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El jutge obliga una eòlica a pagar
350.000 euros a Tarrés

www.segre.com/comarques
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Obres al clavegueram del Pont de
Suert contra inundacions
p.

19

TEMPORAL CALAMARSA

La carretera C-13 a Camarasa, tallada pel granís.

Els carrers d’Os de Balaguer van quedar coberts per la calamarsa, on es van acumular fins a 15 centímetres.

Un camp de peres conference al terme de Balaguer.

Una espectacular tempesta de pedra col·lapsa
part de la Noguera i danya fruiters i cereal

El granís talla la C-13 a Camarasa i complica el trànsit a la C-12 entre la capital de la Noguera i Os de
Balaguer, on es van acumular fins a quinze centímetres || Les temperatures cauen fins a disset graus
E.FARNELL

❘ LLEIDA ❘ Una espectacular tem·
pesta d’aigua i granís va col·
lapsar ahir a la tarda part de la
comarca de la Noguera, cosa
que va fer tallar la C-13 a Ca·
marasa a l’altura del Club de
Tennis Balaguer i va dificultar
la circulació a la C-12 entre la
capital de la Noguera i Os de
Balaguer, on la pedra es va acu·
mular a la via i va impossibili·
tar el pas dels vehicles. Precisa·
ment, a Os de Balaguer en tan
sols mitja hora van caure fins a
26,3 litres per metre quadrat,
i en només deu minuts es van
registrar 22,4 litres, segons el
Servei Meteorològic de Catalu·
nya. En total, a Os de Balaguer
es van acumular fins a 41,2 li·
tres durant tot l’episodi. La tem·
pesta va descarregar amb in·
tensitat i la pedra va deixar els
carrers de la població totalment
coberts. L’alcaldessa, Estefania
Rufach, va explicar que la pe·
dra va tapar tots els desaigües
i “hi va haver moments crítics
en què entrava aigua a gairebé
totes les cases, especialment a la
residència de gent gran”, va dir.
El tram de la carretera C-12 en·
tre Balaguer i les Avellanes va
quedar també negat de pedra i
va ser necessària la presència de
màquines llevaneu per netejar

la calçada. No obstant, no es va
arribar a tallar la circulació. El
granís sí que va tallar la C-13 a
Camarasa, a l’altura del Club de
Tennis Balaguer, on va quedar
atrapat un vehicle. L’alcaldessa,
Elisabeth Lizaso, va apuntar
que el trànsit es va desviar per
un camí paral·lel a la carrete·
ra en aquest tram de la via. La
brigada municipal va treba·
llar amb maquinària per dei·
xar neta la calçada. El front de
tempestes va entrar pel Segrià
i es va anar desplaçant cap a la
Noguera, el Solsonès, el sud de
l’Alt Urgell, els Pallars i Aran. A
Camarasa es van registrar fins a
53 litres per metre quadrat, 51,7
a Baldomar o 24,9 al Montsec
(vegeu el desglossament).
La pedra també va danyar
desenes d’hectàrees de fruiters
la Noguera i de cereal, especial·
ment a Balaguer, Gerb, Albesa,
Os de Balaguer i Camarasa.
D’altra banda, a partir de les
tres de la tarda, les temperatu·
res van descendir en picat fins
als 17 graus en llocs com Vielha,
que van passar dels 20 graus al
migdia als 3 a les nou de la nit.
Al pla també van descendir en·
tre els 8 i els 10 graus. La cota
de neu es va situar als 1.500
metres i va nevar a la Bonaigua
i Bagergue.

LAURA RODRÍGUEZ

LAS CLAUS

Precipitacions

z A Baldomar es van registrar 53
litres per metre quadrat; a Camarasa en van ser 52, a Oliana
48,3; a la Seu d’Urgell van arribar a 24,4 litres, i 12,3 a Vielha.

Caiguda de les temperatures

La ribera de Valarties, coberta per la terra i el fang.

Un despreniment a Arties talla
la via d’accés al Montardo
n Un despreniment de terra,
roques i fang sobre la ribera
de Valarties, a cinc-cents me·
tres del nucli d’Arties (Naut
Aran), va tallar la pista fo·
restal que dóna accés al Mon·
tardo, va sobrepassar el riu
Valarties i va cobrir part dels
dipòsits d’aigua d’aquesta po·
blació. L’allau, que es va pro·
duir divendres a la nit, també
va arrancar un suport d’una

línia de mitja tensió, cosa que
va provocar un tall al submi·
nistrament elèctric del poble
d’Arties, malgrat que es va
connectar a un d’emergència.
També va afectar el sistema
de cloració de l’aigua, que es
va substituir per bateries ahir
mateix. Es va desprendre una
llengua de més de 450 metres
de la muntanya per on trans·
corre un barranc.

z El descens de les temperatures va arribar fins als 17 graus
a Vielha, on va passar dels 20
graus als 3; a Camarasa es va
passar dels 21,4 graus als 7,8;
més de 12 graus van descendir a Tremp i la Seu d’Urgell; 15
graus, a Alcarràs i 14, a Lleida
capital.

Previsió per avui
z Segons el Servei Meteorològic
de Catalunya les temperatures
descendiran avui entre cinc i
deu graus. El fred tornarà al Pirineu, tot i que predominarà el
sol a la majoria de les comarques lleidatanes.

Neu
z Al port de la Bonaigua va
nevar cap a la cota 1.500 m i a
Bagergue ho va fer a 1.000 m.
D’altra banda, avui es preveuen
més nevades, sobretot a Vielha.
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SUCCESSOS EMERGÈNCIES

Ferits una mare i el seu fill de tres anys
a la plantada del xop a Vallfogona
Una branca va impactar contra ells al caure l’arbre durant l’acte de la festa major
L.G.

❘ VALLFOGONA DE BALAGUER ❘ Una mare i el seu fill de poca edat van
resultar ferits ahir a la matinada
durant la celebració de la festa
major de Vallfogona de Balaguer. La branca d’un arbre els
va ferir i van haver de ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova, encara que tot va quedar
en un ensurt. Els fets van tenir
lloc cap a les 00.30 hores, quan
s’estava celebrant, a la plaça del
Col·legi de la localitat de la Noguera, la tradicional plantada
del xop, dins del programa de
les festes. Aquest acte ancestral consisteix que els veïns busquen un d’aquests arbres que
creixen al costat del riu Segre al
seu pas per la localitat, el talen
i el transporten fins a l’interior del municipi, on es torna a
plantar a la plaça de les escoles
municipals.
Tots els preparatius compten
amb les mesures de seguretat
necessàries i a la zona on es
planta el pollancre s’estableix
una zona acordonada per evitar
accidents. Tanmateix, la mala

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Més d’una
trucada al dia
a Lleida per
maltractaments
Un total de 187 els
quatre primers mesos
REDACCIÓ

Imatge de la plantada del xop de l’any passat a Vallfogona de Balaguer.

fortuna va fer que una de les
cordes que van utilitzar per aixecar l’arbre i col·locar-lo al seu
nou emplaçament es destensés
i fes desequilibrar el xop, que
va caure cap al costat dret. Una
de les branques va superar la

AGENTS RURALS

Inspeccions en pesca d’alta muntanya al Jussà
❘ LLEIDA ❘ Els Agents Rurals van fer ahir diverses inspeccions en l’inici
de la temporada de pesca en aigües d’alta muntanya. D’aquesta
forma, efectius del cos mediambiental van comprovar la documentació dels pescadors, les captures efectuades i els esquers utilitzats
al riu Flamisell, al Pallars Jussà (vegeu la pàgina 18).

Dos ferits en accidents a Balaguer i Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ Dos persones van resultar ahir ferides en diversos
accidents que van tenir lloc a les carreteres lleidatanes. Els únics
que van registrar ferides van ser dos sortides de via registrades a
Balaguer i Torrefarrera. En el segon cas, l’accident va tenir lloc al
nucli urbà i la passatgera d’un vehicle va haver de ser rescatada
pels Bombers de l’interior del cotxe. Va ser evacuada a l’hospital
Arnau de Vilanova. També es van registrar altres accidents sense
ferits a Guissona i Artesa de Lleida.

Calcinats 2.000 metres de canyes a Artesa de Lleida
❘ ARTESA DE LLEIDA ❘ Un incendi va calcinar ahir uns 2.000 metres quadrats de canyes a Artesa de Lleida. Els Bombers van rebre l’avís a
les 10.48 hores al punt quilomètric 7 de la carretera L-702. Fins al
lloc es va traslladar una dotació que va extingir l’incendi al cap de
pocs minuts. També es va declarar un altre incendi de vegetació
a Cervià de les Garrigues.

zona acordonada i va colpejar
una dona i el seu fill. Tots dos
van ser evacuats en ambulància
pel SEM (que ja formava part
del dispositiu de seguretat) per
atendre’ls a Urgències. La mare va ser traslladada en estat

menys greu per possible fractura d’una espatlla i el nen, en
estat lleu. L’alcaldessa, Maria
Sarret, va destacar que els dos
evolucionaven favorablement i
va destacar que finalment tot
va quedar en un “bon ensurt”.
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❘ LLEIDA ❘ Els serveis telefònics
a disposició de víctimes de
violència masclista van atendre més d’una trucada al dia
a les comarques lleidatanes
els quatre primers mesos de
l’any. Segons l’últim informe
publicat per l’Institut Català
de les Dones, el telèfon de la
Generalitat (900 900 120) va
rebre un total de 108 trucades entre els mesos de gener
i abril. Un centenar d’aquestes procedia de poblacions
de Ponent, majoritàriament
de la comarca del Segrià. Les
dones ateses per aquest servei denuncien en un 94 per
cent que pateixen algun tipus
de violència per part de la parella, en gairebé tot els casos
per abusos psicològics i en
un 40 per cent, també físics.
A aquestes trucades s’ha de
sumar les setanta-nou rebudes pel telèfon del ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat (016) des de les comarques de Lleida.
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Pallars

COMARQUES

TREMP
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
LA POBLA DE SEGUR
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
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Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41

ACTIVITATS FLUVIALS

Comença la pesca d’alta muntanya
a mig gas pels elevats cabals
El sector augura que la situació no es normalitzarà fins a mitjans de juny
JOAN SERRA

MARIA MOLINA

❘ LLEIDA ❘ Poca afluència de pescadors ahir en l’inici de la
temporada de pesca de truita
en aigües d’alta muntanya a
causa del mal temps i del fort
cabal que porten els rius per
les pluges i el desglaç. De fet,
segons els tècnics del sector,
la previsió és que la normalitat en la temporada es retardi fins a mitjans de juny per
aquestes circumstàncies ja que
serà quan els rius tornin al curs
habitual a les cotes altes, van
remarcar. No obstant, aquesta
situació, encara que demora la
pesca en condicions, és beneficiosa tant per a la fauna, ja
que els cursos es netegen, com
per a la flora, ja que els llits es
regeneren. Les mateixes fonts
van indicar que la població de
truites és nombrosa perquè les
avingudes afavoreixen un aug-

temporada s’allargarà fins al
2 de setembre en la modalitat
de pesca amb mort i fins al 14
d’octubre en la de sense mort.
Als llacs congelats no es podrà
fer captures fins que el desglaç
es generalitzi. Durant la jornada hi va haver diverses inspeccions d’Agents Rurals (vegeu la
pàgina 17).

Ràfting

Un dels pocs pescadors que ahir van inaugurar la temporada.

ment de la població. Els aficionats van haver d’acontentar-se
ahir amb anar a les zones on la
campanya de pesca va començar fa un mes.
D’altra banda, els pescadors

han sol·licitat la repoblació
amb truites irisades en diversos trams i en punts específics
dels rius pirinencs atenent la
llei de Biodiversitat que va
aprovar el Govern central. La

Al contrari, el bon cabal
dels rius ha animat els esports
d’aventura aqüàtics com el
ràfting a la Pallaresa, ara bé,
tot garantint la seguretat. El
portaveu del sector, Florido
Dolcet, va explicar que cada
dia s’analitzen els cabals dels
rius per definir els trams per
on baixaran les barques. Va
indicar que l’actual nivell del
riu contribueix a la fidelització
dels clients.
GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC

CULTURA GEOLOGIA

Fins a 60 persones en una
ruta geològica al Jussà
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ Més de
mig centenar de persones de
Catalunya i França van participar ahir en la ruta geològica
organitzada pel Geoparc Conca de Tremp-Montsec conjuntament amb el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Aquesta jornada es
va centrar en les formacions
geològiques del Pallars Jussà,

la revolució que van provocar
les primeres hidroelèctriques
de Catalunya a la vall Fosca,
així com l’explotació de minerals com l’urani. Es van fer tres
parades al congost d’Erinyà, a
les mines de Castell i a la presa
de Sallente. La pluja va obligar a finalitzar la ruta al museu hidroelèctric de la Torre
de Capdella.

Els participants a la visita a la presa de Sallente.

Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

EMPRESA

Jornada per
afavorir
l’ocupació
❘ SORT ❘ Sort acollirà demà la
jornada Arrela’t al Sobirà
amb l’objectiu d’afavorir
l’ocupació laboral dels joves. La iniciativa està impulsada per l’Oficina Jove
del Sobirà en el marc del
projecte Leader Odisseu,
el consell i l’ajuntament de
Sort. S’han inscrit quaranta
joves i vint-i-una empreses
que ofereixen en conjunt
més de trenta-cinc ofertes
de treball, algunes de temporada i d’altres per a tot
l’any. Es faran entrevistes
curtes per facilitar el contacte per a una possible
contractació. La iniciativa
es durà a terme a l’Hotel
Pessets de Sort.

INCIDÈNCIES

Terratrèmol
de 2,5 graus
al Jussà
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ Un terratrèmol de magnitud 2,5
graus (Richter) es va registrar divendres a la nit a la
Torre de Capdella, segons
l’Institut Geogràfic Nacional (IGN). El sisme es va
produir a les 23.21 hores a
una profunditat de 12 quilòmetres. Segons l’alcalde, Josep Maria Dalmau, alguns
veïns van notar la tremolor
encara que no es van haver
de lamentar danys materials ni tampoc personals.
Dalmau va indicar que els
veïns ja estan acostumats a
aquests sismes força habituals al Pirineu.
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PATRIMONI ART

Museus oberts de bat a bat

Lleida se suma a la celebració internacional del Dia i la Nit dels Museus, que tindrà lloc divendres
i dissabte que ve || A les tradicionals jornades de portes obertes s’afegeixen també projeccions,
espectacles, xarrades, tallers i fins i tot astronomia, enologia i jocs virtuals
R. BANYERES

Sota el lema “Museus hiperconnectats: nous enfocaments, nous
públics”, divendres i dissabte
que ve, els equipaments museístics de la província de Lleida se
sumaran un any més a la celebració del Dia Internacional dels
Museus (18 de maig) i la Nit Internacional dels Museus (19 de
maig). Amb l’objectiu de donar
a conèixer els fons i seduir el
públic, han preparat una sèrie
d’activitats (vegeu el mapa de la
dreta) que van des de conferències com al Museu de la Conca
Dellà o Aran fins a espectacles
(vegeu el desglossament) o projeccions a la façana de l’estil que
ha previst el Museu de Lleida, a
més de les típiques jornades de
portes obertes. Amb els anys
aquesta iniciativa s’ha convertit
en una oportunitat fantàstica

ENIGMA VIRTUAL

La Xarxa de Museus de
les Terres de Lleida i Aran
han ideat un enigma virtual
que començarà demà
per visitar no només els museus,
sinó els equipaments artístics i
galeries, molts dels quals s’afegeixen també a la iniciativa amb
interessants propostes. Es converteix així en un dels pocs dies
en què les cues són la nota dominant a les entrades d’aquests locals, el públic dels quals gaudeix
de valent tant de les exposicions
com de les activitats preparades
especialment per a l’ocasió.

Repte
En aquest sentit, la Xarxa de
Museus de les Terres de Lleida
i Aran iniciarà demà els actes
de celebració del Dia Internacional dels Museus plantejant
un enigma virtual que, amb el
hashtag #DIMisteri2018 estarà
dirigit als usuaris de les xarxes
socials. Així, en aquest joc ludicocultural, cada museu publicarà unes imatges a les xarxes
informant sobre un fet misteriós
relacionat amb les respectives
col·leccions. A partir d’aquí, els
usuaris hauran de descobrir què
està passant a cada museu i quina connexió s’ha establert entre
els diferents centres.
La Xarxa de Museus està integrada pel Museu de Lleida,
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu,
el Museu Comarcal de Cervera,
el Museu Comarcal de l’Urgell,
el Museu d’Isona i la Conca Dellà, el Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, el Musèu dera
Val d’Aran, el Museu Diocesà
d’Urgell, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i el Museu de
Guissona.

ALGUNES PROPOSTES
PALLARS JUSSÀ

ISONA
Museu de la Conca Dellà. Dia 19:
Jornada de portes obertes. D’11 h
a 14 h i de 17 h a 19 h. Taller de
cal·ligrafia medieval. 12 h Gratuït.
A partir de 8 anys.
Castell de Llordà. Dia 20: Visita
guiada. 12 h.
PALLARS SOBIRÀ

ESTERRI D’ÀNEU
Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
Dia 18: Portes obertes a l’Ecomu·
seu. De 10 h a 14 h i de 17 h a 19.30
hores. Inauguració de l’exposició
Muntanyes a la Prehistòria. L’Arqueologia al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 19
h. Dia 19: Esperanceta hipercon·
nectada: Visita teatralitzada. 20 h.
Entrada: 4,5 € i 7 €.
SEGRIÀ

LLEIDA
Museu de Lleida. Dia 18: Jorna·
da de portes obertes. De 10 h a 14
hores. Dia 19: Portes obertes. De
20 h a 00.00 h (Nit dels Museus).
Projecció Agramuntophitecus so·
bre la façana del Museu, acom·
panyada de música centrada en
l’exposició de Guinovart. A les 22
hores, 22.30 h i 23 h.
Museu Morera. Dia 18: Jornada
de portes obertes. D’11 a 14 h i de
17 h a 20 h. Dia 19: Portes obertes.
De 20 h a 00.00 h (Nit dels mu·
seus). Espectacle Inventarisc: amb
el Col·lectiu Free’t, que basen el
seu treball en la improvisació col·
lectiva. De 20 h a 00.00 hores.
SOLSONÈS

SOLSONA
Museu D. i C. de Solsona. Dia 18:
Jornada de portes obertes. D’11
a 18.30 h. Dia 19: Nova sessió de
jornada de portes obertes. D’11

a 18.30 h. Espectacle de màgia
itinerant pel museu amb l’il·lusio·
nista Pere Rafart. A les 20.30 h i a
les 22 h. Preu: 3 i 2 €. Visita guiada
per descobrir elements del museu
com el Cambril de la Marededeu
del Claustre, Pou de Gel o el Quar·
to dels Gegants, entre d’altres. 19
hores. Preu: 3 i 2 €. Taller de cal·
ligrafia romana. 11 h. Gratuït. Dia
20: Última jornada de portes ober·
tes. D’11 h a 14 h. Nova edició de
la visita guiada per descobrir el
Cambril de la Marededéu, el Pou
de Gel i el Quarto dels Gegants. A
les 17 h.
Museu dera
Val d’Aran

URGELL

LA SEGARRA

TÀRREGA
Museu Comarcal de l’Urgell a
Tàrrega. Del 18 al 20: Jornada de
portes obertes. De 10 h a 14 h i de
19 a 21 h.
AGRAMUNT
Fundació Privada Espai Guinovart. Dia 19: Conferència Guinovart i les constel·lacions del cel
nocturn d’Agramunt. A càrrec de
Ramon Drudis, enginyer, divulga·
dor i socialitzador de la ciència as·
tronòmica. A les 21.45 h.

VIELHA
ESTERRI
D’ÀNEU

Ecomuseu de
les Valls d’Àneu
Museu Diocesà
d’Urgell

Museu de
Conca Dellà
LA SEU
D’URGELL

Castell de
Llordà

Museu D. i C.
de Solsona

ISONA

Museu
Comarcal de
la Noguera

SOLSONA
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LA SEU D’URGELL
Museu Diocesà d’Urgell. Dia 17:
Conferència a càrrec d’Alberto Ve·
lasco. 19 h. Dies 18 i 19: Jornada
de portes obertes. De 10 h a 13.30
hores.
LLEONARD DELSHAMS

El Morera acull actualment l’exposició ‘Inventari general’.

BALAGUER
Museu Comarcal de la Noguera.
Dia 18: Jornada de portes obertes.
D’11.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a
20.00 h.
Centre d’Interpretació de l’Or
del Segre. Dia 18: Jornada de
portes obertes. De 10.00 h a 14.00
hores.

CERVERA
Museu de Cervera. Dia 18: Jorna·
da de portes obertes. D’11 h a 14
hores i de 18 hores a 20 hores.
Casa Duran i Sanpere. Dia 18:
Visita guiada per conèixer els es·
cenaris de la minisèrie Vida privada. A les 17 hores. Inauguració de
l’exposició El Museu és una escola.
Projecte educatiu a la Casa Duran
i Sanpere, a càrrec de Glòria Jové
(pedagoga). A les 20 hores. Dia
19: Visita guiada per l’exposició
El Museu és una escola a càrrec de
l’alumnat de primària i secundària
dels centres educatius de la co·
marca i de la Universitat de Lleida.
Amb música dels estudiants del
Conservatori i Escola de Música
de Cervera. A les 20 hores i a les
22 hores.
GUISSONA
Museu de Guissona. Del 16 al 19:
Jornada de portes obertes. De 10
h a 13.30 h. Dia 19: Fusió entre as·
tronomia i enologia amb l’activitat
Com era el cel dels romans? Astronomia & Enologia. Un planetari
per mirar el cel, vins d’àmfores, ta·
pes d’inspiració romana i música
formaran el quartet perfecte per
mirar el cel dels déus romans. A les
19.30 h (sessió infantil) i a les 21 h.
A les 22 h, tast de vins.
ARAN

VIELHA
Museu dera Val d’Aran. Dia 18:
Conferència Els dinosaures del Pirineu, els últims d’Europa, a càrrec
del doctor Àngel Galobart, direc·
tor del Museu de la Conca Dellà i
Dinosfera. A les 20 h. Taller famili·
ar Fem de paleontòlegs! amb Fran·
cina Pubill i Anna Vallès, membres
del Museu de la Conca Dellà. 18
hores. Dies 18 i 19: Jornada de
portes obertes. De 10 h a 13 h i de
17 h a 20 h.

El Col·lectiu Free’t presentarà
‘Inventarisc’ al Museu Morera
n El Museu d’Art Jaume Morera de Lleida acollirà dissabte que ve, dia 19, una de les
propostes curioses de la Nit
dels Museus. Es tracta de l’espectacle Inventarisc creat especialment per a l’ocasió pel
Col·lectiu Free’t relacionant-lo
amb l’exposició que acull actualment l’equipament, Inventari general. Així, aquest grup
d’artistes multidisciplinari interpretarà Inventarisc cada
trenta minuts, amb dos intervencions centrals a les 21.00

hores i a les 22.30 hores, en
les quals ballaran, tocaran,
riuran, cantaran, cridaran i,
en definitiva, interaccionaran
amb els quadres de la primera
planta del Morera.
El Col·lectiu Free’t, amb artistes procedents de diferents
disciplines, basa el seu treball
en la improvisació col·lectiva
i la interacció entre diversos
llenguatges creatius. És un dels
grups residents de l’Auditori
i compta amb una quinzena
d’integrants.

