
1 pag. 30 
Calendari de Down lleida 

amb vehicles histories i participació de 
noranta persones per recaptar fons 

Junts i PSC 
fanfora ERC 
delgovem~e 
Puigverd 

r 1 Setena en aquest mandat i 
a només nou mesas de les eleccions 

1 La negativa dels republicans a cedir 
la vara al socialista els va deixar en minoría 

COMARQUES 1 12 

Primers molins en nou anys a Lleida 
Els molins de vent del pare de Solans, entre la Gran adella i Llarde
eans, prenen forma i alguns ja estan eomplets després del muntatge 
de les aspes, de seixanta metres de llarg. Aquest és el primer pare 
eolie que s'alc;:a a Lleida en nou anys. 

Més retallades per la 
sequera als regadius 
i alerta a la Pallaresa 

COMARQUES 111 

COMARQUES 116 

Llibertat pera 
un lladre amb 
77 antecedents 

LLEIDA 110 

Lleida 

Tiurega 

Fraga 

CLÍNICA 
DEfflS 

973 222 020 

1 pag. 40 
La capital del Jussa 

reivindica el territori com un gran 
plató en el seu festival del cine rural 

El petit comer~, el més 
crític amb el pla. 

DIJOUS 11 
D'AGOST DEL 2022 
Número 14.577 · Any XLI 

1,70€ 

www.segre.com 

t:s NOTICIA 1 3-5 

El Lleida, expulsat de la Copa 
per alineació indeguda 
Malgrat eliminar el Castelldefels i el club anuncia un recurs 

ESPORT$ 122 

clinicadents.com 
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RESERVES BALAN~ 

Més retallades en els regadius de Lleida per la 
sequera, que s'agreuja a la Noguera Pallaresa 
El Canal d'Urgell redueix de nou la dotació, igual que Pinyana, i l'Aragó i Catalunya augmenta el 
racionament 11 Confien a salvar segones colhtes 1 cultius fins a f1nals de setembre 

MARIA MOLINA 
1 LLEIDA 1 La sequera persistent ha 
obligat a fer noves retalla des als 
regs de Lleida per salvar la cam
panya. La comissió de circulació 
d'aigua del Canal d'Urgell va 
ratificar ahir una nova reduc
ció en la dotació d'l,S metres 
cúbics per segon, de manera que 
passa a ser de 25,5 metres cl}
bics per segon al Principal. Es 
la tercera limitació important 
des del mes de juliol passat (de 
33 a 29, de 29 a 27, i aquesta 
última de 27 a uns 25), encara 
que s'ha anat regulant a mida 
de les necessitats, van indicar 
fonts de l'organisme. També 
s'han aplicat les mateixes me
sures al canal Auxiliar, pel qual 
circulen uns 12,5 metres cúbics 
per segon quan té capacitat per a 
18. D'aquesta manera, confía a 
salvar la campanya que acabara 
a finals de setembre i tenir aigua 
per proveir segones collites de 
cereal i fruiters de llavor (pera i 
poma tardana), segons va expli
car el president de la comunitat, 
AmadeuRos. 

En l'actualitat, els embassa
ments de la conca del Segre, que 
es troba en estat d'emergencia 
des de fa mesos, emmagatze
men 82 hectometres cúbics en
tre els 36,2 d'Oliana i els 45,9 
de Rialb, a 1'11,3 per cent de la 
seua capacitat. No obstant ai-

PLUGES 

Van tornar a caure ahir al 
Pirineu i s'espera que n'hi 
hagi més i millorin les 
reserves deis pantans 

xo, les precipitacions d'aquesta 
setmana a la cap~alera han fet 
augmentar els aforaments del 
riu i la previsió de més pluges fa 
preveure que la situació millori 
(vegeu les claus). 

Pel que respecta a l'Aragó i 
Catalunya, també ha augmentat 
el racionament de l'aigua i l'ha 
rebaixat de 0,48litres per segon 
i hectfuea fins a 0,45. Mantin
dra aquesta mesura fins al final 
de la campanya, que es preveu 
"dificultosa", segons va indicar 
el president, José L-uis Pérez. 
També es manté la desviació 
de cabal a la zona alta de l'area 
regable, a la Franja oscenca, a 
través del retrobombatge des 
de Coll de Foix, a Alfarras. Va 
comen~ar a finals de juny i es 
mantindra fins a finals del mes 
vinent, va remarcar. Pel que fa 

La sequera ha restringit les activitats nautiques als pantans del Sol sones. A la foto, Sant Pon~. 

. \!.1 

Reunió de la comissió de circulació de l'aigua celebrada ah ir a la Casa Canal de Mollerussa. 

a Pinyana, el president, Ramon 
Piqué, va indicar que la dotació 
s;ha redult almenys un 30 per 
cent respecte a la total (11,4 me
tres cúbics per segon) i que pel 
Principal en circulen ara entre 
8 i 10. Pinyana ja ha extremat 
el control del consum amb vi
gilancia nocturna i ha advertit 

que multara els agricultors que 
reguin a la nit. 

La conca de la Ribagor~ana, 
que proveeix Pinyana, l'Aragó i 
Catalunya i l'Algerri-Balaguer, 
es troba en prealerta a teses les 
escasses aportacions als embas
saments. Aquests continuen bai
xant de nivell, en especial Ca-

nelles, que esta al35 per cent de 
la seua capacita t. Pels mateixos 
motius, la conca de la Pallaresa 
ha entrat en situació d'alerta: 
tant l'embassament de Talarn 
com el de Camarasa tendeixen 
a la baixa en les seues reserves 
al no registrar noves entrades 
de cabal. 

LESCLAUS 

Pantans del Solsones 
1 La situació de sequera a les 
conques internes ha obligat les 
empreses de lleure de pantans 
de la Catalunya Cent ral com la 
Baells (Bergueda), la Llosa del 
Caval l i Sant Pon~ (Solsones) a 
red u ir o aturar activitats com la 
navegació. 

Augmenten els aforaments 
1 Les últimes pluges han aug
mentat els aforaments del Se
gre a la cap~alera del riu i se
gons el Canal d'Urgell ahir el 
cabal era d'entre 10 i 11 metres 
cúbics per segon a Organya. 

Situació deis embassaments 
1 A la con ca de la Ribagor~ana, 
en prealerta, les reserves de Ca
nelles i Santa Anna disminuei
xen. Canelles esta al 35% de la 
seua capacitat i Santa Anna, al 
39,5%. La mateixa situació es 
registra a Talarn i Cama rasa a la 
Pallcrresa, que ha entrat en situ
ació d'alerta, segons la Confe
deració Hidrografica de I'Ebre. 

Restriccions a Naut Aran 
1 L'ajuntament de Naut Aran re
comana no regar durant el dia, 
de 9.00 a 20.00 hores i no més 
de trenta minuts al dia després 
d'observar-se conductes de 
despesa desmesurada d'aigua 
potable. 

Sant Esteve de la Sarga 
1 A causa de la sequera, l'ajun
tament de Sant Esteve de la 
Sarga, al Pallars Jussa, també 
ha advertit els ve"ins que no es 
poden regar horts i ja rdins de 
la xarxa pública, ni omplir pis
cines, ni netejar cotxes ni altres 
activitats que comportin mal
baratament d'aigua. 

Temperatures en augment 
1 Catalunya tindra estius amb 
maximes de 48 graus a finals 
de segle i les glaceres del Pi
rineu podrien desapareixer el 
2040, segons les previsions del 
Meteocat. 

Tempestes 
1 Durant l'última setmana s'han 
anat registrant tempestes lo
calitzades al Pirineu, que ahir 
van deixar 15 litres per metre 
quadrat en 10 minuts a la Seu. 
La mitjana d'aigua recollida és 
d'uns 25 l/m2 en el que va de 
setmana al Pirineu. 
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MEDI AMBIENT FAUNA 

Alliberen 1.750 peixos 
a la Pobla de Segur, 
Corbins i I'Aibagés 

lmatge de l'alliberament d'alguns deis peixós autoctons. 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El servei de Pesca 
Continental de la conselleria 
d'Acció Climatica, Alimen
tació i Agenda Rural, amb 
Forestal Catalana i el centre 
piscícola AiguaNatura deis 
Ports, van alliberar a co
men~aments d'aquest mes 
d'agost un total de 1.750 pei
xos autoctons de la canea de 
l'Ebre en diferents punts de 

SANITAT MALALTIES 

les comarques de Lleida. Es 
tracta d'exemplars de bagra, 
barb de l'Ebre i madrilla. En 
concret, van allibérar al riu 
Flamisell a !'altura de la Po
bla de Segur un total de 775 
exemplars, a l'embassament 
de l'Albagés van alliberar 
200 peixos més i al riu No
guera Ribagor~ana al seu pas 
per Corbins van alliberar-ne 
775 més. 

Andorra detecta 4 casos 
de verola del mico 
1 ANDORRA LA V ELLA 1 El Govern 
d'Andorra va explicar ahir 
que al Principat s'han detec
tat quatre casos de verola del 
mico, tot i que "cap esta ac
tiu actualment". El primer 
contagi es va confirmar el 3 
de julio! i va ser el d'una per
sona que havia estat alllada 
a !'hospital després d'haver 
estat en contacte amb un 
infectat. El 26 de julio! es 

va ai11ar una altra persona 
després que aquesta mostrés 
símptomes compatibles amb 
la verola del mico i finalment 
les analítiques van confirmar 
el positiu. El tercer cas va ser 
un andorra a qui se li va di
agnosticar la malaltia men
tre era a Espanya i del quart 
afectat no n'han transcendit 
detalls, segons va publicar el 
Diari d'Andorra. 

COMARQUES 1 13 1 

AGRICULTURA DANYS 

lmatge de la batuda de conills que es va dura terme la nit de dimarts a dimecres a Verdú. 

Abaten 800 conills a Verdú al 
pagar 1 euro per cadascun 
El Govern n'amplia la ca<;a a tot l'any per pal·liar danys a cultius 
X.R./X.S. 
1 VERDú 1 Una desena de ca~adors 
de Verdú han abatut uns vuit
cents conills en dos setmanes 
després que l'Associació de 
Propietaris de Finques Rús
tiques del municipi anunciés 
que pagaría 1 euro per cada 
conill abatut. La mesura bus
ca fer front a la plaga que fa 
malbé els cultius. El president 
de l'entitat, Ramon Boleda, va 
explicar que aquesta acció es 
va plantejar en una reunió amb 
la consellera d'Acció Climatica, 
Teresa Jorda. No obstant, el 
departament no va acceptar la 
proposta i de moment aquesta 
quantitat !'abonara l'associació 
i "si després l'administració ens 
ho toma, millar". Així mateix, 
des del maig s'han portat a ter
me quatre batudes de conills 
a Verdú. 

D'altra banda, el director 
deis serveis territorials d'Ac
ció Climatica a Lleida, Ferran 
de Noguera, va assegurar ahir 
a Tarrega que la Generalitat 

lmatge de la reunió d'ahir a Tarrega. 

donara Ilum verda que el co
nill es pugui ca~ar cada dia 
de l'any per frenar la plaga. 
Ho va anunciar durant una 
reunió amb els responsables 
deis vedats de ca~a de Tarre
ga. L'alcaldessa, Alba Pijuan, 
va explicar queja han fet tres 
reunions per donar solució a 

aquesta problematica "que se
ra llarga i complexa". En un 
altre ordre, la proliferació de 
senglars també causa danys als 
cultius. En aquest cas, la Ge
neralitat ha comen~at a pagar 
per exemplars abatuts, si bé 
aquesta mesura no s'aplica a 
les comarques de Lleida. 

IU UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

www.segre.com/club · 

~ 
~ 

Teléfon del Club 

973 248 008 

VIC(OSONA) 

Una activitat diferent, divertida i original, 
sobre el cel de la comarca d'Osona. Amb Vol 

Aventura gaudiras d'una hora a una hora i 
quart aproximada de vol. El punt de sortida 
sera des d'algun indret de Vic i durant el vol 

observarem tata la ciutat i, si el día 
acompanya, les muntanyes de Montserrat, 

els Pirineus, la serra del Cadí. . 

Vol Aventura 
Exprrfn~e" 

Tel. 678 603 069 
www.volaventura.cat 

Oferta subscriptors: 

30€ DE DESCOMPTE 

Mostreu el carnet del 
club a !'empresa. 

Sempre previa 
reserva i sota 
disponibilitat 

' 1 

1 

1 
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MAGDAlENAAlTISE NT 

GUIA 
Entitats. Calendari solidari de Down 
Lleida amb vehicles histories. 

rt. esceniques. Més de la meitat d'obres 
de FiraTarrega, d'estrena. 

• 

TRADICIO MARE DE DÉU D'AGOST 

La festa torna a. regnar a Lleida 
Després de dos anys de limitacions, més de quaranta localitats recuperen la normalitat aquest 
cap de setmana durant les celebracions 1 .np s ov ar~, musica 1 tra ICIO, entre .es propostes 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Lleida es prepara per
que esclatin les festes majors 
després de dos anys de limi
tacions per la crisi sanitaria. 
Coincidint amb la Mare de 
Deu d'agost , més de quaranta 
localitats de punta a punta de 
la província reprendran aquest 
any la normalitat en les festes 
amb multitud de propostes lú
diques per a petits i grans, des 
d'apats populars fins a revet
lles musicals, passant per arts 
esceniques i molta tradició. 1 
és que, encara que l'estiu és la 
temporada de celebracions per 
excellencia, el15 d'agost con-

MARE DE DÉU D'AGOST 

La majoria de festes del 
cap de setmana s'allargaran 
fins dilluns, festivitat de la 
Mare de Oéu d'agost 

tinua sent el dia més festiu de 
l'any a Catalunya. Localitats 
com Vilaller, Albesa, Preixa
Iia, Torregrossa, Organya, Ma
ials, Linyola, Bellvís, Arbeca, 
Sant Guim de la Plana, Esterri 
d'Aneu, Rialp, Tarrés, Sarroca 
de Lleida, Ivorra o Llimiana, 
per anomenar-ne algunes, ce
lebraran aquest cap de setma
na unes festes que en la ma
joria de casos es prolongaran 
fins dilluns. Altres, en canvi, 
ja van comen~ar ahir les seues 
propostes. És el cas d'Ager, on 
estava previst un torneig de fut
bol sala i una sessió d'observa
ció nocturna, o Sant Lloren¡; 

de Montgai, on va ten ir lloc la 
lectura del pregó i un concert 
de Mia&Dani's, amb el qualla 
balaguerina Mana Pernández 
(participant en els programes 
La Voz Kids i Idol Kids), el seu 
pare i Dani a la guitarra van 
animar el públic ambles seues 
can¡;ons. També a Arbeca esta
va prevista ahir la semifinal del 
torneig de padel com a preludi 
a les festes, que comen¡;aran 

oficialment dema amb infla
bies a les piscines, l'espectacle 
itinerant Hathi del Centre de 
Titelles de Lleida, la lectura del 
pregó, el correfoc a carrec deis 
Diables Calents i Cornuts i una 
revetlla musical amb The Pink 
Goats. 

D'altra banda, la Paeria estu
dia tornar a instal-lar l'escena
ri principal de les Pestes de la 
Tardor de Lleida del setembre 

a Rovira Roure, i repetir així la 
fórmula del 2019, quan també 
van avan¡;ar l'horari de les ac
tuacions. Així ho va explicar 
ahir en declaracions a Ual el 
regidor de Pestes, Ignasi Amor, 
que va assegurar que el consis
tori ja treballa en el programa 
d'unes festes que potenciaran 
el talent local davant de l'en
cariment del caixet deis grups 
musicals. 

Con<ert a Sant Lloren~ de Montgai • Aquest nucli de Camarasa va inaugurar ahir la festa majar 
amb la lectura del pregó i un concert de Mia&Dani's, grup del qual formen part Maria Pernández, 
la jove de Balaguer que ha participat en diversos programes de televisió, el seu pare i el jove Da ni 
a la guitarra. Pins diumenge, la música i els jocs per als petits seran els protagonistes. 

ALGUNES FESTES 

SEGRIA 

Maials, Sarroca de Lleida, Sucs i 
Llívia. 

NOGUERA 

Al besa, Ager i Sant Lloren<; de 
Montgai, A los de Balaguer, Vi la
nova de I'Aguda, Butsenit d'Ur
gell, Montsonís, Santa Maria de 
Meia i Castelló de Farfanya 
s'ompliran d'activitats. 

LES GARRIGUES 

Fes tes a Arbeca, la Pobla de 
Cérvoles, el Soleras i Tarrés. 

PLA D'URGELL 

Torregrossa, Barbens, Preixana, 
Linyola i Bellvís. 

VALD'ARAN 

Vilamós, Bossóst, Gausac i Vi la. 

PALLARSJUSSA 

Senterada, Llimiana, Figuerola 
d'Orcau i la Torre de Capdella. 

PALLARS SOBIRA 

Esterri d'Aneu, Rialp i Sorpe. 

SEGARRA 

lvorra, Sant Guim de la Plana i 
Talteüll. 

URGELL 

La Figuerosa i els Omells també 
celebren la festa major. 

ALTURGELL 

Música i tradició a Vilanova de 
Banat i Organya. 

PATRIMONI ARQUEOLOGIA 

Cases del segle XIV a Pui 
de la Pobla de Segur 
AGENCIES documentades entre finals del 

segle XIV i principis del XV, 
quan es va abandonar aquest 
espai per anar cap a la Pobla 
de Segur. 

Els arqueolegs també exca
ven anualment a Espluga de 
Segur, fet que els ajuda a expli
car els sis-cents anys d'historia 
medieval de la zona, segons va 
remarcar Alegría. Pel que fa a 

Arqueolegs, durant els treballs d'excavació duts a terme a Pui de la Pobla de Segur. 

1 LA POBLA DE SEGUR 1 Les excava
cions que es porten a terme a 
Pui de la Pobla de Segur han 
descobert una desena de cases. 
Es tracta d'edificacions de tres 
habitacions i més d'un pis en 
que les excavacions han permes 
documentar murs de més de 
dos metres d'altura, les escales 
per pujar d'un pis a l'altre i les 
portes d'entrada. L'arqueoleg i 
director de l'excavació, Walther 
Alegría, va indicar que estan 

-la troballa, el director de l'exca
vació va destacar el bon estat de 
conservació de les parets. 

• 
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MUSEUS 

TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653. 
www.turoseuvella .ca t. 
MUSE U DE LLEIDA DIOCESA 1 COMARCAL. 
Sant Crist, 1. 973 283 075 
OIPOSIT DEL PLA DE L'AIGUA. Múrcia, 
10.973 211 992. 
MUSEU DE l'AIGUA. Av. Miquel Batllon, 
s/n. 973 211 992 
MUSEU DE L'AUTOMOCIÓ RODA RODA. 
Santa Cecilia, 22. 973 21 2 635 
MUSE U D'ART JAU ME MORERA. Major, 
31.973 700 419 
MUSE U D'ART MORERA. Exposlcions 
temporals. Av. Blondel. 42. 973 700 419. 
MUSE U HISTORIC MUNICIPAL. PI. Paeria, 
l. 973 700 394. 
CENTRE D'ART LA PANERA. PI. de la Panera, 
2. 973 262 1851973 700 399 
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319. 

AGAAMUNT Fundació Espai Guinovart. 
PI. del Mercat s/n 973 390 904. 
AGRAMUNT Casa Museu de Poesía Visual 
Lo Pardal. PI. del Pare Gras, 5. 973 390 718 
/973 391 089 
ALMACELLE5. Museu d'Arquitectura i 
Urbanlsme Josep Mas Dordal. Pitagores, 
2. 973 742 001. 
ARTESA DE LLEIDA. Museu locitl 
Arqueologlc. Castell, 3, 973 1 67 162. 
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, S. 973 400 013. 
BALAGUER. Museu de la Noguera. PI. 
Comtes d'Urgell, 5. 973 44S 194. 
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra . 
C·14, km 134. 973 462 731 
TORRE8ESSES. Centre d1nterpretacló de 
la Pedra Seca, Pla~a Vileta, 1 1. 646 322 000. 
LES BORGE5 BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marques d'Oiivart,7. 619 972 2SO. 
CASTELLDANS. Museu de 1'011 i del Món 
Rural. Empit. 9. 973 120 002. 
CASHLL DE MUR. Espai Museum. Conjunt 
Rural Cal Soldat.661 57 58 53 /620415 S36. 
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu 
Hidroelectrlc de Capdella. Carrer Úníc 
s/n. 973 663 001 . 
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera. 
Ma¡or, 11S. 973 S33 917. 
COLL DE NARGÓ. Muse u deis Raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678 
COLL DE NARGÓ. Museu deis DinoSilures 
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973 
383048/636 417678 
ESTERRI D'ANEU. Ecomuseu de les Valls 
d'Aneu. Camp, 20-24. 973 626 436. 
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. PI. Angel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 
GÓ50 L. Museu Picasso. Pi. Major, 1. 973 
37003S. 
GUISSONA. Museu Eduard Camps. PI. 
Veii-Pia, 1. 973 S51 414. 
ISONA. Museu de la Conca Delta. Museu, 
7 973 66S 062. 
UN YOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11. 
973 S7S 084. 
LlESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall 
d'Assua. Escotes de llessw s/n. 973 621 798. 
MOLLERUSSA. Espai Cultural deis Canals 
d'Urgelt. Av. Jaume 1, bajos. 973 603 997. 
MOLLERUSSA. Museu deis Vestits de Paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 21 O. 
EL PONT DE CLAVEROL. Museu deis Raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493. 
PONTS. Muse·u Francesc Boncompte. Av. 
Catalunya, 11 .973 460 08S. 
RIBERA DE CARDÓ S. Museu de les Papallones 
deCatalunya.65S 47S 661. 
SALAS DE PALLARS. ClAC. Botigues-museu. 
De les Escotes, 2. 973 676 266 1 973 676 003. 
LA SEU D'URGELL Museu Diocesa d'Urgetl. 
PI. del Deganat, s/n. 973 3S3 242. 
SOLSONA. Muse u Diocesa i Comarcal. PI. 
Palau l. 973 482 101 . 
TARREGA. Museu Comarcal de I'Urgell. 
Major, 11 . 973 312 960. 
EL TARROS. Centre d'lnterpretació President 
lluís Companys. C-S3, s/n. 973 S70 233. 
TREMP. Museu Comarcal de Ciencies 
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 6S3 470. 
TUIX~N. Museu de tes Trementinalres. PI. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030. 
VIELHA. Museu dera Val d'Aran. Major, 
26. 973 641 81S. 

CASTELLS 
lnformació i reser ves al telefon: 
973 402 04S. www.castellsdelleida.com 

CASTELL DE MONTSONIS (Noguera). 
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell). 
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra). 
CASTELL DE lES PALLARGUES (Segarra). 
CASTELL DE MUR (Pallars Jussa). 
CASTELL DE VICFRED (Segarra). 
CASTELL D'ARBECA (Garrigues). 

SOCIETAT A 

AVUI RECOMANEM 

El Mostremp projecta 
els primers cinc 
curts del concurs 

18.00 
TREMP. ESPAIS 
SUPO-SUPO 
1 LA LIRA. 

El Mostremp 2022 arranca avui a les 
18.00 amb un taller de videoclips obert 
a tothom a l'espai Supo-Supo, a carrec 
de la companyia Desoris. A les 20.00, a 
La Lira es projectaran els cinc primers 
curtmetratges seleccionats per com
petir aquest any. Són l'irania Dor, els 
espanyols Les altres coses que ens sepa
ren, Memory i La Tristeta i el frances Car
pentradultes. Els deu títols restants es 
mostraran entre dema i dissabte, quan 
se celebrara !'entrega de premis. 

Presentació del festival Mostremp 2022. 

EXPOSICIONS 1 GALERIES 
QUIOSC GALLERY. TREMP. 

Eva. M ostra d'una serie d'obres del Colombia Hose Vanegas, un artista 
resident a Barcelona, fascinat perla simbología japonesa, que s'expres
sa mitjan~ant colors potents. Fins al4 de setembre. 

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. 

Els amors deis déus. M ostra tematica d'una vintena d'obres de dife
rents epoques, tecniques i autors que fan un recorregut pels amors deis 
déus de la mitología classica. Fins a 1'11 de setembre. 

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS. ZONA ZERO.lLEIDA. 

Indestructibles. Una mirada a la generació del futur de I'Africa. 
Les fotografíes d'Aifons Rodríguez i els textos de Xavier Aldekoa relaten 
histories traumatiques deis nens a I'Africa. Fins al18 de setembre. 

F. ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. 

Terres. Quan Guinovart va visitar Algeria, es va sentir a casa. La sorra, 
paisatges, colors i !'arquitectura localli van recordar la seua infancia, i 
va crear obres que s'exposen per primer cop. Fins al25 de setembre. 

MUSEU COMARCAl DE l'URGELL. TARREGA. 

la mirada del pintor. Jaume Minguell Miret, 1922-1991 . Mostra 
que commemora el naixement de !'artista. Fins al25 de setembre. 

CENTRE D'INTERP. DEL PARC NATURAl CADI-MOIXERÓ. BELLVER DE CERDANYA. 

Bellovidere. Mostra que explica la forma de vida i la historia deis 21 
nuclis que formen la població. Fins al31 de desembre. 
·············· ......... ················ ........ ··~ .. . . ........ . . ..... ······· ...................... , ............................................... . 
FUND. SORIGUt PLANTA. COMPLEX LA PLANA DEL CORB, C-12, KM 162. 

In the beggining was •.• La primera exposició permanent a Europa de 
!'artista japonesa Chiaru Shiota. Permanent. 

Fotografíes de Palmira Puig a l'exposició de Lleida. 

a 

SO TIDES 1 VISITES 

10.00 
TAÜLL. SANT CLIMENT DE TAÜLL. 

Visites guiades al romanic 
El Centre del Romanic de la Vall de 
Boí organitza diariament, i fins al 
4 de setembre, visites guiades per 
descobrir el conjunt romanic de la 
Vall. El preu d'aquestes visites guia
des, que s'ha de sumar al preu de les 
entrades, és de 3 €. 

20.30 
CASTELLDANS. MAS DE MELONS. 

Caminada nocturna 
Excursió que aprofita la lluna plena 
per disfrutar d'una caminada amb 
temperatures suaus en la qual si
gui possible coneixer la fauna noc
turna. La dificultat és facil, encara 
que l'edat mínima recoma nada és S 
anys. S'aconsella portar aigua, roba 
i cal~at comedes i llanternes. 

21.00 
SANT ESTE VE D'OUUS. ESGL~SIA. 

Visita teatralitzada 
Amb un format teatralitzat, els par
ticipants descobriran el conjunt de 
Sant Esteve d'Oiius a través de les 
explicacions de personatges im
portants en la seua historia i, poste
riorment, tindra lloc un passeig per 
observar el cel nocturn. 

21.30 
JUNEDA. PORTAL DEl MARCA. 

Excursió nocturna 
Des del portal del Marca es dona
ra inici a un recorregut fins al pont 
Negre, per acabar a les piscines 
municipals amb xocolate i bany 
nocturn. Es facilitara aigua i fruita 
al pont Negre. Es prega que tots els 
participants portin un vas reutilitza
ble, que servira pera l'aigua i peral 
xocolate. 

22.00 
GUISSONA. Pl. BISBE BENLLOCH. 

'De sol a sol' 
El Museu de Guissona organitza 
1'11 e cicle de visites guiades noc
turnes per Guissona. Aquesta nit es 
titula De sol a sol i tracta sobre els 
serveis a Guissona. Anira acompa
nyada de l'obra teatral In Caupona, 
de Magíster Fabularum. • 

GASTRONOMIA 

18:00 
SOLSONA. DIFERENTS BARS. 

Literatura i producte local 
Ramon Segués guiara una degusta
ció de novel-la historica, embotits i 
pans locals per diferents locals de la _ 
ciutat de Solsona, en el marc de la 
iniciativa El barri de les 1/etres i la mú
sica. El maridatge d'obres literaries 
amb productes locals és la principal 
novetat d'aquesta edició. 

20.00 
GUISSONA. DIFERENTS BARS. 

Mos-Toc a Guissona 
Bars i restaurants de Guissona ofe
reixen una tapa i una copa de vi o 
cervesa a preus assequibles per re-

cuperar el gust per sortir, els bars, 
les relacions socials i !'aposta perla 
gastronomía creativa local. 

MUSICA 

12.00 
SOLSONA. AUDITOR! SALA POLIVALENT. 

AIMS Festival2022 
Últim deis dos concerts prota9onit
zats per estudiants de !'Academia 
Internacional de Música de Solso
na, una marca distintiva del festival 
que funcion~ coma culminació de 
l'aprenentatge realitzat. 

2-1.00 
CARDONA. COL·lEGIATA DE SANTVICEN<;. 

Professors i alumnes 
L'AIMS al caste/1 de Cardona és un 
concert d'alumnes solistes i un 
quintet de professors de !'academia. 
Els guanyadors del concurs AIMS 
2022 interpretaran vuit obres d'au
tors com Txaikovski o Mendelssohn. 

ESTIU 

12.30 
LLEIDA. ELS ARMATS. 

Homenatge a Teresina Jorda 
El compositor, clarinetista i pedagog 
Jesús Rodríguez tara una conferen
cia que porta per títol Capricis. El 
president de l'associació d'Eis Ar
mats de U e ida, Josep Angel Comes, 
clausurara el seminari col·locant la 
placa que amplia el nom de I'Espai 
Pepita Cervera a Espai Pepita Cer
vera i Te resina Jorda. Per finalitzar, 
comptaran amb la intervenció mu
sical de David i Verónica Jorda. 

22.00 
TREMP. RAMBLA DR. PEARSON. 

Vetllada poetica 
Dins del programa Nits a la fresca, 
l'ajuntament de Tremp organitza 
una vetllada poetica anomenada Si 
una nit d'estiu, uns versos amb Amat 
Baró, Raquel Pena, Xavier Macia i 
membres d'Aiba Jussa. 

EXPOSICIONS 

10.00 
LLEIDA. MUSE U D'ART JAU ME MORERA. 

Fotografíes de Palmira Puig 
El museu mostra nou fotografies de 
Palmira Puig-Giró, que van ser part 
de la primera mostra monogratica 
dedicada a !'artista a Espanya, Pal
mira Puig-Giró, fotógrafa, de la ga
lería RocioSantaCruz de Barcelona 
el2019. Fins a 1' 11 de setembre. 

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

- --· ·~.,.{.;om 
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1 40 1 GUIA Cultura 
FOTOGRAFIA ARTISTES 

"M'apassiona inventar histOries" 
Ellleidata J ordi Bernadó exposa al MNAC els seus retrats de figures rellevants 
11 s e • a q ~ a oto5 a a una excusa pe1 moure'm pel món'· 

EFE 
1 BARCELONA! "La fotografia és una 
excusa per moure'rn pel món, 
coneixer gent. La meua passió 
és inventar-me histories, i la fo
tografía rn'ho perrnet", afirma 
Jordi Bernadó, que al juny va 
captar una imatge de 2.292 per
sones al Liceu buscant la iden
titat de Barcelona i aquest estiu 
exposa al MNAC els retrats d'JD 
Project. Jordi Bernadó (Lleida, 
1966) va iniciar estudis d'Arqui
tectura a Barcelona pero el1993 
va guanyar una Beca Fotopress, 
la qua} cosa el va portar a deixar 
la carrera per dedicar-se profes
sionalment a la fotografía. Es
tablert a la capital catalana, des 
d'aleshores ha guanyat un premi 
Laus i el Photoespaña, a més 
d'haver exposat els treballs a 
Espanya, Fran<;a, Italia, !'Argen
tina o el Japó. El Centre d'Art 
la Panera de Lleida compta amb 
obra seua procedent de la seua 
participació en la Biennal Cris
tüfol 2004, que forma part del 
fons d'art del Museu Morera. 

Aquest estiu, els projectes 
al Liceu i al MNAC l'han por
tat a enfrontar-se al "repte del 
retrat'', com ell mateix ho ha 
definit. ID Project és una serie 
de retrats amb destacades per
sonalitats: Woody Allen el pri
mer, el 2015, seguit de premis 
Nobel, escriptores, activistes, 
científics ... No sap quin lloc del 
món elegiría peral seu propi re
trat, pero li agraden "els llocs 
que són una historia" i només 
per aixo Bernadó va viatjar a 

CINE CERTAMEN 

Tremp reivindica 
el territori com 
un gran plató 
de cine 
A la inauguració del 
festival Mostremp 

1 TREMP 1 L'onzena edició del fes
tival de cine rural de Tremp 
Mostremp va apujar ahir el te
ló a l'espai cultural de La Lira 
renovant la seua aposta per la 
cultura cinematografica. 

L'alcaldessa de la capital del 
Pallars Jussa, Maria Pilar Cases, 
va afirmar que "el Mostremp és 
cultura i a Tremp volem que la 
cultura no s'aturi. Per aixo hem 
fet, fem i farem tot el possible 
per aconseguir aquest repte. La 
nostra terra és plena de bons 
artistes, comptem amb un terri
tori comparable amb un plató de 
cine, un paisatge espectacular 
del qual poden sortir produc
cions audiovisuals impressio-

El fotograf lleidata Jordi Bernadó firma aquest estiu una de les exposicions temporals al MNAC. 

SomaliHmdia, el país que no és 
reconegut per cap altre, i l'iHu
siona visitar Bir Tawil, la regió 
sense amo entre Egipte i el Sud
an. Bernadó afirma que, encara 
que }'arquitectura ha "mode
lat" la seua manera de mirar, 
no acabara la carrera per molt 
que la seua mare "ho continui: 
esperant", fa broma. "Del fet 
d'acompanyar de petit el meu 
pare els diumenges a passejar i 
fer fotos, em va quedar que la 
fotografía serveix per viatjar", 
afegeix. 

Fotografiara illes del Pacífic Sud 
en perill per encarrec de I'ONU 
• Entre els seus projectes, 
Bernadó esmenta un encar
rec de l'ONU per explicar la 
historia de les illes del Pacífic 
Sud que estan en risc de desa
parició perla pujada del mar, 
que es presentaría a la Con
ferencia pel Canvi Climatic 
2023 a Dubai i, "si tot va bé, 
perque sempre hi ha coses 

que no surten", apunta elfo
tograf, un altre projecte que 
esta preparant amb l'ajunta
ment de Madrid. Assegura 
que ha utilitzat la mateixa 
camera des que va comen<;ar 
el1993, una de gran format 
amb una sola optica, perque 
"la tecnica no és la meua 
obsessió". 

Acte inaugural ah ir a La Lira de Tremp de l'onzena edició del festival de cine rural Mostremp. 

nants ... , en definitiva, tenim un 
entorn únic". 

L'acte inaugural del Mos
tremp va comptar també amb 
una acció teatral de la compa
nyia local Teatremp i la ínter-

venció del coordinador del festi
val, José Bergés, de l'Associació 
d'Amics del Cinema de Tremp. 
En aquesta primera jornada del 
certamen, que es desenvolupara 
fins diumenge, es va projectar la 

cinta índia La última película. 
Per avui esta previst un taller de 
videoclips (18.00 h) i la primera 
sessió oficial de curtmetratges 
(20.00 h). Dissabte, sessió es
pecial amb Alcarr(u (18.00 h). 

- - , '"l 

SEGRE 
Dijous, 1 1 d'agost del 2022 

CINE 

'Aicarras: 
seleccionada 
per al Festival 
de Nova York 
Amb 'Pacifiction', 
d'Albert Serra 

1 NOVA YORK 1 La peHícula Al
carras, de Carla Simón, con
tinua amb la seua trajectoria 
imparable d'exit i formara 
part del.cartell d'estrenes de 
la proxima edició del Festi
val de Cine de Nova York. 
Així ho va anunciar dimarts 
a la nit en un comunicat el 
New York Film Festival, que 
entre el 30 de setembre i el 
16 d'octubre celebrara el 60 
aniversari del certamen mos
trant films procedents de 18 
pai:sos en sales repartides per 
tota la Gran Poma. L'organit
zació va destacar la projec
ció de diverses triomfadores 
del festival de Canes (com 
Stars at Noon, de Claire De
nis, o Aftersun, de Charlotte 
Wells); la guanyadora de !'Os 
d'Or a la Berlinale, Alear ras, 

. rodada l'estiu de l'any passat 
en diverses localitzacions de 
Lleida i gran exit de taquilla 
a Espanya des de la seua es
trena a l'abril; o el documen
tal vencedor de Sundance, 
All that breathes, de Shau
nak Sen. Així mateix, hi hau
ra directors que mostraran 
les seues peHícules per pri
mera vegada, com Margaret 
Brown (Descendant) o Laura 
Citarella (Trenque Lauquen), 
al costat d'altres que repe
tiran, com Hong Sang-soo, 
amb The novelist's film , i el 
catala Albert Serra, amb Pa
cifiction, que va presentar al 
festival de Canes passat. 

ACTIVITATS 

T erra Roía Arts 
Festival, a Vilamur 
1 VILAMUR 1 Vilamur, a Sorigue
ra (Pallars Sobira), acollira a 
partir de dema i fins diumen
ge una nova edició del Terra 
Roía Arts Festival, amb una 
amplia programació d'acti
vitats d'arts plastiques, lite
ratura, música, audiovisuals, 
teatre, artesanía i espectacles 
de carrer. 

MÚSICA 

La pluja 'cancel·la' 
Fangoria a Llívia 
1 LLfVIA 1 La pluja va obligar 
a suspendre ahir el concer.t 
de Fangoria a Llívia, amb el 
qual havia d'inaugurar-se el 
segon Cerdanya Music Fes
tival. Les precipitacions van 
inundar diverses zones de 
l'aparcament, quan el grup 
ja estava a l'escenari en les 
proves de so. 
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