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COMADQ jUES Bronca al coincidir al mateix lloc O_bres per habilitar a les oficines de 
~ i hora religió i sardanesa la Seu. la Fira l'lnstitut d'Emprenedoria. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Vuit empreses opten a dos contractes de 
més de 26 milions per reparar 25 km de I'A-2 
A la variant de Cervera i entre Alpicat i ellímit amb Osea, després de les obres que es van portar a terme 
entre Torrefarrera i els Alamús 1 - n . 1 mav 1 

X. ROOR(GUEZ 1 AG~NCIES 
1 LLEIDA 1 Un total de vuit empre
ses i UTE opten a dos contrae
tes per reparar el paviment de 
vint-i-cinc quilometres de l'A-2. 
El ministeri de Transports, Mo
bilitat i Agenda Urbana va aca
bar el mes de julíol passat els 
treballs per renovar els quinze 
quilometres del ferm de la vari
ant de Lleida, entre Torrefarrera 
i els Alamús, i ha obert el con
curs per rehabilitar dos trams 
més d'aquesta autovia. 

Les obres se centraran ara 
en la variant de Cervera i en 
el tram entre Alpicat i ellímit 
ambla província d'Osca. Aques
tes dos actuacions suposen una 
inversió de més de 26 milions 
d'euros i compten amb-un terrni
ni d'execució de quatre anys. En 
aquest sentit, el subdelegat del 
Govern a Lleida, José Crespín, 
va explicar ahir que els treballs 
es duran a terme per fases, tal 
com ja es va fer a la variant de 
Lleida. La prev1sió és que co
mencin la primavera de l'any 
que ve. Aixo podría implicar 
que els dos trams en qüestió 
estiguessin en obres de forma 
simultfmia. 

El concurs per rehabilitar el 
ferm de la variant de Cerve
ra, amb un pressupost d'11,89 
milions, ha rebut sis ofertes. 
Aquest projecte servira per re
fer el malmes carril dret, el greu 
deteriorament del qual fa que 
nombrosos conductors evitin 
circular-hi, com ja va avanc;ar 
SEGRE. El consell de la Segarra 
i ajuntaments de la comarca han 
criticat en reiterades ocasions 

EQUIPAMENTS 

Nova cabana 
per als pastors 
a Tavascan 
1 LLADORRE 1 La Generalitat ha 
instal·lat una nova cabana a 
Tavascan per a pastors que vi
gilen ramats en aquesta zona 
amb presencia de l'os. Té cuí
na, llum amb panells solars i ha 
costat 54.000 euros. Ara hi ha 
dos agrupacions de bestiar a les 
Valls d'Aneu, una de la Vall de 
Cardós i una altra entre aquesta 
vall i la Vall Ferrera, amb 3.500 
ovelles de dotze ramaders. Tot 
aixo pretén millorar la coexis

Variant de la Pobla de Segur • L'ajuntament de la Pobla de Segur va portar a terme ahir una reunió 
per informar els vei:ns sobre el projecte de l'Estat pera la futura variant de l'Eix Pirinenc (N-260) al 
municipi. L'acte va comptar amb un centenar d'assistents i !'alcalde, Marc Baró, va recordar la seua 
petició perque la ronda inclogui dos rotondes "per connectar la variant amb el municipi". 

el mal estat d'aquest tram de 
l'autovia. 

Perla seua banda, la licitació 
de les obres per al tram entre 
Alpicat i ellímit amb Osea, que 
representara una inversió de 
14,16 milions, ha rebut sis ofer
tes més. No obstant aixo, hi ha 
quatre firmes que s'han presen
tat als dos concursos. Entre les 
empreses que opten a aquests 

contractes es troben les UTE 
formades per les empreses llei
datanes Sorigué i Arnó i també 
la composta per Romero Polo i 
M. y J. Grúas. 

Mili ores en la meitat del tra~at 
Quan aquests dos projectes 

estiguin acabats, el ministeri 
de Transports haura reformat 
practicament la meitat del trac;at 

de l'autovia al seu pas per Llei
da. En cóncret, estaran reparats 
quaranta-un dels vuitanta-set 
quilometres de l'A-2 a la demar
cació, el47 per cent. En conjunt, 
els tres projectes de millora de 
l'A-2 (el queja esta acabat i els 
altres dos que estan pendents 
d'adjudicar) suposen una inver
sió d'aproximadament 35 mili
ons d'euros. 

Trimsit planteja 
reduir a 100 km/h 
la velocitat en deu 
trams de I'AP-7 
• El director del Servei 
Catala de Transit (SCT), 
Ramon Lamiel, va defen
sar ahir que deu trams 
de l'AP-7 limitin la ve
locitat rriaxima als 100 
quilometres per hora. 
Des del SCT van reite
rar que seria convenient 
una reducció de 120 a 
110 per combatre l'aug
ment de l'accidentalitat, 
una proposta que la Di
recció General de Transit 
(DGT) descarta. Per ai-. 
xo, presentaran a l'Estat 
una nova proposta amb 
reduccions "notables" en 
deu trams de l'AP-7. Va 
apuntar que les velocitats 
podrien fixar-se per so
ta deis 100 quilometres 
per hora quan hi hagi 
congestions importants 
i es disposi d'un sistema 
de gestió intel·ligent de 
la xarxa. D'altra banda, 
CCOO va denunciar l'in
tent d'"abaratir els con
tractes de manteniment" 
de l'AP-2, AP-7, C-32 i C-
33. El sindicat va assegu
rar que les adjudicataries 
del manteniment valen 
retallar "drets, sous i 
condicions laborals" deis 
treballadors. 

tencia entre la ramaderia i l'os. lmatge de la nova cabana que s'ha instal·lat a Tavascan. 

Recuperen una bassa • El Museu de Camins ha recuperat 
l'antiga bassa i la séquia que regava els prats de la Solana i Sant 
Genís de Vilamur, al Sobira, que van quedar amagats pel pas 
del temps, el desús i l'erosió del terreny. 
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ARTS ESCENIQUES HISTORIA 

Punt final al Setge d'Oip al cap 
de 14 anys de representacions 
Dos projeccions aquest cap de setmana a Sort i Vilamur recordaran la festa 

J.B. 
1 SORT 1 Després de catorze anys 
de puntual representació tea
tral cada mes d'agost, les festes 
del Setge d'Olp, a Sort (Pallars 
Sobid1), ja no tornaran a cele
brar-se aquest 2022. Al seu lloc, 
els organitzadors han previst 
dos singulars projeccions audi
ovisuals aquest cap de setmana 
a Sort i Vilamur per rememorar 
aquest ep1sodi historie de fa poc 
més de cinc-cents anys, prota
gonitzat per l'últim comte del 
Pallars, Hug Roger III. 

El promotor cultural, produc
tor i actor de l'obra teatral, el 
periodista i escriptor paliares 
Josep de Moner, va reconeixer 
a SEGRE que "en aquests últims 
anys no hi ha hagut relleu gene
racional entre les persones de 
la comarca que hi actuaven, ja 
que molts joves, quan arriben 
a la universitat, desapareixen 
d'iniciatives com aquesta", que 
suposen diverses setmanes d'as
sajos previs. A més a més, De 
Moner, nascut a Olp l'any 1947, 
va recordar que "ja es tic sobre 
els 75 anys i és pesat tirar en
davant un muntatge teatral en 
el qual faig de tot". Aixo sí, es 
va mostrar satisfet per "aquest 
gran exercici durant catorze 
anys de revisió d'un episodi 
historie que, si s'hagués resolt 
a favor d'Hug Roger III, avui 
Catalunya potser seria indepen
dent com Andorra". 

Representació d"EI retorn d'Hug Roger', a l'edició del2017 de les testes del Setge d'Oip. 

CINE BALAN~ 

Precisament,·la ucronia d'un 
Pallars independent unit a An
dorra és la base d'El país deis 
Pirineus, !'audiovisual que es 
projectara dissabte al cine Els 
Til·lers de Sort (20.00 h, gratuit). 
Es una producció de Joan Saeta 
que ficciona la historia, des del 
naixement d'Hug Roger III fins 
a l'any 2012, ambla participació 
especial de la periodista de TV3 
Agnes Marques i del popular 
Merlí, !'actor Francesc Orella. 

LAita Ribagor~a, el Pallars 
Sobira i la S~garra, 3 de les 
4 comarques sense cine 
Catalunya perd cent locals en vint anys 

ACN 
1 BARCELONA 1 Catalunya va per
dre cent cines entre el 2000 i el 
2020, segons les estadístiques 
del departament de Cultura. Les 
dades, encara no disponibles de 
l'any passat i de l'actual, reflec
teixen que I'any 2000 hi havia 
237 cines a tot Catalunya, una 
xifra que no ha parat de baixar 
des d'aleshores fins als 137 de fa 
dos anys. Així mateix, el nom
bre de sales ha patit un retrocés 
del18% des del2010, i des de 
fa anys hi ha quatre comarques 
sense equipament cinematogra
fíe amb projecció regular, tres 
de les quals de Lleida: Alta Ri
bagor¡;a, Pallars Sobira, i Se
garra, que s'afegeixen al Pla de 
l'Estany, també orfena de cine. 

ALGUNES DADES 

Cent equipaments menys 
1 A Catalunya s'ha passat deis 
237 cines l'any 2000 als 137 el 
2020, l'últim any amb dades de 
la Generalitat. 

4 comarques sense cine 
1 Les comarques lleidatanes de 
I'Aita Ribagor~a. Pallars Sobira 
i Segarra, a més del Pla de I'Es
tany a Giro na, no compten amb 
projeccions regulars. 

Lleida, amb 16 cines 
1 Lleida tenia 16 cines el 2020, 
poc més del 10 per cent deis 
137 de tot Catalunya. 

Una obra cada any 'diferent' 
• Una de les peculiaritats 
que tenia }'obra teatral de 
les festes del Setge d'Olp 
era que cada any explicava 
la historia amb enfocaments 
diferents i picades d'ullet a la 
situació social i política actu
als. El2017, sota el títol d'EZ 
retorn d'Hug Roger i a 50 di
es del referendum de 1'1-0, el 

comte es mostrava a favor del 
sí en una versió en forma de 
teatre musical. L'enregistra
ment d'aquella representació 
-que es va escenificar aquell 
any a Tremp, Rialp, Olp i Pe
ramea- podra veure's aquest 
diumenge (17.00 h) a la Sitja 
de Vilamur, en el marc del 
Terra Roia Arts Festival. 

El cine Casal de Cervera va tancar les portes el maig del2014. 

Al contrari, la densitat de panta
lles ha anata l'al¡;a, la qual cosa 
mostra una tendencia cap als 
complexos de multicines en de
triment deis equipaments histo
ries d'una única sala. El2020, el 
Segria comptava amb cinc cines 
oficials (des de la pandemia es
tan tancats el Principal i el Ram
bla a Lleida); l'Urgell amb tres 
(Tarrega, Agramunt i Bellpuig); 
la Noguera amb dos (Balaguer 

i Penelles) i cinc comarques 
amb un: Alt Urgell (la Seu), les 
Garrigues (Juneda), el Pallars 
Jussa (Tremp), el Pla d'Urgell 
(Mollerussa) i l'Aran (Vielha). El 
cine París de Solsona era a !'es
tadística, pero ambla pandemia 
va tancar i segueix encara sense 
projeccions. El Circuit Urgellenc 
ofereix projeccions puntuals a 
Artesa de Segre, les Borges o el 
Pont de Suert. 
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POLrTICA CULTURAL 

Més de 166.000 
joves demanen 
el Bo Cultural 
1 MADRID! Un total de 166.583 
joves que compleixen divuit 
anys aquest 2022 ja han sol
licitat el Bo Cultural de 400 
euros des del25 de juliol, la 
qual cosa significa que l'han 
reclamat el 33 per cent deis 
que tenen dret a aquesta aju
da. Així ho va avan¡;ar ahir el 
ministre de Cultura, Miguel 
Iceta, que va animar els jo
ves a sol·licitar aquest bo, i va 
recordar que el nombre total 
de jo ves amb dret a la presta
ció és de 500.000. El mes de 
setembre es revisara la docu
mentació aportada pels sol
licitants per comprovar que 
es compleixin els requisits 
abans de distribuir la targeta 
moneder. 

CINE 

El festival de 
Mequinensa 
exhibira 22 films 
1 MEQUINENSA 1 El festival in
ternacional de cine de Me
quinensa, del2 al4 de setem
bre a la sala Goya d'aques
ta localitat del Baix Cinca, 
exhibira a concurs un total 
de 22 films de dotze pai:sos, 
cinc dels quals produccions 
aragoneses. Competiran pels 
premis en metal-líe a millor 
ficció, millor documental, 
millor animació i panorama 
aragones. A aquests finalis
tes cal sumar 19 produccions 
que es veuran fora de con
curs i que formaran part de la 
secció videoclips que recupe
ra el certamen aquest any, en 
sessió de nit a la fresca plena 
de sorpreses. 

MÚSICA 

Nicki Minaj 
rebra un deis 
premisMTV 
1 NOVA YORK 1 La rapera Nicki 
Minaj rebra el premi Micha
el Jackson Video Vanguard 
als premis MTV de vídeos 
musicals, la gala deis quals 
se celebrara el 28 d'agost a 
Prudential Center de Nova 
Jersey. Minaj, 17 vegades 
nominada en aquests guar
dons i S vegades guanyado
ra per exits com Anaconda, 
Chun- Li i Hot Girl Summer, 
també sera una de les estre
lles que cantaran a la ceri
monia. Altres guanyadors 
del Michael Jackson Video 
Vanguard van ser Justin 
Timberlake, Beyoncé, Kanye 
West, Rihanna, Pink, Jenni
fer Lopez i Missy Elliott. 
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MÚSICA CONCERT 

El cantant, dilluns a la nit al festival de Palafrugell. 

Sting reviu els grans exits 
amb un pie total a Cap Roig 
EFE 
1 PALAFRUGELL 1 El britanic Sting 
va tornar dilluns a la nit al 
Festival de Cap Roig (per 
quarta vegada en els últims 
anys), i va triomfar de nou 
esgotant totes les entrades. 

Va presentar My Songs, un 
espectacle que inclou les se
ues can~ons més estimades 
escrites en més de dos deca
des alllarg de la seua prolífi
ca carrera tant coma cantant 
de The Pollee comen solitari. 

Música tradicional a Tiurega amb el duo Ballaveu 
1 TARREGA 1 La pla~a deis Comediants de Tarrega acollira di
vendres (22.00 h) un concert de música tradicional a carrec 
del duo Ballaveu, que repassara amb guitarres i percussions 
un repertori del can~oner popular, des de balls plans del 
Pallars a les jotes de l'Ebre, l'havanera o els ballets de la 
Catalunya interior. Aquest concert anira precedit a les 20.00 
hores per un taller gratuit de danses folkloriques, a carrec 
d'aquest mateix duo. 

Disc de Neil Young amb diredes de la gira europea 
1 MADRID 1 El músic canadenc Neil Young acaba de publicar 
l'album Noise&Flowers, que recull una selecció dels seus 
temes classics que va oferir fa dos anys en els concerts de la 
seua última gira per diversos paisos europeus i en el qual 
homenatja el seu manager Elliot Roberts, mort el 2019. 

qu 

Estetica 
ihumanista 
El món redescobreix la fotografa 
targarina Palmira Puig. 
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CINE '"ERTAMEN 

El Mostremp arranca avui 
amb 15 curts a concurs 
El festival de cine rural de Tremp, amb projeccions i activitats 
fins diumenge 11 Exhibira 'Alcarras', amb una de les actrius 
REDACCIÓ 
1 TREMP 1 La projecció de la cinta 
índia La última película, gua
nyadora l'any passat de l'Espi
ga d'Or de la Seminci de Valla
dolid, posara la cirereta avui 
a l'acte inaugural de l'edició 
número 11 del festival de cine 
rural de Tremp Mostremp. El 
protagonista d'aquest film, un 
nen de 9 anys que viu amb la 
seua Jamília en un remot poble 
de }'India, descobreix el cine 
per primera vegada i queda 
absolutament hipnotitzat. Un 
cant a la magia de l'art cinema
tografic que casa molt bé amb 
la filosofía del Mostremp, que 
busca posar en relleu el cine ru
ral des del mateix ambit rural. 
La gala inaugural, a les 20.00 
hores a La Lira, obrira així cinc 
jornades fins diumenge en les 
quals es projectaran els quinze 
curtmetratges a concurs, selec
cionats d'entre els més de 130 
que l'organització ha rebut des 
de diversos paisos del món. 

Programadó 
La programació comptara 

també amb activitats infan
tils, tallers de fotografía i de 
videoclips, taules redones i la 
recupera ció, divendres a la nit, 
de la Festa del Cinema, un so
par popular a la rambla Doctor 
Pearson amb productes locals 
i música en directe de la ma 
de New Band Experience. El 
jurat de la secció oficial estara 

la cinta índia 'la última película' estrenara avui el Mostremp. 

format per l'actor Dafnis Bal
duz, el periodista Enrie Ribera 
Gabandé i Carla Bisart, coordi
nadora de l'equip de casting de 
la peHícula Alcarras, de Carla 
Simón. Precisament, el Mos
tremp ha programat també una 
sessió especial de cine dissabte 
a les 18.00 hores a l'Epicentre 
amb la projecció de l'exitosa 
cinta guanyadora de l'Os d'Or 
de la Berlinale i rodada l'estiu 
de l'any passat en di verses lo
calitzacions de Lleida. A més 
a més, esta previst com a con
vidada especial una de les més 
joves protagonistes de la peHí
cula, Xenia Roset, la Mariona 
d'Alcarras. 

LESCLAUS 

lnauguració 
1 Avui a les 20.00 h a La Lira, 
amb l'exhibició de La última 
película (fndia, 2021). 

Sessions oficials 
1 Projecció de 15 curts a con
cursen tres sessions: dema i 
divendres a les 20.00 i dissab
te a les 19.30. 

Sessió especial 
1 Projecció d'A/cam1s dissabte 
a I'Epicentre (18.00 h), ambla 
jove actriu Xenia Roset. 

,ni al de SEGRE 

... , 
AlexOro 
El periodista lleidata ha escrit una biografia 
de la banda rock-pop Los Negativos. 

El Prado, líder 
a TikTok 
És el museu internacional que ha crescut 
més quant a segllidors a les xarxes. 
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