ratificació de l'autoritza
ció ambiental atorgada al projec
te de Nova Tracjusa per part del 
Departament d'Acció Climatica, i 
emplacen la ciutadania a mobilit
zar-s'hi en contra. Tot i l'anunci de 
la conselleria en relació amb les 
millores tecnologiques que incor
poraría el nou projecte promogut 
per Gestió Agroramadera de Po
nent, els dos grups republicans 
denuncien que la proposta se
guiría mantenint la gasificació de 
Combustibles Derivats de Resi
dus. En aquest sentit, assenyalen 
que "es continuen contravenint" 
directives comunitaries que con
sideren "incineració" la gasifica
ció per tractar res idus. 

El portaveu del Grup Munici
pal de Junts i Juntes per Juneda, 
Josep Mateus, remarca que la ra
tificació de l'autorització ambien
tal al projecte de Nova Tracjusa, 
previst en aquesta població de les 
Garrigues, "incompleix els objec
tius i les línies estrategiques de la 
nova política ambiental de lluita 
contra el canvi climatic, emissions 
i tractament de residus". Es con-

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de la planta de Tracjusa 

travenen les normatives de rang 
superior i les propiament fixades 
per la Generalitat, incomplinf els 
objectius i les decisions preses en 
la lluita contra l'escalfament glo
bal", afegeix. 

Segons, Josep Farran, porta
veu del grup municipal de Bor
ges per la República, "aquesta 
ratificació suposa, a la practica, 
un incompliment flagrant de la 

moratoria d'infraestructures d'in
cineració de residus", anunciada 
per la consellera Teresa Jorda en 
la sessió plenaria del Parlament 
del 3 de novembre de 2021. 

lnsisteixen en la necessitat 
d'un treball conjunt entre I'Ad
ministració i el sector ramader, 
amb "una aposta clara per trac
taments adoptats en pa'isos com 
ara Alemanya. 
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Els vestits del segle XIX al Pallars 
La Vall Fosca recull en una mostra la indumentaria tradicional 
Capdella 
MARTA LLUVICH (ACN) 
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La roba és una de les peces que 
s'aprofitava més durant el segle 
passat. Primer com a vestit de 
mudar, després per ús diari, per 
fer peda~os i finalment per fer 
draps. Aquest fet unit a la seva 
fragilitat fa que sigui difícil tro
bar indumentaria utilitzada a la 
Vall Fosca, al Pallars Jussa, du
rant el segle XIX, que són les que 
mostra l'exposició 'Enfilem l'agu
lla'. Albert Sangenís, comissari 
de l'exposició, ha explicat que la 
mostra vol recuperar peces, pre
servar la cultura popular i animar 
a les persones a tornar a ter ser-• 
vir la roba tradicional. Una soca 
(sabata), una butxaca de dins o 
un sac (jaqueta de dona) són al
gunes de les peces que es poden 
veure a la mostra. Entre les peces 
originals que s'exposen, destaca 
un sac, pe~a de vestir femenina 
que correspondria a !'actual ja
queta, datat sobre el 1900, i fet 
amb llana fina merina. Proce
deix de casa Antema de la Plana 
de Mont-ros i possiblement el va 
fer servir una repadrina en el seu 
casament. Destacar també, la ca
pa de cerimbnia, teta amb drap 
de llana negra, que es feia servir 
durant les celebracions (batejos, 
missa del gall. .. ). Prové de casa 
Benet de Castell-estaó. Pel que fa 
al cal~at destaquen les avarques, 
les sipelles, els socs, les soquetes, 
les soques i les espardenyes.De 
peces també destaca el mobilia
ri com caixes de núvia, baüls de 
viatge o calaixeres de fusta molt 
treballades. Ramon Violant i Si
morra, sastre i etnograf, va do
cumentar bona part de les peces 
de la indumentaria tradicional del 
Pallars que han estat el punt de 
partida del projecte de recerca. 

FOTO: Marta Lluvlch (ACN) 1 L'exposició, amb el títol "Enfilem l'agulla", recupera peces i vol preservar la cultura popular del Pallars 
---·---------· 

FOTO: M. Ll (ACN) 1 Ha set difícil trobar indumentaria d'aquesta epoca FOTO: Marta Lluvlch (ACN) 1 Es mostra el vestit masculí i el femení 

Aren y de Noguera acull a 
finals de mes la l3a Jornada 
Cultural de la Terreta 
La població d'Areny de Nogue
ra acull el 27 i 28 d'agost la 13 
Jornada Cultural sobre la Terre
ta. La jornada es fara a l'església 
parroquial de Sant Martí. 

Els actes comen~aran el dissab
te 27 d'agost amb una ponencia 
amb el títol "Un recorregut pel 
patrimoni cultural de la Terreta", 
a carrec de Josep Sansalvador, 
de I'Arxiu Gavín (Centre de Do-

cumentació de Cultura Popular 
i Religiosa de Catalunya). Aquell 
mateix dia es presentara el poe
mari "Mantel! blau", d'Edicions 
Foment, de Montse Cercós Fa
rreny. 

A la tarda es fara una taula 
rodona sobre transició energé
tica i territori. Estara moderada 
per l'enginyer industrial Antoni 
Plans. 

Renoven les 
calderes de 
llescola de la 
Vall de Boí 
~Ajuntament de la Vall de Boí 
(Alta Ribagor~a) ha renovat les 
calderes de calefacció i aigua ca
lenta sanitaria de l'escola infantil 
i primaria. ~actuació ha tingut un 
cost d'uns 10.000 euros i permet 
millores les condicions climati
ques del centre educatiu. Les no
ves calderes són més potents i 
més eficients energeticament. 

FOTO: AJ,VIII Dt Bof 1 L'Ajuntament ha invertit 10.000 euros 

nsegu
Resaltado



18 COMARQUES 1 DIJOUS 18 D'AGOST DE 2022 

Cremen 
500 metres 
quadrats de 
matolls a Tremp 

FOTO: Bomb r / l'helicopter 
bombarder apaga el toe a Tremp 

Els efectius deis Bombers de la 
Generalitat van treballar ahir 
en un incendi de vegetació que 
es va originar al ca mí Vell de Ta
larn, a Tremp. En aquest sentit, 
el cos va rebre l'avís del foc pocs 
minuts abans de tres quarts 
d'una de la tarda i, en aquest 
sentit, van activar tres dota
cions terrestres i un mitja aeri, 
l'helicopter bombarder. Quan 
van arribar allloc deis fets, van 
comprovar que l'incendi estava 
cremat matolls i van procedir a 
la seva extinció. El foc va cre
mar una superficie aproxima
da de 500 metres quadrats de 
vegetació. D'altra banda, a les 
19.57 hores va haver-hi un pe
tit incendi de rostolls al muni
cipi d'Artesa de Segre, que van 
extingir amb rapidesa. 

Rescaten una 
excursionista 
ferida lleu ·a 
11 Estanyoleta 
Una excursionista va informar 
ah ir a última hora del matí que 
s'havia accidentat mentre feia 
una ruta per I'Estanyoleta a 
Valencia d'Aneu. La noia va dir 
que s'hauria tor~;at el turmell 
mentre es trobava en una zona 
de difícil accés. D'aquesta ma
nera, els efectius deis Bombers 
de la Generalitat i els operaris 
Sistema d'Emergencies Medi
ques (SEM) van activar el co
rresponent protocol i es van 
mobilitzar fins a la zona on 
s'havien produ"it els fets a les 
12.15 hores. Un cop alla, amb 
l'helicopter deis GRAE van efec
tuar el recat de la noia en uns 
quaranta-cinc minuts. Efectuat 
el rescat, el SEM la va traslladar 
al centre hospitalari ferida lleu. 

FOTO: Transit 1 El ca mió frigorífic va ocupar la via de I'AP-2 en el seu pas per Castelldans després de bolear ah ir al matí 

Un ca mió boicot talla 1' AP-2 a 
Castelldans durant dues hores 
Un camió frigoríffc que va 
patir una sortida de via va 
tallar I'AP-2 a l'al~da de 
Castelldans bona part del 
matf d'ahir dimecres. 

Castelldans 
CARLA SALAZAR 

Els fets es van produir pocs mi
nuts després de les deu del matí, 
al punt quilometric 152 de !'au
topista en direcció Saragossa. 
Per aquest motiu, es van activar 
les dotacions deis Bombers, deis 
Mossos d'Esquadra i del Sistema 
d'Emergencies Mediques (SEM), 

tot i que no va actuar, ja que no 
va haver-hi cap persona ferida. 
Cal destacar que el conductor del 
ca mió també va resultar il·les. 

El vehicle circulava en sentit 
Saragossa i va quedar creuat a la 
via en sentit Lleida. Els Mossos 
van haver de desviar el transit 
que es dirigia en direcció a Llei
da per I'N-240, ja que I'AP-2 va 
estar tallada durant més de dues 
hores. Alguns camions 1 turismes 
van quedar atrapats en els 9 qui
lometres de tram que hi havia 
fins a la sortida 7 de I'N-240, fins 
que van poder retirar el camió. 

Demanen 30 anys de presó 
pera l'acusat de torturar i 
matar un paleta a Puigcerda 
L'acusat de torturar i matar un 
paleta a Puigcerda la nit del 31 
de gener del 2020 s'enfronta a 
30 anys de presó per assassinat 
agreujat i robatori amb violen
cia en una casa habitada amb 
ús d'instrument perillós. L'escrit 
d'acusació recull que la víctima va 
coincidir amb el processat a bars 
de la població, descobrint que 
recentment havia retirat més de 
3.400 euros del banc: "va prendre 
la terma decisió d'arrabassar-li els 
diners". Quan la víctima ja era a 
casa, va irrompre al domicili i el 
va atacar. El fiscal sosté que li va 
propinar "infinitat de cops" amb 
un pal i li va causar "un patiment 
innecessari" abans d'escanyar-lo. 
Després, va fugir a Girona amb 
l'ajuda del seu cosl que afronta 3 

anys de presó per encobriment. 
L'escrit d'acusació del fiscal re

cull que, pocs di es abans del crim, 
la víctima va cobrar "una quanti
tat important de diners" . Va es
tar prenent begudes alcoholiques 
a dos locals de Puigcerda, on va 
coincidir amb l'acusat. Cap a un 
quarta de deu de la nit, un altre 
home va portar la víctima fins a 
casa "apartada del centre" on el 
paleta residia sol. Segons el fisca l, 
seguint el pla que havia tra~;at, 

l'acusat va irrompre a l'habitat
ge cap a les onze de la nit amb la 
intenció de pendre-li els diners. 
Anava armat amb un pal de fus
ta que tenia una punta metal-lica. 

"Va rebentar la porta d'accés i 
la paret de l'habitació on es tro
bava la víctima, aconseguint ac-

FOTO: ACN 1 Cua de vehicles a I'AP-2 en sentit Lleida a causa del sinistre 

FOTO: ACN 1 Els Mossos enduent-se el detingut per matar un paleta 

cedir a !' interior", descriu l'escrit 
d'acusació que assenyala que el 
processat va pujar a l'última plan
ta de la casa perque sabia que 
era on dormia. Un cop a dins, "li 
va comen~;ar a propinar infinitat 
de cops a diferents parts del cos, 
amb els punys, els peus i amb el 

pal de fusta". El fiscal subratlla 
que li va provocar "una agonia i 
un patiment absolutament inne
cessaris per acabar amb la seva 
vida". Creuen que ho va fer per
que li revelés on tenia els diners. 
Quan ja estava "postrat" a terra, 
el va estrangular fins a la mort. 
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Lo· Pardal - Funda ció Guillem 
Viladot estrena la residencia 
de creació artística 'L·o Niu' 
Quatre artistes treballaran en els tres projectes 
seleccionats, que s'exposaran al mes d'octubre 
Agramunt acull des del 
passat dilluns, i fins a final 
de setembre, una residencia 
artística de nova creació, 'lo 
Niu', amb tres projectes que 
treballaran Viladot des de 
diferents disciplines. 

Agramunt 
REDACCIÓ 

Els tres projectes seleccionats 
en aquesta primera edició són: 
Jo, Poema. ldentitat · empremta 
· parau/a, d'Aiba Sánchez-Fortún 
i laia Rausi, un projecte artístic 
a camí entre la poesia objectual, 
!'escultura i la joieria contempora
nia; Histories de la incomunicació, 
de Joan Codina, una reinterpreta
ció deis 29 poemes que recull el 
llibre Poemes de la incomunicació 
(Guillem Viladot, 1970) utilitzant 
el llenguatge del comic; i La poe
sía escondida y el juego nuevo de 
Luis Abadi, un projecte que bus
cara la poesia visual amagada 
a Agramunt, en texts escrits en 
murs, al terra, en cartells o altres 
espais públics. 

Durant la residencia, els ar
tistes participants desenvolupa
ran la seva activitat a Lo Pardal, 
que es transformara en un taller 
on tothom que ho vulgui podra 
anar veient l'evolució deis dife
rents projectes. Esta previst que 
el dia 25 d'agost (19.00 hores) a 

FOTO: Ajuntament Agramunt / Els quatre artistes participants en aquesta primera residencia 'Lo Ni u' 

lo Pardal, en un acte obert a to
thom, els artistes residents expli
caran en detall els seus projectes i 
també el seu procés de creació. El 
resultat de tot aquest treball, que 
finalitzara al mes de setembre, es 
podra veure en una exposició que 
es fara al mes d'octubre, coinci
dint amb la Fira del torró i de la 

xocolata a la pedra que se celebra La residencia, organitzada per 
a Agramunt. Lo Pardal- Fundació Guillem Vi-

A més, amb la col·laboració de ladot i I'Ajuntament d'Agramunt, 
la Fundació Joan Brossa Centre de amb la coordina ció de !'artista ar
les Arts lliures, s'editara un llibre gentí Diego Rey, i la col-laboració 
on quedaran recollides les seves , d'Omnium Segarra- Urgell, l'em
experiencies i on es mostraran presa Rotecna, Cal Carreter, la 
diversos conceptes transversals lnstitució de les Lletres Catalanes 
deis processos creatius realitzats. i l'lnstitut d'Estudis llerdencs. 

CULTURA 31 

La lleidatana 
Oiga Zoet 
clou el festival 
'Minúscul' de 
Mollerussa 
L'edifici Cal Jacqu~s de Mo
llerussa acollira aquesta tarda 
(20.00 hores) l'últim concert 
de la primera edició del festival 
Minúscul, que ha programat 
tres actuacions. La protagonis
ta de la cfoenda sera la lleidata
na Oiga Zoet, una artista que es 
va donar a coneixer després de 
convertir el seu treball de fina l 
de grau en el seu primer album: 
Pausa, una primera llavor musi
cal que ja ha vist els seus fruits 
amb la selecció de !'artista pel 
concurs Sona 9. La programa
ció musical es complementara 
amb un espai gastronomic. 

Cristina Cervera 
presenta el 
llibre 'Jo i la 
Shua' a Talarn 
lo Quiosc de Talarn acull 
aquest dissabte (22.30 hores) 
la presentació del !libre Jo i la 
Shua. Una 1/i~ó de vida (Pages 
Editors), en que la lleidatana 
Cristina Cervera Carras expli
ca com va tornar a recuperar 
les paraules perdudes després 
de 22 dies en coma per una 
malaltia ultra rara, la Síndro
me hemolítica Uremica (SHUa), 
just després de parir la seva fi
lia Cloe, el julio! del 2016, per 
la necessitat de comunicar-se 
amb ella. L'acte comptara amb 
una performance de dansa a 
carrec de l'actriu i directora tea
tral Cristina Ramos Güell, cone
guda amb el nom artístic Michi. 

atic 

INTER·MATIC 
Po rt.l Els Fr;ue (¡ H. nave,, Pare 57 ¿(j1'31 LLE DA 
•el '373 ¿1 ~u 3fi F.;~ 9.1:!..! 1 31 :lO 
wwv. a•1r e M 

nsegu
Resaltado



DIJOUS 18 D'AGOST DE 2022 

ACTIVITATS 
Galacticat 
Nova jornada del nove Festival de 
Cinema Fantastic i de Terror amb 
la projecció de peHícules i activi
tats cinefiles paraHeles. 
Uoc es es· 
pa Tarrega 

'Tertúlies fatals' 
Tertúlia literaria al voltant de la 
novel·la Las palabras justas, de 
Milena Busquets. 

ta L e1da 
9 O horec; 

CONCERTS 
Oiga Zoet 
Concert d'Oiga Zoet, el projecte 
musical de la lleidatana Oiga Ra
mon, que presentara el seu pri
mer treball, Pausa. 

Mollerussa. 
n <: 

1 EXPOSICIONS 
'Palmira Puig' · 
Exposició amb nou imatges de la 
fotógrafa targarina Palmira Puig, 
representant de l'avan.tguarda 
brasilera als anys SO i 60. 

, Le1 
Flns a 1 11 de setembre 

Ferran Garcia · 
Sevilla + Caries 
H~cMor 

Exposició amb sis obres de gran 
format realitzades a dues mans 
pels artistes mallorquí i lleidata 
l'any 1979. 

oc. aume Morera Uel-
d Fms a 1 11 de setembre 

e '1 e •nictibles' 
Fotografies d'Aifons Rodríguez i 
textos de Xavier Aldekoa que na
rren histories traumatiques deis 
infants de I'Atrica. 

8 

sta Maj'l 912 
Cartel! de les festes de maig de 
1912 a Lleida, obra del dibuixant i 
il·lustrador Xavier Gosé. 

a, L -
d F ns a 111 de setembre 

Pilar Aymerich 
Pilar Aymerich. Fotografíes d'una 

E 

Concert de l'Ensemble Alfonsí a la Pobla 
de Segur amb el Festival de Música Antiga 
Cesglésia de la Mare de Déu de Ribera de la Pobla de Segur sera l'escenari aquesta tarda (20.00 hores) 
d'una nova actuació emmarcada en el Festival de Música Antiga deis Pirineus, que esta celebrant la 
seva onzena edició, que anira a carrec de la formadó Ensemble Alfonsí, amb el concert 'Instruments 
per lloar a Santa Maria~ 

epoca, retrats amb nom propi, 

homenatja a la fotoperiodista 
amb 30 imatges de la Transició. 

28dagost 

Premi Belles Arts 
Sant Jordi 
Exposició de la 17a edició del Pre
mi Internacional de Selles Arts 
Sant Jordi, dedicada a la pintura. 

Fms al 4 de setembre 

'Pardal Lo' 
Exposició col·lectiva d'un grup 
d'artistes actuals reinterpreten 
l'obra de Guillem Viladot. 

da 
F1 a 18 d ete b 

Beq 1es Art · N tura 
Exposició amb tres deis quatre 
projectes de les Beques Art i Na
tura a la Creació 2019 i 2020. 

F ~ 2 a oct... e 

'Els amors deis 
Déus' 
Exposició que recorre la mitología 
classica a través de 20 gravats de 
la CoHecció Gelonch Viladegut. 

de setembre. 

Jaume Minguell. La 
mirada del pintor 
Seixanta obres del muralista tar
garí Jaume Minguell Miret. 

IS-itl 

25 de setembre 

'Les estructures 
elementals' 
Exposició amb obres de !'artista 
Mercis Rossetti. 

art Agramunt. 
Fms al 30 d'octubre. 

'Tibét avui' 
Exposició fotografica de Marc Be
neria sobre !'impacte de la cultura 
xinesa al Tibet. 

de la Vall de Bol. 
Fms al4 de setembre. 

'Dones que donen 
nom a Lleida' 
IHustracions d'Ermengol de do
nes lleidatanes que han estat re
llevants alllarg de la historiá. 

31 de desembre. 

'La Noguera 
mística. 432' 
Exposició que mostra totes les es
glésies inventariades a la Noguera 
per Josep M. Gavín. 

e a F 
18 d setemb e 

'Brote de peral' 
Exposició d'escultures de !'artista 
basca Elena Aitzkoa. 

nera, Ue 
da Fms al 2 d'octubre 

-anana 

'Invisible' 
lnstal·lació de !'artista Laura Me
seguer que mostra el nostre pa
trimoni grafic. 

Ce ~ ,.. t la Panera, Uel
da. Fms al 2 d'octubre. 

'Terres' 
Obres de Josep Guinovart inspira
des en el Nord d'Africa. 

.., 10 ~ ..., -amunt. 
Fms al 25 de setembre. 

'Jo~n Oró. El 
científic de la vida' 
Exposició dedicada al científic 
lleidata Joan Oró. 

1a Lleida 

Fecoll 
Exposició fotografica de Toni 
Márquez, Pepe Espluga i Jaume 
de Francisco. 

Fe :0 ~1 da. Fms al 15 de 
setembre 

'La Muda' 
Exposició de la fotógrafa i dissen
yadora grafica del Pla d'Urgell Es
ter Gasol. 

t je Concabella Fins al 
9 d'octubre. 

Josep Baró 
Exposició amb pintures digitals 
de !'artista lleidata Josep Baró. 

t 1 

Fms al 30 de setembre 

'Romanic amb 
esmalt al foc' 
Exposició de !'artista Teresa Min
got, especialitzada en esmalts al 
foc en joieria i vitralls. 

1o 11 de 5erm de 
Tavernoles (Anserall). Fins al 31 
d'agost. 

Forjant un sistema 
artistic(IS?S-1965) 
Panoramica artística d'autors tar
garins entre els segles XIX i XX. 

'Cam.arasa' 
Exposició que explica la construc
ció de la Central Hidroelectrica i 
els seus processos sociologics. 

'Tragedia al call, 
Mostra centrada en una data tra
gica per Tarrega i les comunitats 
jueves de Catalunya, el1348. 

t L L r P 

nsegu
Resaltado
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