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Un sol molí donaria quinze anys
de llum gratis al Garrigues Sud
p.

www.segre.com/comarques
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Mollerussa vol superar els 10 milions
en la venda de vehicles a les fires
p.
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Turisme previsió

Allau de reserves a Àger i Mont-rebei per
Setmana Santa i el pont de maig

Excursions en caiac i vol en parapent, les activitats més sol·licitades entre els turistes || Ultimen les
mesures per regular l’afluència de visitants i evitar massificacions en l’accés al congost
òscar mirón

E. Farnell / M. Molina

❘ lleida ❘ El bon temps ha provocat una allau de reserves en
les activitats d’aire i aigua de
l’entorn de Mont-rebei. Les excursions en caiac pel congost,
sortides amb vaixell i cursos de
vol en parapent són algunes de
les propostes que més demanda
estan tenint de cara a la pròxima Setmana Santa, segons les
empreses de turisme actiu de la
zona del Montsec. Enric Maestre, responsable d’una de les firmes, va apuntar que el nombre
de reserves per Setmana Santa
respecte a l’any passat està sent
“molt bo”, i també per al pont
de l’1 de maig. “El bon temps
anima els turistes a iniciar les
activitats a l’aire lliure i això es
nota molt en el nombre de reserves”, va dir. En la mateixa línia
es va manifestar el responsable
d’una de les escoles de vol en
parapent d’Àger, que va apuntar
que el 70% de les reserves és
per fer vols biplaça; el 20%, per
a cursos de quatre dies, i la resta, per fer caiac per Mont-rebei.
“Les previsions són bones, més
que en anys anteriors”, encara
que va apuntar que des del gener ja s’està treballant, tenint
en compte que el fred anul·la
algunes reserves”, va dir.
A pesar que l’activitat més
sol·licitada és el caiac, “és la que
elegeix un nombre més important de turistes, ja que permet
disfrutar d’unes vistes úniques”,
va apuntar Maestre, que va dir
que s’ha convertit en un revulsiu
turístic. L’origen dels turistes
cada any és més variat i s’està
convertint en “usual” trobar-se
grups diversos de japonesos o
israelians, encara que la majoria per aquests dies de Setmana
Santa són catalans, d’Aragó o
Madrid.

Mesures contra els col·lapses
D’altra banda, els ajuntaments de Sant Esteve de la Sarga, Àger, Viacamp i la Fundació
Catalunya-la Pedrera (titular
de la part catalana del congost)
estan ultimant les mesures per
evitar col·lapses per Setmana
Santa. Unes mesures que s’aplicaran en unes setmanes i permetran informar en temps real
de l’ocupació dels pàrquings (el
de la Masieta i el nou de la Pertusa), un web que possibilita fer
reserves online i instal·lar plafons informatius per guanyar
seguretat i informar del nombre
de turistes que hi ha a la zona
del congost.

serveis

Aparcament

El pàrquing de
Corçà de 50 places
ja és operatiu

L’aparcament de la zona de la Pertusa que ja està totalment operatiu i té cinquanta places.

n El pàrquing de la Pertusa, a la zona d’Àger, que
dóna accés a Mont-rebei
i té una capacitat per a
cinquanta vehicles, està
totalment finalitzat i ha
de permetre que els turistes no aparquin al camí d’accés des de Corçà
fins al congost. De fet, ja
s’hi han instal·lat senyals
prohibint aparcar a tot el
recorregut des de Corçà
fins a la zona de la Pertusa
(1,8 quilòmetres). Una infraestructura que servirà
també per regular l’accés
al congost i evitar les massificacions de turistes en
aquest enclavament natural, i que permetrà el pas
de vehicles d’emergència
per aquesta zona de la
Noguera.

Ple a les pistes d’esquí per Sant Josep
El Patronat de Turisme de la Diputació xifra l’ocupació mitjana en un 70% a les
comarques del Pirineu, tot i que els hotels a peu de les estacions estan quasi al complet
❘ lleida ❘ El Patronat de Turisme
de la Diputació estima l’ocupació mitjana per a aquest cap de
setmana festiu de Sant Josep
en més d’un 70% a les comarques del Pirineu de Lleida, encara que els establiments hotelers pròxims a les pistes d’esquí
freguen l’ocupació completa.
Així ho van assegurar ahir
els responsables de les estacions de Baqueira, Boí-Taüll,
SkiPallars (que agrupa Espot
i Port Ainé), Tavascan i Port
del Comte. Per la seua part,
el director del patronat, Juli
Alegre, va confirmar aquesta
tendència i va assenyalar que
aquest percentatge pot augmentar d’acord amb les últimes
reserves. El portaveu de Baqueira va indicar que els hotels
a prop de les pistes compten
amb molt poques places, de la
mateixa manera que el ressort
de Pla de l’Ermita, a la Vall de
Boí, que està gairebé al com-

les claus

Pont festiu. Algunes comunitats autònomes, com Madrid,
València o Extremadura, han passat la festivitat de Sant Josep (que cau en diumenge) a avui o dilluns, per la qual cosa
tindran pont. Segons els responsables de les pistes, aquesta circumstància ha fet que moltes de les reserves siguin
d’aquests llocs de procedència.
Setmana Santa. La previsió és que l’ocupació sigui més
que òptima, ja que, a més de l’esquí, el Pirineu ofereix altres
opcions, com són els esports d’aventura i el turisme cultural.
Comencen a registrar-se les primeres reserves.
Temperatures. Les baixes temperatures que es registren
per ara han dirigit els turistes cap a la muntanya. Aquest és
un condicionant decisiu de cara a les vacances de Pasqua.
plet, segons fonts de l’estació.
S’ha de tenir en compte que en
algunes comunitats, com per
exemple Madrid o València,
s’ha traslladat la festivitat de
Sant Josep de diumenge a divendres i a dilluns, per la qual

cosa és pont, i “això és una
circumstància que ha influït a
l’hora de reservar per a aquest
cap de setmana”, segons van
indicar els portaveus dels
complexos aranès i de l’Alta
Ribagorça.

D’altra banda, les actuals
condicions climatològiques
segueixen portant els turistes
cap a la muntanya, en comptes
d’anar a la platja, ja que encara
continua fent fred. A més, els
esquiadors podran combinar la
pràctica de l’esport blanc amb
els esports d’aventura, com el
ràfting per la Pallaresa, que ja
ha obert la temporada, o les
activitats culturals, visitant
el romànic, ja que el dia es va
fent més llarg.
Pel que fa a les previsions
de cara a la pròxima Setmana Santa, també són òptimes,
ja que han començat a fer-se
algunes reserves, atès que “si
hi ha neu, a tothom li ve de
gust fer l’última baixada”, va
indicar Alegre. El patronat espera tancar una de les millors
campanyes i superar les previsions que es van fer a l’inici
de campanya d’arribar als 1,3
milions de forfets.
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energia renovables

Un sol molí donaria 15 anys de
llum gratis al Garrigues Sud
Amb una inversió de 3,5 milions a amortitzar entre 8 i 11 anys
|| Segons un estudi per reduir el cost de bombar aigua
ajuntament de la granadella

r. r.

❘ lleida ❘ Amb un sol molí de vent
al municipi de la Granadella
n’hi hauria prou per subministrar electricitat a cost zero durant quinze anys al Garrigues
Sud, una comunitat de regants
que bomba l’aigua des de Flix i
els rebuts de la llum de la qual
ascendeixen a un milió d’euros a l’any, el 80% del preu del
cabal. Així ho apunta l’estudi que va presentar ahir a la
Granadella David Castarlenas,
professor del cicle d’Energies
Renovables de l’Escola del Treball de Lleida. La comunitat
ha expressat ja el seu interès
a aplicar-lo per reduir la factura elèctrica i augmentar la
rendibilitat dels cultius (vegeu
SEGRE de dimarts).
L’estudi xifra en 3,5 milions
d’euros la construcció i la connexió a la xarxa elèctrica del
molí, una inversió que requeriria un termini d’amortització
d’entre 8 i 11 anys a través de
la venda d’energia a preu de

15

ensenyament protesta

Els nens de la Pobleta de
Bellveí tornen a classe
❘ la torre de capdella ❘ Tots els
alumnes de Primària de la
Pobleta de Bellveí (la Torre
de Capdella) van tornar ahir
a classe, després de tres dies
en què les famílies de cinc
d’ells van rebutjar portar-los
al col·legi per protestar pel
canvi a començaments de
curs de la parada del transport escolar. Així ho van confirmar tant el consell comar-

cal, responsable d’aquest servei, com membres d’aquest
col·lectiu de famílies, que van
apuntar, tanmateix, que continuen disconformes i seguiran reclamant que el transport escolar tingui parada a
la plaça del poble. Així, van
apuntar, han sol·licitat reunions amb l’ens comarcal,
l’ajuntament i el departament
d’Ensenyament.

aeroports generalitat

Celebren la sentència de
l’exdirector d’Alguaire
La presentació de l’estudi ahir a la Granadella.

mercat, sense la necessitat de
primes a la generació d’energia
renovable.
La resta de la vida útil de
l’aerogenerador, que s’estima
entre 15 i 20 anys més, permetria obtenir ingressos per
la venda d’energia suficient per
compensar el consum elèctric

que suposen els bombatges de
cabal des de l’Ebre.
“Durant el període de 25
anys en què s’estima la vida
útil d’un molí, la comunitat de
regants podria estalviar entre
15 i 19,5 milions d’euros en
subministrament elèctric”, va
valorar Castarlenas.

❘ lleida ❘ El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat, Ricard Font, va
expressar ahir la seua satisfacció davant de la sentència
del jutjat social número 1 de
Lleida que avala l’acomiadament disciplinari de l’exdirector de l’aeroport d’Alguaire, Alberto López (vegeu
SEGRE d’ahir). Per a Font, la

decisió demostra que “vam
actuar de manera correcta”.
Font, que presideix Aeroports de Catalunya, va afirmar que, abans d’acomiadar
López, van mirar de “revertir la situació” de conflicte laboral a l’aeroport durant set
mesos. “Al final, vam haver
de prendre una decisió dolorosa”, va concloure.
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consum salut

política partits

Intercepten 800 quilos de
caragols destinats a Lleida
La Guàrdia Civil intervé el carregament al Baix Ebre || Sense
les mínimes condicions sanitàries per al consum
g.c.

redacció

❘
❘ La Guàrdia Civil va
intervenir a l’àrea de servei
del Baix Ebre de l’AP-7 una
furgoneta amb 827 quilos de
caragols silvestres destinats a
la seua comercialització a Lleida i que es trobaven sense les
mínimes condicions sanitàries
per al consum humà.
L’actuació dels agents de la
Guàrdia Civil de Sant Carles
de Ràpita es va produir el passat 9 de març, en el marc d’un
dispositiu rutinari relacionat
amb el contraban i els impostos
especials a les principals vies
de comunicació, segons va informar ahir la subdelegació del
Govern central de Tarragona.
Els membres de l’operatiu van
sospitar de l’excés de pes amb
què viatjava una furgoneta, per
la qual cosa van procedir a la
identificació del vehicle i el seu
conductor. Després d’inspeccionar la furgoneta, els agents
van comprovar que a l’espai
de càrrega hi havia nombrosos sacs amb caragols silvestres i que el vehicle no es trobava adaptat per al transport
d’aliments.
A més, els caragols no tenien
etiquetatge, ni guia sanitària,
ni albarà de compra. Els caragols, pel que sembla, s’havien
plegat en el seu entorn natural del País Valencià per a la
seua distribució en diferents
comerços de restauració de la
lleida

Part del producte intervingut al Baix Ebre.

sense control

Els caragols, pel que
sembla, s’havien plegat
en el seu entorn natural
del País Valencià
província de Lleida, sense cap
tipus de control.

Un perill per al consum
Els agents van comunicar
aquest fet al Seprona de Tarragona perquè practiqués les investigacions necessàries sobre
l’origen dels caragols i poder
determinar si eren aptes per

al consum humà, ja que, sense
control sanitari, podrien ocasionar greus riscos per a la salut. Inspectors del departament
de Salut de la Generalitat van
prendre mostres del producte
i, per evitar que fos reintroduït
al canal de consum, es va procedir a la seua destrucció en
una empresa autoritzada de
gestió i destrucció de rebutjos
orgànics ubicada a Camarles.
La Guàrdia Civil també va denunciar administrativament el
responsable del transport per
incomplir la legislació vigent
en matèria de sanitat, etiquetatge d’aliments i transport de
mercaderies peribles.

govern infraestructures

Junqueras usa el tren de la Pobla
com a exemple de bona gestió
acn

agències

❘ La pobla de segur ❘ El vicepresident de la Generalitat, Oriol
Junqueras, va posar la línia
Lleida-la Pobla de Segur com
a exemple de bona gestió quan
la Generalitat té totes les competències. Junqueras, de visita
ahir als dos Pallars, va passar
per l’estació de tren de la Pobla de Segur per veure els nous
combois. El vicepresident i líder d’ERC, tanmateix, es va
referir a altres línies ferroviàries amb necessitats i carències,
com la xarxa de Rodalies o la
línia de Lleida a Manresa, i va
afirmar que es podrien gestionar bé si “les responsabilitats
estan en mans del Govern i
les eines, en mans de la nova
República”.
E l v ic epre s ident va re conèixer, a més a més, el dèficit d’infraestructures del Piri-

Junqueras, durant la visita a l’estació de tren de la Pobla.

neu i va afirmar que existiran
mentre Catalunya no disposi
de tots els recursos que genera.
En un altre ordre de coses,
el primer servei de la línia Llei-
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da-la Pobla de demà tindrà demà algunes modificacions en
el tram Balaguer-la Pobla de
Segur, que serà substituït per
un autobús.

El PSC, en l’aire a
Sort, Cervera i les
Borges Blanques
r.r. / m. m. b.

❘ lleida ❘ El PSC ultima la renovació de les seues agrupacions locals en capitals de
comarques de Lleida amb
tres encara en l’aire. Són
Cervera, Sort i les Borges
Blanques, segons van explicar fonts del partit, que van
reconèixer dificultats a l’hora
de constituir-les, especialment en el cas de les capitals
de les Garrigues i del Pallars
Sobirà. Els socialistes van
perdre la representació en
els ajuntaments de tots dos
municipis en les eleccions
del 2015.
El primer secretari del PSC
de Lleida, Òscar Ordeig, va
explicar que, on no hi hagi prou militants per constituir una agrupació local,
buscaran alternatives, com
ara agrupacions comarcals
o supramunicipals. “Actuarem en funció de la realitat
de cada territori”, va puntualitzar Ordeig, i va citar com a
exemple les Garrigues, on el
partit no té edils a les Borges
però sí que governa a Arbeca i té una edil a Juneda. A
Cervera, el regidor del PSC
Raimon Fusté va assenyalar
que la constitució de l’agrupació local de la capital de
la Segarra “encara està una
mica verda”, tot i que es va
mostrar convençut que podran culminar-la.
D’altra banda, els socialistes de Balaguer van elegir
ahir Josep Baldillou com a
primer secretari local, mentre que el PSC de Lleida ciutat preveu fer-ho avui, amb
Fèlix Larrosa com a únic
candidat fins ahir per presidir l’agrupació local. S’ha de
recordar que, fins ara, el PSC
ha elegit Dolors Cazorla com
a primera secretària de Tàrrega; Joan Barrera, a la Seu;

Atansen postures
per governar
a Alfarràs
■ La reunió de dimecres
entre la regidora Emmanuelle Samper, que va deixar l’equip de govern socialista d’Alfarràs en minoria el mes passat després
de la seua dimissió (ara és
edil no adscrita) , i l’alcalde, Kleber Esteve, va servir per atansar postures
de cara a desbloquejar la
gestió municipal i aprovar el pressupost. No obstant, el control de l’aigua
(ara privatitzada) i la renovació de la xarxa són
claus per a Samper, que
ha demanat un ple extraordinari sobre l’assumpte.
Esteve el convocarà quan
debati el tema amb l’equip
de govern.

alternatives

On faltin militants, el
partit planteja crear
agrupacions comarcals
o supramunicipals
Teresa Ginestà, a Mollerussa, i Miquel Solanes, al Pont
de Suert. Solsona pertany a
la federació de la Catalunya
Central.

PDeCAT
En un altre ordre de coses,
l’agrupació del PDeCAT de
Balaguer va celebrar dimecres la seua assemblea, presidida per Joan Reñé i Jordi
Turull. David Bonvehí havia de presidir ahir a la nit
la presentació del partit al
Solsonès.
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mineralogia exposicions

Catalunya exposa el seu primer
mineral, descobert a Lleida
Va ser trobat el 2010 al Pallars i ara podrà veure’s al Museu de Terrassa

Departament de Cultura

redacció

❘ la torre de capdella ❘ La primera aportació de Catalunya a la
ciència de la mineralogia té segell lleidatà. Es diu abellaïta i
és un hidroxilcarbonat de plom
i sodi que va ser trobat per primera vegada el 2010 a l’interior
d’una mina situada a la Torre
de Capdella. El va descobrir el
mineralogista Joan Abella, a
qui deu el nom. Ara, set anys
després, podrà veure’s exposat
un fragment d’aquesta primera
espècie mineral nova de Catalunya al Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) de Terrassa,
en el marc de la mostra Tot és
química.
L’acord per a l’exposició del
mineral es va formalitzar ahir
en un acte al Palau Moja de
Barcelona al qual va assistir
el mateix Abella, a més d’Àlex
Susanna, director de l’Agència
Catalana de Patrimoni Cultural;
Pere Palacín, director general
d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, i Jaume Perarnau,
director del mNACTEC.
I és que la importància de
la troballa ho requeria, ja que
s’ha de tenir en compte que cada any es descobreixen al món
únicament entre una trentena
i mig centenar de nous minerals. Actualment, la mineralogia
compta amb cinc mil tipus de
pedres registrades. Aquest descobriment es publicarà a la revista Open Mineralogy Journal
i entrarà en les bases mundials
de minerals.
La investigació de l’abellaïta
a la mina de la Torre de Capdella coneguda com a Eureka no
va acabar el 2010. I és que està
previst que aquesta continuï a
partir d’un conveni que firmaran l’ajuntament i l’Institut Jaume Almera.

activitats

Concurs per
dissenyar el cartell
de la festa major
❘ tàrrega ❘ Tàrrega ha convocat
el concurs per dissenyar el
cartell de la festa major, del
10 al 14 de maig. Fins ara,
la convocatòria només estava dirigida a alumnes de
l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Ondara, però a partir d’aquest any podrà presentar-s’hi qualsevol persona major d’edat. El termini
acaba el 4 d’abril.

homofòbia

Familiars de l’agressor
de Berga diuen que
té un trastorn

El mineralogista Joan Abella (segon per l’esquerra), ahir, en l’acord per a l’exposició.
j.soldevilla

Imatge de l’abellaïta, el mineral descobert al Pallars.

Una mina molt
rica en espècies
minerals rares
n L’abellaïta és un carbonat bàsic de plom i sodi.
El mineral es forma per
l’exsudació i la precipitació d’aigües meteòriques
enriquides en sodi i plom
a les parets de la mina. La
Mina Eureka de la Torre
de Capdella és molt coneguda entre els mineralogistes per la seua gran riquesa d’espècies minerals
rares que apareixen com
a crostes sobre les superfícies de les parets de les
galeries.

Més de 500 alumnes en les
proves Cangur de la UdL
cinc opcions cada un. La Societat Catalana de Matemàtiques
(SCM) va assegurar que aquests
plantejaments “es basen més en
el raonament i l’enginy que en
coneixements matemàtics específics”. La filosofia del concurs
és contribuir a la popularització
de les matemàtiques entre els
joves. Els guanyadors de Lleida podran participar en tallers
organitzats per l’EPS de criptografia, robòtica i electrònica,
entre d’altres.

❘ berga ❘ El pare del jove detingut com a presumpte autor
d’una agressió a una parella
d’homosexuals la matinada
de diumenge a Berga, Ferran Badal, va assegurar ahir
a l’ACN que darrere de l’atac
hi ha un “trastorn de conducta greu” i no un component
homòfob. Badal va denunciar
que no hi ha cap recurs per a
les persones amb un problema com el del seu fill.

animals

El Congrés aprova
prohibir tallar la
cua als gossos
❘ madrid ❘ El Congrés dels Diputats va aprovar ahir, amb
els vots a favor d’Units Podem, el PSOE i ERC, la prohibició de l’amputació de la cua
dels gossos, amb la qual cosa
es rebutja la reserva presentada pel PP, i avalada també
pel PNB, en la qual demanaven l’excepció d’aquesta
pràctica en el cas de cadells
de races relacionades amb
la caça.

Itmar fabregat

eDUCACIÓ matemàtiques

❘ Lleida ❘ Les proves Cangur de
matemàtiques van tenir lloc ahir
a l’Escola Politècnica Superior
(EPS) de la Universitat de Lleida
(UdL). Un total de 680 alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO,
procedents de 25 centres de les
comarques de Ponent, van participar en les proves, que es van
desenvolupar el mateix dia a
tots els països participants. Els
estudiants disposaven de 75
minuts per resoldre 30 problemes de resposta tancada amb
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Un moment de la celebració de les proves, ahir, a la UdL.
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art estrena

novel·la

Carmen Cervera inaugura el
nou Museu Thyssen Andorra

Lluís-Anton
Baulenas, avui a la
llibreria Caselles

A l’antic Hotel Valira, amb una exposició d’obres dels segles XIX i XX

efe

agències

❘ escaldes-engordany ❘ Carmen
Cervera, la baronessa Thyssen,
va inaugurar ahir el seu nou museu al Principat d’Andorra amb
una exposició de vint-i-sis quadres de la seua col·lecció, des de
l’impressionisme de finals del
segle XIX fins a l’hiperrealisme
del finals del XX. El Museu Carmen Thyssen Andorra, fruit de
la col·laboració de la Fundación
Carmen Thyssen i el Govern del
Principat, obrirà avui les portes al públic als baixos de l’antic
Hotel Valira, a Escaldes-Engordany, amb la mostra Escenaris i l’objectiu d’anar canviant
l’exposició cada dotze mesos.
El director artístic del museu,
Guillermo Cervera –nebot de la
baronessa–, va assenyalar que
“comencem amb l’impressionisme i el postimpressionisme,
amb obres que generen el que
és el fil conductor de la mostra,
la llum”. Claude Monet, Paul
Gauguin, Ramon Casas o Anglada-Camarasa són alguns dels
noms d’artistes que integren la
primera exposició de la baronessa al Principat.
Carmen Cervera, que es va
mostrar molt satisfeta amb el
nou equipament, va manifestar que “el museu que obre avui
és el principi del que serà cada
any; la limitació d’espai farà que
canviem les obres anualment
i així el públic pugui disfrutar
d’una exposició diferent any rere any”. La baronessa Thyssen
va recórrer les tres sales i els
400 metres quadrats del museu
acompanyada per la ministra de
Cultura d’Andorra, Olga Gelabert, entre altres autoritats.
El 21 i 23 de març s’han previst uns altres dos actes inaugurals amb convidats de diversos
sectors socials i econòmics del
Principat.

política cultural

música

Concerts de
Metallica a Madrid
i Barcelona el 2018
❘ madrid ❘ Metallica presentaran el seu nou disc, Hardwired... to self-destruct, amb
tres concerts a Espanya el
febrer del 2018. Les cites seran els dies 3 i 5 al WiZink
Center de Madrid i el 7 al
Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades, nominatives i restringides a quatre
per transacció, sortiran a la
venda aquest 24 de març a les
plataformes habituals.

Carmen Cervera, la ministra de Cultura d’Andorra, Olga Gelabert, i el director, Guillermo Cervera.
acn

les claus

cine

L’edifici

Richard Gere, en
un nou festival de
cine de Barcelona

z Ocupa la planta baixa de
l’antic Hotel Valira, a Escaldes.
L’hotel va ser construït el 1929
pels monjos de Montserrat i es
va inaugurar el 1933. El 1943 la
família Reig va adquirir l’edifici.

L’exposició
z Escenaris, amb 26 obres d’artistes com Monet, Gauguin, Ramon Casas, Alfred Sisley, Mir,
Anglada-Camarasa o Matisse.

Informació pràctica
z A l’avinguda Carlemany, 37, de
dimarts a dissabte (10 a 19 h) i
els diumenges (10 a 14). 9 €

La ministra Olga Gelabert i la baronessa Thyssen, a l’exposició.

ajuntament de tremp

❘ barcelona ❘ Richard Gere
inaugurarà el nou Festival
Internacional de Cinema de
Barcelona-Sant Jordi, que
celebrarà la primera edició
entre el 21 i el 28 d’abril als
Cinemes Verdi de la capital
catalana, amb l’estrena a Espanya de la seua última pel·
lícula, Norman. El festival
posarà una especial atenció a
aquells films relacionats amb
el món de la literatura.

política cultural concurs públic

Tàrrega ofereix Cal Trepat
per a rodatges audiovisuals

Documents dels
segles XIX i XX per a
l’Arxiu del Pallars Jussà
❘ tremp ❘ L’alcalde de Tremp, Joan
Ubach, i Maria Flors Farré Sostres van firmar ahir un acord
per a la cessió de documents de
les famílies Ruiz-Saura i Farré-Sostres de Tremp a l’Arxiu
Comarcal del Pallars Jussà. El
fons, que es digitalitzarà, conté uns seixanta documents en
paper, certificats i escriptures,
entre d’altres, dels segles XIX i
XX; una desena de publicacions;
més de cent fotografies familiars, i un àlbum fotogràfic amb
trenta fitxers.

❘ Lleida ❘ L’escriptor Lluís-Anton Baulenas presentarà avui
la seua nova novel·la, Amics
per sempre (Bromera), en
un acte literari a la llibreria
Caselles de Lleida (19.00 h),
amb presentació a càrrec de
l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan. Baulenas va guanyar amb Amics per sempre
l’últim premi de novel·la Ciutat d’Alzira, a València.

segre tàrrega

Maria Flors Farré Sostres i l’alcalde de Tremp, Joan Ubach.

❘ tàrrega ❘ L’ajuntament de Tàrrega vol que el complex de l’antiga fàbrica de maquinària agrícola Cal Trepat es converteixi
en un espai per al rodatge de
produccions audiovisuals. Per
aquest motiu, en les properes
setmanes, el consistori convocarà un concurs públic perquè
una empresa especialitzada es
faci càrrec dels contractes i de
la gestió. El regidor de Cultura, Raül Palacios, va destacar

ahir que “l’objectiu és obrir les
instal·lacions de Cal Trepat a
noves propostes per aconseguir
una bona font d’ingressos i per
promocionar el patrimoni de la
ciutat”. Segons Palacios, la idea
és que Cal Trepat es converteixi
en un plató per rodar-hi pel·lícules, que pugui acollir desfilades de moda i sessions de fotografia, entre altres propostes.
L’any 2014, l’antiga fàbrica ja va
acollir el rodatge de la pel·lícula
Vulcania.

