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festivals danses i músiques tradicionals

activitats educació

Kepa Junkera, Carles Belda
i Sanjosex, al Dansàneu

També sonarà ‘Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat’
|| Se celebrarà de l’1 al 9 de juliol i també amplia escenaris
iei

r. banyeres

❘ lleida ❘ La 26a edició del Dansàneu, que se celebrarà de l’1
al 9 de juliol a Esterri d’Àneu,
comptarà amb les actuacions
de Kepa Junkera & Sorginak (8
de juliol, Santa Maria d’Àneu,
5/10 €); Carles Belda & Sanjosex amb el seu espectacle Càntut (7 de juliol, Santa Maria
d’Àneu, 5/10 €); l’espectacle
Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat (6 de juliol, església de Sant Vicenç
d’Esterri d’Àneu, 20.30 hores,
5/10 €) o la big band Rufaca
Folk Jazz Orchestra que inaugurarà el certamen amb 24
músics a l’escenari l’1 de juliol
de la plaça Major de València
d’Àneu (20.30 h) i a l’endemà
a Món Natura Pirineus de Son
del Pi (20 h). Són només algunes de les quaranta activitats
organitzades en aquesta edició
que busca renovar-se barrejant música i dansa i reivindicar el patrimoni de les Valls
d’Àneu. Per això, el festival se
celebrarà als municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot
i la Guingueta. Així mateix,
s’hi incorporen com a subseus
les esglésies de Sant Pere de
Sorpe, Sant Just i Sant Pastor de Son, Sant Joan d’Isil o
Sant Vicenç de Esterri, a més
de Santa Maria d’Àneu, a la
Guingueta, on l’any passat ja
es van celebrar els espectacles
centrals del festival. A més,

Nova edició de la Festa
del Llibre Gegant
d’Alpicat aquest dissabte
❘ alpicat ❘ Alpicat celebrarà
aquesta dissabte, 3 de juny,
la divuitena edició de la Festa del Llibre Gegant a partir
de les 17.00 hores a la plaça
interior del Casal. En aquest
certamen, un grup de professionals del dibuix il·lustrarà els contes dels nens que
vulguin participar en la confecció d’un llibre gegant. El
conte serà inventat, de temàtica lliure i amb una extensió
màxima d’un full A4.
A partir de les 18.00, s’oferirà als nens i nenes participants un berenar amb coca i
xocolate, i a les 19.00 a tots
plegats podran gaudir de
l’actuació de l’agrupació de

L’IEI va acollir ahir la presentació de la 26a edició del Dansàneu.

les claus

El festival. Dansàneu passa de celebrar-se durant cinc dies

a l’entorn de Sant Joan a nou dies, de l’1 al 9 de juliol. També
s’han ampliat les seus i s’hi inclouen diversos municipis de les
Valls d’Àneu, a més d’Esterri d’Àneu.

Lleida TV. La cadena televisiva del Grup SEGRE retransmetrà
els espectacles de Rufaca Folk Jazz Orchestra (24 músics en
directe), Esbart Marboleny de les Preses (dansa i música) i Kepa Junkera & Sorginak (trikitixa).
com cada any, hi haurà classes
de dansa i músiques populars.
Així mateix, ahir va començar
també la Setmana de Dansa a
les escoles a Esterri d’Àneu. El

president del Consell Cultural
de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, va augurar que es viurien
“moments carregats de màgia
intensa”.

Última ‘jam session’ de Viktorija Pilatovic
❘ lleida ❘ El cicle de jam session mensuals al bar La Pinta de
Lleida oferirà avui a partir de les 21.00 h la darrera sessió
de la temporada. Com és habitual serà protagonitzada per
la veu de Viktorija Pilatovic, que actuarà acompanyada
de Joan Vicens (saxo tenor), Xavier Monge (piano), Ignasi
González (contrabaix) i Roger Gutiérrez (bateria). L’entrada és gratuïta.

Esmenes pel Castell de València d’Àneu
❘ valència d’àneu ❘ Els senadors d’ERC Anna Azamar i Bernat
Picornell, i la senadora del PDeCAT Mayte Rivero es van
reunir ahir amb el president del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, Ferran Rella, per fer seguiment de les esmenes
als Pressupostos per rehabilitar el conjunt patrimonial del
Castell de València d’Àneu.

art guardons

patrimoni

Premien
l’aposta per la
cultura de la
Fundació Sorigué

Fundació sorigué

Reconeguda ahir a
la Nit del Galerisme
❘ barcelona ❘ Els Premis GAC
2017 – X Nit del Galerisme
van premiar ahir la Fundació
Sorigué en la categoria de col·
leccionisme. En aquesta ocasió,
el jurat va reconèixer la “vocació de retorn a la societat del
grup empresarial Sorigué que,
des de l’any 2000, impulsa activitats socioeducatives i aposta decididament per la cultura
contemporània. La seua és una
col·lecció d’obres singulars d’artistes especialment reconeguts
en la manera de posar en relleu
els aspectes essencials de l’existència humana”.
Aquests guardons tenen com
a objectiu potenciar el paper di-

vent de l’Escola Municipal
de Música d’Alpicat. També
s’ha previst una plantada dels
gegants d’Alpicat, Manelic i
Núria, i l’exposició dels llibres gegants d’edicions anteriors. Així mateix, durant
tota la tarda els nens podran
pintar un mural decoratiu.
La Festa del Llibre Gegant
està organitzada per l’ajuntament i la biblioteca Sant
Bartomeu amb el suport de
la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Biblioteques Públiques de Catalunya, l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i
l’Escola Municipal de Música
d’Alpicat.

Foto de família dels guardonats, amb el matrimoni Sorigué (centre) i Ana Vallés (3a per la dreta, 2a fila).

fusor i emprenedor de les galeries d’art de Catalunya i posicionar-les com a centres del
mercat artístic i de promoció
dels creadors. A més, l’artista
Perejaume i la galerista Maria-

na Draper van rebre els premis
Honorífics (Banc de Sabadell).
Altres guardonats van ser dos
exposicions de Carlos Saura i
Carlos Pazos; la galeria Àngels
Barcelona, Mar Arza (artista

emergent - premi DKV), Bea Espejo (crítica), Time Out (mitjà
de comunicació) i la Fundació
Museu Jorge Oteiza (comissariat) per La desocupación del
espacio.

Les esglésies
de Vilanova
de l’Aguda i
Preixana, BCIN
❘ madrid ❘ El BOE va publicar
ahir la declaració com a Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria
de monument històric de
l’església de Santa Maria, a
Preixana, i va delimitar-ne
l’entorn de protecció. També
va publicar la declaració de
la màxima protecció patrimonial, en la categoria de
monument històric, per a
l’església de Sant Salvador
de Vilalta, a Vilanova de
l’Aguda i va delimitar-ne
l’entorn de protecció. Aquesta última es troba al poble de
Vilalta del municipi de Vilanova de l’Aguda. L’origen
d’aquesta església era la capella de la mansió senyorial
de Vilalta. L’actual església
va ser construïda entre els
anys 1812 i 1813.
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El Dansàneu 2017 gira al
voltant de la dansa, música,
patrimoni i gastronomia
El Festival celebra la 26a edició de l’1 al 9 de juliol,
amb figures com Kepa Junkera o Artur Blasco
Lleida
AGÈNCIES/R.P.
Dansa, música i patrimoni i grastronomia. Aquests són els eixos
de la 26a edició del Dansàneu.
Festival de Cultures del Pirineu
que es va presentar a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i que de l’1 al
9 de juliol vinents portarà dansa
i música de qualitat arreu de les
Valls d’Àneu. Els municipis aneuencs d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu,
Espot i La Guingueta d’Àneu seran
els escenaris d’una renovada proposta artística que busca posar
en valor l’excel·lent patrimoni de
les Valls -entès com a artístic i arquitectònic però també natural.
Per a fer-ho, el Dansàneu incorpora a manera de subseus l’església de Sant Pere a Sorpe, la de
Sant Just i Sant Pastor a Son, la de
Sant Joan a Isil o la pròpia església
de Sant Vicenç a Esterri d’Àneu, a
banda de la magnífica Santa Maria d’Àneu, ubicada al municipi
de La Guingueta, on l’any passat
ja es van celebrar els espectacles
centrals del Festival i on enguany
es proposen dos dobles programes, el divendres 7 i el dissabte 8
de juliol, respectivament.
La programació s’ha previst
enguany com a continuació de
la celebració de les falles pirinenques, tot i que coincidirà de manera volguda amb les baixades de

FOTO: T. Alcántara / Ferran Rella, Rosa Pujol, Lluís Puig i Rut Martínez durant la presentació del ‘Dansàneu’
València d’Àneu i d’Alós que tenen
lloc el primer cap de setmana de
juliol i on el Festival col·labora per
tal d’ampliar l’oferta cultural del
cap de setmana.
PROPOSTES D’ALT NIVELL
Noms propis com els de Kepa
Junkera i les seves Sorginak, Car-

les Belda i Sanjosex amb Càntut,
l’Esbart Marboleny de Les Preses,
els guanyadors del Premi Delfí Colomé de dansa EgurRa & Kolpez
Txalaparta (que mesclen txalaparta, ball de bastons i circ), la dansa
i música occitana de Verd e Blu, l,
la saviesa d’Artur Blasco i l’explosió de Rufaca Folk Jazz Orchestra

són només algunes de les propostes d’un Festival que suma adeptes fins al punt de convertir-se en
una cita imprescindible de l’estiu
al Pallars Sobirà i que, segons la
directora, Rut Martínez, “aposta per la qualitat i per evitar que
l’excés de gent resti accessibilitat
a les activitats programades”.

Concurs de
microrelats i
taller literari
dins ‘El Segre
de Negre’
L’Escola d’Escriptura de Lleida
col·labora en la 2a edició del
festival literari El Segre de Negre que organitza Pagès Editors
i se celebra el 2 i 3 de juny amb
dues activitats: un concurs de
microrelats de gènere negre a
través de Twitter i el taller d’escriptura gratuït Escriure en Negre. El concurs de microrelats
via Twitter, el primer que s’organitza des de Lleida, premiarà
el millor microrelat que s’envïi
a través d’una piulada de Twitter durant la celebració del festival: des de les 10 del matí del
divendres 2 de juny fins a les
2 del migdia del dissabte 3 de
juny. Els participants han d’enviar el relat dins d’una piulada
que contingui el hagstag #micronegre. El jurat estarà format
per professorat de Lleida i es
valorarà l’enginy i l’originalitat. El guanyador o guanyadora s’anunciarà durant l’acte de
cloenda del festival. El desenvolupament del concurs es podrà seguir a través dels comptes de Twitter @Eescriptura, @
segredenegre i @PagesEditors.
A més, s’organitza un taller gratuït sobre el gènere negre i policial a càrrec del periodista i escriptor David Marín. El taller se
celebrarà dissabte dia 3 a les 10
del matí a l’Aula Magna de l’IEI i
tindrà 1 hora i 20 minuts de durada. Les places són limitades a
quinze i cal reservar plaça amb
un correu electrònic a elsegredenegre@pageseditors.cat.
S’adjudicaran per ordre d’inscripció fins esgotar l’aforament
del taller.

LA
FORMIGUETA
| Anna Fillat |

Emili Vicente
Quants reconeixements i quantes senyals d’admiració s’han
vist aquests darrers dies en les
xarxes socials, mitjans de comunicació i, de forma més privada, en la fam lia. Emili icente s’ho havia guanyat tot amb
esforç, capacitat de superació i
respecte. Era una persona que
sempre buscava nous reptes i
sobretot un amant de l’activitat
sica i esportiva. e la seva passió, el futbol, en va fer un estil
de vida, i va escollir la professió
d’ensenyar a futurs educadors i
entrenadors, perquè tenia una
gran capacitat per transmetre els valors d’un esport que
cada vegada està més mancat
d’ells. ome de poques paraules, però que sempre estava al
costat per donar el suport a qui
ho necessités. La societat ha

De la seva passió,
el futbol, en va fer
un estil de vida i va
escollir ensenyar
futurs entrenadors
perdut un apassionat del futbol i una persona que lluitava
per aportar el seu granet de
sorra a l educació a través del
l’esport; en poques paraules,
una persona compromesa, implicada i que sempre buscava el
millor per a la gent del seu entorn. Quantes persones s’han
quedat amb les ganes d’agrairli alguna cosa. aldria que a la
societat ens acostuméssim a
reconèixer abans la feina ben
feta dels altres, i no haver ho
de fer als seus familiars, degut
a que no hem estat capaços o
no hem trobat el moment per
fer ho a la persona que realment ho havia de sentir.

DE CUA D’ULL

Rosa Peroy @RPeroy

JORDI A. JAUSET | Autor del llibre ‘¿La música distrae?’ (Edit. Círculo Rojo)

“Falta informació dels beneficis
que ens pot aportar la música”
Jauset (Lleida, 1955), a la
seva joventut va ser guardonat amb primers premis
internacionals d’interpretació musical i sempre s’ha
interessat per l’estudi de la
relació cervell-música. ¿La
música distrae? Neuromúsica y educación, és el 5è
llibre d’aquestes caracterís-

I més informació?
és que educació musical
potser ens falta informació
dels beneficis que ens pot
aportar. n músic amb el
seu virtuosisme no ofereix
només plaer cognitiu a l’audi ncia. La música és molt
més que un entreteniment,
ens pot aportar molts beneficis personals tant escoltant
aquest divendres 2 de juny FOTO: Sternalia / Anna Bosch
com interpretant. A més de
(19.30 hores) a la Sala Alpassar ho bé, de mobilit ar i
fred Perenya (Blondel, 64).
fer treballar força gairebé tot el cervell
la música és l’art que demanda més recursos cogEl llibre neix d’unes desafortunades declaracions
nitius de socialit ar, d’augmentar l’autoestima, de
del ministre Wert... què va pensar en llegir-les?
millorar l’estat de ànim, d’augmentar la nostra sensiEm van sobtar molt perquè no entenia com era posbilitat, fins i tot, ens fa més humans. n mestre su
sible que des de les més altes instàncies del Govern
deia que la música era el millor regal que s’havia fet
d’Espanya es desconegués quins eren realment els
a la umanitat i potser tenia raó, aix ho expressava
beneficis de la música... erò després vaig pensar
també iet sche amb la seva famosa frase “La vida
que estava mal informat. o crec que ho digués amb
sense música seria un error”. Quantes vegades ens
coneixement de causa, més aviat no el van assessohem preguntat: qu far em sense la música rec
que si no exis s... segur que la inventar em.
rar bé, però, certament, va ser desafortunat...
Als nens els agrada la música de manera natural...
Vostè és un especialista en els beneficis de la músical aprofitar més aquesta tendència?
ca i el desenvolupament cognitiu. I no solament en
úsica, moviment, ball, cant... són accions naturals,
l’etapa infantil...
diria que formen part de l’ésser humà, entre altres,
o em considero especialista, més aviat un estudiós
perqu són molt socialit adores i el ésser humà és
i, alhora, divulgador cien fic dels beneficis de la múun ésser social. ’ha de donar l’oportunitat als nens
sica en els àmbits de la salut i l’educació. Els avenços
perqu contactin amb els sons, la música, el ball, el
cien fics en els darrers anys han possibilitat discant, no reprimir-los ni pretendre que siguin virtuoposar d’una informació molt acurada de la resposta
del cervell davant els es muls sonors i musicals gràsos. i de grans ho decideixen ells, doncs endavant,
cies a les tècniques de neuroimatge, entre altres, i
un cop sàpiguin que serà un cam di cil i de sacrifipoder analit ar la per a estudiar com aprofitar la per
ci. erò per gaudir de la música i dels seus beneficis
a un millor desenvolupament cognitiu, en el nens i o
no fa falta ser un virtuós. L’educació musical aporta
per millorar la qualitat de vida en persones adultes.
molts beneficis cognitius atenció, concentració, veLes darreres investigacions apunten, amb prud nlocitat de procés cerebral, millor discriminació audicia, al paper neuroprotector de la música davant la
tiva i motricitat fina, creativitat... i pot fer front a detemuda neurodegeneració que a tots ens arriba en
terminades disfuncions de la parla i llenguatge, com
edats avançades. s esperançador que la simple esla tartamudesa, per exemple.
colta d’aquella música que ens agrada millori la reLi fa il·lusió presentar el llibre a la seua ciutat?
cuperació de funcions cognitives en persones que
aig viure a Lleida fins que em vaig iniciar en el món
han patit un ictus i o que inclús es detectin canvis
laboral, aprovant unes oposicions a RTVE, amb difepositius en l’expressió del genoma, que afavoreixen,
rents destins. inalment, l’any 88 vaig estar desprincipalment, a tots aquells amb formació musical,
tinat a arcelona. erò les arrels no es perden mai.
segons recents estudis publicats a la Universitat de
empre m’ha fet molta il lusió presentar a Lleida els
elsin i.
llibres que he anat publicant en relació amb la inteCreu que falta més educació musical a casa nostra?
racció música cervell. Aquest ja és el ... somriu .
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Rut Martínez

Directora Festival
Dansáneu

L’edició d’enguany, la que fa 6, es
farà de l’ al de juliol amb figures
com epa Jun era o Artur lasco, i
girarà al voltant de la dansa, la música, el patrimoni o la gastronomia.

Modesto Crespo
Expresident de la
Caja Mediterráneo

Assegura que fins a dies abans
de la intervenció de l’entitat per
part del anc d’Espanya, totes les
no cies sobre l’estat de la caixa
“eren sempre positives”.

Manuel Moix

Fiscal en cap
d’Anticorrupció

Q estionat per la seva actuació en
el cas Lezo, ahir es va saber que té
un
d’una societat patrimonial
que el seu pare va obrir a anamà
fa anys.

A la roda de premsa per presentar
el estival ansàneu
van tenir lloc les intervencions dels participants. Quan li va tocar el torn a
erran ella, president del onsell
ultural de les alls d’ neu, algú el
va avisar que el micròfon no estava activat. Enriolat, va reaccionar:
“Els que hem estat profes sabem el
que és parlar a pulmó, no Josep ”
preguntà dirigint-se amb complicitat a Josep orrell, delegat de
ultura, que estava entre el públic,
que també havia estat profe.
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Kepa Junkera, Carles Belda
i Sanjosex, al Dansàneu

També sonarà ‘Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat’
|| Se celebrarà de l’1 al 9 de juliol i també amplia escenaris
IEI

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ La 26a edició del Dansàneu, que se celebrarà de l’1
al 9 de juliol a Esterri d’Àneu,
comptarà amb les actuacions
de Kepa Junkera & Sorginak (8
de juliol, Santa Maria d’Àneu,
5/10 €); Carles Belda & Sanjosex amb el seu espectacle Càntut (7 de juliol, Santa Maria
d’Àneu, 5/10 €); l’espectacle
Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat (6 de juliol, església de Sant Vicenç
d’Esterri d’Àneu, 20.30 hores,
5/10 €) o la big band Rufaca
Folk Jazz Orchestra que inaugurarà el certamen amb 24
músics a l’escenari l’1 de juliol
de la plaça Major de València
d’Àneu (20.30 h) i a l’endemà
a Món Natura Pirineus de Son
del Pi (20 h). Són només algunes de les quaranta activitats
organitzades en aquesta edició
que busca renovar-se barrejant música i dansa i reivindicar el patrimoni de les Valls
d’Àneu. Per això, el festival se
celebrarà als municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot
i la Guingueta. Així mateix,
s’hi incorporen com a subseus
les esglésies de Sant Pere de
Sorpe, Sant Just i Sant Pastor de Son, Sant Joan d’Isil o
Sant Vicenç de Esterri, a més
de Santa Maria d’Àneu, a la
Guingueta, on l’any passat ja
es van celebrar els espectacles
centrals del festival. A més,

Nova edició de la Festa
del Llibre Gegant
d’Alpicat aquest dissabte
❘ ALPICAT ❘ Alpicat celebrarà
aquesta dissabte, 3 de juny,
la divuitena edició de la Festa del Llibre Gegant a partir
de les 17.00 hores a la plaça
interior del Casal. En aquest
certamen, un grup de professionals del dibuix il·lustrarà els contes dels nens que
vulguin participar en la confecció d’un llibre gegant. El
conte serà inventat, de temàtica lliure i amb una extensió
màxima d’un full A4.
A partir de les 18.00, s’oferirà als nens i nenes participants un berenar amb coca i
xocolate, i a les 19.00 a tots
plegats podran gaudir de
l’actuació de l’agrupació de

L’IEI va acollir ahir la presentació de la 26a edició del Dansàneu.

LES CLAUS

El festival. Dansàneu passa de celebrar-se durant cinc dies
a l’entorn de Sant Joan a nou dies, de l’1 al 9 de juliol. També
s’han ampliat les seus i s’hi inclouen diversos municipis de les
Valls d’Àneu, a més d’Esterri d’Àneu.
Lleida TV. La cadena televisiva del Grup SEGRE retransmetrà
els espectacles de Rufaca Folk Jazz Orchestra (24 músics en
directe), Esbart Marboleny de les Preses (dansa i música) i Kepa Junkera & Sorginak (trikitixa).
com cada any, hi haurà classes
de dansa i músiques populars.
Així mateix, ahir va començar
també la Setmana de Dansa a
les escoles a Esterri d’Àneu. El

president del Consell Cultural
de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, va augurar que es viurien
“moments carregats de màgia
intensa”.

Última ‘jam session’ de Viktorija Pilatovic
❘ LLEIDA ❘ El cicle de jam session mensuals al bar La Pinta de
Lleida oferirà avui a partir de les 21.00 h la darrera sessió
de la temporada. Com és habitual serà protagonitzada per
la veu de Viktorija Pilatovic, que actuarà acompanyada
de Joan Vicens (saxo tenor), Xavier Monge (piano), Ignasi
González (contrabaix) i Roger Gutiérrez (bateria). L’entrada és gratuïta.

Esmenes pel Castell de València d’Àneu
❘ VALÈNCIA D’ÀNEU ❘ Els senadors d’ERC Anna Azamar i Bernat
Picornell, i la senadora del PDeCAT Mayte Rivero es van
reunir ahir amb el president del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, Ferran Rella, per fer seguiment de les esmenes
als Pressupostos per rehabilitar el conjunt patrimonial del
Castell de València d’Àneu.

ART GUARDONS

PATRIMONI

Premien
l’aposta per la
cultura de la
Fundació Sorigué

FUNDACIÓ SORIGUÉ

Reconeguda ahir a
la Nit del Galerisme
❘ BARCELONA ❘ Els Premis GAC
2017 – X Nit del Galerisme
van premiar ahir la Fundació
Sorigué en la categoria de colleccionisme. En aquesta ocasió,
el jurat va reconèixer la “vocació de retorn a la societat del
grup empresarial Sorigué que,
des de l’any 2000, impulsa activitats socioeducatives i aposta decididament per la cultura
contemporània. La seua és una
col·lecció d’obres singulars d’artistes especialment reconeguts
en la manera de posar en relleu
els aspectes essencials de l’existència humana”.
Aquests guardons tenen com
a objectiu potenciar el paper di-

vent de l’Escola Municipal
de Música d’Alpicat. També
s’ha previst una plantada dels
gegants d’Alpicat, Manelic i
Núria, i l’exposició dels llibres gegants d’edicions anteriors. Així mateix, durant
tota la tarda els nens podran
pintar un mural decoratiu.
La Festa del Llibre Gegant
està organitzada per l’ajuntament i la biblioteca Sant
Bartomeu amb el suport de
la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Biblioteques Públiques de Catalunya, l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i
l’Escola Municipal de Música
d’Alpicat.

Foto de família dels guardonats, amb el matrimoni Sorigué (centre) i Ana Vallés (3a per la dreta, 2a fila).

fusor i emprenedor de les galeries d’art de Catalunya i posicionar-les com a centres del
mercat artístic i de promoció
dels creadors. A més, l’artista
Perejaume i la galerista Maria-

na Draper van rebre els premis
Honorífics (Banc de Sabadell).
Altres guardonats van ser dos
exposicions de Carlos Saura i
Carlos Pazos; la galeria Àngels
Barcelona, Mar Arza (artista

emergent - premi DKV), Bea Espejo (crítica), Time Out (mitjà
de comunicació) i la Fundació
Museu Jorge Oteiza (comissariat) per La desocupación del
espacio.

Les esglésies
de Vilanova
de l’Aguda i
Preixana, BCIN
❘ MADRID ❘ El BOE va publicar
ahir la declaració com a Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria
de monument històric de
l’església de Santa Maria, a
Preixana, i va delimitar-ne
l’entorn de protecció. També
va publicar la declaració de
la màxima protecció patrimonial, en la categoria de
monument històric, per a
l’església de Sant Salvador
de Vilalta, a Vilanova de
l’Aguda i va delimitar-ne
l’entorn de protecció. Aquesta última es troba al poble de
Vilalta del municipi de Vilanova de l’Aguda. L’origen
d’aquesta església era la capella de la mansió senyorial
de Vilalta. L’actual església
va ser construïda entre els
anys 1812 i 1813.
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a ornada del estival l
egre de egre am el film
l om ra de la m n anya
FOTO: Berta Palau / Els m s petits gaudint am la dansa

Dansàneu mostra les danses
pallareses als més petits
Una cercavila pels carrers d’Esterri d’ neu va posar el punt final a la formació en dansa a les
escoles Bressol, Primària i Se-

cundària), organitzada pel Festival ansàneu que va comen ar
el 9 de maig i que va finalitzar
ahir de juny.

FOTO: Arxiu Municipal / La mostr romandr en actiu ns al

de un

Exposició sobre els 65 anys
de l’Arxiu Històric de Lleida
En el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, l’Arxiu istòric de Lleida presenta l’exposició 65 anys de l’arxiu Històric de
Lleida, en una mostra que es po-

drà visitar del al de juny en
què es podrà veure la documentació històrica present a l’arxiu.
El 9 de juny hi haurà visites guiades a les 0 i a les .00 hores.

Lleida
REDACCIÓ
El Segre de Negre va comen ar
ahir la seva segona edició, que
continuarà i clourà avui.
rganitzat per Pagès Editors,
es tracta d’un festival que té com
a objectiu apropar la novel la negra i criminal al públic en general,
fomentant la trobada entre les
veus més significatives del gènere i els lectors i, al mateix temps,
promoure la divulgació d’una activitat tan enriquidora per a la societat com és la lectura.
A més d’un concurs de microrrelats #micronegre i d’un taller
d’escriptura a càrrec del periodista i escriptor avid arín, es va
celebrar ahir una taula rodona,
amb Jordi de Manuel, Pep Coll,
Andreu ar n i argarida Aritzeta, condu t per Sebastià Bennassar.
Avui, a més del taller a càrrec
de avid arín, tindrà lloc la presentacio de les últimes novetats

FOTO: Lídia Sabaté / Presentació d’una de les taules rodones

de novel la negra amb Alexandra
Cuadrat, Gemma Artasu, Esther
ila, ngel allverdú i Ramon
Usall, condu da per Ramona Solé.
A l’Aula agna de l’IEI Emili
Bayo presentarà els llibres de avíd arín, Salvador Balcells, Fàtima Llambrich i Josep . uintana.

Formació d’arts visuals al
Centre d’Art la Panera per
descobrir processos creatius
El Centre d’Art la Panera ofereix
una sessió formativa de 0 a
hores on tots els participants treballaran la forma de descobrir
processos creatius d’arts visuals
que fomentin el desenvolupament personal, l’autodeterminació i les relacions interpersonals.
Es tractarà estratègies de me-

diació cultural que puguin transformar els projectes culturals en
experiències més inclusives i indagar en les propostes d’art contemporani que ja treballen en els
processos col laboratius.
El curs va dirigit a professionals de l’àmbit social interessats
a realitzar projectes ar stics en

A la tarda es farà una taula rodona de literatura i cinema amb
Anna a illalonga, Judit Colell, Neith Sen s i Charo onz lez.
Es projectarà el film A l’Ombra
de la muntanya i tot seguit s’homenatjarà a l’IEI l’escriptora Isabel-Clara Simó, amb qui conversarà Lloren Capdevila.

els seus contextos de treballs
per fomentar la inclusió social.
Aquests projectes col laboratius
permeten que les mateixes persones siguin les que liderin les
transformacions del seu entorn
directe, aportant valor a la seva
comunitat. La formació anirà a
càrrec d’Amanda Robledo, doctora en Belles Arts per la UC .
ambé és cofundadora de l’entitat cultural Pedagogías Invisibles,
des d’on treballa en l’actualitat al
voltant de les pràctiques ar stiques col laboratives promovent
projectes d’art educació.
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PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356.www.teatreescorxador.com

DIUMENGE, 4 DE JUNY. 19.00 H.
El malalt imaginari.
Manuel de Montsuar Teatre.
Sala 1.

‘La gata salvatge’.

PACO CANDELA · Directo al corazón · Diumenge, 11 de juny. 17.30 h.

Un referent de les sevillanes, de gira per Catalunya.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

TEATRE ATENEU  TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Plaça del Carme. 973 310 731

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DIUMENGE, 11 DE JUNY. 18.00 H.

ENTRETEMPS 2017 · CICLE D’ARTS
ESCÈNIQUES DE PRIMAVERA. Teatre: La gata salvatge (comèdia) de
Maribel Masip. A càrrec del Grup
de Teatre Bat. Direcció de Joan Ribó
www.tarrega.cat

www.auditorienricgranados.cat

TEATRE MUNICIPAL

DISSABTES I DIUMENGES, DE 12 A 14 H.

DISSABTE, 3 DE JUNY. 19.00 H.

Prèvia de Parlem de Primaveres amb
Xavier Puig i Jordi Nus, amb el director Xavier Puig.

Submergiu-vos en el Dipòsit del Pla
de l’Aigua
Entrada gratuïta.

DISSABTE, 3 DE JUNY. 20.00 H.

DANI MARTÍN · La montaña rusa · Dissabte, 28 d’octubre. 21.00 h.

DIUMENGE, 11 DE JUNY. 19.00 H.

Primaveres. LleidArt Ensemble. Xavier Puig, director. Alfred Rodríguez
Picó, l’home del temps.
Entrada: 12 €. Reduïda: 10 €

L’exlíder d’El Canto del Loco presentarà a Lleida el seu últim treball.

Una de pirates. Cia. de Dansa Montse Miret. Història explicada en quatre actes, cada una en un estil de
dansa diferent. Entrada: 4 €
www.balaguer.cat

Música francesa per a violoncel i
piano. Laia Terré (violoncel) i Ramon
Andreu (piano). 5 € / 3 €

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. · A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

MÚSICA FESTIVAL

DIJOUS, 22 DE JUNY. 20.30 H.

LleidArt Ensemble.

ARTS ESCÈNIQUES ENSENYAMENT
COMUNICANT

El Petit de Cal Eril obre la
segona jornada del
Primavera Sound
ACN

Una cercavila per Esterri d’Àneu va posar ahir el fermall a una setmana d’ensenyament de danses.

Joan Pons, El Petit de Cal Eril, ahir al Parc del Fòrum de Barcelona.
ACN

❘ BARCELONA ❘ El lleidatà Joan Pons,
El Petit de Cal Eril, va obrir ahir
la segona jornada del festival
Primavera Sound. Sota una
intensa calor d’estiu més que
de primavera, el cantautor de
Guissona va presentar els temes
del seu últim treball discogràfic, La Força, amb lletres en les
quals s’endinsa en les persones
i la naturalesa en un univers
atemporal. La seua música va
suscitar l’atenció d’un públic
majoritàriament local, al qual
el cantant va agrair la “bondat”
dels seus cors. D’altra banda, la
notícia de dijous a la nit va ser el

concert sorpresa que van oferir
els canadencs Arcade Fire, com
a avançament del que tenen previst protagonitzar avui dissabte
com un dels caps de cartell de
l’actual edició. Després d’aquesta inesperada actuació, l’organització va confirmar ahir un
altre recital sorpresa, a càrrec
de la banda escocesa Mogwai,
amb l’estrena mundial d’alguns
temes del seu pròxim àlbum,
Every country’s sun. Ahir a la
nit estaven previstes les actuacions dels britànics The XX, The
Magnetic Fields, Mac Demarco,
Swans o Whitney, entre altres
artistes.

El Dansàneu, amb balls del
Pallars per a nens i joves
COMUNICANT

Els més petits van aprendre balls tradicionals del Pallars.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Una cercavila
pel centre històric d’Esterri
d’Àneu va posar ahir el punt
final a la formació de dansa a
les escoles (des de parvulari
fins a Secundària) organitzada pel Festival Dansàneu des
de dilluns passat, a càrrec de
la pedagoga Anna Jarque i el
músic Adrià Grandia.
Durant la cercavila, els
nens van compartir els diferents balls tradicionals
que han après al llarg dels
últims dies amb les danses
populars del Pallars com a
protagonistes.
Aquesta va ser una de les
activitats paral·leles de la 26a
edició del Dansàneu, de l’1
al 9 de juliol a Esterri, que
comptarà amb actuacions
com les de Kepa Junkera,
Carles Belda i Sanjosex.

Recull de links Dansàneu 2017

4/6/2017

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1160324-el-dansaneu-omplira-de-musicales-valls-d-aneu.html

Recull de links Dansàneu 2017

P27

181872-1159165w

CULTURA

Les companyies
d’art de carrer es
fan internacionals
Una coproducció targarina estrenada a Portugal ■ E.P.

El festival de Tàrrega ha creat escola i
Catalunya s’ha convertit en un referent
en l’exportació cultural en aquest àmbit

2,50€

Edició de Lleida
DIUMENGE · 4 de juny del 2017. Any XLII. Núm. 14297 - AVUI / Any XXXIX. Núm. 13167 - EL PUNT
SOCIETAT

Lleida és on més
forat ha fet la
pobresa crònica
XIFRES · El programa contra la
pobresa de Creu Roja atén 3.100
persones i reparteix 258 paquets
de suport alimentari infantil

P24

Lleida

El Segre, amb algues, al seu pas per Lleida ■ J.T.

Plaga de mosquits a
l’entorn del Segre

PERFIL · Els lleidatans assistits
són més joves que els de la resta
del país, fet que cronifica la
vulnerabilitat dels afectats

SOCIETAT

P25

L’estancament de l’aigua i la calor han fet
proliferar els insectes i les seves molèsties
Cultura

P26

Noves seus al Dansàneu,
que arrenca l’1 de juliol

P25

Kepa Junkera, Carles Belda i Sanjosex
figuren en el cartell del festival pirinenc
Opinió

Sanejar uns comptes
al límit del col·lapse
136271-1119658LW

Carles Vega

Els joves que participen en el programa estan aprenent a fer murs i marges de pedra seca ■ ACN

Recuperant velles tècniques
El Jussà promou l’aprenentatge de tècniques de construcció sostenible
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EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 4 DE JUNY DEL 2017

El Dansàneu omplirà de
música les Valls d’Àneu

Els sindicats
alerten de
deixar pobles
sense Correus
Redacció

a La 26a edició del Festival de Cultures del Pirineu incorporarà noves seus i oferirà formació en
dansa i música d’arrel a Hi actuaran artistes de la talla de Kepa Junkera, Carles Belda i Sanjosex
J. Ubach / Pallars Digital

Formació per
als alumnes
d’Esterri

ESTERRI D’ÀNEU

Dansa, música i patrimoni. Aquests són els eixos
principals de la 26a edició
del Dansàneu, el festival
de Cultures del Pirineu,
que es va presentar el passat dimarts a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i que
de l’1 al 9 de juliol portarà
dansa i música de qualitat
arreu de les Valls d’Àneu.
Els municipis d’Esterri
d’Àneu, Alt Àneu, Espot i
la Guingueta d’Àneu seran
els escenaris d’una renovada proposta artística
que busca reivindicar el
patrimoni arquitectònic,
artístic i natural de les
valls. Per fer-ho realitat, el
Dansàneu incorpora com
a subseus l’església de
Sant Pere de Sorpe, la de
Sant Just i Sant Pastor de
Son, la de Sant Joan d’Isil
o la mateixa església de
Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu, a banda de la de Santa Maria d’Àneu, ubicada
al municipi de la Guingueta, on l’any passat ja es van
celebrar els espectacles
centrals del festival.
En la presentació, els

—————————————————————————————————

Com cada any, un dels actes
previs del Dansàneu és la cercavila amb els alumnes dels
centres educatius d’Esterri
d’Àneu, que serveix per posar
el punt final a la formació en
dansa a les escoles bressol,
de primària i de secundària,
que es va fer del 29 de maig al
2 de juny. A la cercavila, que
va tenir lloc el divendres, els
nens van compartir els balls
apresos al llarg de la setmana, amb les danses pallareses
com a protagonistes. La formació va anar a càrrec de la
pedagoga Anna Jarque i del
músic Adrià Grandia.
Kepa Junquera, Carles Belda i Sanjosex són alguns dels noms propis del festival ■ DANSÀNEU

La data

—————————————————————————————————

9.7.2016

És la data d’acabament del
Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que començar el dia 1 de juliol.

responsables del festival
van expressar la voluntat
d’anar “més enllà del fet
purament artístic” amb
l’objectiu de “fer una proposta amb valor afegit que
permeti desestacionalitzar el turisme a les Valls
d’Àneu”. A més, es pretén
que el Dansàneu es converteixi en “un reclam per

a la descoberta d’espais
patrimonials d’altíssim
valor”, com ho poden ser
les esglésies del territori,
que s’obriran al públic especialment per acollir les
danses i les músiques programades enguany”. Entre la programació de l’edició d’aquest any, s’hi poden trobar noms propis

com els del basc Kepa Junkera i les seves Sorginak;
Carles Belda & Sanjosex,
amb el projecte Càntut; el
Cor de Cambra Francesc
Valls, de la Catedral de
Barcelona, o els occitans
Verd e Blu. El Dansàneu és
un projecte impulsat pel
Consell Cultural de les
Valls d’Àneu. ■

LLEIDA

Els sindicats UGT, CCOO i
CSI-F no descarten una vaga general a Correus si es
manté la retallada d’un
terç del finançament públic previst en els pressupostos de l’Estat del 2017.
En aquest sentit, els tres
sindicats han advertit que,
en cas d’acabar-se concretant la convocatòria de vaga a l’empresa pública,
“molts municipis de Lleida
poden perdre el servei de
Correus”. El representant
de la UGT en el sector postal a Lleida, Carlos Ruiz, ha
denunciat que la retallada
“farà precaris els llocs de
treball, retallarà plantilles
i drets de treballadors”, especialment en localitats
com ara Lleida, la Seu
d’Urgell, Balaguer, Mollerussa i Tàrrega. Segons
CCOO, la UGT i CSI-F, a la
demarcació de Lleida la retallada afectarà cap a 150
treballadors d’una plantilla de 590.
Els tres sindicats, amb
el 85% de la representació
sindical a Correus, han
traslladat als grups polítics al Congrés iniciatives
per rescatar el finançament i aprovar un pla del
servei postal universal perquè el correu continuï arribant a tots els nuclis. ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Carles Vega Castellví

Grup municipal ERC-Avancem a la Paeria de Lleida

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sanejar uns comptes al límit del col·lapse

L

a Generalitat obliga l’equip
de govern de la Paeria a fer
un pla de sanejament. Això
passa quan el deute supera el
que s’ingressa cada any. La Paeria ingressa uns 160 milions l’any
i en deu entre 180 i 200, segons
com es computi el deute del Parc
Tecnològic.
No és una qüestió tècnica, sinó
un problema que afecta la capacitat d’inversió de l’Ajuntament. I
feia temps que Ros estava avisat
que això podia passar.
Si ja se sabia, per què no s’ha
actuat abans? Amb aquest pla de
sanejament s’ha de reduir el deute sensiblement. Si no, correm el
perill que la Generalitat intervingui les finances municipals. Estem prop del col·lapse financer i
se’ns diu que és una situació sen-

se importància, per culpa del Parc
Tecnològic. O el govern socialista
amaga el cap sota l’ala, o és poc
transparent. O les dues coses.
Sigui com sigui, cal reduir el
deute. I l’alcalde proposa mantenir ingressos i reduir despesa.
No sembla una mala solució...
Només que això vol dir mantenir
un dels IBI més alts de l’Estat i limitar les inversions. I poca cosa
més. Res concret per resoldre-ho.
El pla deixa la solució a mans del
creixement espontani de l’economia de la ciutat i confia a estalviar. Sense dir com. Vull dir més
enllà del “confiem que les coses
vagin millor”. El malaurat humorista Eugenio diria: “Hay alguien
más?”
Si analitzem les xifres, la proposta encara ens alarma més.

Per la banda de la despesa, la reducció no es faria a tot arreu, ja
que es preveu gastar més en operacions corrents: les coses del dia
a dia i de la gestió ordinària. A
més, es preveu gastar més en el
pagament d’interessos... I per què
més interessos? Perquè es té la
brillant idea d’augmentar ingressos per la via de demanar més
préstecs. Mos en guard! Resulta
que la solució per sanejar les finances és demanar més diners
als bancs! Puntada endavant!
Més préstecs. I menys inversions reals: els 16,3 milions d’euros previstos per a enguany passen a ser 5,2 per al 2018, 2019 i
2020. Es redueix en més de dos
terços el previst per a enguany. El
dolce far niente, que diríem… Només que de dolce no en té res.

És la política de no afrontar els
problemes, del qui dia passa, any
empeny. En canvi, augmenta la
despesa en festes i es continua
amb les torronades i els sopars
de duro (així la gent està contenta), es desaprofita l’ocasió
d’acréixer ingressos municipalitzant serveis (zona blava), continuen enterrats 22 milions d’euros
del pla de l’Estació, es paga vora
un milió d’euros anual en sous
de personal extra per a alcaldia,
etcètera.
Així que per fer obres, Ros es
ven la ciutat a trossos. Què és, si
no, idear un parc de Barrufets a
les Basses? O la construcció de
Ricard Vinyes a canvi d’un pàrquing subterrani? O que es faci
un outlet al mercat del Pla? O deixar que no ens retornin un solar

al costat de la Llotja?... O privatitzar un terç d’un terreny que hauria de ser parc públic a la zona del
Camp d’Esports!
És tal el despropòsit que, en
la seua proposta de sanejament,
s’han quedat sols. Quan es va votar en el passat ple, només el vot
favorable del PSC. Ni tan sols els
seus socis de govern, els qui els
donen estabilitat quan ho necessiten, els donen suport en aquest
pla.
En definitiva, amb el pla de sanejament 2017-2020 (avalat només per regidores i regidors de
l’equip de govern), en aquest
mandat i el proper hi ha poc marge per a inversions. El pròxim alcalde haurà d’esmenar l’actitud
poc valenta d’aquest govern sense idees, d’un alcalde esgotat. ■
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L’Esbaiola’t incrementa
el pressupost i ofereix
37 propostes artístiques
l festival que dura dies co ptarà
a b una vuitantena de funcions
Esterri d’Àneu
REDACCIÓ
L’Esbaiola’t
ha presentat la
programaci del desè aniversari,
amb un augment d’un
delpressupost que es veu re ectit en
la programaci . El estival presenta una programaci de moltíssima qualitat artística.
En total disset compan ies
pro essionals presentaran propostes artístiques. La conegudíssima pallassa epa lana presentarà la seva darrera estrena Suite,
la cia de titelles eus de orc amb
el premiat espectacle A taula!, la
Baldufa mostrarà la seva darrera
producci Mon pare és un Ogre,
entre d’altres actuacions. ambé hi haur la participaci d’una
compan ia no pro essional, amb
actors molt joves, La etiestable
de l’Aula de eatre de Lleida,
que vindr a representar l’espectacle Landscape.
A més de les propostes pro essionals, hi haur propostes del
territori, que cada an es donen a
conèixer dins el estival, com per

L’escola Pau Claris va inaugurar dijous 8 de juny, per desè any
consecutiu, la seva Setmana de teatre, amb l’obra ‘El Petit Príncep’.
Els nens i les nenes participen, durant tot el curs escolar, en un
taller d’expressió oral i de teatre, amb l’objectiu de potenciar
les capacitats comunicatives, el treball en equip i de vèncer les
dificultats de posar-se davant d’un públic. /FOTO: Esther Coma

CRITICA CINEMA
Marcel·lí Borrell opinio laman ana.cat

Melodrama d’amor i genocidi

L
FOTO: Aj. Esterri Àneu / El públic contemplant un dels espectacles

exemple el grup local els ants
rup Escènic i el seu espectacle
teatral. ambé hi haur tallers i
activitats complement ries per
gaudir del et artístic des d’una
perspectiva di erent. otSona realitzar un taller d’estimulaci musical per a bebès, un taller de llum
negra amb el projecte Com un
Llum, la ballarina lleidatana Marta Casals ar un taller de dansa

creativa per a tota la amília, amília, el estival organitzar un taller
de capgrossos perquè el p blic
pugui participar a la cercavila de
capgrossos.
Un total de
propostes dierents durant dies de estival,
amb més de
uncions i activitats, en dies de estival, que comen ar el dijous dia de juliol i
acabar el dia .

Taller de
formació en
dansa i música
del Dansàneu
El Dansàneu amplia enguany la
seva o erta ormativa incloent
activitats específiques en els itineraris de dansa, m sica i dansa
m sica durant la setmana central
del estival a partir del de juliol vinent. La ormaci tant en
dansa com en m sica tindr un
cost nic de per taller complet
(matí i o matí i tarda), i les persones que s’inscriguin als cursos de
ormaci tindran l’entrada gratu ta als espectacles de pagament
programats el mateix dia del taller, curs o la classe magistral.
“El Dansàneu ens permet arribar a les arrels de la cultura popular. La dansa, la m sica, la gastronomia i el paisatge tan proper, tan
intensament viscut , assegura el

Teatre, a l’Escola Pau Claris

FOTO: Berta Palau / Adrià Grandia és el coordinador d’aquesta formació

m sic Adri randia, coordinador
de la ormaci i també responsable de les sessions nocturnes que
tindran lloc a partir de dimecres
dia i fins dissabte dia (ambd s
inclosos), al ub de l’Era.
“Els cursos o ereixen l’oportunitat de viure de ben a prop una
experiència ormativa de mans

de grans m sics i pedagogs en
un temps i un espai redu ts. Enguan hi a egim l’experiència de
treballar el repertori occit , tan
musical com les danses, gr cies
al grup Verd e Blu. Hi posarà la
cirereta epa un era amb una
masterclass que ens a especial
il lusi ’, afirma.

trat gies. Tractar un genocidi tan
a història. ud de Turquia
. n el darrers anys de de lesa hu anitat co el del pol peri to à l estudiant ble ar eni a ans dels turcs tede edicina ichael i el seu ló de fons historicista del fil voa ic el periodista ianqui hris
re a els l its del lo cost oral.
s ena oren d una atei a noia la
it ai les perip cies afectives
bella ar nia nna entre el seu d aquest atrabiliari triangle a oón s enfonsa.
rós que es arquen ichael i
Les formes. e tarda en tarda la
hris per conquerir l nna venen
ind stria del cine a sent nostàl- a ser l estira i arronsa riu te n tu
gia d aquelles superproduccions del triangle ideol gic que protaque el britànic avid Lean diri- gonit en uigde ont i unqueras per encaterigia allà per la d nar l esquiva ocada dels
s
lau. u
s
Lawrence de
La promesa
Arabia Doctor
s entar que sZhivago La hicar saac ichael
irector:
se pre posa caja de Ryan. er
err eorge.
ra de perdedor
tant no s ai
ntèrprets: scar
que hristian aes pot co prensaac, Charlotte
le hris ai no
dre i situar La
Le
on,
Christian
sap en quina pepro esa The
ale, Alícia
pro ise
ol li està treballant
orrachero,
i que la harlotdesta superprote Le on nna
ducció entre uns
ames Crom ell,
versió canadenca
nord a ericans
Abel ol . EUA,
de la sevillana a
i uns quants es.
’.
ega se ls berena
panyols.
b
CA Alpicat.
a b unes quanequip t cnic hispà un grapat
tes caigudetes
d actrius i actors
d ull. n dels al lide casa i rodada en diferents lo- cients e tres de La promesa s el
calit acions peninsulars sobre el de descobrir els int rprets aut cpaper La pro esa pro etia. l- tons que passaven per all .
tra cosa seran els resultats. er El fons. es l a or i no la guerra.
co en ar l irland s guionista
e pre que puguis esclar.
La imatge. L ode de les dones i
i director Terry eorge elfast
res t a veure a b l elegàn- ho es dels infants i vells a trav s
cia narrativa d un avid Lean. n de les untanyes turques.
segon lloc pretendre a alga ar La frase. onstrui os un futuro
un triangle a orós a b un ge- untos i agina ichael. d il luorir.
nocidi gràcies a la fór ula sen- sió ta b es pot viure.
ti ental del elodra a supo- La recomanaci . eservat per a
sa un cert grau d ingenu tat. de cin fils s niors que enyoren hiscàlcul interessat. d a bdues es- t ries en ine ascope.
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CULTURA/ESPECTACLES

MÚSICA CERTAMEN

Homenatge poeticomusical
a Balaguer a Màrius Torres

PATRIMONI ACTIVITATS
AMADO FORROLLA

Festival al juliol, amb records també per a Montserrat Roig i
Astor Piazzolla || Concerts a Sant Domènec i les Franqueses
AJUNTAMENT DE BALAGUER

Cicle ‘Vins & Tasts’, ahir a la nit a la terrassa del Castell del Rei.

‘Vins & Tasts’ sota els estels
al Turó de la Seu Vella

Presentació ahir al passeig de l’Estació de Balaguer del cicle ‘Juliol de música i poesia’.

❘ BALAGUER ❘ La sisena edició del
Juliol de música i poesia de
Balaguer, que arrancarà el 2
de juliol amb el Cor Amics de
la Unió, dedicarà un dels seus
concerts a Màrius Torres, l’any
del 75è aniversari de la mort
del poeta lleidatà. A la presentació dels actes, ahir al passeig
de l’Estació de la capital de la
Noguera, van assistir l’alcalde,
Jordi Ignasi Vidal; el regidor
de Cultura, Joan Biscarri; i Enric Arquimbau, Jordi Alsina i
Mireia Prats, de l’Associació
Bada-Pas, organitzadora del
cicle.
El monestir cistercenc de
Santa Maria de les Franqueses
acollirà així el diumenge 9 de
juliol l’actuació d’Arcattia, un
duo de violí i violoncel i un rapsode, que oferirà un programa
titulat Música en la poesia de

Màrius Torres. No serà l’únic
nom propi de la programació.
El diumenge 16 de juliol, el
mateix escenari acollirà l’actuació de l’actriu Mariona Casanovas, amb Emili Cuenca a la
guitarra, recordant l’escriptora
Montserrat Roig, de la qual el
novembre passat es va complir
el 25è aniversari de la mort.
La clausura del cicle, el 23 de
juliol, retrà homenatge al compositor argentí Astor Piazzolla,
un dels músics més importants
de tango de la segona meitat
del segle XX, amb l’actuació
del quintet Vibratango.
L’alcalde va assegurar que
“el Juliol de música i poesia
enriqueix l’opció cultural estival a Balaguer i posa en relleu el patrimoni cultural de
la ciutat, com Sant Domènec
o les Franqueses”.

❘ LLEIDA ❘ La terrassa del Castell del Rei, al Turó de la Seu
Vella de Lleida, va acollir
ahir a la nit l’estrena de la
segona edició del cicle Vins &
Tasts, una iniciativa que permet gaudir durant l’estiu de

degustacions de vins i altres
productes gastronòmics de
proximitat en aquest mirador
sobre la ciutat. Castell del Remei va ser el celler convidat
a la primera sessió d’aquest
esdeveniment.

CALENDARI

Cor Infantil Amics de la Unió

❚ Diumenge 2 de juliol (20.00)
al convent de Sant Domènec,
amb la col·laboració del Cor
Jove de l’Orfeó Balaguerí.

Arcattia-Màrius Torres
❚ Diumenge 9 de juliol (20.00)
al monestir de les Franqueses.

Montserrat Roig
❚ Amb Mariona Casanovas i
Emili Cuenca (guitarra). Diumenge, 16 de juliol (20.00), al
monestir les Franqueses.

Quintet Vibratango
❚ Diumenge 23 de juliol (20.00)
a les Franqueses.

La Iaia llança el seu tercer disc, ‘Tornar a ser u’
❘ VIC ❘ El trio de Vic La Iaia va publicar ahir el seu tercer treball
discogràfic, Tornar a ser u. La banda formada per Ernest
Crusats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents reflexiona en les
seues noves cançons sobre les “tensions generacionals”.

Concert coral, avui a l’Espai Orfeó de Lleida
❘ LLEIDA ❘ L’Espai Orfeó de Lleida acollirà avui (18.00 h) l’actuació del Cor del Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida
i Mollerussa, en el seu setè aniversari, compartint escenari
amb la formació vocal lleidatana Be1Beat.

La banda A Contra Blues, al Cafè del Teatre
❘ LLEIDA ❘ A Contra Blues, una de les millors bandes de blues del
panorama actual europeu, actuarà demà diumenge al Cafè
del Teatre de Lleida (20.30 h, 10 €). El quintet presentarà
els temes del seu nou àlbum, Heart and Guts.
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Mollerussa

COMARQUES

MOLLERUSSA
Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 71 13 13
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 07 13

Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 25
Centre Mèdic Pla d’Urgell . . . . . 973 60 25 50
Centre Mèdic Urgellenc. . . . . . . 973 60 23 21
Servei d’ambulàncies. . . . . . . . . 973 71 13 35
Farmàcies . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .Figuerola Argelich . . 973 60 02 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ros Simó . . 973 60 01 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Casañas . . 973 60 23 65

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joan . . 647 21 63 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lluch . . 639 67 06 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solé . . 649 51 26 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piñol . . 660 97 57 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmina . . 629 75 97 17
Correus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 02 85
Grues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 22 51 97

EQUIPAMENTS EDIFICIS HISTÒRICS

Llum verda a la demolició de
La Farinera amb crítiques d’ERC

SEGRE
Dimecres, 21 de juny del 2017
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 71 23 22
Jutjat de Pau. . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 10
Fira de Mollerussa . . . . . . . . . . . 973 60 07 99
Oficina de Turisme Pla . . . . . . . 973 71 13 13
Casa Canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 01 90
Museu Vestits de Paper . . . . . . 973 60 62 10
Teatre l’Amistat . . . . . . . . . . . . . 973 71 12 31
Renfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 43 23 43

Servei Nacional de Cereals . . . 973 60 08 75
Pavelló Poliesportiu . . . . . . . . . 973 60 25 18
Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . 973 70 16 85
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 10 80
Policia Municipal . . . . . . . . . . . . 973 60 20 00

COMUNICACIONS OBRES
J.GÓMEZ

L’equip de govern rebutja adquirir l’immoble pel seu estat ruïnós
J.GÓMEZ

J.GÓMEZ

❘ MOLLERUSSA ❘ El consistori de
Mollerussa ha donat llum verda a la demolició de La Farinera, un antic edifici de propietat
privada que va ser centre de
producció de farina al municipi. L’alcalde, Marc Solsona,
va explicar que l’edifici es troba en estat ruïnós, de manera
que ha descartat adquirir-lo tal
com el consistori va fer amb
altres edificis com Cal Duch o
Cal Castelló. També va assegurar que la mesura es porta
a terme per seguretat, davant
de la possibilitat que l’immoble
s’esfondri i pugui causar danys
a persones. Solsona va expli-

PLA URBANÍSTIC

L’alcalde va remarcar que
l’actual Pla Urbanístic
permet la demolició
d’aquest antic edifici
car que van demanar a la Generalitat un informe sobre el
valor arquitectònic de l’edifici,
un document que, encara que
no és vinculant, va desaconsellar la demolició. Malgrat
tot, Solsona va remarcar que
l’esmentat document “no és coherent” amb l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) que contempla la Farinera com un edifici d’especial
valor però sense obligada conservació física. El POUM va ser
aprovat pel PSC i ERC quan
van formar equip de govern,
segons va recordar el primer
edil. Precisament, la mesura ha

El tram del camí que ha estat pavimentat.

Asfalten el camí de la Serra
fins a la pista d’atletisme
L’edifici de La Farinera.

HISTÒRIA

Un edifici de l’any 1850 on
els veïns elaboraven el pa
■ L’edifici de La Farinera,
que data del 1850 aproximadament, va ser utilitzat
pels veïns fins després de
la Guerra Civil com a espai
on els veïns podien elaborar el pa.
Posteriorment es va convertir en magatzem. Els
republicans tenen previst
presentar una proposta de
generat crítiques d’ERC, que
considera que Mollerussa “no
va sobrada d’edificis històrics”,
segons va remarcar el seu portaveu, Engelbert Montalà. En
aquest sentit, va apostar per

possibles utilitats de l’edifici, amb l’objectiu que altres administracions, com
el consell comarcal o la Generalitat, puguin desenvolupar un projecte que podria
estar vinculat a la promoció
turística de la banqueta del
Canal, ja que l’edifici es troba davant de l’esmentada
infraestructura.
donar usos turístics a aquest
equipament, vinculats a la banqueta del Canal, i va remarcar
que el fet que PSC i ERC aprovessin el POUM “no és excusa” per permetre la demolició.

❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa ha pavimentat
un tram del camí de la Serra
per facilitar l’accés a la pista
d’atletisme i la pista de vol.
L’esmentada via era de terra
i es trobava en mal estat.
Aquesta actuació l’ha portat a terme l’empresa Àrids
Romà amb un pressupost de
23.000 euros i també ha inclòs habilitar un pas en un

dels marges reservat a vianants i també cavalls, ja que
per aquest camí també passen els genets de l’institut La
Serra.
Precisament, els treballs
per pavimentar la via han
comptat amb l’ajuda de vint
alumnes del cicle d’Excavacions i Sondejos, estudis
únics a Espanya, de l’esmentat institut.

EQUIPAMENTS ART

Jimbo Bernaus pinta un mural
en una paret de L’Amistat
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament
de Mollerussa ha encarregat al dissenyador gràfic
Jimbo Bernaus, natural de
Mollerussa, la confecció d’un
mural en una paret exterior
de la cafeteria del teatre
L’Amistat. Es tracta d’una
creació colorista de vuitanta
metres quadrats que tindrà
com a part central l’expressió
anglesa “Whip up” (“desper-

tar” entusiasme o interès).
Segons Bernaus, la idea és
relacionar aquest concepte
amb el teatre L’Amistat com
a símbol de cultura. L’artista
ja ha començat a elaborar el
disseny, que prendrà forma
al llarg d’aquesta setmana.
Bernaus és fundador de l’estudi creatiu BAM! amb seu a
la ciutat croata de Zagreb, on
viu actualment.
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Garrigues

COMARQUES

LES BORGES BLANQUES
Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 14 26 58
Ajuntament. . . . . 973 14 28 50/973 14 28 54
CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 20 33

Farmàcies . . . . . . . . . . Niubó . . 973 14 20 68
. . . . . . . . . . . . . . . . Riu Pelegrí . . 973 14 24 31
Servei d’ambulàncies. . . . . . . . 973 14 24 90
Taxi Castañé . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 02 21
Biblioteca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 24 18
Oficina de Turisme . . . . . . . . . . 973 14 01 06
Cambra Oficial de Comerç . . . . 973 14 02 16
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 30 80

Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . 973 77 00 00
Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . 973 14 31 70
L’ALBI
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 17 50 04
Consultori mèdic . . . . . . . . . . . . 973 17 50 04
ARBECA
Ajuntament. . . . . 973 16 04 59/973 16 00 08

SEGRE
Dijous, 22 de juny del 2017
CASTELLDANS
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 12 00 15
Consultori mèdic . . . . . . . . . . . . . 973 12 01 55
Farmàcia Falguera Vila . . . . . . . . 973 12 02 23
L’ESPLUGA CALBA
Ajuntament. . . . . 973 15 60 05/973 15 61 93
Consultori mèdic . . . . . . . . . . . . . 973 15 61 27

MUNICIPIS REFORMES

Reclamen més seguretat en l’accés
a l’Escola de Música de les Borges
Més de 150 firmes de pares d’alumnes que el consistori ha remès a la conselleria
MAGDALENA ALTISENT

MARÍA MOLINA

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajuntament de les Borges ha remès a
la conselleria d’Ensenyament
les més de 150 firmes recollides pels pares i mares dels
alumnes de l’Escola de Música, que reclamen un accés més
segur al centre. En l’actualitat,
entren per la porta per la qual
accedeixen també els cotxes
al pàrquing de l’institut, ja que
l’escola utilitza diverses classes
d’un edifici annex a l’esmentat
centre. Tampoc hi ha voreres
ni senyalització, asseguren.
Aquest equipament és de la
Generalitat “i nosaltres no tenim potestat per decidir per on
s’accedeix”, va remarcar la regidora d’Ensenyament, Maria
Fusté, fet pel qual han remès
les firmes al departament.
Els pares reclamen que es
pugui arribar al recinte per

Tecnificació de Tennis Taula
arran de la petició dels veïns.

Mesures

L’entrada actual a l’Escola de Música de les Borges.

les portes principals per a
transeünts, ja sigui pel carrer
Doctor Trueta o pel carrer Comerç, ara tancades. L’Escola de
les Borges està mancomunada
amb Arbeca i Juneda.
A.L.B.B.

D’altra banda, el consistori
de les Borges porta a terme actuacions per incrementar la seguretat viària a la zona esportiva on es troben les piscines,
el camp de futbol i el Centre de

L’ajuntament té la intenció
de prohibir l’estacionament a la
zona dels habitatges del carrer
Maria Codina per facilitar la
visibilitat a les entrades i sortides de les cases, pintar passos de vianants en els encreuaments i limitar la velocitat
a vint quilòmetres per hora,
així com indicar amb senyals
l’estacionament al davant del
consell comarcal i a la carretera de Cervià, el del costat del
camp de futbol.
Així mateix, està previst
col·locar bandes rugoses als
carrers Maria Codina, Via
Aurèlia i Mossèn Cinto Verdaguer. Segons el consistori,
les esmentades mesures seran
ben aviat.

GRANYENA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 13 61 51
JUNEDA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 15 00 14
Consultori mèdic . . . . . . . . . . . . . 973 15 02 21
Farmàcia Perera Grau . . . . . . . . . 973 15 01 06
Policia municipal . . . . . . . . . . . . . 696 45 66 50
Casal Gent Gran . . . . . . . . . . . . . . 973 15 06 02

CELEBRACIONS

Concerts a la
Roca dels Moros
❘ EL COGUL ❘ La concertista
d’arpa Berta Puigdemasa
serà una de les protagonistes dels actes programats
en el conjunt rupestre de
la Roca dels Moros del Cogul i amenitzarà la Nit a
les Pintures el pròxim 14
d’agost. El dia 19 d’aquell
mes se celebrarà un concert
de guitarra a càrrec de Maltinski-Belotti Duet.

FORMACIÓ

Final dels tallers
d’estimulació
❘ LES BORGES ❘ Unes 200 persones van participar en la
II Trobada de final de curs
dels tallers d’estimulació
congnitiva i gimnàstica
que s’imparteixen al llarg
de l’any en diferents municipis de les comarques del pla
i les Garrigues. Van visitar
el Museu de la Vida Rural de
l’Espluga de Francolí i van
fer un dinar de germanor.

ADMINISTRACIÓ RESIDUS

El consell farà la recollida de selectiva
cada setmana als pobles petits

Els contenidors de la nova zona urbanitzada de les Borges.

❘ LES BORGES ❘ El consell de les
Garrigues ha intensificat la
recollida de selectiva (paper,
cartró, vidre i plàstics) als pobles petits, on passarà a ser setmanal en comptes de quinzenal. També serà més freqüent
a les poblacions més grans
(les Borges, Arbeca o Juneda)
amb l’objectiu d’augmentar
els índexs de reciclatge a la

comarca. També amb aquesta
finalitat el consell ha posat en
marxa una campanya de sensibilització protagonitzada per
gent gran d’Arbeca en la qual
demanen més conscienciació
als veïns. A més, l’organisme
comarcal ha adquirit un nou
vehicle (un camió) per reforçar
el servei. Per la seua banda,
l’ajuntament de les Borges, ha

registrat un augment del 4,36
per cent del total de recollida
selectiva. Durant l’any 2015
van ser 518 tones, mentre que
el 2016 es va arribar a 540,58,
segons les dades del consell.
Entre les restes que més han
augmentat s’ha de destacar les
que procedeixen de restes de
poda i jardineria seguides per
cartró i vidre.
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http://surtdecasa.cat/pirineus/fires-i-festes/dansaneu-2017-les-valls-daneu
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Baix Cinca

SEGRE
Dimarts, 27 de juny del 2017

FRAGA
Ajuntament. . . . . 974 47 00 50/974 47 00 54
Ambulàncies SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .061
Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 45 41 40
Insalud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 47 25 17

Farmàcies . . . . . . . . . . Masot . . 974 47 24 94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March . . 974 47 02 74
. . . . . . . . . . . . . . Duart Rovira . . 974 47 34 15
. . . . . . . . . . . . .Franco Cerezo . . 974 47 10 34
Taxis . . . . . . . . . Félix Romera . . 974 47 16 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcial . . 974 45 36 36
. . . . . . . . . . . . . . . .Pepe Fraile . . 974 46 12 33
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 47 29 62
Guàrdia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 47 01 01

Guàrdia Civil de Trànsit . . . . . . . 974 47 28 20
Policia Municipal . . . . . . . . . . . . 974 47 00 50
Horaris d’autocaRs:
A Lleida: 7.40, 9.47, 10.30, 14.45, 15.20,
15.32, 19.00, 19.20
A Osca: 6.30, 10.15, 15.00
A Mequinensa: 7.45, 13.43, 19.58
ALBALAT
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 46 88 58

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

Saidí gasta 190.000 € a renovar
la planta potabilitzadora d’aigua

COMARQUES
Consultori mèdic . . . . . . . . . . . . . 974 46 88 06
VALLOBAR
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 46 10 01
ALCOLEA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 46 81 66
MEQUINENSA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 46 41 36
BELLVER DE CINCA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 45 61 22
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Comunitat de regants . . . . . . . . 974 45 60 01
OSSÓ DE CINCA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 45 61 13
TORRENT DE CINCA
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 46 70 00
SAIDÍ
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 47 80 00

INSTALLACIONS REFORMES
A.F.

Estava obsoleta i provocava molts problemes de subministrament
AJUNTAMENT DE SAIDÍ

MARIA MOLINA

❘ SAIDÍ ❘ L’ajuntament de Saidí
abordarà a l’agost la renovació
integral de la planta potabilitzadora, que suposarà una
inversió de 193.374 euros, dels
quals 100.000 els aportarà la
Diputació d’Osca i la resta es
pagaran amb fons propis. Segons l’alcalde, Marco Ibarz, es
prova de substituir els filtres
i les respectives bombes de
neteja, així com col·locar un
grup de pressió també per a les
piscines i un sistema d’automatització i telecontrol que podrà
tractar 1.000 metres cúbics al
dia. El termini d’execució és
de tres mesos. Segons Ibarz,
les actuals instal·lacions eren
obsoletes i provocaven avaries.
Una vegada entri en servei la
nova planta, Saidí posarà fi als
problemes de proveïment que
arrossega des de fa anys. Val
a recordar que l’any passat es

La claraboia que s’ha renovat al pavelló.

Renoven la claraboia
del pavelló Corts d’Aragó
Edifici de l’estació de tractament d’aigua potable de Saidí.

va construir un dipòsit d’aigua, ja que abans es captava
directament de l’Aragó i Catalunya, la qual cosa generava
molts problemes de terbolesa.
Aquesta intervenció va costar

245.000 euros. Amb la renovació integral de les instal·lacions, la població tindrà un
sistema de subministrament
amb garanties per fer front a
futurs creixements.

❘ FRAGA ❘ L’empresa fragatina
Gerardo Castañ e Hijos SL
va finalitzar divendres les
obres de substitució de la
claraboia del pavelló Corts
d’Aragó, que han tingut un
cost de 32.852,43 euros i una
durada de tres setmanes. El
projecte ha consistit en la retirada de la vella claraboia,
l’anul·lació d’un dels canalons
A.M.

FAUNA PLAGUES

Trampes a Mequinensa
contra el mosquit tigre
❘ MEQUINENSA ❘ Mequinensa participa aquest any en el pla de
vigilància del mosquit tigre a
Aragó que impulsen el departament de Sanitat i la Facultat
de Veterinària de la Universitat de Saragossa. En total,
s’han repartit deu ovitrampes
en cinc punts escollits d’acord
amb una sèrie de requisits, entre els quals hi ha la proximi-

tat respecte de zones de pas de
vehicles o que acumulen aigua
estancada. Recreen les condicions que necessita el mosquit
per reproduir-se i són analitzades periòdicament. En un
altre ordre de coses, el PAR al
Baix Cinca ha demanat a l’administració mesures contra la
plaga de mosca negra, informa
José Díaz.

de recollida d’aigües pluvials i la col·locació d’una nova
claraboia, amb la qual cosa es
preveu solucionar el problema de goteres a l’entrada del
pavelló. A més, s’ha renovat
la il·luminació amb led, que té
un consum menor i que queda
oculta per la col·locació d’un
fals sostre translúcid, informa
J. Díaz.

EDUCACIÓ

Millores al pati
del col·legi Miguel
Servet de la capital

Una de les trampes per lluitar contra el mosquit tigre.

❘ FRAGA ❘ Els treballs de reparació del pati del col·legi
Miguel Servet de Fraga han
començat aquesta setmana
i costaran 22.686,50 euros.
Consisteixen a reparar el
paviment actual, que estava
deteriorat des de fa diversos anys, i impulsar un nou
tipus de paviment de color,
molt més adequat i modern,
informa J. Díaz.
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http://agora.xtec.cat/escolalaclosa/general/el-dansaneu-2017/
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cultura
EXPOSICIÓ

Ismael Smith, la bellesa
i els monstres
Barcelona
Fins al 17 de setembre

L’AGENDA
COORDINA: BERTA VILANOVA

L’exposició Ismael Smith, la bellesa i els monstres, comissariada per Josep
Casamartina i Parassols, abasta tota la trajectòria de l’artista Ismael Smith
(Barcelona, 1886 - Qhite Plains, Nova York, 1972) i reuneix obres de les múltiples
disciplines que va practicar: des de l’escultura fins al dibuix, passant per la il·lustració,
el cartellisme, el disseny gràfic, l’interiorisme, la ceràmica, el disseny de joies, els
gravats i, fins i tot, la pintura –una faceta gairebé desconeguda de l’artista–. En total,
l’exposició recull més de 400 peces d’aquest artista que giren entorn de la idea del
monstre. Es caracteritzen per la deformació de caràcter grotesc o expressionista en
l’escultura, l’ambigüitat sexual de les figures masculines i femenines dels dibuixos i
les escenes esperpèntiques dels gravats. La mostra es divideix en cinc àmbits: el
personatge, el dibuixant, l’escultor, el gravador i el tràgic final de l’artista. Enmig del
classicisme i l’academicisme de l’escultura catalana de la primera meitat del segle XX,
l’obra de Smith era una provocació constant i per això va acabar quedant al marge.

MÚSICA

DANSÀNEU

DANSA

Dansàneu: festival de
cultures del Pirineu

Dotze hores de música
al Canet Rock

Valls d’Àneu

Canet de Mar

De l’1 al 9 de juliol

1 de juliol

ARTS ESCÈNIQUES

DISSENY

El festival EscèNit acull tretze
espectacles de carrer gratuïts

Disseny i turisme
dialoguen al FADfest

Girona

Barcelona

Fins al 26 de juliol

Fins al 2 de juliol

Ruta Josep Puig
i Cadafalch

El Teatre Municipal de Girona presenta
EscèNit, un festival d’arts escèniques al carrer
que acull 13 espectacles gratuïts. A Corps perdus,
de la companyia francesa Bivouac, encetarà la
programació d’adults (5 de juliol, 22 h). I, entre
d’altres, també es podrà veure Esquerdes, de la
Cia Hotel Iocandi, una proposta de circ
contemporani (6 de juliol, 22 h). Abans, però, els
més petits podran gaudir de l’obra La cigala i la
formiga, de Xip Xap Teatre (3 de juliol, 19 h).

El FADfest és un esdeveniment
anual del FAD que celebra
l’excel·lència creativa i apropa
el disseny a la ciutadania. Un
aparador per descobrir les
millors propostes de l’any en
arquitectura, interiorisme,
disseny gràfic, publicitat,
disseny industrial, artesania,
art i moda. Aquest any, el
festival es desenvolupa en dos
eixos: d’una banda, tindrà lloc
El millor disseny de l’art, amb
els premis que es concedeixen a
les diferents associacions del
FAD i l’exposició que reuneix
els finalistes. L’altre eix és
L’estat turístic. Assaig general,
que planteja les relacions entre
disseny i turisme. Entre les
activitats principals destaquen
la conferència inaugural de
Michael Webb, el cicle
d’activitats The materials farm i
l’exposició mòbil L’estat
turístic, la posada en escena de
la qual serà un bus turístic de la
ciutat.

Vall de Boí

AR

A

MNAC

MÚSICA

51a Gran Cantada
d’Havaneres
Calella de Palafrugell
1 de juliol

Arriba la 26a edició del Festival
de Cultures del Pirineu
Dansàneu, que té lloc a Esterri
d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la
Guingueta d’Àneu. Com a
novetats, el festival inclou
formació en dansa i música
d’arrel i també incorpora noves
seus, com ara l’església de Sant
Pere a Sorpe o la de Sant Just, a
més de la de Santa Maria
d’Àneu. Algunes propostes del
festival són Kepa Junkera i les
seves Sorginak (dansa, veu i
percussions), Carles Belda i
Sanjosex amb el seu espectacle
Càntut, l’Esbart Marboleny de
Les Preses, els guanyadors del
Premi Delfí Colomé de dansa
EgurRa & Kolpez Txalaparta
(que mesclen txalaparta, ball de
bastons i circ) i la dansa i la
música occitana de Verd e Blu.
També destaca la 1a edició del
Tastàneu, que inclou un
maridatge i un sopar.

BIVOUAC

Els grups Port Bo, Les
Anxovetes, Els Cremats i Neus
Mar seran els quatre
protagonistes de la 51a edició de
la tradicional Cantada
d’Havaneres de Calella de
Palafrugell, que tindrà lloc
demà a partir de les 22.30 h.
Calella també acull aquest cap
de setmana el concert benèfic
de Joan Manuel Serrat (avui) i
l’actuació de Mishima
(diumenge) dins el marc del
Festival Í-Taca.

VISITES

30 de juny i 1 i 2 de juliol

En el marc de l’Any Josep Puig i
Cadafalch, el Centre
Excursionista de Catalunya
proposa una excursió per la Vall
de Boí seguint les traces de
l’arquitecte en l’expedició
historicoarqueològica de
l’Institut d’Estudis Catalans a la
Vall d’Aran i a la Ribagorça
l’any 1907.

GE
N
CA ER
TA AL
LU ITA
NY T
A DE

Txarango, Els Amics de les Arts,
Sopa de Cabra, Jarabe de Palo,
Zoo, La Iaia, Itaca Band, Buhos
i Miquel del Roig són alguns
dels grups i artistes que
actuaran demà al Canet Rock.
En la seva 4a edició, el festival
continua apostant pel bo i
millor de l’escena actual
catalana per demostrar la bona
salut de la indústria musical del
territori. ¿Podreu resistir-vos a
aquest cartell tan suculent? Per
anar-hi, però, cal estar una
mica en forma, ja que són dotze
hores de música
ininterrompuda, des de les sis
de la tarda a les sis del matí.
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AGENDA
CALELLA DE PALAFRUGELL

CANET DE MAR

BARCELONA

51a Gran Cantada d’Havaneres
de Calella de Palafrugell

Quarta edició del festival
Canet Rock

15a Mostra de Cinema a l’Aire
Lliure de Barcelona a Montjuïc

La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell
marca el començament de l’estiu a la Costa Brava.
Any rere any, cada primer dissabte del mes de juliol
ha aconseguit instaurar i consolidar una tradició
musical i cultural que ha arrelat a Calella de Palafrugell i s’ha escampat a tot Catalunya.
Hi participen els grups Els Cremats, Les Anxovetes i Port-Bo, i la cantant Neus Mar. Hi ha programades diferents activitats pel cap de setmana del 30
de juny al 2 de juliol.

Canet Rock 2017 és la quarta edició del Canet
Rock del segle XXI, que ha aconseguit reunir el millor de la música que es fa a Catalunya en l’actualitat i esdevenir el gran escenari de la música del
país. Els grups confirmats són: Txarango, Els Amics
de les Arts, Sopa de Cabra, Jarabe de Palo, Zoo,
La Iaia, Doctor Prats, Itaca Band, Gossos, Buhos i
Miquel del Roig. El festival reuneix el bo i millor de
l’escena actual i demostra la bona salut de la indústria musical del territori.

Cinema a la fresca sota el cel de Barcelona. Una
selecció de les millors pel·lícules de tots els temps,
amb concerts, pícnic i curtmetratges.
Entre la diversa programació prevista per aquest
estiu, hi haurà la possibilitat de veure La la Land,
amb un concert de Wom Trio; Captain Fantastic,
amb Big Pocket Orchestra, i El maquinista de la
General, amb la formació de cambra de l’OSV. El
dia 4 d’agost, com és tradició, hi haurà un film sorpresa.

! Plaça del Port Bo i altres espais
! 1 de juliol

! Pla d’en Sala
! 1 de juliol

! Castell de Montjuïc
! Del 30 de juny al 4 d’agost

BARCELONA

GIRONA

LA VALL D’ÀNEU

VALL DE BOÍ

Ruta Josep Puig i
Cadafalch
En el marc dels actes de l’Any Puig i
Cadafalch 2017, el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) proposa
una excursió per la Vall de Boí que
seguirà les traces de l’expedició historicoarqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans a la Val d’Aran i la Ribagorça, impulsada per Puig i Cadafalch el 1907 i fortament vinculada
amb l’excursionisme promogut per
l’Associació Catalanista d’Excursions
Científiques.

FADfest 2017

EscèNit 2017

El FADfest és l’esdeveniment anual
del FAD que celebra l’excel·lència
creativa, reconeix la feina de professionals i empreses i apropa el disseny a la ciutadania. Un aparador
per descobrir les millors propostes
de l’any en arquitectura, interiorisme,
disseny gràfic, publicitat, disseny industrial, artesania, art i moda. Aquest
any, el FADfest té dos eixos: d’una
banda El millor disseny de l’any,
amb els premis que concedeixen les
diferents associacions del FAD i l’exposició que reuneix les obres finalistes, i de l’altra, l’eix L’estat turístic.
Assaig General, que planteja les relacions entre disseny i turisme des
d’una visió oberta i propositiva.

EscèNit, la programació de carrer
del Teatre Municipal, ofereix tretze
espectacles durant tot el mes de juliol. La plaça del Pallol, la plaça dels
Jurats, la plaça de les Botxes i l’Auditori de la Mercè seran els espais
on actuaran les companyies aquest
any. Aquesta nova edició arriba plena d’espectacles de diferents tècniques de circ aptes per a totes les
edats. La majoria es realitzaran a la
plaça del Pallol.
À Corps perdus, de la companyia
francesa Bivouac, que forma part del
projecte transfronterer De Mar a Mar,
serà l’espectacle encarregat d’encetar la programació d’adults, el pròxim
5 de juliol.

! Disseny Hub Barcelona
! Del 27 de juny al 2 de juliol

! Diversos espais de Girona
! Del 26 de juny al 26 de juliol

Generalitat
de Catalunya

Dansàneu, Festival de
les Cultures del
Pirineu
Festival de dansa, música i teatre al
carrer de les valls d’Àneu que acull
diferents col·lectius, com ara gent
vinculada a la dansa viva i la festa,
educadors interessats a introduir la
dansa d’arrel i el seu llenguatge a les
escoles i als espais de lleure i alumnes que pertanyen a esbarts dansaires.
Aquesta iniciativa cohesiona un
conjunt d’activitats i tradicions que
es posen a l’abast de tothom amb la
intenció de conrear una manera
d’aprendre i conservar els costums
del Pirineu.
! Municipis de les valls d’Àneu
! De l’1 al 9 de juliol

! Vall de Boí
! 30 de juny, 1 i 2 de juliol

BARCELONA

Exposició ‘Ismael
Smith, la bellesa i els
monstres’
L’exposició, comissariada per Josep
Casamartina i Parassols, abraça tota
la trajectòria d’Ismael Smith (Barcelona, 1886 - White Plains, Nova York,
1972) i reuneix obres de les múltiples
disciplines que va practicar: escultura, dibuix, il·lustració, cartellisme, disseny gràfic, interiorisme, ceràmica,
disseny de joies, gravats, ex-libris i,
fins i tot, pintura.
! Museu Nacional d’Art de Catalunya
! Del 23 de juny al 17 de setembre
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Multitudinari comiat a Torrefarrera
de l’exjugador de la Unió Esportiva
Lleida Antoni Palau

Els Raiers de la Pobla, Dansàneu
a Esterri, Festival de Bandes de Lleida
i Andrea Motis a la Seu Vella

Lleida lidera els aprovats
de la selectivitat de tot
Catalunya amb un 95,4%

1,30 €
www. segre.com

A l’espera d’una
sentència definitiva

ÒSCAR MIRÓN

L.A.

Número 12.724 · Any XXXVI

La Justícia de la
UE veu il·legal
que Espanya
prohibeixi la
venda a pèrdues

També obté la millor nota mitjana d’accés a la universitat, amb un 7,1
ÒSCAR MIRÓN

DIVENDRES 30
DE JUNY DEL 2017

L’Advocat General del Tribunal
de Justícia de la UE considera
il·legal la llei espanyola que
prohibeix amb caràcter general realitzar vendes a pèrdues
i únicament ho permet en dos
casos no previstos en la normativa comunitària. El magistrat
respon a una qüestió plantejada
per un jutjat de Múrcia i falta la
sentència definitiva.
ECONOMIA ❘ 23

Pol Morell (Gili i Gaya Lleida), un 13,38 d’accés.

Laia Angrill (Arrels de Solsona), 13,05 d’accés.

Oriol Ruiz (Gili i Gaya Lleida), 13,73 d’accés.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Aquest petó captat
per amics va causar la
lamentable agressió.

“Vam témer per la nostra vida”

Indignació unànime per l’agressió a les dos lesbianes a Arbeca, on
avui es farà una concentració de rebuig de l’homofòbia

GUIA ❘ 37

La Lleida-Borges
tindrà 11 km
duplicats i vuit
de variant

Més de cent inscrits
per treballar al
parador de Lleida,
que inicia entrevistes
Dels 28 llocs de treball que
oferien, 23 ja no accepten més
candidats i durant l’estiu els contractats rebran formació abans
de l’obertura, encara sense data.
LLEIDA ❘ 6

La ronda, a Juneda,
però Foment sols farà
aquest any licitacions

El turisme rural
denuncia greuges de
plataformes de pisos
com Airbnb

Foment preveu licitar aquest
any projectes per desdoblar
l’N-240 entre Lleida i les Borges amb una variant a Juneda
de vuit quilòmetres.

Turalcat, que agrupa les més de
220 cases rurals de Lleida, denuncia competència deslleial i
greuges de les plataformes de
lloguer com Airbnb.

COMARQUES ❘ 10

COMARQUES ❘ 12

48

Cap de setmana

GUIA

MÚSICA

ÒSCAR MIRÓN

SEGRE
Divendres, 30 de juny del 2017

ARTS ESCÈNIQUES

JOAN BLANCO

Un dels espectacles de l’any passat al Dansàneu.

Dansàneu obre demà
amb Rufaca Folk Jazz

Cercavila musical amb una banda simfònica
en l’edició del festival de l’any passat.

Festival de Bandes a Lleida

TRADICIONS

L’edició número 14 del certamen, amb nou formacions des d’avui i
fins diumenge || Concurs amb tres agrupacions demà a l’Auditori
La Unió Musical Porteña de Sagunt i la Banda Municipal de
Lleida protagonitzaran avui divendres, a la plaça Paeria, a les
19.30 h, el concert inaugural del
XIV Festival Internacional de
Bandes de Música de Lleida, que
es desenvoluparà fins diumen-

ge amb la participació de nou
formacions simfòniques, amb
més de sis-cents músics. Demà
dissabte, a més de les actuacions
previstes a la plaça Paeria i l’Eix
Comercial, l’Auditori acollirà el
concurs de bandes simfòniques
a partir de les 19.00 h, amb les

de Soneja (Castelló), Alcanar
i la Rioja. El certamen també
sortirà de Lleida amb concerts
a Alcarràs i Torres de Segre.
Diumenge, tindrà lloc el colofó
final als Camps Elisis (11.00 h),
amb totes les bandes i l’entrega
de premis (13.00 h).

CLÀSSICA

ACN

‘RÈQUIEM’
De R. Moreno.
Lleida. Pati de l’IEI. Divendres, 30 de juny.
20.00 h. Gratuït.

Stabat Mater i LleidArt Ensemble.
ANTIGA

‘LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT’
Cor Francesc Valls, Magister Petrus i Esbart
Dansaire de Rubí.

Concert inaugural del Festival de
Música Antiga dels Pirineus.
PIANO

RICARD VIÑES PIANO KIDS & YOUTH
Lleida. Auditori Enric Granados. Divendres
(09.30 i 15.30 h), dissabte (10.00 i 16.00 h) i
diumenge (10.00 i 19.00 h, gala final). Gratuït.

ÒPERA

CORAL GINESTA
Amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.
Cervera. Túnel sota l’A-2, a Vergós. Dissabte, 1
de juliol. 22.00 h. 15 € (infantil 5 €).

L’òpera Dido i Enees, de Henry
Purcell.
FOLK

EL PONT D’ARCALÍS
La Seca, la Meca i les Valls d’Andorra.
La Figuerosa (Tàrrega). Dissabte, 1 de juliol.
22.30 h. Gratuït.

Concert del cicle L’estiu a poble.
CORAL

COR AMICS DE LA UNIÓ
Més el Cor Jove de l’Orfeó Balaguerí.
Balaguer. Convent de Sant Domènec. Diumenge, 2 de juliol. 20.00 h. Preu: 12 € / 10 €

Cicle Juliol de Música i Poesia.
POP

LOS ESCARABAJOS
Lleida. Cafè del Teatre. Diumenge, 2 de juliol.
20.30 h. Preu: 12 € / 10 €

Els sevillans, un dels millors grups
d’homenatge a The Beatles.

Esterri d’Àneu i poblacions de la Vall
d’Àneu. Diversos escenaris. De l’1 al 9 de juliol.

El festival Dansàneu obrirà
la 26a edició demà, dissabte
1 de juliol, a les 18.00 h, amb
la inauguració de l’exposició
De pagès a típic, a la Casa del

La cantant i trompetista catalana actuarà a la Seu Vella.

Andrea Motis estrena el
Seu Vella Music Festival
JAZZ

ANDREA MOTIS
Amb Joan Chamorro Quartet.
Lleida. Seu Vella. Diumenge, 2 de juliol.
20.30 h. Preu: 15 € / 12 €

La jove cantant i trompetista
barcelonina Andrea Motis
estrenarà diumenge la primera edició del Seu Vella Music Festival, el nou certamen
d’estiu de Lleida, hereu del
cicle Concordia i que naix
amb la voluntat de convertir-se en un esdeveniment
de referència a Ponent en el
marc del turó. En el concert,
Motis estarà acompanyada
pel quartet liderat pel productor i director musical Jo-
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Parc Nacional d’Aigüestortes,
a Espot. La música començarà
a les 20.30 h, davant de l’ajuntament de València d’Àneu, a
càrrec de la Rufaca Folk Jazz
Orchestra, big band d’arrel
que barreja les melodies tradicionals del Pirineu amb el jazz.
Hi presentaran el seu àlbum
Beatus ille, en un concert que
es repetirà diumenge a Son.

VARIS

Els raiers solquen
la Pallaresa a la
Pobla de Segur
La Pobla viurà diumenge la
jornada central de l’edició 39
de la Diada dels Raiers, amb
el descens per la Noguera Pallaresa i arribada al Pont de
Claverol entre les 13.00 i les
13.30 h. La festa començarà
avui amb ball amb Band the
Rock (00.00) i demà amb l’Orquestra Saturno (00.00). Diumenge, final de festa amb The
Tranquils Boys (17.30).

La Seu d’Urgell. Catedral. Dissabte, 1 de juliol.
21.00 h. Preu: 22 € / 18 €

Concurs internacional.

DANSÀNEU
Festival de Cultures del Pirineu.

MOLLERUSSA.

Open Night. Avui divendres, amb 80
establiments comercials oberts amb
descomptes a partir de la mitjanit.
Animació prèvia amb discjòquei, desfilada Open Night (22.00 h) i música
amb el grup Calle Habana (23.00).

ALFARRÀS.

Festa major. Avui, amb la Banda
Roig Tardà (21.30), l’orquestra Banda
Sonora (23.30) i el grup Comandants
de Tros (00.30). Demà dissabte, orquestra Tarantella (00.00) i el grup La
Contraband (00.30). Diumenge, sardanes amb la cobla Lo Castell (19.00)
i ball amb el Grup Excelsior (20.00).
LLEIDA. SECÀ DE SANT PERE

Festa major. Avui divendres, ball
amb Disco Band Disc (22.00). Demà, Som de Teatre amb El mag d’Oz
(18.00), xocolatada (19.00) i ball amb
The Golden Saxo (23.00). Diumenge, festa holi (12.00), escala en hi-fi
(19.00) i xou México lindo (21.00).
BARRUERA.

Falles. Festa de falles demà dissabte,
a partir de les 22.30 h, en aquesta localitat de la Vall de Boí.
LA FULIOLA.

Festa del Segar. Diumenge, 38a
edició d’aquesta festa, amb activitats des de les 09.00 h. Dinar popular
a l’era (14.15 h, 15 €).

CERVERA.

ARBECA. FORTALESA DELS VILARS

Shopping Night. Comerços oberts
avui fins a la mitjanit, amb música,
sortejos i cercavila.

TastJazz. Demà dissabte (22.30),
amb Jérôme Frayssinet Gipsy Swing
Quartet i degustació de vins (15 €).
ACN

ENGE
DIUM
an Chamorro, al contrabaix,
saxo tenor i flauta; amb Ignasi Terraza, al piano; Josep
Traver, a la guitarra, i Esteve
Pi, a la bateria.
El festival comptarà amb
cinc concerts més, amb artistes com Maria del Mar Bonet
i Roger Mas.

Diada dels Raiers de la Pobla de Segur de l’any passat.
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http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/7754/arrenca/dansaneu/amb/dos/actes/valenci
a/aneu/espot
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https://laborrufa.com/festival-dansaneu-inicia-setmana-central-gastronomia/
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Arrenca la 26a edició
del Festival Dansàneu,
que omplirà de música
i dansa les Valls d’Àneu
FOTO: Nom i Cognom (AGÈNCIA) / Pa imporerferi am que sin
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de Lleida

Concert del
grup ‘Los
Escarabajos’
avui al Cafè
del Teatre
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El Centre Món Natura Pirineus acull
avui un segon concert de Rufaca
Esterri d’Àneu
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CONCERT DEL COR FRANCESC VALLS, EL CONJUNT MAGISTER PETRUS I
L’ESBART DANSAIRE DE RUBÍ, A LA SEU D’URGELL | La catedral de la Seu va ser
l’escenari on ahir van oferir un concert el Cor Francesc Valls, el conjunt Magister Petrus i
l’Esbart ansaire de Rub com a inauguració del estival de M sica Antiga dels Pirineus.
T

ati Lleida

Segre
Diumenge, 2 de juliol del 2017

guia

CULTURA/ESPECTACLES
joan blanco

festival inauguració

Nou dies de
dansa i música a
les Valls d’Àneu
j. b.

❘ lleida ❘ La banda sevillana
Los Escarabajos, una de les
formacions de més prestigi
internacional de tribut a The
Beatles, recalarà avui al Cafè del Teatre de Lleida en el
marc de la seua gira estatal
¡Qué noche la de aquel día!
Els fans del quartet de Liverpool podran disfrutar de les
versions de The Beatles, amb
attrezzo i vestuari de l’època
(20.30 h, 12 €).

agenda

Big band

música

z La Rufaca Folk Jazz Orchestra,
avui diumenge, al Centre Món
Natura Pirineus de Son (20.00).

El Cor Amics de la
Unió, a Balaguer

Sopar amb productes Km 0
z Demà dilluns, a l’Hotel Castellarnau d’Escaló (21.00, inscripcions al web de l’hotel o dansaneu.cat). A les 23.00, dansa i
concert (gratuïts). Sopar + espectacle, 30 euros.

música

Los Escarabajos
recorden els
Beatles a Lleida

Espot obre el Dansàneu amb una exposició
etnogràfica || ‘Big band’ a València d’Àneu
❘ espot ❘ Una exposició de l’Esbart
Català de Dansaires a la Casa
del Parc d’Aigüestortes, a Espot,
i l’actuació de la big band d’arrel tradicional Rufaca Folk Jazz
Orchestra en el marc de la festa
de falles de València d’Àneu van
obrir ahir la 26a edició del Dansàneu, el Festival de Cultures
del Pirineu, que omplirà de danses i músiques populars els municipis aneuencs fins diumenge
vinent. L’exposició De pagès a
típic documenta i exposa el recorregut que entre el 1908 i el
1916 va portar l’Esbart Català
de Dansaires a canviar el vestuari de carrer que portaven en els
seus inicis durant les actuacions
per la indumentària tradicional
de pagès, primer llogant-la i més
endavant confeccionant-la en
propietat.
L’acte inaugural i la visita
guiada van culminar amb una
actuació de l’Esbart de Tremp.
D’altra banda, estava prevista
l’actuació ja de nit de la big band
Rufaca Folk Jazz Orchestra, posant la nota musical de la festa
de falles de València d’Àneu.
La formació, de gairebé una
trentena d’integrants, oferirà
un nou concert avui diumenge,
al Centre Món Natura Pirineus
de Son (20.00 hores, gratuït). El
festival seguirà demà, amb una
sopar maridatge de productes
de proximitat a l’Hotel Castellarnau d’Escaló.
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Primera actuació del Dansàneu, l’Esbart de Tremp, ahir a Espot.
joan blanco

❘ balaguer ❘ El prestigiós Cor
Amics de la Unió, de Granollers, obrirà avui el cicle
Juliol de poesia i música de
Balaguer amb un recital al
convent de Sant Domènec,
amb la col·laboració del Cor
Jove de l’Orfeó Balaguerí, dirigit per Sílvia Rufach (20.00
hores, entrada 12 €; menors
de 12 anys, gratuït).

museus

Visita amb dansa al
Diocesà de Solsona

Exposició de l’Esbart Català de Dansaires a la Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes, a Espot.

❘ solsona ❘ El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ha
organitzat el cicle d’activitats Vespres d’estiu al Museu, que començarà dijous
vinent, 6 de juliol, amb una
visita dansada a les sales,
amb la qual el públic podrà
disfrutar de les obres i de l’actuació del Jove Ballet Solsoní
(21.00 h, 6 €).

críticadart

josep miquel garcia

Frederic Amat, l’artista pulsional

C

ohabiten ara mateix en el
món de l’art dues tipologies d’artistes: la de la Idea
i la de la Pulsió. La primera no
prioritza el “jo” ni la signatura, sinó desenvolupar projectes
participatius a través d’aures
fredes. La segona és la que reivindica el “geni”, la necessitat
de pintar o dibuixar, la gestualitat vinculada a l’autoria.
Aquesta darrera és la que més
connecta amb el públic, mentre
que la conceptual és la que prefereixen els actuals museus d’art
contemporani i centres d’art.
Per aquest motiu hi ha museus
que consideren Miquel Barceló
un artista pompier, i difícilment
el MACBA acull exposicions
individuals de Jaume Plensa o
Frederic Amat. Cadascú sent la
satisfacció de ser coherent amb

el que defensa, però totes dues
opcions són irreconciliables. Els
museus opten per un art sociològic, polititzat i documentalista, i
a la gent li agrada reclamar que
l’escultura de Plensa es quedi a
la vora del Palau de la Música,
ja que li plau.
A Barcelona aquesta divergència es viu de fa anys amb
tensió. Per aquest motiu hem
vist com Antoni Clavé en el seu
dia, Josep Guinovart més tard,
i ara Frederic Amat, exposen a
la Pedrera Gaudiniana amb un
gran ressò de mitjans i públic,
en lloc de fer-ho al MACBA,
que és on els correspondria.
Unes portes s’obren i altres es
tanquen.
Frederic Amat és l’exemple
d’aquesta tradició pulsional que
mitifica el concepte d’artista

que treballa per una necessitat
vital. És un concepte romàntic,
però en el seu cas veritable. Tot
el que fa traspua una idea de similitud entre el viure i el crear.
En aquesta mostra ha anat més
enllà encara d’aquesta pulsionalitat, en inaugurar-la d’una manera i donar-li nova vida en el
progrés del calendari. Quan va
obrir-se la mostra, hi disposava
una mena de crisàlides negres
que semblaven escultures funeràries i orgàniques, d’un intens
color negre que dialogava amb
l’espai gaudinià i els balcons jujolians. Ara, aquestes crisàlides
han esclatat i tot d’una, l’espai
blanc que les acollia, és ple de
taques negres que irradien tot
l’espai, com si aquestes figures tinguessin vida, i pintessin
elles mateixes quan l’especta-

dor darrer tanca la visita. És
una manera de reflectir aquest
caràcter pulsional de Frederic
Amat, aquest pensar constantment en una obra que és viva,
que no es limita a la superfície
clàssica del quadre, sinó que vol
depassar-lo.
Aquest depassament ha estat
una recerca de les darreres dècades de l’autor, que ha trobat
en l’escenografia, en els cartells
i en l’obra pública un camí nou
on permetre intervenir amb una
dimensió cada vegada major.
Ho veiem en aquest recorregut
per aquesta intervenció que de
cop pren vida, i en el muntatge
darrer de l’exposició, que repassa tots els seus treballs realitzats
en intervencions públiques, començant pel fallit projecte de la
cúpula del Liceu, i seguint per la

col·laboració amb Joan Gardy
Artigas i projectes ambiciosos,
com va ser el del nostre Teatre
de l’Escorxador, amb aquell seguit de banyes que inunden la
paret del hall del Teatre, o el
projecte Esclat de l’any passat
al Celler Mas Blanch i Jové de
la Pobla de Cérvoles, que s’il·
lustra amb dibuixos, esbossos i
algunes de les peces que va fer
servir per a la seva instal·lació.
Com en els casos dels artistes
que han exposat individualment
a la Pedrera, Perejaume inclòs,
existeix una sintonia molt positiva amb el públic i els mitjans. L’espai gaudinià conviu
amb força, i ens fa pensar que
el concepte d’artista pulsional
té llarga vida i no és una pervivència romàntica ara, sinó una
decisió sense marxa enrere.
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http://www.teatral.net/ca/noticies/19466/el-festival-dansaneu-inicia-la-setmana-amb-eltastaneu#.WW4tRGPPWuV
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https://www.segre.com/noticies/guia/2017/07/03/falles_musica_maridatge_dansaneu_22680_1
111.html
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http://www.holalleida.com/el-festival-dansaneu-inicia-la-setmana-central-amb-un-soparmaridatge-a-escalo-i-el-tastaneu-a-sorpe/
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http://www.sies.tv/festival-dansaneu-inicia-setmana-central-gastronomia-sopar-maridatgeescalo-dema-tastaneu-dimarts-sorpe.html
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JOAN MIRAS

Música i gastronomia se citen als Vilars
d’Arbeca en la cinquena edició del TastJazz
Els Vilars d’Arbeca va acollir dissabte el 5è TastJazz, que
va incloure una degustació de vins dels cellers Vinya Vilars i Clos Pons, productes Argal i un concert a càrrec de
Jérôme Frayssinet i la Gipsy Swing Quartet.
AJUNTAMENT D’ALMENAR

València d’Àneu va celebrar una multitudinària festa de falles dissabte a la nit.

Falles, música i maridatge a Dansàneu
La 26a edició del Festival de
Cultures del Pirineu omplirà de
música i dansa les Valls d’Àneu
fins al 9 de juliol. Les Falles
de València d’Àneu van obrir
dissabte a la nit aquesta cita
cultural, en la qual també es

va programar un doble concert
de Rufaca i una exposició al
Parc Nacional d’Aigüestortes.
L’accent es posarà avui en la
gastronomia, dins de les activitats paral·leles del festival.
L’Hotel Castellarnau d’Esca-

ló serà l’escenari d’un sopar
de maridatge elaborat amb
productes de Km0. Rubricarà
l’àpat la companyia de dansa
EgurRa i la veu de Joana Gomila amb l’acompanyament
d’Arnau Obiols.
NÚRIA FARRÚS

Els safarejos d’Almenar celebren els
cent anys amb una festa popular
Almenar va celebrar ahir el centenari de la posada en
servei del seu antic safareig públic a la Baixada de l’Àngel,
que es va construir el 1917 i va funcionar fins als anys
seixanta. Joan Bellmunt va pronunciar una conferència.
AJUNTAMENT DE BELLPUIG

Bellpuig acull una festa aquàtica per
promoure l’exercici físic
Una festa aquàtica va servir ahir a Bellpuig per impulsar
el programa Nereu, una eina per promoure els hàbits
saludables entre les famílies i incentivar l’exercici i una
correcta alimentació.

Festa lúdica i esportiva als Torms per combatre el càncer
La localitat dels Torms va acollir dissabte la segona edició de
la Guerra Contra el Càncer, una
iniciativa que impulsen els veïns d’aquest municipi i de Jun-

cosa (on es va celebrar l’any
passat) per recaptar fons per a
la investigació contra aquesta
malaltia. Van actuar-hi Guiunido, Kenneth Batiste, Predi-

cador JJ i cor Gòspel, Quina
Barra i Deskontrol. La recaptació es donarà a l’IRBLleida
i a l’hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Enfrontareu oposició si intenteu fer
canvis que afecten altres persones. Concentreu-vos en els guanys personals i no a provar
de canviar els altres.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Busqueu una manera singular de comercialitzar les vostres habilitats i serveis. Entreu en xarrades que ofereixin informació
sobre les tendències econòmiques actuals.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Escolteu el que es diu i respongueu amb
encert. La manera en què tracteu la
gent marcarà la diferència en si reeixiu o no. Una
idea inusual serà ben rebuda.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No seguiu la multitud només per mantenir la pau. Digueu sempre el que penseu i marqueu una diferència. S’encoratja el romanç i millorar la vostra vida.

TAURE 20-IV / 20-V.
Obriu-vos sobre com us sentiu i podreu
aconseguir un canvi positiu. Feu el que
pugueu per avançar amb qualsevol pla que tingueu. Un cop que us àgiu decidit, no dubteu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
L’entusiasme us posarà en problemes.
Prengueu més temps per pensar bé les
coses abans de començar. La paciència us ajudarà
a evitar cometre un error emocional.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Compartiu els pensaments i sentiments.
Les vostres aportacions marcaran una
diferència en el resultat d’una situació que inclogui família o persones properes.

AQUARI 20-I / 18-II.
Busqueu la millor manera de fer el vostre treball satisfactòriament. Sereu jutjats pel que feu, així que assegureu-vos de dur-ho
tot a terme i acabar el que comenceu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu la vostra. Si surten assumptes de
diners en qualsevol conversa, mireu de
no revelar el vostre estat econòmic. Adopteu un
enfocament inusual per ajudar els altres.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Prengueu un moment per veure si algú
necessita la vostra ajuda. Avenir-vos
amb els veïns o algú de la feina millorarà les vostres possibilitats d’aconseguir coses.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Observeu la imatge completa a l’hora
de tractar assumptes relacionats amb
la feina que podrien afectar-vos la reputació.
Sigueu cautelosos abans de prendre decisions.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Un enfocament creatiu de com manejar
les finances donarà fruits. Utilitzeu les
xarxes socials, vegeu on hi ha l’acció i superareu
qualsevol que intenti avantatjar-vos.

societat Agenda

Segre
Dimarts, 4 de juliol del 2017

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 Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’Art Jaume Morera. Major,
31. 973 700 419.
Museu d’Art Morera. Exposicions
temporals. 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.

comarques
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, 5. 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.
les borges blanques. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
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
coll de nargó. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 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-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
linyola. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLEssui. 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, bajos. 973 603 997.
mollerussa. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
el pont de claverol. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
ponts. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
pujalt. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
salàs de pallars. CIAC. 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. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
El tarròs. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
tuixÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

avui recomanem

Conferència sobre
arqueologia al Museu
de la Noguera
20.00
balaguer.
museu de la
noguera.

Isidre Pastor, membre de l’Associació
d’Arqueòlegs de Catalunya, ofereix una
conferència sobre les diferències entre
l’exercici de la professió d’arqueòleg en
la realitat i la dels indianajones de la ficció. Aquesta és una activitat paral·lela a
propòsit de l’exposició A la recerca dels
tresors perduts. Homenatge a l’arqueòleg cinematogràfic Indiana Jones, que el
Museu de la Noguera de Balaguer acull
des del passat 22 juny. La mostra compta amb objectes de la pel·lícula, com el
Sant Greal.

10.00

19.00

La Seu Vella

Reptes per a un món millor

El primer dimarts de cada mes,
entrada gratuïta al conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de
Lleida, que permet disfrutar d’unes
magnífiques vistes de la ciutat des
del Baluard de la Llengua de Serp o
el Baluard de la Reina. Activitat organitzada pel Consorci del Turó de
la Seu Vella.

El CaixaForum ofereix un taller per
a nens i nenes a partir de vuit anys
al voltant de l’exposició My world:
Reptes per a un món millor (a la fotografia inferior de la pàgina). Els
participants coneixeran quins són
els principals reptes de la humanitat
en els pròxims anys per contribuir a
millorar la vida de les persones i a
protegir el planeta.

lleida. la seu vella.

Exposicions

10.00

lleida. museu de lleida.

Museu de Lleida
El primer dimarts de cada mes, entrada gratuïta al Museu de Lleida,
que en aquests moments ofereix
l’exposició temporal Vestir la moda.
Modes de vestir a les terres de Lleida
(segles XVIII-XX) i manté una permanent amb prop de 1.000 objectes, restes arqueològiques, pintura,
escultura, tapissos, indumentària,
mobiliari i numismàtica.

Tomasa Martín

caixaforum. lleida. av. blondel, 3

Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes. Reflexió sobre la destrucció i la desmitificació de la imatge. Amb obres de la Col·lecció La
Caixa d’Art Contemporani, el MACBA i el Museu de Lleida. Fins al pròxim 23 de juliol.
museu de lleida. lleida. c/ Sant Crist, 1

Vestir la moda. Mostra sobre la manera de vestir que hi havia a les
terres de Lleida als segles XVIII-XX, amb uns seixanta objectes, pintures
i escultures. Fins al 23 de juliol.
ESPAI CAVALLERS. lleida. c/ CAVALLERS, 31-33

Imatges + paraules. La galeria acull una exposició de Tomasa Martín
amb vint-i-cinc obres que presenten l’interès de l’artista a integrar el
llenguatge de l’escriptura amb la imatge. Fins al 29 de juliol.
Biblioteca pública. lleida. Rambla Aragó, 10

Mostra literària. Al vestíbul, mostra de llibres de novel·la negra, acompanyada d’exposicions de retrats de coneguts autors del gènere i d’històries infantils misterioses. Fins al 29 d’agost.
Centre d’Art la Panera. lleida. Pl. Panera, 2

L’artista Tomasa Martín exposa fins
al 29 de juliol, a l’Espai d’Art Cavallers de Lleida, una mostra titulada
Imatges + paraules, amb vint-i-cinc
obres que presenten l’interès de
l’artista a integrar el llenguatge de
l’escriptura amb la imatge. Les coses més quotidianes, gairebé sempre figuratives, que s’endinsen en el
camp de l’abstracció.

activitats

17.00
juncosa.

Setmana cultural
Juncosa organitza diverses activitats per a la jornada de la seua setmana cultural. A les 17.00, taller de
jardineria i paisatgisme; a les 19.00,
xarrada Avenços en el càncer de mama, amb la doctora Ariadna Gassol,
de l’Institut de Recerca Biomèdica
de Lleida-Fundació Dr. Pifarré, i a les
22.00, sessió de cine a la Casa de la
Cultura.

Una exposició de mirar. Una exposició d’Enric Farrés Duran en la qual
res és el que sembla. L’artista proposa analitzar i qüestionar els mecanismes que atorguen valor al fet artístic. Fins al 17 de setembre.

17.00

museu jaume morera. lleida. C/ Major, 31 (Edifici Casino)

Bibliopiscina

Connexions. El Jaume Morera proposa un diàleg entre les millors
obres del fons artístic del museu i altres de procedents de les principals
col·leccions del país. Fins a l’1 d’octubre.

la seu d’urgell. piscina municipal.

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu
d’Urgell ofereix, fins al 31 d’agost, a
les piscines municipals, un servei de
biblioteca (de dilluns a divendres,
de 17.00 a 19.00 hores). Deixarà als
banyistes novel·les curtes dirigides
a adults, però també còmics, llibres
per a nens i nenes, revistes i jocs de
taula, entre d’altres.

20.30

castells
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
Castell de Montsonís (Noguera).
Castell de Montclar (Urgell).
Castell de Florejacs (Segarra).
Castell de les Pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de Vicfred (Segarra).
Castell d’Arbeca (Garrigues).

tallers

lleida. espai cavallers.

Exposicions i galeries

mollerussa. parc municipal.

Ballar com a Bollywood

Fotografia de l’exposició ‘My world ’del CaixaForum.
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visites

17.00
La mostra de l’arqueòleg de ficció Indiana Jones.

guia

Mollerussa organitza al parc municipal l’activitat Ballem a l’estil Bollywood, l’àlies utilitzat per a la indústria
cinematogràfica índia, amb coreografies originals i molt acolorides.

lleida. caixaforum.

arts escèniques

20.00

lleida. pati iei.

Espectacle de circ
Hipnòtik, un espectacle de circ de
la companyia Improvisto’s, dins del
cicle d’activitats en viu de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs amb motiu del
seu 75è aniversari. L’espectacle fusiona l’antic amb el modern, la realitat amb la fantasia i el perill amb el
confort, i fa possible el que sembla
impossible.

música

20.00

sorpe. església de Sant Pere.

Dansàneu
El festival de música i dansa de les
Valls d’Àneu programa a Sorpe un
concert d’Artur Blasco, un dels més
destacats investigadors i divulgadors del folklore del país i fundador
de la Trobada d’Acordionistes del
Pirineu. L’entrada inclou Tastàneu,
amb una àmplia oferta gastronòmica i maridatge.

20.30

balaguer. Lapallavacara.

Rumba d’Er Taqueta
El grup Er Taqueta porta la seua
rumba catalana a Balaguer, dins del
cicle de concerts que se celebraran
tots els dimarts del juliol i l’agost a
Lapallavacara. Una proposta cultural combinada amb tota una oferta
de tapes.

cine

21.00

cervera. Terrassa Museu Comarcal.

Mostra etnogràfica
La setena edició de la Mostra de
Cinema Etnogràfic arranca a la terrassa del Museu Comarcal de Cervera amb una sessió de curtmetratges
realitzats per directors locals com
Xavier Marrades, Miquel Camacho i
Robert García.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a
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CULTURA Cartellera

GUIA

SEGRE
Dimarts, 4 de juliol del 2017

PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356. www.teatreescorxador.com

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

‘Gimcana de l’aigua’.

Paupaterres, del 13 al 15 de juliol.

Plutó, el musical malèfic · Dissabte, 23 (18.00 h), i diumenge, 24 de setembre (12.00 h).

Plutó vol esguerrar la festa major de Lleida i exterminar el Club Banyetes.

CÀMPING DE TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Avinguda de Tarragona, s/n.

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DV. 14 I DB. 15 DE JULIOL. 21.00 H

PAUPATERRES 2017 · XX FESTIVAL
MUSICAL D’ESTIU DE PONENT.
Amb Els Amics de les Arts, Roba
Estesa, Tomeu Penya, Dr. Calypso,
Gertrudis i La Terrasseta de Preixens.
www.paupaterres.cat

TEATRE MUNICIPAL

www.auditorienricgranados.cat

DISSABTE, 8 DE JULIOL. 19.00 H

T2 Latemporada Tardor 2017
Lleida. Programació estable d’arts
escèniques i música.
Consulteu www.latemporadalleida.
cat/

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

Aboneu-vos a l’Auditori i gaudiu de
la millor música!

Un espectacle íntim, pròxim i poètic.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Informació: www.teatredelallotja.cat. Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 a 21 h; dissabtes de funció, de 17 a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

Venda d’entrades fins al 14 de juliol,
de dilluns a divendres, de 17.30 a
20.30 h.

www.balaguer.cat

PLUJA · Guillem Albà i Clara Peya · Diumenge, 8 d’octubre. 18.00 i 19.30 h

POLÍTICA CULTURAL EQUIPAMENTS

Gimcana de l’aigua.
Descobriu l’aigua en família.
Informació i inscripcions al telèfon
973 211 992.

Tardor musical a l’Auditori.

MÚSICA FESTIVAL

El centre de producció
audiovisual Magical de
Lleida compleix cinc anys
HERMÍNIA SIRVENT

El músic i divulgador del folklore pirinenc Artur Blasco actuarà avui a l’església de Sorpe.

L’alcalde i la directora, amb l’equip d’‘Amics per sempre’.

❘ LLEIDA ❘ El centre de producció
audiovisual Magical de Lleida,
a Gardeny, va complir ahir el
cinquè aniversari al servei de
la indústria cultural de Lleida i del conjunt de Catalunya.
Els platós i les sales tècniques
d’aquest centre audiovisual,
situat al Parc Científic i Tecnològic de Lleida, han acollit
al llarg d’aquests cinc anys diversos rodatges i postproduccions de cine –com la pel·lícula
Segon origen, de Bigas Luna i
Carles Porta, sobre la popular
novel·la de Manuel de Pedrolo
Manuscrit del segon origen– i
de televisió, com la tv movie

titulada Amics per sempre. Les
instal·lacions del Magical són
també un espai formatiu per
a estudiants de Comunicació
Audiovisual de la Universitat
de Lleida i de centres de formació professional com l’Ilerna, la
Caparrella o La Salle Mollerussa i, també, per als participants
dels tallers paral·lels als festivals
Animac i la Mostra de Cinema
Llatinoamericà. Des de l’any
passat, el Magical, que dirigeix
Gina Domingo, també és la seu
del Centre Experimental de la
Cinematografia i de les Arts Audiovisuals de Catalunya, amb
Santi Lapeira al capdavant.

Artur Blasco, protagonista avui
d’un Dansàneu amb molt de gust
TRADICIONAL

ARTUR BLASCO
+Tastàneu, degustació de productes km 0.
Sorpe. Església de Sant Pere. Dimarts, 4 de
juliol. 20.00 h. Preu: 5 €

❘ SORPE ❘ El Dansàneu, Festival
de Cultures del Pirineu, que
se celebra des de dissabte passat a les Valls d’Àneu, viatjarà avui fins al poble de Sorpe
amb una doble cita musical i
gastronòmica.
L’església de Sant Pere aco-

llirà un concert del destacat
divulgador del folklore pirinenc Artur Blasco. Fundador
de la Trobada d’Acordionistes
a Arsèguel, Blasco és l’autor
de la recopilació de la cançó
de tradició oral A peu pels camins del cançoner, base del recital que oferirà en el marc del
Dansàneu.
Com a colofó del concert, a
les 21.00 h, i davant la plaça del
temple romànic de Sorpe, se
celebrarà el primer Tastàneu,

una degustació de productes
de proximitat (vins, formatges, embotits i pa elaborats al
territori). La iniciativa, coordinada per Ramon Aytés, de
Sort, té per objectiu mostrar de
forma distesa, i fruit del treball
col·laboratiu, la qualitat dels
productes pallaresos.
Ahir a la nit, estava prevista
la segona edició del sopar gastronòmic de l’hotel Castellarnau d’Escaló, amb espectacles
de dansa i música inclosos.

Recull de links Dansàneu 2017

5/7/2017

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/dansa-musica-ipatrimoni-al-dansaneu-el-festival-de-cultures-del-pirineu/video/5677480/

Recull de links Dansàneu 2017

5/7/2017

http://www.ccma.cat/324/el-festival-dansaneu-omple-de-dansa-i-musica-les-valls-daneu-fins-al9-de-juliol/noticia/2798152/

Recull de links Dansàneu 2017

MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotogra a y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicar n fotomontajes, fotogra as retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

VIDA SOCIAL
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Dinar-tertúlia amb el periodista
Francesc Canosa a la Fecoll

FOTO: CPC Lleida / Moment del dinar d’ahir a l’Espai Gastronòmic de la Fecoll

L’Espai Gastronòmic de la Fecoll va acollir ahir un dinar-tertúlia amb el periodista Francesc Canosa en
el marc de la presentació del seu darrer llibre ‘Història del Periodisme de Catalunya que va organitzar el
Col·legi de Periodistes de la demarcació de Lleida. Per una altra banda dijous el Col·legi de Periodistes
durà a terme el curs ‘Organització d’esdeveniments, amb Josep Salvat.

Nens de la Segarra participen a les Colònies
d’Estiu del Consell Comarcal
Amb total 9 nens i nenes de la Segarra participen a les Colònies d’Estiu del Consell Comarcal que
s’organitzen des de l’Oficina Jove. Al llarg d’aquesta setmana estan gaudint d’uns dies de diversió i
distracció a la Casa de Colònies el Pou de Glaç a la Bisbal d’Empordà.

Artur Blasco triomfa amb el seu
espectacle al Dansàneu
Artur Blasco va exhaurir les entrades del primer espectacle de
pagament del Dansàneu, a Sorpe, coincidint amb la primera
edició del Tastàneu.

Moltes felicitats, Paula!
La Paula va fer set anys dissabte i ho va celebrar amb la seva
família i els seus amics. De part dels teus pares i el Jan moltes
felicitats! T’estimem!
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CULTURA Cartellera

GUIA

SEGRE
Dimecres, 5 de juliol del 2017

PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356. www.teatreescorxador.com

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Paupaterres, 13-15 de juliol.

Plutó, el musical malèfic · Dissabte 23 de setembre (18.00 h) i diumenge 24 (12.00 h).

Plutó vol esguerrar la festa major de Lleida i exterminar el Club Banyetes.

‘Gimcana de l’aigua’.

CÀMPING DE TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Avinguda de Tarragona, s/n.

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DIV. 14 I DISSABTE 15 DE JULIOL. 21 H.

PAUPATERRES 2017 · 20 FESTIVAL
MUSICAL D’ESTIU DE PONENT.
Amb Els Amics de les Arts, Roba
Estesa, Tomeu Penya, Dr Calypso,
Gertrudis, La Terrasseta de Preixens.
www.paupaterres.cat

TEATRE MUNICIPAL

www.auditorienricgranados.cat

DISSABTE, 8 DE JULIOL. 19.00 H.

T2 Latemporada Tardor 2017
Lleida. Programació estable d’arts
escèniques i música
Consulteu
www.latemporadalleida.cat

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

Aboneu-vos a l’Auditori i gaudiu de
la millor música!

Un espectacle íntim, proper i poètic.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

Venda d’entrades fins al 14 de juliol,
de dilluns a divendres, de 17.30 a
20.00 h.

www.balaguer.cat

PLUJA · Guillem Albà i Clara Peya · Diumenge, 8 d’octubre. 18.00 i 19.30 h.

JOAN BLANCO

Gimcana de l’aigua.
Descobriu l’aigua en família.
Informació i inscripcions al
973 211 992

Tardor musical a l’Auditori.

MÚSICA CERTAMEN

Dansàneu ■ L’Hotel Castellarnau d’Escaló va oferir dilluns un
sopar de productes km0 en el marc del Festival de Cultures del
Pirineu, Dansàneu, i va seguir amb l’actuació en directe d’EgurRa
(a la foto) i un concert amb Joana Gomila i Arnau Obiols.
L’Estudio Coral Meridies, de l’Argentina, actuarà el 26 de juliol a l’IEI en el marc del festival.
ITMAR FABREGAT

Circ ■ La companyia lleidatana de circ Improvisto’s va estrenar

ahir el Cicle d’activitats en viu, programat per l’IEI aquest estiu
en el marc del 75è aniversari de la institució i que inclou circ i concerts de música. Improvisto’s va oferir el seu espectacle Hipnòtik.

Festival internacional de cant
coral amb tres recitals a Lleida
❘ LLEIDA ❘ Lleida acollirà tres
concerts del festival més important del món de cant coral,
que se celebrarà per primera
vegada a Catalunya i a l’Estat
espanyol del 22 al 29 de juliol. Es tracta del World Symposiu m On Chora l Music,
amb seu principal a Barcelona i la participació de 24 de
les millors formacions corals
internacionals.
Així, la Seu Vella acollirà el
dia 22 l’actuació de la coral de
Utah (Estats Units) Salt Lake
Vocal Artists; l’Institut d’Estu-

dis Ilerdencs serà l’escenari el
dia 26 del grup argentí Estudio Coral Meridies; i l’església
del santuari de Sant Ramon, a
la Segarra, tancarà el periple
coral per Lleida el dia 29 amb
la coral sud-africana The University of Pretoria Camerata.
A més, el concert inaugural
de la trobada, el dia 22 a l’Auditori de Barcelona, comptarà
amb una selecció dels millors
cors de Catalunya, entre els
quals el Cor de Cambra de
l’Auditori Enric Granados de
Lleida.

LES CLAUS

El certamen

❚ L’11è World Symposium On
Choral Music, del 22 al 29 de
juliol per primera vegada a Catalunya, amb 24 grups corals.

Tres cites a Lleida
❚ Salt Lake Vocal Artists, a la
Seu Vella; Estudio Coral Meridies a l’IEI, i The University of
Pretoria Camerata al santuari
de Sant Ramon.

societat Agenda

Segre
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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 Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’Art Jaume Morera. Major,
31. 973 700 419.
Museu d’Art Morera. Exposicions
temporals. 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.

comarques
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, 5. 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.
les borges blanques. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
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
coll de nargó. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 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-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
linyola. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLEssui. 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, bajos. 973 603 997.
mollerussa. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
el pont de claverol. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
ponts. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
pujalt. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
salàs de pallars. CIAC. 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. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
El tarròs. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
tuixÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

avui recomanem

Inauguren el curs
‘Periodisme i Guerra
Civil’ a Alcoletge
17.00

alcoletge.
centre de la
guerra civil
ermengol piró

Inauguració del curs de la Universitat
d’Estiu El periodisme i la Guerra Civil: informació o propaganda, al Centre d’Interpretació Ermengol Piró d’Alcoletge.
L’acte inclou la presentació de l’exposició fotogràfica Els primers trets de Francesc Boix, sobre els fronts d’Aragó i del
Segre. Hi intervindran els historiadors
Pol Galitó i Jordi Verdú, amb xarrades sobre Periodistes al front del Segre
i Els estralls de la guerra (1936-1945)
al mateix front bèl·lic. El curs finalitza
dissabte.

17.00

lleida. rEST. EL CAU DE SANT LLORENÇ.

La millor tapa
Acte d’entrega del premi a la millor
tapa de la Ruta de la Tapa de San
Miguel 2017 al xef del restaurant El
Cau de Sant Llorenç de Lleida, Roger
Villaró, que farà una demostració
culinària.

Cerimònia de lliurament dels XX
Premis ASPID 2017 a la Transformació Social, en un acte organitzat a la
Seu Vella, presidit per la consellera
Neus Munté.

conferències

20.30

tallers

19.00

lleida. caixaforum.

caixaforum. lleida. av. blondel, 3

Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes. Reflexió sobre la destrucció i la desmitificació de la imatge. Amb obres de la Col·lecció La
Caixa d’Art Contemporani, el MACBA i el Museu de Lleida. Fins al pròxim 23 de juliol.

música

21.00

tàrrega. bar kirikú.

Premis Aspid

Josep Giralt, director del Museu de
Lleida, ofereix a la Biblioteca de Tàrrega la conferència El litigi dels béns
de la Franja.

Exposicions i galeries

gràfica bàsica a partir de l’estudi de
P. Gregori Estrada.

lleida. Nau Central de la Seu Vella.

‘Litigi dels béns de la Franja’

Fotografia d’‘Els primers trets de Francesc Boix’.

39

19.00

tàrrega. Biblioteca Comarcal.

Ciència per als petits
Taller infantil de ciència, per a nens
i nenes a partir dels 6 anys, avui al
CaixaForum, que oferirà una visió
àmplia del món que ens envolta a
partir del comportament de materials en contacte amb la tecnologia
(sensors i aparells).

20.30

museu de lleida. lleida. c/ del Sant Crist, 1

balaguer. pl. Comtes d’Urgell.

Vestir la moda. Mostra sobre la manera de vestir que hi havia a les
terres de Lleida als segles XVIII-XX, amb uns seixanta objectes, pintures
i escultures. Fins al 23 de juliol.

Sardanes

Mundo Chillón
Mundo Chillón tanca la temporada
de concerts del bar Kirikú de Tàrrega. El cantautor de ska fusió es troba en l’òrbita de Kanka, Muerdo i El
Niño de la Hipoteca.

21.30

agramunt. Espai 39.

Anaïs Vila
Anaïs Vila estrena a l’Espai 39
d’Agramunt el cicle de concerts
DONAnt la nota, dedicat al panorama musical femení. Actuacions tots
els dijous del mes de juliol i oferta
gastronòmica.

21.30

lleida. jardins del segrià.

Pixie Dixie
Pixie Dixie, que celebra vint anys sobre els escenaris, actua dins el cicle
de concerts d’estiu dels Jardins del
Segrià.

cine

21.00

cervera. terrassa del Museu.

Mostra etnogràfica

Tots els dijous de juliol, taller de sardanes a càrrec de les agrupacions
Verge del Miracle i Barres i Escacs,
a la plaça dels Comtes d’Urgell de
Balaguer.

La VII Mostra de Cinema Etnogràfic
de Cervera projecta els curtmetratges guanyadors i finalistes de Lo
Cercacurts 2016 i l’espectacle Contes
d’amor a l’amor (del foc), amb narració de Patrícia McGill i acompanyament musical de Blai Navarro.

Biblioteca pública. lleida. Rambla Aragó, 10

cursos

activitats

Mostra literària. Al vestíbul, mostra de llibres de novel·la negra, acompanyada d’exposicions de retrats de coneguts autors del gènere i d’històries infantils misterioses. Fins al 29 d’agost.

17.30

19.00

Guerra Civil

Contacontes

Jornada inaugural del curs de la
Universitat d’Estiu República, Guerra
i Postguerra (1931-1950). Els altres
protagonistes, a l’Espai Cultural La
Lira de Tremp. La sessió inclou la
conferència Trinxeres i la representació teatral Els darrers dies de la Catalunya republicana.

Sessió de contacontes de Les mil
i una nits, a càrrec de la princesa
Xhahrazad, al Museu de la Noguera.
Per a petits i grans.

ESPAI CAVALLERS. lleida. c/ CAVALLERS, 31-33

Imatges + paraules. La galeria acull una exposició de Tomasa Martín
amb vint-i-cinc obres que presenten l’interès de l’artista a integrar el
llenguatge de l’escriptura amb la imatge. Fins al 29 de juliol.

Centre d’Art la Panera. lleida. Pl. Panera, 2

Una exposició de mirar. Una exposició d’Enric Farrés Duran en la qual
res no és el que sembla. L’artista proposa analitzar i qüestionar els mecanismes que atorguen valor al fet artístic. Fins al 17 de setembre.
museu jaume morera. lleida. C/ Major, 31 (Edifici Casino)

Connexions. El Jaume Morera proposa un diàleg entre les millors
obres del fons artístic del museu i altres de procedents de les principals
col·leccions del país. Fins a l’1 d’octubre.

tremp. Espai Cultural La Lira.

arts escèniques

20.30

esterri d’àneu. església Sant Vicenç.

castells
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
Castell de Montsonís (Noguera).
Castell de Montclar (Urgell).
Castell de Florejacs (Segarra).
Castell de les Pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de Vicfred (Segarra).
Castell d’Arbeca (Garrigues).

actes

guia

Cants i danses

Exposició al Centre d’Art la Panera de Lleida.

El festival Dansàneu ofereix a l’església Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu
l’espectacle Cants i danses del Llibre
Vermell de Montserrat, amb el cor
de cambra Francesc Valls, l’Esbart
Dansaire de Rubí i Magister Petrus.
Interpretació instrumental i coreo-

balaguer. museu de la noguera.

visites

21.00

solsona. museu diocesà.

Art i dansa
El Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona obre el cicle Vespres d’estiu
al Museu amb una visita a l’equipament acompanyada per la dansa del
Jove Ballet Solsoní.

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

42
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CULTURA

política nomenaments

Puig ja és conseller de Cultura

El fins ara director general de Cultura Popular, Associacionisme i Accions
Culturals va substituir ahir Santi Vila || És un ferm defensor del folklore
Violeta Gumà/Acn

agències/redacció

❘ barcelona ❘ El nou conseller de
Cultura, Lluís Puig (Terrassa,
1959), va prendre ahir possessió del seu càrrec en un acte al
Palau de la Generalitat, presidit pel president, Carles Puigdemont, i va asseverar que
entén la cultura com a “motor
de llibertat, una eina de transformació social”. El traspàs de
carteres entre el seu predecessor, Santi Vila, que assumeix la
conselleria d’Empresa i Coneixement, està previst per avui.
Puigdemont, que va recordar
el treball de Vila, va agrair a
Puig el seu “compromís” i “fermesa” a l’acceptar el càrrec i
el va descriure com un home
solvent a nivell cultural, amb
prestigi en el sector. El nou conseller va assegurar que tots els
àmbits culturals estan necessitats i que no en prioritzarà cap
d’especial, i va afegir que amb
tots es treballarà transversalment, des dels micropobles de
Catalunya fins a la gran capital.
Amb una llarga trajectòria a la
conselleria, va dir que sota la

Puigdemont saluda Puig sota l’atenta mirada de Vila, ahir.

presidència d’Artur Mas li va
tocar gestionar una caiguda al
sector de la cultura importantíssima, mentre que amb Puigdemont el sector ha agafat una
mica de “musculatura, energia
i optimisme”, que ajuda a tirar
endavant. D’altra banda, en declaracions a Catalunya Ràdio, es

va referir als recels i les crítiques
rebudes des d’alguns sectors, al
venir de l’àmbit de la cultural
popular: “Si a algú li fa al·lèrgia
la paraula folklore, em sap greu.
És la saviesa d’un poble i la meua cultura popular em porta a
entendre de grafitis i de moltes
obres d’art contemporànies.”

El litigi de l’art
sacre, el conflicte
més “urgent”
que hereta
■ El conflicte més “urgent” que haurà d’assumir Puig és el litigi per
l’art del Museu de Lleida
procedent del monestir de
Sixena. Dimarts, la Generalitat va presentar un
recurs de reposició davant
del jutjat número 1 d’Osca
en contra de l’última resolució que ordena el trasllat
a Sixena, abans del 31 de
juliol, de 44 obres d’art
que conserva el Museu de
Lleida des de fa dècades.
Ahir, en declaracions a
Catalunya Ràdio, va afirmar sobre el tema que “és
una patata calenta, però
les graelles estan posades
i haurem de jugar”, mentre que va demanar més
temps per situar-se.

música

El cantant Tony
Hadley anuncia que
deixa Spandau Ballet
❘ londres ❘ Tony Hadley, cantant del grup de pop britànic
Spandau Ballet, va anunciar
dilluns passat que s’ha vist
forçat a deixar la banda i que
no tornarà a actuar amb els
seus col·legues, encara que
no va especificar les causes
d’aquesta decisió. L’artista,
de 57 anys, ho va comunicar
a través d’un breu comunicat
difós a Twitter.

literatura

Mendoza elogia
la figura de l’editor
en el Fòrum Edita
❘ BARCELONA ❘ L’escriptor Eduardo Mendoza va reivindicar
ahir l’editor, “una figura gens
supèrflua”, en l’obertura del
Fòrum Edita Barcelona, que
durant tres dies analitzarà
el futur del sector del llibre
amb la perspectiva del 2030.
Mendoza va entrar al món
literari amb Seix Barral, on
segueix després de més de
45 anys, amb el seu editor i
amic Pere Gimferrer.

joan blanco

certàmens tradicions

Dansàneu, avui amb el Llibre
Vermell de Montserrat
❘ esterri d’àneu ❘ Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu que
se celebra a Esterri i diverses
poblacions de les Valls d’Àneu,
ha programat per avui un espectacle de cants i danses a partir
del Llibre Vermell de Montserrat. Tindrà lloc a les 20.30 hores, a l’església de Sant Vicenç
d’Esterri d’Àneu, amb el Cor de
Cambra Francesc Valls, l’Esbart
Dansaire de Rubí i l’ensemble

instrumental Magister Petrus.
És un dels actes destacats del
certamen que fins diumenge
també comptarà amb les actuacions de Carles Belda & Sanjosex o Kepa Junkera, entre altres
artistes. Dimarts es va celebrar
la primera edició de Tastàneu,
amb productes de km 0 del Pirineu, i ahir estava previst el
concert de Verd e Blu, entre altres actes.

Imatge de la primera edició del Tastàneu, que va tenir lloc dimarts després del concert d’Artur Blasco.
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Exposen a Calella tres
fanalets de Sant Jaume
Al Museu del Turisme de Catalunya, tot el juliol
Lleida
REDACCIÓ
Els visitants que aquest mes de juliol visitin el Museu del Turisme de
Catalunya a Calella podran conèixer
la tradició de la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume de Lleida.
La directora del Museu Rosa Camacho va contactar amb l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes per
tal de demanar-los-hi la possibilitat
de poder d’exposar algun fanalet
artístic dels que cada any es confeccionen a Lleida per tal de donar
a conèixer a Calella aquesta tradicional festa lleidatana.
L’Agrupació va fer arribar al Museu tres fanalets del Mestre Fanaler Carles Domènech, confeccionats amb paper i cartó, i un d’ells
amb material reciclat, emprant
tiquets de parquímetre. Els altres
dos fanalets amb un disseny més
clàssic, llueixen símbols inequívocs
de la festa com la Creu de Sant Jaume per una banda i la imatge de

FOTO: Mireia Prats / Els tres integrants del grup Arcattia

Homenatge a Màrius Torres
en el 2n concert del cicle
‘Juliol de Música i Poesia’
FOTO: A. Ilerdenca de Pessebristes / Els fanalets exposats a Calella
l’Àpostol per l’altra.
Tots tres són exposats del millor art en la confecció de fanalets,
i han estat presentats i premiats en
anteriors edicions del Concurs de
Fanalets que convoca l’Agrupació
de Pessebristes. L’espai dedicat als
Fanalets en el Museu del Turisme

de Calella es completa amb diverses fotografies, cartells i altres elements relacionats amb la Romeria
que pretén ser declarada Festa Tradicional d’Interés Nacional. L’Agrupació de Pessebristes valora la
col·laboració amb el Museu, ja que
“permet promoure la Romeria”.

El Dansàneu
continua
amb doble
programació
El festival Dansàneu que omple
de dansa i música les Valls d’Àneu
continua la seva programació
amb un doble concert a càrrec de
EgurRa & Kolpez txalaparta, en
una actuació que pretén ser una
revisió del tradicional Ball de Bastons i Carles Belda & Sanjosex,
Càntut. El festival finalitzarà diumenge 9 de juliol.

FOTO: Cafè del Teatre / Carles Belda & Sanjosex

La Universitat monitoritza
constantment el programa
educatiu per ajustar-lo a
les necessitats laborals
Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

Aquest diumenge a les 20.00 del
vespre, el Monestir cistercenc
de Santa Maria de les Franqueses acollirà el segon concert del
Juliol de Música i Poesia. Cultura
i paisatge esdevenen el teló de
fons del cicle, posant de relleu i
en valor el patrimoni cultural de
la ciutat. La formació Arcattia,
formada pels músics Quim Térmens, Joan Morera i Lluís Heras,

interpretarà peces clàssiques
de compositors com Mozart en
un concert recital basat en els
poemes de Màrius Torres (19101942), que seran declamats per
la rapsoda Ariadna Ventura. Arcattia i Ventura interpretaran
partitures de compositors que
apareixen en els versos de Torres, i recitaran alguns dels seus
poemes més coneguts.

Esmorzar i
ofrena floral
per celebrar
San Fermín

Mollerussa organitza
el 1r ‘Yoga Day’ en
benefici de l’AECC

La Federacion de Casas i Centros Regionales de Lleida han
preparat dos actes singulars
per celebrar la festa de San
Fermín. El primer d’ells començarà a les 9.30 hores amb
un esmorzar tradicional a les
instal·lacions de la Casa d’Aragó de Lleida i a les 12.00 hores
es realitzarà una ofrena floral
a la Catedral de Lleida.

El pròxim diumenge es durà a
terme el 1er Yoga Day en el que
es faran diferents tallers de ioga, de relaxació, tai-chi i música
conscient. L’activitat organitzada
pel Centre Dil Natura a benefici
de l’AECC es farà a les 10.00 hores i s’estendrà fins a les 14.00.
Els participants podran gaudir
d’un esmorzar saludable. Des de
l’organització recomanen portar
roba còmoda i el preu és de 5
euros els adults i 3 els nens.

LA UNIVERSITAT
QUE ÉS COM TU

Cap de setmana

Segre
Divendres, 7 de juliol del 2017
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varis

Els fans del Boss se
citen al Pla d’Urgell

agustí cucurulls

A Vilanova de Bellpuig, en el No Surrender Festival
Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell) es convertirà avui i demà
en destinació de pelegrinatge
dels fans de Bruce Springsteen
en la primera edició del No Surrender Festival. Organitzat pel
bar L’Estoneta Sala Boss, el certamen té per objectiu registrar
un rècord mundial amb la gravació de la cançó No surrender,
de Bruce Springsteen, en una
actuació fins ara inèdita que reunirà centenars d’intèrprets de
tot Espanya i l’estranger al camp
de futbol. El cartell comptarà
avui amb les actuacions de
Comandants de Tros (19.00),
Ball the Raska (21.00), Willy
and the Poorboys (23.00)
i Ma nel Fuentes & T he
Spring Team’s (00.30). Demà, la interpretació de No
surrender (19.00), Don Vito
Rock Band (22.00), George
Milesson (00.00) i Tremendos (02.30).

‘Mulla’t’ en piscines
contra l’esclerosi
Més d’un centenar de piscines de
les comarques de Lleida se sumaran diumenge a la vint-i-quatrena edició del Mulla’t solidari
contra l’esclerosi múltiple.

La trenta-tresena edició de la
Transsegre de Balaguer, des
d’avui i fins diumenge, comptarà amb 230 embarcacions i
amb més de 1.700 participants.

Les Borges Blanques. Parc del Terrall. Divendres, 7 de juliol. 22.00 h. Gratuït.

Concert inaugural del festival,
amb la cantant tarragonina Maria Altadill i el guitarrista manxec Felipe Sánchez, amb peces
de Schubert, Mozart, Paganini
i Rossini, entre d’altres.
clàssica

lo pau de ponts
Alpicat. Parc del Graó. Divendres, 7 de juliol. 22.30 h. Gratuït.

El cantautor i youtuber oferirà
èxits com A poc a poc, la seua
versió del Despacito.
rock

les borges crema
Les Borges Blanques. Terrall. Dissabte, 8
de juliol. 23.00 h. Gratuït.

Festival amb els grups Sekera
No!, Pollo Rico, One Stone Towe
i Vis Ilerda.
pop-rock

festipallars
Salàs de Pallars. Espai Piolet. Dissabte, 8
de juliol. 18.30 h.

Concerts de Bocafoscant, SongBird, 3Tails, Singatalla, Trastocats i Winter Shades.
jazz fusió

cançó rock

Tori sparks
La huerta.

Lleida. Cafè del Teatre. Divendres, 7 de
juliol. 22.30 h. Preu: 9 €

La cantant de Chicago Tori
Sparks, establerta a Barcelona
des del 2011, presenta el seu
nou disc, La huerta, en col·laboració amb el grup de flamenc
fusió Calamento.

Demà, sortida des de Camarasa
(15.00) i, diumenge, sortida des
de Gerb (11.00) i arribada a Balaguer cap a les 13.30. Concerts:
avui (00.00) i demà (23.00).

lleida. seu vella

la seu d’urgell. plaça pati palau

Lluna plena al claustre. Avui, a partir
de les 21.00 h., amb un recital de poemes de Màrius Torres i altres autors.

Correllengua. Demà, des de les 18.00,
amb lectura del manifest a càrrec d’Artur Blasco (20.00).

la vall de boí. erill la vall

artesa de lleida.

Festa de falles. Descens de falles, avui
divendres, des de les 22.30 hores.

Festa major. Avui, amb Nova Saturno
(23.30); demà, amb La Fania (23.00) i
Festa del Foc (00.00), i diumenge, amb
la Montecarlo (19.00).

‘diàlegs sonors’
Orquestra Julià Carbonell i carilló mòbil.

versions pop

El Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu culminarà
aquest cap de setmana amb
més propostes de dansa i música tradicionals. Avui (20.00),
doble programa a Santa Maria
d’Àneu, amb EgurRa & Kolpez
Txalaparta i Carles Belda &
Sanjosex. Demà, danses occitanes a Isil (13.00), cercavila a
Esterri (17.00) i Kepa Junkera
a Escalarre (20.00). Diumenge,
cita gegantera a Esterri (12.00).

Transsegre amb 230 embarcacions

Ilerda antiqua
VI Les Garrigues Guitar Festival.

L’OJC actuarà amb el carilló mòbil Bronzen piano, en el marc
dels actes del Congrés Mundial de Carilló.

Tradició, danses
i concerts al Festival
Dansàneu

segre

guitarra

Os de Balaguer. Monestir de les Avellanes. Dv., 7 de juliol. 20.00 h. Gratuït.
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alins.

Fira del Ferro Pirinenc. Des d’avui i
fins diumenge.
la vall de boí. barruera

dissabte

Buff Mountain Festival. Activitats esportives i familiars, fins diumenge.

teatre
Musical

coral

la bella i la bèstia
Lleida. Espai Orfeó. Divendres 7. 13.00 h.
Preu: gratuït.

La Seu d’Urgell. Catedral. Dissabte, 8 de
juliol. 21.30 h. Preu: 22 € / 18 €

Adaptació del musical La Bella i la
Bèstia amb els alumnes del casal
Estiu Escènic.

‘salve regina’
Choer de Chambre de Namur.

La prestigiosa coral belga,
dirigida per Peter Phillips, al
Festival de Música Antiga dels
Pirineus.
clàssica

arcattia
Trio de corda i rapsode.
Balaguer. Santa Maria de les Franqueses.
Diumenge, 9 de juliol. 20.00 h. Preu: 12 €
/ 10 € (menors de 12 anys, gratuït).

Homenatge poeticomusical a
Màrius Torres.
coral

‘de l’espai i del temps...’
La Nuu.

‘cançons d’amor i de pau’
Coral d’Isona.

Àger. Centre d’Observació de l’Univers.
Dissabte, 8 de juliol. 23.00 h. Preu: 15 €

Covet (Isona). Església de Santa Maria.
Diumenge, 9 de juliol. 19.00 h. Preu: 5 €

Música sota les estrelles, entre la
lírica medieval i el jazz.

Recital al Festival del Romànic i
dels Castells de Frontera.

assaig obert

Roger Mas, demà a la
Seu Vella de Lleida
cançó d’autor

Roger mas
Irredempt.

Lleida. Seu Vella. Dissabte, 8 de juliol.
20.30 h. Preu: 15 € / 12 €

El Seu Vella Music Festival,
que es va estrenar la setma-

na passada amb Andrea
Motis, comptarà demà amb
el cantautor de Solsona Roger Mas, que hi presentarà
els temes del seu últim treball discogràfic, Irredempt,
premi Enderrock 2015 a la
millor cançó d’autor.

pool (No water)
Lleida. Teatre de l’Escorxador. Divendres 7.
20.00 h. Preu: gratuït.

Sobre la fragilitat de l’amistat, que
s’estrenarà a FiraTàrrega.
circ

el circ filixic
Nalec. Davant de la portalada de l’església de
Nalec. Dissabte 8. 20.00 h.

Pallassos amb números de circ.
teatre dansa

if (l’últim desig)
Juneda. Teatre Foment. Dissabte 8. 22.00 h.
Preu: gratuït.

Assaig obert d’aquest espectacle
amb un to de comèdia àcida.
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L’artista bilbaí Kepa
Junkera clou la 26è
edició del Dansàneu
El nou conseller de Cultura, Lluís
uig ar una aloració del esti al

a Sala Montsuar de l’ E va acollir ahir l’a ertura de l’ex osici
del Premi de Belles rts Sant
ordi dels Pa sos atalans d’art
tridimensional. ’objec u del

certamen s contribuir a la romoci i difusi de l’art a trav s
del su ort als treballs dels ar stes en les especialitats d’art tridimensional i intura.

FOTO: Berta Palau / El grup actuarà a l’església de Santa Maria d’Àneu

( na e ta història de la tri ixa). na e ta història de l’instrument que alhora s un viatge

emocional a trav s de la m sica
en general i de les viv ncies ersonals de un era.

Care Santos i
Víctor del Árbol,
Premis Nadal, a
la Universitat de
Lleida
Els guanyadors de les dos darreres edicions del Premi Nadal
de novel la, are Santos (
,
er Media ida), i ctor del
brol ( 6, er a v s era de
casi todo) seran la ro era setmana a la niversitat de leida
( d ). ormen art del rofessorat del curs de la niversitat
d’es u o s escri
es se
ller urs sobre t cniques i estructures narra ves que arrenca dilluns,
de juliol, er la
tarda al cam us de a ont. En
la darrera setmana a la ca ital
del Segri el rograma inclou
cursos, que sumen
matriculats. ix , la xifra global uja
de moment fins els
inscrits.

on suar a alber ar l e osició

Exposició del XII Premi de
Belles Arts Sant Jordi, a l’IEI

El recentment nomenat
conseller de Cultura, Lluís
Puig, presidirà l’espectacle
de Kepa Junkera a Santa
Maria d’Àneu i farà valoració
el es al ue clou amb
un oble ro rama la
edició.
Valls d’Àneu
REDACCIÓ
L’Església de Santa Maria d’Àneu
acull aquesta tarda el darrer espectacle de la 26è edició del
Dans neu, el fes val que om le
de m sica i dansa els carrers de
les Valls d’Àneu. L’edició d’enguany clour amb una doble actuació que presidirà el recent
conseller de ultura l is Puig.
les . hores ndr lloc la
rimera de les dues actuacions a
c rrec de l’Esbart Marboleny de
les Preses i el seu es ectacle de
Dansa i M sica. les . hores
hi haurà l’actuació de Kepa Junkera
Sorgina , que des r s de
m s de anys dalt de l’escenari
presenta ri i re is ori i i

FOTO: Núria García / La ala

FOTO: Josep Anton Pérez / Manel Fuentes assajant ahir a la tarda

FOTO: Tony Alcántara / imatge dels nens interpretant la peça

Adaptació de ‘La Bella i la
Bèstia’, a l’Espai Orfeó
hir divendres a l’Es ai rfe , el
casal Es uEsc nic va resentar
una original ada taci del musical
ell i l
s . ’obra va
estar interpretada per 22 nens i

joves d’entre 6 i
anys, dins la
rimera mostra quin enal del casal que organit a l’Escola de M sica de l’ rfe leidat . a ròxima actuaci ser la de l ei le .

Vilanova de Bellpuig es
bolca per arribar als 1.001
músics al ‘No Surrender’
ilanova de Bell uig con nua
avui amb la celebraci del No
Surrender es val’ que ret n
a legar .
m sics er interretar la m ca can de l’ar sta nord americ Bruce S ringsteen. Els actes ja van comen ar
ahir amb molta festa i sobretot
bona m sica. vui arriba el lat
fort amb els assaigs revis a l’enregistrament de la can en viu

i en directe que ndr lloc a les
. hores que osteriorment
es penjarà a internet i se li farà
arribar al Boss.
n co finalit ada la gravaci , la festa con nuar amb els
concerts de Don ito oc Band
a les . hores i les osteriors
actuacions de George Milesson,
. hores, i Tremendos, .
hores, que clouran el fes val.
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Societat. El Govern publica la llista de judicis
franquistes anul·lats, amb més de 66.500 casos
Cultura. El conseller Lluís Puig assegura
que el cas de Sixena és un despropòsit

CERTÀMENS TRADICIONS

Les valls d’Àneu, terra de dansa

La 26a edició del Dansàneu, que es clausurarà demà, celebra el cap de setmana gran amb l’actuació,
avui, de Kepa Junkera & Sorginak || Al voltant de vint-i-cinc activitats des de l’1 de juliol
JOAN BLANCO

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ El Festival de Cultures
del Pirineu, Dansàneu, que des
del passat dia 1 ha inundat de
música, balls i danses tradicionals les valls d’Àneu en general
i Esterri d’Àneu en particular,
arriba a la fi, amb algunes de
les seues actuacions estel·lars,
aquest cap de setmana. D’aquesta manera, per avui està previst l’espectacle del músic basc
Kepa Junkera i els seus sorginak a l’església de Santa Maria
d’Àneu, a Escalarre. Presentarà
Trikitixaren historio txiki bat
(Una petita història de la trikitixa) acompanyat de les joves
components de Sorginak (bruixes, en euskera), intèrprets d’entre 16 i 20 anys que completaran
el concert de Junkera amb la
seua veu, la trikitixa i el pandero. Serà després de l’actuació de
l’Esbart Marboleny de les Preses
(20.00 h). Al matí, tindrà lloc un
taller de danses de la Garrotxa a Esterri i una demostració
de danses occitanes a Isil. Però
Junkera no es limitarà a oferir
el seu concert, sinó que, a més,
demà protagonitzarà una masterclass (11.00 h). Al migdia, el
carrer Major d’Esterri d’Àneu
acollirà la Primera Trobada de

RECLAM PATRIMONIAL

AGENDA

Taller danses de la Garrotxa

❚ Avui, dissabte: 10.00 h. Poliesportiu d’Esterri d’Àneu. Esbart
Marboleny de les Preses.

Danses occitanes
❚ Avui, dissabte: 13.00 h. Església de Sant Joan d’Isil. Danses
occitanes amb Verd e Blu.

Cercavila
❚ Avui, dissabte: 17.00 h. Concentració al poliesportiu d’Esterri d’Àneu. Cercavila.

Esbart/Kepa Junkera
❚ Avui, dissabte: 20.00 h. Santa
Maria d’Àneu d’Escalarre. Dansa
i música amb Esbart Marboleny
de les Preses i concert de Kepa
Junkera & Sorginak.

Masterclass
❚ Demà, diumenge: 11.00 h. Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Amb
Kepa Junquera.

Gegants

L’església de Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu va acollir l’espectacle del Llibre Vermell de Montserrat.

❚ Demà, diumenge: 12.00 hores.
Primera trobada de gegants
pirinencs.

JOAN BLANCO

JOAN BLANCO

EgurRa & Kolpez Txalaparta ■ Revisió del ball de bastons amb el
toc particular d’aquesta formació, que va convertir el Dansàneu
en el laboratori on va cuinar l’espectacle que va estrenar ahir.

Carles Belda & Sanjosex ■ L’acordionista diatònic i l’ànima del grup
Sanjosex van atansar ahir a l’església de Santa Maria d’Àneu, a
Escalarre, el seu premiat espectacle Càntut.

El Dansàneu s’ha convertit
en un dinamitzador cultural
i turístic de la zona i en
un reclam patrimonial
Gegants Pirinencs, amb la qual
es tancarà aquesta vint-i-sisena
edició.
Des del passat dia 1 de juliol,
el certamen haurà acollit unes
vint-i-cinc activitats, entre espectacles i formació. Fins i tot ha
servit de laboratori de creació
per a formacions com EgurRa,
que aquests dies han estat assajant l’espectacle que estrenaran
pròximament al Festival de les
Preses (Girona), a l’agost. De
fet, el públic del Dansàneu va
poder disfrutar ahir de la preestrena d’aquest muntatge. Val
a recordar que la companyia va
ser guardonada amb el Premi
Delfí Colomé en el Sismògraf
d’Olot. En un altre ordre de coses, s’ha de destacar que demà
el Dansàneu comptarà amb la
presència del recentment elegit
conseller de Cultura, Lluís Puig,
cofundador del certamen ara fa
vint-i-sis anys.

Aran
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VIELHA
Conselh Generau d’Aran . . . . . . 973 64 18 01
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 00 18
Hospital Val d’Aran . . . . . . . . . . . 973 64 00 04

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 31 40
Farmàcies . . . . . . . . . . Català . . 973 64 23 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palà . . 973 64 25 85
. . . . . . . . . . Òscar Nart Vielha . . 639 300 860
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bausen . . 695 90 60 90
. . . . . . . . . . . . . . . . . Belmonte . . 649 98 73 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dedieu . . 629 37 00 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vergés . . 639 11 06 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viló . . 616 55 33 62

COMARQUES

Informació i Turisme. . . . . . . . . . 973 64 01 10
Correus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 09 12
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . . . 973 64 00 80
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . 973 35 72 85
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 00 00
BOSSÒST
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 81 57

TURISME MEDI AMBIENT

Aran Park estrena la temporada
d’estiu amb augment de visites
L’hivern passat es van introduir quatre exemplars de llop gris
ARAN PARK

M. MOGA

❘ BOSSÒST ❘ El parc de fauna i flora autòctona de la Val d’Aran,
Aran Park, ha iniciat la temporada d’estiu, durant la qual
espera obtenir una gran quantitat de visitants i augmentar
les xifres dels anys anteriors,
especialment durant els mesos d’agost i setembre, que és
quan registren una afluència
de públic més gran. L’extensa oferta animal i vegetal que
ofereix aquest equipament és
un reclam important per a la
Val i cada vegada més turistes
arribats des de la resta de l’Estat espanyol i també de França s’atansen a conèixer-ne les
instal·lacions.
A Aran Park, que obre fins
el mes de novembre, es poden
veure animals com óssos i
llops, a més d’espècies domèstiques com cabres i rucs, tots
en condicions de semillibertat.
Gemma Segura, educadora
ambiental d’Aran Park, va explicar que la novetat d’aquest

JORNADES

Un dels exemplars de llop gris d’Aran Park.

any és la introducció del llop
gris europeu, una espècie de
la qual es van introduir tres
mascles i una femella durant
l’hivern anterior.
La temporada va començar
el 1 d’abril passat, amb la vista posada a aconseguir superar les xifres de visitants dels

anys anteriors. La temporada
del 2015 es van registrar fins
a 42.000 visites i l’any passat
es va superar la barrera dels
45.000. Al parc, situat a la zona d’Eth Portilhon, es poden
veure un centenar d’animals
que pertanyen a quinze espècies diferents.
CONSELH GENERAU D’ARAN

LES
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 80 07
Dispensari mèdic. . . . . . . . . . . . . 973 64 82 29
Comissaria Policia . . . . . . . . . . . . 973 64 80 14
Farmàcia Almansa. . . . . . . . . . . . 973 64 72 44

SALARDÚ
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 40 30
Guàrdia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 40 32
VILAMÒS
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 07 39
BAUSEN
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 70 24
ES BÒRDES
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 09 39

AMADOR MARQUÉS
DELIN E DE LAN

Referèndum?
UA DES afirmacions mès
usades entà justificar un referèndum sus era independéncia ei qu’era democràcia
se base en votar. Jos aguest
principi, er anonci d’ua lei
d’autodeterminacion, dehòra des competéncies autonomiques, cerque emparar çò
que, de facto, ei ua volentat
de declaracion d’independéncia, pr’amor que sonque
reconeish a Catalonha coma
subjècte politic. Alavetz, tà
qué cau un referèndum? Mentretant, se centre era atencion enes alcaldes, e sustot
es “alcaldes socialistes”, respècte dera cession d’espacis
municipaus entà acuélher
“era hèsta dera democràcia”.
Quan s’invòque eth nòm des
alcaldes en un procès electorau d’encastre autonomic
ei qu’eth procediment legau
que l’acompanhe aufrís elements preocupants de manca
de garanties. En miralh des
tautologies, es defensors deth
“dret de votar”, es boni democrates, profiten entà interpellar tant as der òc coma as

deth non, pr’amor que “non
i a arren mès democratic que
votar”, coma persuten. Mès,
era democràcia se redusís a
votar en ua urna de carton? A
votar qué? E damb quin cens?
En un procediment susvelhat
per quina Junta Electorau?
Ath delà dera promocion
deth pluralisme politic, hèt
povàs en un referèndum,
binari, de blanc o nere, era
democràcia non s’entenerie
sense era intangibilitat de quauqui principis, coma es drets
individuaus, era separacion
de podèrs o eth regim competenciau d’un Estat compòst
coma eth nòste. E, sustot, hè
possible que, se hèm cas a
Rousseau, e en aguest punt
tanben li seguís Kant, tot eth
pòble estatuís sus tot eth pòble per miei deth contracte
sociau, qu’en nòste cas serie
eth pacte constitucionau. Comencem alavetz per ací, pera
sua reforma, entà reconéisher-mos mielhor, d’ençà des
municipis, der autogovèrn
catalan, mès tanben dera
singularitat d’Aran.

FAUNA RECUPERACIÓ

El Conselh Generau defensa
la reintroducció de la gariola

Debat sobre
mitjans i l’aranès
❘ VIELHA E MIJARAN ❘ L’Acadèmia
Aranesa dera Lengua Occitana va organitzar ahir un debat
sobre mitjans de comunicació
en aranès i el seu paper en la
preservació, coneixement i ús
de la llengua aranesa i sobre
els reptes de futur del periodisme en aranès. La inauguració
va anar a càrrec del vicesíndic
d’Aran Luis Carlos Medina.

Dispensari mèdic. . . . . . . . . . . . . 973 64 82 11
Guàrdia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 82 07
Farmàcia Almansa. . . . . . . . . . . . 973 64 82 19

15

El debat va tenir lloc a l’Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana.

❘ VIELHA E MIJARAN ❘ Tècnics i representants del Conselh Generau van participar dimarts
a la reunió del Parc National
Régional du Vercors, a Grenoble (França), per justificar
la reintroducció de la gariola, una au gal·linàcia molt
pròxima a les perdius, preexistent en territori aranès i

que va desaparèixer. El responsable de Medi Natural
del Conselh, Ivan Alfonso,
va exposar els motius que
justifiquen aquesta decisió
i va remarcar les condicions
naturals d’Aran. En la trobada també van participar les
dos societats de caça i pesca
i entitats ecologistes.
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http://www.lavanguardia.com/vida/20170709/424024384487/el-dansaneu-vende-el-80--de-lasentradas-el-primer-ano-que-es-de-pago.html
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Recull de links Dansàneu 2017

9/7/2017

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/dansaneu-vende-lasentradas-primer-ano-que-pago-6157367
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http://www.directe.cat/acn/759722/el-dansaneu-exhaureix-localitats-en-tresdels-cinc-espectacles-de-pagament-i-assoleix-un-8
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http://www.holalleida.com/el-dansaneu-exhaureix-localitats-en-el-80-delsespectacles/
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Recull de links Dansàneu 2017

9/7/2017

http://www.vilaweb.cat/noticies/el-dansaneu-exhaureix-localitats-en-tres-delscinc-espectacles-de-pagament-i-assoleix-un-85-daforament-als-altres-dos-2/
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Recull de links Dansàneu 2017

9/7/2017

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2548286

Recull de links Dansàneu 2017

9/7/2017

http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-dansaneu-exhaureix-localitatstres-dels-cinc-espectacles-pagament-assoleix-85-daforament-als-altres-dos20170709185224.html
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El Dansàneu tanca una
nova edició amb el cartell
d’entrades exhaurides
Valls d’Àneu
redacció
L’espectacle del bilbaí Kepa
Junkera i les seves ‘sorginak’, sota la majestuosa església de Santa Maria d’Àneu, va cloure les
actuacions artístiques de la 26è
edició del Dansàneu, tot un èxit
d’assistència que va penjar el
cartell d’entrades exhaurides en
tres dels cinc espectacles de pagament de l’edició d’enguany. Per
una altra banda l’esbart dansaire
de Marboleny va lluir pel seu 40è
aniversari en una actuació que va
posar dempeus els assistents.
A l’acte de cloenda va assistir el nou conseller de Cultura,
Lluís Puig, que va firmar el llibre
d’honor del consell cultural de les
Valls d’Àneu. Dansàneu es consolida com una referència del festival de dansa i música del Pirineu
amb un segui de propostes que
han captivat al públic durant la
setmana que ha durat el festival.
Els 4 municipis de les Valls

FOTO: L. S. / El públic va gaudir amb l’actuació del cantautor de Solsona

Concert de Roger Mas al
Seu Vella Music Festival
El cantautor de Solsona Roger
Mas va presentar el seu disc
‘Irredempt’, un concepte nou
dins del panorama de la cançó
actual dins del Seu Vella Music
Festival que es vol convertir en

FOTO: Xavi d’Isavarre / Actuació de l’esbart dansaire Marboleny

d’Àneu (Esterri d’Àneu, Alt Àneu,
Espot i la Guingueta d’Àneu) han
esdevingut en protagonistes del
Dànsaneu que han convertit les
esglésies de la Vall en protagonistes i els escenaris d’una proposta artística que busca posar
en valor el patrimoni de la Vall. El

festival es vol que sigui un dinamitzador cultural i turístic de les
Valls d’Àneu i un reclam per a la
descoberta d’espais patrimonials
d’altíssim valor. La trobada de gegants pallaresos avui al migdia,
tancarà definitivament aquesta
edició del Dansàneu.

el festival de referencia de les
comarques de Ponent, posant
en valor l’incomparable marc
que suposa la Seu Vella de Lleida. Diumenge que ve arribarà el
torn de Meritxell Gené.

Jamiroquai va fer embogir el públic del Cruïlla
en la presentació del seu disc ‘Automotion’ després de set anys
d’absència a l’escenari Estrella Damm del Festival Cruïlla davant
una massa que es va mostrar entregada als seus ritmes funks,
electrònics i pop. Al mateix escenari també van actuar ‘Two
Door Cinema Club’ i ‘The Lumineers’.

Loterías y Apuestas del Estado
  





Números




Diez series de 100.000 billetes cada una



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final

SORTEO

Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números

Euros/Billete

17300..........600
17310..........600
17320..........600
17330..........600
17340..........600
17350..........600
17360..........600
17370..........600
17380..........600
17390..........840

17301..........600
17311..........600
17321..........600
17331..........600
17341..........600
17351..........600
17361..........600
17371..........600
17381..........600
17391..........600

17302..........720
17312..........720
17322..........960
17332..........720
17342..........720
17352..........720
17362..........720
17372..........720
17382..........720
17392..........720

17303..........600
17313..........600
17323..........600
17333..........600
17343..........600
17353..........600
17363..........600
17373..........600
17383..........600
17393..........840

17304..........600
17314..........840
17324..........600
17334..........600
17344..........600
17354..........600
17364..........600
17374..........600
17384..........600
17394..........600

17305..........840
17315..........600
17325..........600
17335..........600
17345..........600
17355..........600
17365..........600
17375..........840
17385..........600
17395..........600

17306..........600
17316..........600
17326..........600
17336..........600
17346..........600
17356..........600
17366..........600
17376..........600
17386..........600
17396..........600

17307..........600
17317..........600
17327..........600
17337..........600
17347..........600
17357..........600
17367..........600
17377..........600
17387..........600
17397..........600

17308..........720
17318.........1.200
17328..........720
17338..........720
17348..........720
17358..........720
17368..........720
17378..........720
17388..........720
17398..........720

17309........50.120
17319..........720
17329..........720
17339..........720
17349.........1.320
17359..........720
17369..........720
17379..........720
17389..........720
17399.........1.200

32700..........600
32710.........1.200
32720..........600
32730..........600
32740.........9.680
32750..........600
32760..........600
32770..........600
32780..........600
32790..........840

32701..........600
32711..........600
32721..........600
32731..........600
32741..........600
32751..........600
32761..........600
32771..........600
32781..........600
32791..........600

32702..........720
32712..........720
32722..........960
32732..........720
32742..........720
32752..........720
32762..........720
32772..........720
32782..........720
32792..........720

32703..........600
32713..........600
32723..........600
32733..........600
32743..........600
32753..........600
32763..........600
32773..........600
32783..........600
32793..........840

32704..........600
32714..........840
32724..........600
32734..........600
32744..........600
32754..........600
32764..........600
32774..........600
32784..........600
32794..........600

32705..........840
32715..........600
32725..........600
32735..........600
32745..........600
32755..........600
32765..........600
32775..........840
32785..........600
32795..........600

32706..........600
32716..........600
32726..........600
32736..........600
32746..........600
32756..........600
32766..........600
32776..........600
32786..........600
32796..........600

32707..........600
32717..........600
32727..........600
32737..........600
32747..........600
32757..........600
32767..........600
32777..........600
32787..........600
32797..........600

32708..........720
32718.........1.200
32728..........720
32738.........9.800
32748..........720
32758..........720
32768..........720
32778..........720
32788..........720
32798..........720

32709..........720
32719..........720
32729..........720
32739.......250.120
32749..........720
32759..........720
32769..........720
32779..........720
32789..........720
32799.........1.200

35200..........600
35210..........600
35220..........600
35230..........600
35240..........600
35250..........600
35260..........600
35270..........600
35280..........600
35290..........840

35201..........600
35211..........600
35221..........600
35231..........600
35241..........600
35251..........600
35261..........600
35271..........600
35281..........600
35291..........600

35202..........720
35212..........720
35222..........960
35232..........720
35242..........720
35252..........720
35262..........720
35272..........720
35282..........720
35292..........720

35203..........600
35213..........600
35223..........600
35233..........600
35243..........600
35253..........600
35263..........600
35273..........600
35283..........600
35293..........840

35204..........600
35214..........840
35224..........600
35234..........600
35244..........600
35254..........600
35264..........600
35274..........600
35284..........600
35294..........600

35205..........840
35215..........600
35225..........600
35235..........600
35245..........600
35255..........600
35265..........600
35275..........840
35285..........600
35295..........600

35206..........600
35216..........600
35226..........600
35236..........600
35246..........600
35256..........600
35266..........600
35276..........600
35286..........600
35296..........600

35207..........600
35217........17.900
35227..........600
35237..........600
35247..........600
35257..........600
35267..........600
35277..........600
35287..........600
35297..........600

35208..........720
35218..... 1.000.240
35228..........720
35238..........720
35248..........720
35258..........720
35268..........720
35278..........720
35288..........720
35298..........720

35209..........720
35219........18.020
35229..........720
35239..........720
35249..........720
35259..........720
35269..........720
35279..........720
35289..........720
35299.........1.200

Terminaciones
710..........600
930..........600
90..........240

Terminaciones
7292........ 3.120
22..........360
2..........120

Terminaciones
1883........ 3.000
543..........600
93..........240

Terminaciones
8474........ 3.000
674..........600
14..........240

Terminaciones
185..........600
05..........240
75..........240

Terminaciones
2336........ 3.000
006..........600

Terminaciones
817..........600
997..........600

Terminaciones
6968........ 3.120
148..........720
218........ 1.200
488..........720
18..........600
8..........120

Terminaciones
349..........720
99..........600
9..........120

ESTE SORTEO ADJUDICA 4.155.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 84.000.000 DE EUROS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª
En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna
encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los que
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª
Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay
de cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de
premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
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certamen tradicions

El ball pren el
Dansàneu en
la jornada clau

Cercavila pels carrers d’Esterri d’Àneu || El
nou conseller de Cultura, de visita
j.b.

❘ esterri d’àneu ❘ El Dansàneu es
va acomiadar ahir a la tarda
dels carrers d’Esterri d’Àneu
amb un còctel de danses tradicionals i música occitana,
abans de l’últim espectacle de
pagament, a l’església de Santa
Maria d’Àneu, a Escalarre, que
va penjar el cartell d’entrades
esgotades. Nou dies després del
concert inaugural a València
d’Àneu a ritme de jazz tradicional, els balls tradicionals van
prendre el protagonisme ahir en
la jornada clau del Festival de
Cultures del Pirineu, que avui
diumenge tindrà com a postres
la primera Trobada de Gegants
Pirinencs, amb colles de Sort,
Gerri de la Sal, Alòs d’Isil, la
Pobla de Segur, Tremp i Salàs
de Pallars. En la cercavila van
participar integrants de l’Esbart Marboleny, de les Preses,
a la Garrotxa, i dels bastoners
d’Esterri d’Àneu, acompanyats
de la música de Verd e Blu, un
grup de música occitana per
ballar, creat l’any 1987 i tota
una referència del gènere. L’Esbart Marboleny va obrir també
l’espectacle de dansa i música a
Santa Maria d’Àneu, preàmbul
d’una de les actuacions estrella
del certamen, la del músic basc

Kepa Junkera, al capdavant de
les joves components de Sorginak (bruixes, en euskera). L’aforament es va quedar petit, de la
mateixa manera que dimarts a
Sorpe, amb el concert d’Artur
Blasco, o dijous a Esterri, amb
l’espectacle de música i dansa
del Llibre Vermell de Montserrat. Després de visitar el Consell
Cultural de les Valls d’Àneu, el
nou conseller de Cultura, Lluís
Puig, no es va perdre la jornada
final del Dansàneu.

Cercavila de dansa i música, ahir, a Esterri d’Àneu, amb l’Esbart Marboleny i el grup Verd e Blu.
joan blanco

Mostra de danses occitanes, ahir a l’església de Sant Joan d’Isil.

joan blanco

El conseller Lluís Puig (tercer per l’esquerra), al Consell d’Àneu.

josep miquel garcia

Nadia Sokolova, logicofobista i poetessa

T

ot el que afecta Leandre
Cristòfol, Antoni G. Lamolla o Viola, motiva el nostre
interès. Ara, la mostra Logicofobista, que s’exposa al Museu
Abelló de Mollet del Vallès,
aporta la descoberta de 25 poemes inèdits de Nadia Sokolova,
una de les artistes que va exposar amb els nostres surrealistes
lleidatans a la mostra Logicofobista de Barcelona l’any 1936.
Qui era Nadia Sokolova? Tot
fa pensar que era la filla de la
ballarina Lydia Sokolova (18961974). Al seu pas pels Ballets
Russos de Diaghilev, entre els
anys 1913 i 1929, la convertiren en primera ballarina amb
aquest nom rus. Es va casar
amb Nicolas Kemnev, també
ballarí, amb qui va tenir una
filla: Nadia.
Encara que sigui poc, a les
seves memòries Dancing for
Diaghilev, parla de la seva filla,
nascuda en una gira al Brasil l’1
de setembre de 1917, a São Pau-

lo. La Companyia viatja d’immediat a Buenos Aires, on és
batejada en una església russa,
i rep el nom de Natalia Nicolaevna Kremnev.
Al poc temps Lydia i Natalia
viatgen a Europa. El seu destí seria Barcelona, on la mare
troba una minyona per cuidar
la filla. Felisa, que seria la seva
mare de llet, va significar un
descans per a Lydia, que podia
continuar amb els contractes
del Ballet.
La presència de Nadia Sokolova a Barcelona als anys trenta
coincideix amb el que apunta el
poeta Tomàs Garcés a les seves
memòries: “Un dia, en la colla
de l’ADLAN, aparegué la figura
elegantíssima, i bella, de Nadia
Sokolova. Sindreu, que semblava el seu chevalier servant, devia saber d’on va sortir. Somrient i discreta, la russa Sokolova
escrivia versos en francès. Eren
uns versos murmurats i clars, a
la manera d’un Paul Eluard ele-

mental. Sindreu ens en féu arribar una mostra als Quaderns
de Poesia. Figuren en un peu
de pàgina, al número 6, sota el
títol sobri, de Poèmes.
Ningú no va tenir gaire temps
de “creure” en Nadia Sokolova. Un bon dia va desaparèixer
de Barcelona. Anava als Estats
Units, a casar-se, probablement
amb un enginyer, o amb un home ric. Com la Ben Plantada,
com l’Haidé de Maragall, o
l’amada secreta de Gaudí, va
deixar-nos per sempre. Les festes de l’ADLAN en varen patir.
Enyoraven la claror eslava dels
seus ulls. I en el seu nou país les
guineus platejades es degueren
batre per ella”.
Tomàs Garcés es refereix a
l’altra presència de Sokolova
en el context barceloní: l’aparició d’un poema seu a la revista Quaderns de Poesia, el
gener de 1936. El poeta Sánchez-Juan va traduir-lo al català
l’any 1956 (Miralls. Versions

de lírica europea. Barcelona,
Josep Porter, 1955)
A l’únic article publicat a la
premsa on es menciona la seva
pintura logicofobista (La Publicitat, 17 de maig de 1936 )
el signant del text, A. De Montabert, parla de Sokolova de
manera positiva: “Por no hablar sino de algunos, menciono
Boira de Sokolova, equilibrio
perfecto entre la realización actual y las promesas de futuro.
Lástima que solo se presente
una única obra de esta artista”.
Sokolova assistia regularment a les activitats d’ADLAN
d’ençà del 1934. Ho constata
la referència que es publica
al Diari de Vilanova de 1934
amb motiu d’una presentació
de Joaquim Gomis en el Foment Vilanoví, de 141 postals
modernistes de la seva col·lecció. Assistiren a l’acte Gomis
i la seva esposa Odette, Carles Sindreu, el músic Francesc
Montserrat, Joan Prats i Nadia

críticad’art

Sokolova. Gomis projectava les
seves imatges, mentre que Sindreu les comentava i Francesc
Montserrat tocava el piano.
Abans de l’acte, segons diu
el Diari de Vilanova, s’oferí un
sopar mariner a la platja, que
va comptar amb la presència
–així ho diu– de la “poeta russa
Nadia Salakowa”. Després passejaren en una carrossa antiga
pels carrers de Vilanova.
El nom de Sokolova apareix novament amb motiu de
l’exposició que presenta a les
Joieries Roca del passeig de
Gràcia barceloní el gener de
1935. Ara, gràcies a la mostra
del Museu Abelló sabem que
aquesta Sokolova podia ser la
seva germana Vàlia, i no la Nadia poetessa.
Als Estats Units s’ha trobat
ara un recull de poemes inèdits,
que, si més no, segueixen el seu
rastre l’any 1939 i 1940, però la
seva vida posterior es perd en
el misteri.
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Sardanistes terroristes

l’ascensor

Un radar mòbil
a la Transsegre

O

l’altre dia a Txèquia en el marc de l’acstres, Ostrava! L’aplec de cultutual croada contra allò que anomenen
ra popular catalana que es ve
el desafiament separatista –el órdago,
celebrant arreu d’Europa des
de 1988 ha estat a punt de no
quina gràcia–, no crec pas perquè tinguin
fer-se aquest passat cap de setmana, a
alguna cosa en contra de la dansa més
la ciutat txeca d’Ostrava, per pressions
bella de totes les danses que es fan i es
de l’ambaixada del regne d’Espanya en
desfan (es podria entendre bastant més
aquell país. Així ho han denunciat des de
una prevenció respecte del ball de basl’entitat convocant, Adifolk, acrònim no
tons, entès com a manifestació violenta),
pas de cap organització independentista
tot i que no descartaria que haguessin
armada sinó d’Associació per la Difusió
interpretat com a inconstitucional aquell
del Folklore. Sort que les autoritats locals
fragment de la lletra de La Santa Espina
van fer cas omís de la diplomàcia espa- Aquest és l’equilibri
que diu: “Som i serem gent catalana, tant
si es vol com si no es vol.” Aquest “tant
nyola, una expressió que darrerament,
si es vol com si no es vol” denota una
i arran de successives ficades de pota de forces en el xoc
clara voluntat de desobediència.
intentant reprimir l’acció internacional de trens: ells tenen
Bé, tal com va succeir temps enrere
de la Generalitat, cada vegada sona més tancs i fusells,
amb els trabucaires, ja tenim també els
a oxímoron o contradicció en els termes,
pacífics sardanistes sota sospita, per subigual que democràcia espanyola, i es nosaltres flabiols
van poder portar a terme la ballada de i tamborins
versius i filoetarres. Així es presenta
sardanes, el ball de bastons i l’exhibició
l’equilibri de forces davant l’imminent
dels castellers.
xoc de trens: ells disposen de tancs, caMés enllà d’una ancestral i insuperable reticència a nons i fusells –com dimarts passat ens recordava la
qualsevol expressió de catalanitat, tal com s’ha tornat bella i aguerrida ministra Cospedal, ex-Miss Feria de
a demostrar no fa gaire amb la censura d’un anunci del Albacete–, nosaltres flabiols, tamborins i tenores. Algú
Carnet Jove perquè hi apareixia una senyera –sense dubta de la nostra victòria? A qui tingui la temptació de
estrella–, suposo que els nous inquisidors adscrits al fer-ho, més li valdrà no oblidar que, gràcies a una simMinisterio de Exteriores justifiquen la seva actitud de ple fona i contra tot pronòstic, David va abatre Goliat.

amado forrolla

És de sobres conegut que una de les
característiques de
la Transsegre de
Balaguer és el bon
humor i les ganes
de divertir-se que
tenen els mariners
d’aigua dolça que hi
participen. A tot li
treuen punta, i ahir,
al pont d’Escalera,
una agent dels Mossos feia fotos del pas
de les embarcacions.
Com que en aquesta
ocasió el vent bufava
a favor i adquirien
una velocitat més
gran, van començar
a dir que es tractava
d’un radar mòbil.

Una batukada
antidiscursos
És el que va ocórrer
ahir a l’ajuntament
de les Borges, en la
celebració de la Copa del Rei de tenis
taula aconseguida
per l’equip local, al
qual acompanyava
una batukada. Els
tambors impedien
sentir els discursos i
va caldre avisar-los
que paressin.

la imatge
del dia

Ferran Rella
És el president del
Consell Cultural de
les Valls d’Àneu, que
impulsa el Dansàneu, que acaba avui
després de 25 activitats des del dia 1.

Josep M. Lladós
L’ajuntament d’Alins,
que presideix, organitza la Fira del
Ferro, que cada any
va a més i en aquesta edició ha batut el
rècord de forjadors.

Josep M. Pons
És el responsable del
No Surrender Festival de Vilanova de
Bellpuig, que ahir va
reunir 1.004 fans del
Boss que van interpretar aquesta cançó.

Mil fans del Boss
al Pla d’Urgell
El primer No Surrender
Festival de Vilanova de
Bellpuig va aconseguir
ahir el rècord de 1.004
–l’anterior era de 1.001–
fans de Bruce Springsteen cantant aquesta
cançó del Boss, que es
va gravar en vídeo per
enviar-ho al rocker.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eugenia Doménech
La directora del Servei Català de Trànsit
ha d’incrementar les
mesures per aturar
la sagnia de motoristes morts a les carreteres de Lleida.
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http://www.teatral.net/ca/noticies/19502/el-dansaneu-exhaureix-localitats-enel-80-percent-dels-espectacles--#.WWNR4opLdR0
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http://www.lleida.com/noticia_canal/un-dansaneu-obert-nous-publics
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https://www.segre.com/noticies/cultura/2017/07/10/un_dansaneu_obert_nous_
publics_23219_1112.html
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http://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/123049-el-dansaneu-consolida-elmodel-de-festival
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http://www.viurealspirineus.cat/articulo/cultura/dansaneu-exhaureix-localitatsdels-cinc-espectacles-pagament-i-assoleix-85-daforament-alsaltres/20170710102205008015.html
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http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/7798/dansaneu/clou/exhauri
nt/localitats/amb/increment/public
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http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1190258-la-fi-deldansaneu-amb-les-entrades-exhaurides.html
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“L’òpera és el
teatre dels
burgesos”
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Balaguer viu
la Transsegre
més segura
NORMES · Les noves mesures
redueixen els incidents de 40
l’any passat a 1 de sol enguany

P20

PARTICIPACIÓ · La baixada
en embarcacions casolanes
aplega 1.758 navegants

Cultura

P22

1.004 músics van tocar junts ‘No surrender’ ■ ACN

Mil clons del ‘Boss’ a
Vilanova de Bellpuig
El festival No Surrender reuneix músics
i seguidors de Bruce Springsteen
Cultura

P22

El Dansàneu clou una
edició de creixement
Societat

Dipòsit legal: GI-1157-2015

S’han exhaurit totes les entrades d’un
festival que ha incorporat noves seus
P17

L’arribada d’una de les embarcacions participants a Balaguer, ahir al migdia ■ LAURA CORTÉS / ACN
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Amb el suport:

Milers de persones es
mullen per l’esclerosi

|
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Vilanova de Bellpuig
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1.004 músics
toquen ‘The Boss’
PARTICIPACIÓ · El No Surrender Festival assoleix l’èxit i supera el seu
objectiu EMOCIÓ · La interpretació conjunta en fa ‘vibrar’ els participants
L’església de Santa Maria d’Àneu va ser l’escenari de l’última
actuació de l’edició d’enguany ■ DANSÀNEU

M. Castillo / Mollerussa TV
VILANOVA DE BELLPUIG

La fi del Dansàneu
amb les entrades
exhaurides

E

l No Surrender Festival va
assolir, i fins i tot superar,
el repte que 1.001 músics
interpretessin a la vegada la
famosa cançó No Surrender de
Bruce Springsteen. Tot i que el ritme d’inscripcions havia superat
les 700 en els dies anteriors, moltes persones van optar per acudir
directament a la cita, i ja des del
matí, els participants es van anar
aplegant al camp de futbol de Vilanova de Bellpuig, per començar a
fer els assajos.
Després va arribar el moment
més esperat d’enregistrar la peça i
el videoclip, amb la música de les
guitarres, baixos, bateries, teclats
i també centenars de veus. El promotor del festival, Josep Maria
Pons, va explicar: “Ha sigut un dia
clau, perquè al matí se’ns han presentat molts participants amb instruments que no estaven apuntats, i com que teníem espai, els
hem anat afegint i, un cop han començat els assajos, ha estat espectacular i sorprenent veure que sonava tant bé.” A més, a la tarda
van arribar unes 90 persones més
que no estaven inscrites i això va
permetre tornar a obrir algunes
places més de cantants que havien
quedat exhaurides.
Els participants, vinguts des de
diferents punts de tot l’Estat i fins
i tot d’Itàlia, van fer possible que
l’esdeveniment hagi pogut transmetre molta passió i energia. “Ha

181622-1168406®

a El conseller de Cultura, Lluís Puig,
presideix l’espectacle de cloenda
J. Ubach / Pallars Digital
ESTERRI D’ÀNEU

Vista de la pista del camp de futbol de Vilanova de Bellpuig, amb els participants
en la gravació de la cançó ‘No Surrender’ de Bruce Springsteen ■ MOLLERUSSA TV

sigut una experiència al·lucinant,
no pensava que poguéssim vibrar
tant i ens poguéssim emocionar
tant i se’ns posés la pell de gallina
en alguns moments, ha sigut espectacular”, va dir una de les participants, Amor Montané.
Mentrestant, al festival també
hi va acudir el Sr. Postu, que va
destacar el gran suport que s’ha

obtingut en la venda de les xapes
amb el lema “I Love Lo Jefe”, a benefici de l’entitat Acudam. “Veure
tota la gent tocant junts ha estat
una passada”, hi va afegir.
El repte es va assolir amb molt
d’èxit i, després de la gravació,
molts participants van continuar
gaudint d’una jornada plena d’activitats i diversos concerts.

El Dansàneu es va acabar
ahir amb una trobada gegantera i una classe magistral d’acordió a càrrec
del cap de cartell d’enguany, el músic basc Kepa
Junkera. El Festival de
Cultures del Pirineu ha
portat espectacles de dansa i música de qualitat arreu de les valls d’Àneu, de
l’1 al 9 de juliol. Els municipis d’Esterri d’Àneu, Alt
Àneu, Espot i la Guingueta
d’Àneu han estat els escenaris d’una proposta artística renovada amb què es
pretén reivindicar l’excellent patrimoni de les valls.
Aquest any el Dansàneu
ha incorporat seus noves,
com ara l’església de Sant
Pere, a Sorpe, la de Sant

Just i Sant Pastor, a Son,
la de Sant Joan, a Isil, i la
mateixa església de Sant
Vicenç, a Esterri d’Àneu, a
banda de la magnífica
Santa Maria d’Àneu, al
municipi de la Guingueta
d’Àneu.
El conseller de Cultura i
cofundador del Dansàneu
fa vint-i-sis anys, Lluís
Puig, ha destacat “l’excellència” assolida pel festival
en els darrers anys. Dissabte Puig va assistir a l’últim dels espectacles d’enguany, el doble programa
de Kepa Junkera i les seves sorginak, gràcies als
quals es va poder penjar el
cartell d’entrades exhaurides a l’església de Santa
Maria d’Àneu. Hi van incloure una prèvia amb les
danses de l’Esbart Marboleny de les Preses. ■
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Les promeses de la natació lleidatana
conquereixen setze medalles en el
Campionat de Catalunya infantil

El Dansàneu tanca amb èxit l’obertura
a nous públics i esgota les entrades en
el 80% dels espectacles de pagament

Quinze incendis en un sol
mes calcinen 300 hectàrees
de finques agrícoles a Lleida
Els més greus || A Artesa
de Lleida amb 95 i a Oliola
amb dos focs de 42 i 67

Alerta || Bombers demanen
extremar la precaució per la
calor i les escasses pluges

L’últim || Ahir a Estaràs, que
va arrasar sis hectàrees a
prop de la via del ferrocarril
LLEIDA I COMARQUES ❘ 7
AMADO FORROLLA

La Transsegre guanya la batalla
de la seguretat i el ‘no’ a l’alcohol
Els incidents greus es van reduir dels 40 de l’any passat a només un
L’aposta de la Transsegre de Balaguer per la seguretat i la prohibició de consumir alcohol a les
barques ha donat els seus fruits i

ahir va tancar amb un significatiu descens dels incidents greus.
Només en va registrar un, una
fractura de genoll, davant els 40

que es van comptabilitzar l’any
passat. Ahir també es va celebrar la Transsèquia del Camí de
Montcada, amb 6 embarcacions.
GUIA ❘ 18
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Número 12.734 · Any XXXVI

1,30 €
www. segre.com

Lleida és la
província que té
la població més
envellida de
Catalunya
Per cada 100 menors de 16
anys hi ha 118 majors de 64
La província de Lleida és la que
té la població més envellida de
Catalunya, amb més grans que
joves. Té un índex del 118%,
la qual cosa representa que per
cada 100 menors de 16 anys hi
ha 118 majors de 64.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3
LLEONARD DELSHAMS

Cent piscines solidàries amb la
lluita contra l’esclerosi múltiple
El ‘Mulla’t’ d’ahir va recaptar fons i va
promoure la inserció laboral d’aquests malalts

GUIA ❘ 17

Lleida ja compta
amb els primers 48
discjòqueis titulats

El Vaticà prohibeix
l’hòstia sense res
de gluten a missa

Primera promoció de
l’FP impartida a Ilerna,
Caparrella i La Salle

Ha de ser de pa àzim i
qualsevol altre cereal,
en mínima proporció

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8
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CULTURA Cartellera
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PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356. www.teatreescorxador.com

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Museu de l’Aigua.

Paupaterres, del 13 al 15 de juliol.

Plutó, el musical malèfic · Dissabte, 23 (18.00 h), i diumenge, 24 de setembre (12.00 h).

Plutó vol esguerrar la festa major de Lleida i exterminar el Club Banyetes.

CÀMPING DE TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Avinguda de Tarragona, s/n.

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DV. 14 I DB. 15 DE JULIOL. 21.00 H

PAUPATERRES 2017 · XX FESTIVAL
MUSICAL D’ESTIU DE PONENT.
Amb Els Amics de les Arts, Roba
Estesa, Tomeu Penya, Dr. Calypso,
Gertrudis i La Terrasseta de Preixens.
www.paupaterres.cat

www.auditorienricgranados.cat

T2 Latemporada Tardor 2017

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Lleida. Programació estable d’arts
escèniques i música.
Consulteu www.latemporadalleida.
cat/

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

Aboneu-vos a l’Auditori i gaudiu de
la millor música!

La percussió de Brincadeira i l’energia del hip-hop mediterrani dels Brodas Bros.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Informació: www.teatredelallotja.cat. Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 a 21 h; dissabtes de funció, de 17 a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

Venda d’entrades fins al 14 de juliol,
de dilluns a divendres, de 17.30 a
20.00 h.

www.balaguer.cat

VIBRA · Brodas Bros & Brincadeira · Dijous, 28 de setembre. 21.00 h

Tardor musical a l’Auditori.

TRADICIONS CERTAMEN

Un Dansàneu obert a nous públics

Consolida el model de festival de dansa, música tradicional, gastronomia i patrimoni d’Àneu ||
Per a totes les edats, amb localitats esgotades en el 80% dels espectacles de pagament
JOAN BLANCO

El Dansàneu va culminar ahir amb la primera Trobada de Gegants Pirinencs als carrers d’Esterri d’Àneu.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ “El Dansàneu ha

assolit l’excel·lència gràcies a
una programació de qualitat i
a un maridatge perfecte amb el
territori, amb el seu patrimoni cultural i, aquest any, també amb la seua gastronomia.”
Així va qualificar dissabte el
conseller de Cultura, Lluís Puig,
la vint-i-sisena edició del festival Dansàneu, que va finalitzar
ahir al migdia amb la primera
Trobada de Gegants del Pirineu

pels carrers d’Esterri d’Àneu.
Puig va assistir dissabte a l’últim dels espectacles d’aquesta
edició, el doble programa de
Kepa Junkera i les seues joves
sorginak acordionistes, que va
penjar el cartell d’entrades esgotades a l’església de Santa Maria d’Àneu i que va incloure les
danses de l’Esbart Marboleny de
les Preses (Garrotxa). En aquest
marc, el conseller de Cultura,
cofundador fa vint-i-sis anys del

Dansàneu, va expressar la seua
“gran il·lusió” per tornar a les
valls d’Àneu i veure com “el nou
model de festival s’ha consolidat
plenament i ha aconseguit arribar a nous públics, des dels avis i
àvies fins als més petits, passant
pels adolescents”. La directora
del certamen, Rut Martínez, es
va mostrar satisfeta de l’èxit,
especialment tenint en compte
que aquest ha estat el primer
any amb entrades de pagament.

JOAN BLANCO

El basc Kepa Junkera i les seues ‘sorginak’, dissabte al Dansàneu.

“En tres dels cinc espectacles
de pagament, s’han esgotat les
entrades, i en els altres dos, hem
arribat al 85% de l’aforament”,

NOUS ESCENARIS

Les esglésies de Sorpe,
Isil, Son i Esterri d’Àneu
s’han incorporat aquest
any com a nous escenaris

va destacar. Per la seua banda,
el president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran
Rella, va subratllar el fet que el
festival ha permès mostrar el
patrimoni aneuenc: “La dansa
i la música ens han donat l’oportunitat de mostrar espais d’altíssim valor patrimonial, majoritàriament esglésies romàniques
que han estat restaurades i que,
al llarg de l’any, estan habitualment tancades al públic.”
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http://lleidatelevisio.xiptv.cat/dansaneu-festival-de-cultures-del-pirineu

