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LA DIADA 11-S ACTES INSTITUCIONALS A LLEIDA

LA CELEBRACIÓ de la Diada 
Nacional de Catalunya d’en-
guany serà diferent, serà fins i 
tot  “estranya” i difícil de gau-
dir, perquè vivim un moment 
d’excepcionalitat política i so-
cial, amb persones a la presó i 
a l’exili. Uns líders civils i po-
lítics que fa pràcticament un 
any que es troben privats de 
llibertat i lluny del nostre país 
per haver-se compromès amb 
la democràcia i la llibertat, amb 
totes les seves conseqüències. 

I tampoc podem oblidar-nos 
de tots els alcaldes i alcaldes-
ses que es troben a hores d’ara 
imputats per haver escoltat el 
poble. 

Cal, doncs, que no els obli-
dem, que no normalitzem 
aquesta situació abusiva i de 
privació de les llibertats bàsi-
ques i fonamentals. És per això 
que a alguns els molesten els 
llaços grocs, perquè els recor-
den, i ens recorden a tots, la 
profunda injustícia que estem 
patint. El llaç groc visualitza els 
excessos d’un Estat espanyol 
que vol resoldre un repte polític 
a cops de porra, presó i exili. 

Però el nostre ideal d’una 
Catalunya plena i sobirana, 
democràtica i equilibrada terri-
torialment, ni s’esborra ni s’eli-
mina. En aquest sentit, des del 

PDeCAT ens volem fer nostra 
la crida que va fer el president 
Torra aquest 4 de setembre, en 
què ens animava a participar a 
la marxa pels drets civils, so-
cials i nacionals de Catalunya, 
una marxa de ciutadans que 
prenen la determinació lliure 
de ser poble, de forma àmplia, 
diversa i transversal. 

Perquè som sabedors que 
la nostra és una reivindicació 
justa, és imprescindible fer-ho 
com més junts millor. Oberts 
sempre al diàleg franc i sincer, 
i determinats a decidir col·lec-
tivament allò que ens afecta a 
tots. Perquè tot el que hem fet 
i tot el que farem és a favor de 
la gent i en contra de ningú. 

Av u i ,  Onze de Setem-
bre, i cada dia de l’any, visca 
Catalunya!

ROSA PUJOL I ESTEVE
ALCALDESSA D’AITONA, 
PORTAVEU DEL GRUP PDECAT 
A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
I MEMBRE EXECUTIVA DE 
LA VEGUERIA DE LLEIDA 

Catalunya, un poble en marxa

“El conflicte es resoldrà tan 
sols amb negociació política”
Reñé veu aquesta Diada “excepcional” per la situació dels 
independentistes presos o a l’exili || Convida a plantar cara

Reñé i representants dels grups de la Diputació, tret de CUP, PP i Cs, a l’ofrena ahir.

E. FARNELL

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ El president de la Di-
putació, Joan Reñé, va dema-
nar ahir durant la celebració 
de l’acte institucional de cele-
bració de la Diada Nacional de 
Catalunya que el clam d’avui 
ha de ser unànime per exigir a 
l’Estat que “tingui la capacitat 
de resoldre un conflicte que 
és real i que existeix, que és la 
relació entre Catalunya i Espa-
nya, i que només es resoldrà si 
es fa amb un criteri de negoci-
ació política”. Reñé va apun-
tar que la Diada d’aquest any 
té “un caràcter absolutament 
excepcional” per la situació 
dels líders independentistes a 
la presó o exiliats. Va destacar 

que més enllà de reivindicar 
l’essència de país, aquesta ce-
lebració “és una oportunitat 
perquè el país planti cara a la 
situació d’injustícia i de dèficit 
democràtic”. Durant el discurs 
institucional al qual van assis-
tir representants de diferents 
grups de la corporació tret de la 
CUP, Ciutadans i PP, va apun-
tar que l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució a Cata-
lunya va ser “un cop d’Estat 
encobert, l’atemptat instituci-
onalitzat més greu dels últims 
anys”.

Reñé va posar en relleu el 
paper dels ajuntaments, con-
sells i diputacions que “van 
saber minimitzar els efectes 

de l’aplicació de l’article 155 
sostenint els serveis als ciuta-
dans”. La celebració va comp-
tar amb una ofrena floral amb 
la participació dels represen-
tants dels grups polítics, dipu-
tats i alcaldes. L’esdeveniment 
es va dur a terme a davant de 
la porta del Pont dels Bernats 
del Turó de la Seu Vella i va 
finalitzar amb la interpretació 
i el cant d’Els Segadors.

La Marxa de Torxes  
de Lleida ciutat va 
reunir més d’un miler 
de participants.

La primera Diada 
del Govern al 
Pirineu reclama 
la vegueria
Se celebrarà cada any 
en un poble diferent
❘ ISONA I CONCA DELLÀ ❘ Isona va aco-
llir ahir el primer acte institu-
cional amb motiu de la Diada 
que la Generalitat organitza en 
l’àmbit del Pirineu, una cosa que 
preveu repetir en els pròxims 
anys en una localitat diferent 
en cada ocasió. Així ho va ex-
plicar la delegada del Govern al 
Pirineu, Rosa Amorós, que va 
defensar el sistema d’organitza-
ció territorial en vegueries i el 
seu desplegament a les comar-
ques de muntanya.

“Nosaltres ens sentim ve-
gueria i hem d’explicar-ho a 
tothom”, va afirmar Amorós, 
que va apuntar que “necessitem 
una nova manera de fer política, 
de proximitat i amb polítics que 
sàpiguen el que necessitem”, 
una cosa que “es farà des de la 
vegueria”. En aquest sentit, va 
recordar la necessitat d’infraes-
tructures i de “fixar gent” a les 
comarques del Pirineu potenci-
ant l’activitat econòmica.

El primer acte institucional de la Generalitat amb motiu de l’Onze de Setembre al Pirineu es va celebrar ahir a Isona.

Així mateix, Amorós va fer 
una crida a participar avui en 
la gran manifestació per la in-
dependència de Catalunya a la 
Diagonal de Barcelona i va re-
cordar els líders independentis-
tes a la presó i a l’estranger. “No 
desistirem fins a aconseguir la 
seua llibertat”, va recalcar. “És 

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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LA DIADA 11-S TORXES
ÒSCAR MIRÓN JOAN GÓMEZ

Uns 300 participants a la Marxa de Torxes de Mollerussa.

SEGRE TÀRREGA

La Marxa convocada a Tàrrega va reunir unes 400 persones.

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ Centenars de lleidatans 
van participar ahir en la Marxa 
de les Torxes des del convent 
del Roser fins a la Seu Vella en 
el que s’ha convertit en un dels 
actes més multitudinaris pre-
vis a la Diada a la ciutat. Ni la 
pluja ni l’itinerari costerut que 
surt del carrer Cavallers no van 
desanimar les aproximadament 
1.200 persones, segons la Guàr-
dia Urbana, que van encendre 
les seues torxes i van recórrer 
els poc més de 500 metres que 
separen aquests dos símbols de 
la resistència del poble lleidatà 
davant la invasió de les tropes 

borbòniques per la guerra de 
Successió. La marxa avança-
va amb els típics càntics d’“in- 
inde-independència” o “visca 
Catalunya lliure”, amenitzats 
amb el ritme de les gralles i els 
tambors que van escortar les 
múltiples pancartes, banderes 
i torxes del recorregut. No hi 
van faltar les reivindicacions 
per demanar la llibertat dels 
polítics independentistes pre-
sos i exiliats i la pluja va obligar 
més d’un a improvisar paraigua 
o impermeables amb jaquetes, 
diaris i fins i tot fanalets disse-
nyats per a l’ocasió. Una vegada 
la marxa va arribar a les portes 

de la Seu Vella, es va llegir un 
manifest a càrrec de l’antropò-
loga Patricia Rocha i del cirur-
già Joan Viñas, exrector de la 
Universitat de Lleida i Creu de 
Sant Jordi, que van reivindicar 
“el mandat obtingut l’1 d’octu-
bre per fer efectiva la repúbli-
ca” i van animar els assistents a 

continuar lluitant i reivindicant 
les llibertats del poble català. 
L’acte el van tancar els Cantai-
res de Ponent, que cada dilluns 
es donen cita a la Paeria, amb 
algunes de les seues versions i 
amb Els Segadors.

D’altra banda, més d’un mi-
ler de persones van participar 
ahir a la nit en les Marxes de 
Torxes convocades en diferents 
municipis de les comarques de 
Lleida. Així, la marxa de Tàrre-
ga en va reunir unes 400; per la 
seua part, 300 van anar a les de 
Mollerussa. N’hi va haver més 
de dos-centes a les de Cervera 
i Guissona (vegeu la pàgina 10).

Torxes molles i molt reivindicatives
Més d’un miler de persones participen en la marxa que es va fer a Lleida || Els convocants 
animen els assistents a “continuar amb la lluita per les llibertats del poble català”

COMARQUES DE LLEIDA
Les Marxes de Torxes en 
diferents municipis de 
Lleida van reunir també 
més de mil participants

AJUNTAMENT DE BALAGUER

L’acte institucional de la Noguera a l’església de Santa Maria de Balaguer.

“Jordi Cuixart va presidir aquest acte a 
Balaguer fa 3 anys i ara està a la presó”
❘ BALAGUER ❘ L’acte institucional 
de l’Onze de Setembre a la No-
guera va recordar els líders in-
dependentistes a la presó i a 
l’estranger, i en especial Jordi 
Cuixart. L’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, va recordar que Cuixart 
va presidir l’acte de la Diada a 

la capital de la Noguera fa tres 
anys i ara està empresonat. La 
celebració va tenir lloc a l’es-
glésia de Santa Maria i es va 
emmarcar en l’Any Pompeu 
Fabra. Va incloure la lectura 
d’escrits de Fabra i un discurs 
del filòleg Jordi Ginebra (ERC). 

També hi va intervenir la pre-
sidenta del consell, Concepció 
Cañadell, que va instar a seguir 
el camí cap a la república ini-
ciat fa un any. L’ajuntament de 
Balaguer i l’ens comarcal van 
ser els encarregats d’organitzar 
aquest acte.

ACN

El primer acte institucional de la Generalitat amb motiu de l’Onze de Setembre al Pirineu es va celebrar ahir a Isona.

el nostre objectiu principal”, va 
afegir.

La celebració va comptar 
amb la presència de la conse-
llera de Justícia, la lleidatana 
Ester Capella, que va reivindi-
car “la llibertat, el diàleg i la 
democràcia”. Representants ins-
titucionals i de partits polítics 

van fer una ofrena floral al mo-
nument dedicat a les persones 
del municipi que han treballat 
per la llibertat de Catalunya al 
llarg de la història. El primer 
acte institucional del Govern 
al Pirineu va finalitzar, com és 
tradicional, amb el cant d’Els 
Segadors.
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Prop de 160.000 euros per reformar
el consultori mèdic de Tuixén

p. 21
Moció a Fraga contra els talls
d’internet en trenta empreses

p. 22

El recuperat cine de Cervera el primer dia de projeccions, amb un centenar d’espectadors.

JORDI PRAT

H.C.
❘ MOLLERUSSA ❘ Mollerussa recu-
perarà aquesta pròxima tardor 
la programació estable de cine  
després del tancament de les sa-
les del Circuit Urgellenc el maig 
del 2014. L’ajuntament preveu 
rebre pròximament una ajuda 
de la Generalitat d’uns 54.000 
euros per adequar com a cine la 
sala d’actes del Centre Cultural, 
que té capacitat per a dos-centes 
butaques. Preguntat per aquest 
diari, l’alcalde, Marc Solsona, va 
confirmar aquest extrem i va 
afegir que, de moment, el con-
sistori ha rebut la confirmació 
verbal dels ajuts per a la reforma 
de la sala, l’adequació de la pan-
talla i el sistema de so i la com-
pra del projector digital. Durant 
aquest mes el consistori confia 
a abordar el tràmit de contrac-
tació dels treballs d’adequació 
amb l’objectiu que la sala obri 
abans de l’hivern.

El Centre Cultural ja ha estat 
l’escenari de projeccions espo-
ràdiques de pel·lícules des del 
2016 passat fruit dels acords 
entre el consistori i el Circuit 
Urgellenc.

Any de reestrenes
La capital del Pla d’Urgell se 

sumarà d’aquesta forma a la re-
cuperació d’altres sales aquest 
mateix any com la del cine Kur-
saal de Penelles, tancat el 2004, 
que va restablir les seues projec-
cions amb magnificència des-
prés de la visita del programa 
de televisió Volando voy, que 
va contribuir a la restauració 
de l’equipament.

Mollerussa recupera la programació de cine 
estable al Centre Cultural després de 4 anys
Preveu adequar en les properes setmanes la sala d’actes de l’equipament, amb capacitat per a 200 
butaques || Espera una subvenció de 54.000 euros de la Generalitat per al projector i l’espai

CULTURA CINE

Va succeir al maig, i l’1 de se-
tembre passat se li va sumar la 
recuperació de les projeccions 
a Cervera, ara, al Gran Teatre 
de la Passió. La sala del Casal 
de la ciutat havia tancat també 

el maig del 2014. Les reestre-
nes d’aquest any succeeixen cinc 
anys després que el procés de 
digitalització de les sales aca-
bés amb bona part dels cines. 
Com a exemple, entre els anys 
2007 i 2017 van tancar a Lleida 
una desena de cines i gairebé 
la meitat de les seixanta sales 
d’exhibició que hi havia.

L’any passat les comarques 
lleidatanes comptaven amb ca-
torze cines i trenta-cinc sales, 
de les quals setze estan concen-
trades als cines JCA d’Alpicat.

La pèrdua de públic i la caigu-
da d’ingressos a taquilla han fet 
difícil que els cines poguessin 
afrontar la digitalització de les 
sales, que costa com a mínim 
50.000 euros. 

Per aquesta raó, la conse-
lleria de Cultura ha obert lí-
nies de subvenció per facilitar 
la recuperació dels centres de 
projecció. De forma discreta 
s’ha anat fent en algunes loca-
litats. Mollerussa ho farà ara de 
forma estable i en les properes 
setmanes.

CRISI
La digitalització del cine va 
contribuir al tancament 
d’una trentena de sales a 
Lleida entre 2007 i 2017

Servei alternatiu de bus 
entre Balaguer i la Pobla

TRANSPORT TREN

❘ LLEIDA ❘ Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) 
oferirà demà un servei d’auto-
bús alternatiu al tren entre les 
estacions de Balaguer i la Pobla 
de Segur, pel manteniment d’un 
dels dos combois de la línia. Per 
tal de garantir la mobilitat dels 
passatgers, FGC posarà a dis-
posició dels usuaris un servei 
d’autobús que pararà a totes les 
estacions de recorregut entre 
Balaguer i la Pobla de Segur. No 
obstant, les estacions de Gerb, 

Sant Llorenç de Montgai, Vila-
nova de la Sal i Santa Linya el 
servei alternatiu per carretera 
es farà sota demanda dels usu-
aris. Així mateix, en el trajecte 
entre les estacions de Lleida-Pi-
rineus i Balaguer el servei de 
tren serà l’habitual encara que 
es veurà substituït per un ser-
vei d’autobús, les circulacions 
amb sortida de Lleida-Pirineus 
a les 05.25 hores i el tren amb 
sortida de la Pobla de Segur a 
les 19.30 hores.

LES CLAUS

Crisi del sector
z  El procés de digitalització 
de les sales de cine va abocar 
el 2013 al tancament de mol-
tes d’aquestes. Això ha derivat 
que en una dècada, entre 2007 
i 2017, les comarques de Lleida 
hagin perdut 10 cines i unes 30 
sales.

Lleugera recuperació
z Cinc anys després, algunes 
localitats reprenen les projec-
cions. Aquest any cal destacar 
els casos de Penelles, on el cine    
Kursaal va reobrir ajudat per un 
programa de televisió, i de Cer-
vera, que l’1 de setembre pas-
sat va recuperar la programació 
estable. Ben aviat se’ls unirà 
Mollerussa.

Comarques del pla
z Després del Segrià, l’Urgell 
és una de les comarques amb 
més cines (Tàrrega, Agramunt, 
Bellpuig, Tornabous i Maldà). 
A la Noguera, Balaguer també 
compta amb programació esta-
ble a la sala d’actes de l’ajunta-
ment. En la majoria dels casos, 
la gestió de les projeccions va a 
càrrec del Circuit Urgellenc.

Cine al Pirineu
z La Seu té els cines Guiu; Viel-
ha amb Era Audiovisuau; Tremp, 
amb la Lira (actualment sense 
projeccions) i Solsona amb el 
París, que reprèn l’activitat el 
proper dia 14.

Projecte per pavimentar un carrer a Alcoletge
❘ ALCOLETGE ❘ L’ajuntament d’Alcoletge ha aprovat un projecte 
d’urbanització per al carrer Miralbó que preveu pavimentar 
les voreres i un aparcament, i un altre per rehabilitar el camí 
del Tossal de l’Agustinet.

Andorra inicia el curs i Tolva tanca l’escola
❘ LLEIDA ❘ Andorra va iniciar ahir el curs escolar amb 11.000 
alumnes en els tres sistemes educatius del Principat. D’al-
tra banda, a la Ribagorça aragonesa, l’any lectiu comença 
amb el tancament del col·legi de Tolva, segons va publicar 
el Heraldo de Aragón.

Projectes d’enllumenat públic als Plans de Sió
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament dels Plans de Sió tramita dos projectes 
per renovar l’enllumenat públic que sumen més de 860.000 
euros.

Torrefarrera millora  
un dels seus camins 
més transitats

OBRES

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de 
Torrefarrera ha fet millores al 
Camí de Marimunt, que comu-
nica amb la ciutat de Lleida i és 
un dels més transitats del mu-
nicipi. L’actuació, que ha tin-
gut un cost de 21.000 euros, ha 
inclòs ampliar les cunetes per 
millorar la seguretat, reforçar 
les canonades al subsòl, renovar 
la conducció de clavegueram 
de la urbanització del Tossal i 
reformar la xarxa de regadiu 
de les finques limítrofes amb 
aquest camí.
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Tallat un carril de l’N-240 per roques  
a prop de Vinaixa i nova allau a Aran

CARRETERES INCIDÈNCIES

Retirada de roques dissabte a Bagergue, on van tornar a caure diumenge a la nit.

EMD BAGERGUE

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Un despreniment de ro-
ques sobre la calçada l’N-240 a 
Vimbodí, a prop del límit pro-
vincial amb Lleida, va obligar 
ahir a donar pas alternatiu als 
vehicles des de les 7.45 fins a 
les 9.30 hores. Això va provo-

car retencions en aquest tram, 
inclòs a la desviació obligatòria 
de camions a l’AP-2. Un altre 
despreniment al barranc de 
Mau Pas, a Naut Aran, va ta-
llar dijous la pista d’accés a la 
Ribera de Bagergue i la zona de 
Liat. La van netejar dissabte, 

però una altra allau va tornar 
a tallar-la diumenge. Així ma-
teix, el consistori de Soriguera 
va demanar celeritat al Parc de 
l’Alt Pirineu per reobrir el camí 
del santuari d’Arboló, que ha 
suspès tres misses (vegeu SE-
GRE d’ahir).

Els Agents Rurals i els pastors busquen els gossos.

FAUNA RESERVA DE BOUMORT

❘ TREMP ❘ Un grup d’entre dos 
i tres gossos van atacar el 
cap de setmana en dos oca-
sions un ramat agrupat per 
dos pastors de sis-cents ove-
lles que pasturaven a la Re-
serva Nacional de Caça de 
Boumort. Segons els Agents 
Rurals, el primer atac es va 
produir dissabte i diumen-
ge hi va haver un segon atac 
al mateix ramat que va pro-
vocar la mort d’una ovella 
a mossegades i en va deixar 
altres de ferides, també per 
mossegades. Els Agents Ru-

rals, al costat de pastors afec-
tats, es van desplegar a la zo-
na per mirar de localitzar els 
gossos atacants i van instal-
lar-hi una caixa trampa per 
intentar capturar-los. No se 
sap la procedència d’aquests 
animals i no es descarta que 
siguin gossos assilvestrats o 
que s’hagin escapat d’algun 
nucli de població i fins i tot 
que siguin de turistes. Es creu 
que són gossos de caça o pas-
tors. Els Agents Rurals van 
ajudar a agrupar el ramat, 
que s’havia disgregat.

Investiguen l’atac de tres 
gossos a 600 ovelles

AGENTS RURALS
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Djokovic guanya l’Open 
USA i atrapa Pete Sampras
Iguala els 14 títols de Grand Slam del nord-americà || Multen Serena 
Williams amb 17.000 dòlars per titllar de “lladre” el jutge de cadira

AGÈNCIES
❘ NOVA YORK ❘ El tenista serbi No-
vak Djokovic va vèncer ahir 
per 6-3, 7-6 (4) i 6-3 l’argentí 
Juan Martín del Potro per em-
portar-se per tercera vegada  
el US Open, l’últim gran de la 
temporada i catorzè en el seu 
palmarès, amb la qual cosa 
iguala el tercer del rànquing 
històric, el nord-americà Pete 
Sampras. El de Belgrad es va 
apuntar el segon Grand Slam 
de l’any després del que va gua-
nyar el juliol passat a Wimble-

don. Per al serbi són ja cartor-
ze, els mateixos que va firmar 
Sampras quan va guanyar per 
últim cop a Nova York abans 
que es retirés aquell 2002. Ro-
ger Federer lidera el rànquing 
amb vint títols, seguit per Rafa 
Nadal, amb disset.

D’altra banda, els organitza-
dors de l’Open USA han multat 
Serena Williams per cometre 
tres violacions del codi de con-
ducta durant la final femenina 
que va perdre dissabte davant 
de la japonesa Naomi Osaka 

per 6-2 i 6-4. Williams va ser 
sancionada en el segon set pel 
jutge de cadira, el portuguès 
Carlos Ramos, per rebre ajuda 
des de la llotja del seu entre-
nador, Patrick Mouratoglou, 
trencar la raqueta contra terra 
i abús verbal a l’acusar-lo de 
“lladre”. La nord-americana 
va dir després que les sancions 
van ser “sexistes”, afirmació 
que va rebre el suport de la 
WTA, mentre que Djokovic va 
negar que hi hagués distincions 
entre jugadores i jugadors.

El jugador serbi aixeca el trofeu de l’Obert dels Estats Units que va guanyar davant de Del Potro.

EFE

PIX MOTORR

Victòria lleidatana a la Copa Catalana de promovelocitat d’Alcarràs
❘  ALCARR ÀS ❘  El jove pi lot de 
Tremp Iu Silva s’ha proclamat 
campió de la primera edició 
de la PromoRACC Elèctrica 
Gasgas. Amb només nou anys, 

Silva va debutar al certamen i 
va guanyar totes les curses de 
la temporada, l’última diumen-
ge passat al Circuit d’Alcarràs, 
al davant de Daniel Vítores, 

que lluitarà per aconseguir el  
subcampionat. Pablo Baiget, 
per la seua banda, també s’ha 
proclamat campió de Catalu-
nya en PromoRacc3.

Doble podi per al Lleides en motocròs
❘  MARTORELLES ❘  La base de 
l’equip lleidatà del Lleides se-
gueix donant bons resultats 
en la modalitat de motocròs. 
Les joves promeses Dídac i 
Aina Arfelis van pujar al po-
di en la quarta prova puntu-

able per a la Lliga Catalana 
de l’especialitat, que es va 
celebrar diumenge passat al 
circuit de Martorelles. Així, 
Aina va finalitzar segona en 
MX50 i Dídac va ser tercer 
en MX65.

Joan Caballer, tercer en Slalom Drift
❘ LLEIDA ❘ Joan Caballer, pilot 
d’Almenar de l’equip FG Per-
formance en la categoria Pro, 
va aconseguir la tercera posi-
ció al Round V de l’Open Sla-
lom Drift, disputat al Circuit 
de Can Padró, una meritò-

ria posició tenint en compte 
els problemes mecànics que 
va haver de salvar durant la 
jornada. El lleidatà manté el 
liderat de la general i depèn 
de si mateix per aconseguir 
el títol de campió.

MIGUEL VILLACAMPA

El president de l’Osca, pregoner
❘ ONTINYENA ❘ Agustín Lasaosa, 
actual president de l’Osca, 
nou equip de Primera divisió, 
i exjugador de la desapare-
guda Unió Eportiva Lleida, 
va ser l’encarregat de fer di-
vendres passat el pregó d’ini-

ci de les festes majors de la 
localitat d’Ontinyena, al Baix 
Cinca. 

Lasaosa, que ha portat el 
club aragonès a Primera, es 
va retirar com a jugador en 
actiu a l’equip lleidatà.

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

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.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.
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.

CASTELLS
I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
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).

EXPOSICIONS I GALERIES

AVUI  RECOMANEM
VISITES

10.00
LLEIDA. MUSEU DE LLEIDA. ENTR. LLIURE.

El Museu, per a tothom
Com tots els primers dimarts de ca-
da mes, el Museu de Lleida obre les 
portes perquè hi accedeixin gratuï-
tament els ciutadans, en una tasca 
de divulgació de les obres que con-
formen del patrimoni.

11.00
LLEIDA. MUSEU D’ART JAUME MORERA.

Visita familiar autoguiada
L’exposició Inventari general permet 
a les famílies descobrir tots els seus 
misteris seguint pistes que comple-
taran el recorregut per la mostra. 
L’activitat es pot realitzar de dimarts 
a dissabte, d’11.00 a 14.00 i de 17.00 
a 20.00 h.

11.00
EL PONT DE SUERT. CENTRE DE FAUNA.

Animals vulnerables
Fins al dia 14 d’aquest mes, es rea-
litzen visites guiades al Centre de 
Fauna de Pont de Suert a les 11.00 
i a les 17.00 hores. Les instal·lacions 
allotgen espècies vulnerables del 
Pirineu com la llúdria, el visó euro-
peu, el tritó del Montseny o el cranc 
de riu autòcton. Reserves al 973 691 
213 / 675 781 875.

13.00
LLEIDA. CENTRE D’ART LA PANERA.

Visita guiada a l’exposició
El Centre d’Art La Panera organitza 
una visita comentada a l’exposició 
Joan Morey. Cos Social a càrrec de 
l’artista. Aquest projecte ha estat 
guanyador de la tercera edició del 
Premi de Videocreació de la Xarxa 
de Centres d’Arts Visuals de Cata-
lunya, Arts Santa Mònica, departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i LOOP Barcelona.

SARDANES

10.30
LA SEU D’URGELL. PL. CATALUNYA.

Ballada de la Diada
La Cobla Vents de Riella actua a la 
Seu d’Urgell en el marc de les balla-
des que organitza l’associació Amics 
de la Sardana aquest any.

12.00
AGRAMUNT. PL. DEL MERCADAL.

Sardanes a Agramunt
Agramunt acull una audició i balla-
da de sardanes a la plaça del Merca-
dal a càrrec de la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt en el marc dels actes de 
la Diada.

ACTIVITATS

11.00
BALAGUER. 5 € ADULTS.

‘Recerca d’or en família’
El Centre d’Interpretació de l’Or del 
Segre organitza una activitat per 
donar a conèixer la història de l’ex-
plotació de l’or al riu Segre a través 
d’una visita guiada i un taller de 
recerca artesanal d’aquest metall a ‘Inventari General’ al Centre d’Art Jaume Morera.

SALA GÒTICA DE L’IEI. LLEIDA. PL. CATEDRAL S/N.

Carles Pujol. 280 anys. Videoinstal·lació que incideix en el temps i 
l’espai, temes fonamentals de l’artista Carles Pujol, que s’ha inspirat en 
el retaule barroc de la sala. Fins al 16 de setembre.

CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA.

Maria Montes. What a shitshow. L’artista Maria Montes s’endinsa en 
el llenguatge i les dites populars. Fins al 30 de setembre.

CENTRI D’ART LA PANERA. LLEIDA.

Joan Morey. Cos Social. Proposta audiovisual que examina la cons-
trucció social del cos en la cultura contemporània occidental. Fins al 
30 de setembre.

FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge 
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.

LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de per-
sones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de 
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.

MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges anti-
gues de l’arxiu Izard, que mostren com es va transportar, fa cent anys, 
el material fins a les centrals. Fins al 31 de desembre.

MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA.

Alba. Mostra d’una col·lecció d’indumentària litúrgica que recorre 400 
anys d’història al territori. Fins al 28 de febrer.

Els focs artificials 
clausuraran la festa 
major de Tremp

la zona dels safarejos. Les sessions 
estan programades a les 11.00 h, 
12.00 h i 13.00 h per un preu de 5 
euros, els adults, i 2 € els menors de 
16 anys.

FESTES

10.00
GUISSONA. CAMP DE TIR LES PLETES.

Tir al plat de festa major
Guissona organitza una tirada al 
plat de festa major a partir de les 
10.00 hores al camp de tir de Les 
Pletes, una de les activitats que 
clausuren la festa major.

11.00
SOLSONA. PASSEIG DEL PARE CLARET.

Últim dia de festa major
La capital del Solsonès acomiada la 
festa major amb castells d’inflables. 
La proposta va dirigida als més pe-
tits de la casa. L’activitat finalitza a 
les 14.00 h.

ACTES POPULARS

11.00
LLADURS.

Segona tractorada
Lladurs acull la segona tractorada 
popular. A les 12.00 h, tindrà lloc la 
benedicció dels tractors a la parrò-
quia de Santa Maria. La passejada 
continuarà fins al Cap del Pla, on 
els interessats podran dinar. Preu 
menú: 15 €.

14.00
ST. LLORENÇ MORUNYS. PL. DE LES ERES. 6 €

Arrossada popular
En el marc de la Diada, Sant Llorenç 
de Morunys celebra una arrossada 
popular a la plaça de les Eres. Els 
tiquets es podran adquirir una hora 
abans del dinar i tenen un preu de 
6 euros.

EXPOSICIONS

17.00
LA SEU D’URGELL. SALA LA CUINA.

‘Desemboscant’
Fins al pròxim dia 29 de setembre, 
i en el marc del VII cicle d’Art Con-
temporani de la Seu, s’exposa la 
mostra Desemboscant, de Martí Bo-
ada, que es proposa, com a objectiu 
prioritari, retre homenatge al bosc. 
Naix des de la completa fascinació 
que l’autor sent davant del bosc, 
i està complementada pel pensa-
ment del mestre Margalef, que asse-
gurava que per entendre un bosc la 
ciència és insuficient, i és necessari, 
com a mínim, mirar-lo amb els ulls 
d’un poeta.

12.00
TREMP.

Tremp celebra l’últim dia de festa ma-
jor. A les12.00 hores, tindrà lloc una ba-
llada de sardanes a càrrec de la Cobla 
de Bellpuig a la plaça de Francesc Pu-
jol. A continuació, la cercavila Rum Rum 
Trastocars amb Xip Xap. La sortida serà 
a la plaça de la Creu. Des de les 17.00, 
tots els interessats podran jugar a tenis 
taula al pavelló del Juncar. A les19.00 
hores, el grup Crystal Quintet actuarà 
i per clausurar les festes, focs artificials 
a mà de Pirotècnia Oscense a l’estació 
de tren.

Acte inaugural de les celebracions de l’any passat.
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