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Una nova esllavissada
a Senterada afecta una
central hidroelèctrica

Licors Portet
innova i crea
perles de
ratafia

El despreniment provoca un esvoranc que dóna
accés a una canonada subterrània del complex
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Els fets van passar dissabte
passat i els Agents Rurals
van abalisar la zona, avisar
a l’empresa propietària
i a l’Institut Català de
Geologia.
Senterada
ACN
Una esllavissada al municipi
de Senterada (Pallars Jussà) ha
afectat una zona arbrada (alzines i boixos) al vessant de la
muntanya i la canonada soterrada de la central hidroelèctrica de la Pobla de Segur. Es tracta

d’una zona poc concorreguda de
la muntanya però l’esllavissada
va provocar un esvoranc perillós per a persones i animals, ja
que dóna accés a l’interior de
la canonada on circula una gran
quantitat d’aigua que transcorre
soterrada durant uns deu quilòmetres.
Els fets van passar dissabte
dia 10 i els Agents Rurals van
abalisar la zona i avisar a l’empresa propietària i a l’Institut
Català de Geologia. En total es
van desprendre uns 15 metres
cúbics de blocs de roques.

El Talladell convoca una
junta de l’EMD per elegir
el seu nou president
L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d’El Talladell, població del terme de Tàrrega, ha
convocat per al proper divendres
16 de novembre (9 vespre, Espai
Molí) una junta extraordinària
en què es preveu efectuar el relleu en la presidència de l’ens. La
convocatòria es produeix després
que Francesc Rodríguez, presi-

dent de l’EMD des de l’any 2015,
presentés la setmana passada la
seva dimissió al càrrec. En el decurs de la sessió, s’assabentarà
la junta sobre aquesta dimissió
i, segons fixa la normativa de règim local, es procedirà a elegir un
nou president o presidenta d’entre els vocals actuals. L’elecció es
farà per votació directa dels cinc
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vocals. Habitualment la junta de
l’EMD és formada per un president i sis vocals però es dona el
cas que un vocal substitut encara no ha tingut ocasió de prendre
possessió del càrrec.
En la mateixa sessió extraordinària de divendres, és previst
que la persona elegida com a president o presidenta prengui possessió del seu càrrec. L’alcaldessa
de Tàrrega, Rosa Maria Perelló,
ha expressat el desig que l’EMD
d’El Talladell recuperi així la normalitat en el seu funcionament
quotidià tan aviat com sigui possible.

La Cambra de Comerç acull
una jornada sobre les novetats
legislatives en matèria d’ITV
L’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció va realitzar dijous una jornada a la Cambra de
Comerç de Lleida respecte a les
novetats legislatives en matèria
d’ITV i els distintius mediambientals de la DGT. En aquesta
ocasió el desenvolupament es
va fer primer explicant el director Applus Iteuve Lleida, Antoni

La DO Costers del Segre
triomfa amb els seus vins a
la ciutat de Barcelona
La Denominació d’Origen Costers
del Segre, amb la col.laboració
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, va presentar
ahir la seva nova imatge a Barcelona en una mostra de vins.
23 cellers, més de 100 vins i 300
assistents es van aplegar ahir a la
tarda a la Sala Casa Capell de Barcelona, on públic professional del
món de la restauració, somme-

liers, directors de compra, distribuïdors, premsa especialitzada i
generalista van tastar els vins més
representatius de la DO de la mà
dels seus elaboradors.
Durant l’esdeveniment, es va
realitzar un tast exclusiu, dirigit
per Meritxell Falgueras -reputada
escriptora i sommelier- i Raül Bobet -director i enòleg de Castell
d’Encús-.

L’empresa Licors Portet de la
Pobla de Segur (Pallars Jussà)
ha fet un pas més en l’elaboració de ratafia i n’ha creat perles. Es tracta de petites esferes
de ratafia embolcallades amb
algues brunes. Àngel Portet,
responsable de Licors Portet,
va explicar ahir que és una iniciativa innovadora feta amb la
ratafia tradicional que porten
més de 60 anys elaborant. La
proposta de perles de ratafia
ofereix una autèntica explosió
a la boca que és pot maridar
amb postres dolços, formatges
o carns. Portet va dir que no coneix cap iniciativa similar amb
ratafia però sí amb altres licors
com vins dolços.
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Font, les novetats legislatives en
materia d’ITV, donat que des de
la publicació del nou decret que
regula les Inspeccions Tècniques
de Vehicles (ITV) hi ha importants novetats al respecte per la
implantació del diagnòstic per
l’OBD a les inspeccions, entre
altres. Després es van tractar els
distintius mediambientals.
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AGENDA
‘Gent Jazz’

ACTIVITATS

Aquesta exposició ens mostra la
mirada d’Albert Nel·lo sobre algunes figures importants del jazz
dels nostres dies, tant internacionals com de casa nostra.
Lloc: Cafè del Teatre. Fins al 30 de
novembre.

‘Oberts a la salut’
Conferència Com gestionar saludablement les xarxes socials del
nostre negoci, amb la periodista
Laura Estadella.
Lloc: Federació Comerç Lleida.
15.30 hores.

‘Bombolles’

Diccionari pallarès

Exposició de l’artista Joan Gil amb
una trentena de fotografies que
mostren la seva tècnica.
Lloc: Local social Jaume I. Fins al
30 de Novembre.

Presentació del Diccionari pallarès, d’Isaac Beà i il·lustrat per Sebastià Jordà.
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida.
19.00 hores.

Ermengol

‘Els secrets de la veu’
Inici del cicle de conferències
amb La veu a l’oratori, amb el
contratenor Jordi Domènec.
Lloc: CaixaForum Lleida. 18.00
hores.

‘Un paisatge de 130
milions d’anys’
Conferència Per terra, aigua i aire: els artròpodes de les calcàries
lacustres del Montsec, a càrrec de
Xavier Delclós.
Lloc: Aula Magna de l’IEI. 19.30
hores.

Any Fabra
Conferència Any Fabra: El miracle
de la ce trencada, amb el periodista i escriptor Genís Sinca.
Lloc: Biblioteca Marquès d’Olivart. Les Borges Blanques. 18.30
hores.

EXPOSICIONS
‘Ricard Viñes en
concert’
La mostra exhibeix 15 cartells de
recitals oferts pel pianista a la Salle Érard de París.
Lloc: Sala Montsuar, IEI, Lleida.
Fins al 18 de novembre.

‘Seqüència
Editorial II’
Conjunt de les quatre darreres
publicacions editades per Miquel
Cañellas, Pablo Lerma, Pol Masip
i Guillem S. Arquer.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins
al 24 de febrer.

‘Els marges’
L’exposició col·lectiva Els marges.
Produccions afectives, polítiques i
estètiques des de dins i fora d’un
territori, ofereix una part de l’Ar-

Exposició de les vinyetes més canyeres publicades a La Mañana
de l’il·lustrador Paco Ermengol
sobre el procés.
Lloc: Lo Carreró de Montgai. Fins
al 20 de novembre.

Quatre sales lleidatanes projecten en directe
‘La Bayadère’, amb el Royal Ballet de Londres
JCA Alpicat i el Teatre Principal a Lleida, Cinemes Guiu a la Seu d’Urgell i l’Espai
Cultural La Lira de Tremp són les quatre sales lleidatanes que avui, a partir de les
20.15 hores, projectaran en directe des del Covent Garden de Londres, el clàssic
rus ‘La Bayadère’, amb el Royal Ballet.
xiu Javelina.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins
al 6 de gener.

‘Sons d’aigua’
El músic Pau Elias realitza una
instal·lació sonora amb ampolles
d’aigua de diferents textures, colors i sons.
Lloc: Espai MiniPanera. Fins al 24
de febrer.

‘Guinovart Íntim’
La mostra Guinovart Íntim. Caps,
retrats i autoretrats permet descobrir un Guinovart més directe.
Lloc: Espai Guinovart, Agramunt.
Fins al 2 de febrer.

‘La Mediterrània del
segle XX’
Viatge pel convuls segle XX a la
regió mediterrània a través del
document fotogràfic de l’arxiu
d’imatges de l’Agència EFE.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 9
de desembre.

‘Paleontologia de les
terres de Lleida’
Mostra que recull les peces més
destacades recollides en els dar-

rers 40 anys per la secció de Geopaleontologia de l’IEI.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins

al 27 de gener.

‘Movies’
La mostra de l’artista visual i promotor cultural lleidatà, Albert
Bayona, consta de fragments de
pel·lícules no utilitzats que empra per compondre la seva obra
mitjançant la recreació de noves
situacions.
Lloc: Fundació Marguerida Montferrato, Balaguer. Fins al 15 de
desembre.

‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició que reuneix algunes de
les obres més representatives de
l’artista colombià. En la seva obra,
Oscar Muñoz recorre a tècniques
innovadores i diverses
Lloc: Museu de la Fundació Sorigué. Fins al desembre.

‘Black & White’
Exposició que aplega vint imatges
en blanc i negre de l’artista Jordi
Larroch (pseudònim de Jordi Alcaraz) que converteixen la poesia en
imatge.
Lloc: Espai Guinovart, Agramunt.
Fins al 6 de gener.

‘Robert Capa en
color’
Mostra que explora una de les facetes més desconegudes del icònic fotògraf bèl·lic hongarès
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 27
de gener.

‘Sota censura’
Sota Censura. Manuel de Pedrolo,
retrat d’un segle de lluita proposa
un recorregut pel segle XX de la
mà de l’escriptor de l’Aranyó.
Lloc: Museu de Cervera. Fins al
20 de gener.

‘Inventari general’
Aparador públic de les reserves
del Museu, que pretén mostrar
el major nombre d’obres possible
de les seves col·leccions.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘El llibre de les flors’
Segona exposició de la sèrie El llibre de les flors, de Joanpere Massana, on es podran veure obres
de caràcter tridimensional i on
s’utilitzen diferents tècniques.
Lloc: Galeria Indecor, Lleida. Fins
al 5 de desembre.

El transport del
material hidroelèctric
Selecció de fotografies antigues
de l’Arxiu Izard, que mostren com
es van transportar, fa cent anys,
les peces i grans màquines fins a
les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs.
Lloc: Museu de l’Aigua, Lleida.
Fins al desembre.

