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Las autoescuelas tendrán dos examinadores
más en enero, cifra “insuficiente” para Lleida
Lleida
M. MORALES
Las autoescuelas leridanas contarán con dos personas más para
examinar el próximo mes de enero. “Resulta insuficiente en el territorio ya que lo ideal serían llegar a tener hasta 8 profesionales”,
explica el presidente de la Associació Provincial d’Autoescoles de
Lleida, Raül Viladrich. En la actua-

lidad, en la demarcación cuenta
con cinco personas fijas que ocupan estos puestos aunque “uno
de ellos se ha jubilado”, apunta
Viladrich. Además, de los dos examinadores itinerantes, “uno está
de baja actualmente”, agrega. Por
este motivo, desde el colectivo se
apunta a “falta de recursos y personal”. Así, en el territorio hay
cuatro centros de examen, uno

en la capital y tres ubicados en la
Pobla de Segur, Vielha y en la Seu
d’Urgell. “El centro de Vielha está
cerrado desde hace más de año
y esto provoca que los usuarios
se tengan que desplazar hasta
otros municipios”, comenta Viladrich. En este sentido, ayer presentaron el texto Les autoescoles
Catalanes diem Prou y desde la
Federació d’Autoescoles de Cata-

El sector pide
externalizar
ante la falta de
recursos

lunya expresaron que “la falta de
inversión en recursos personal y
materiales no debe provocar más
cierres de autoescuelas en Catalunya” y se aplazan las pruebas a
los alumnos, por lo que “falta una
informatización de todo el sistema de gestión en la presentación
de los alumnos por parte de las
autoescuelas”. De este modo, Viladrich recuerda que en Europa
existen sistemas mixtos de exámenes y que “una externalización
del sistema que complemente la
plantilla actual podría suplir la falta de recursos que tenemos a la
hora de poder examinar”.

La Urbana detiene
a un hombre por
robar un abrigo de
una tienda del Eix
Un hombre fue detenido por un
delito leve de hurto. La Guàrdia
Urbana observó a un hombre
en la calle Veguer de Carcassona y comprobó que dentro de
la bolsa que llevaba se encontraba un abrigo de mujer nuevo. Los agentes comprobaron
con el responsable de la tienda el robo de la prenda con un
coste total de 80 euros.

CSIF considera un
“engaño” el trato de
UGT y CCOO en
las pagas extras
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El sindicato CSIF considera un
“engaño” el acuerdo de UGT
y CCOO sobre las pagas extras. CSIF expresó en un comunicado que se tata de “un
mal acuerdo que llega tarde y
sin unas mínimas garantías de
llevarse a cabo”. Desde el sindicato designan este trato de
“términos cómodos” y que son
“inaceptables e irreales”.

Los Bombers
apagan un
contenedor en la
calle del Bisbe
Los Bombers de la Generalitat
apagaron ayer un contenedor
que desprendía humo debido a
las llamas del interior. El aviso
fue recibido en la calle del Bisbe, a la altura del número dos,
con un contenedor ubicado en
la calle de enfrente. El fuego se
declaró a las 13.14 horas y hasta el lugar del siniestro se desplazó una dotación de los Bombers para actuar durante media
hora hasta extinguir el fuego.
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Preveuen que el preu
del porc es mantingui
estable el proper any
Enguany s’ha registrat un descens
de tretze cèntims respecte el 2017

La UE admet que l’Estat
ha incomplert la protecció
de la llengua occitana
La Unió Europea ha admès la
petició dels membres de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana sobre els incompliments
de l’estat espanyol en la protecció, conservació i promoció de
la llengua occitana – aranès a
l’Aran – a que obliguen les lleis
i els compromisos adquirits pel
govern espanyol, més tenint en
compte que l’occità és llengua
oficial a Catalunya i per extensió
a l’Estat. Segons l’Institut, la UE
no sol atendre aquesta mena de
peticions, però en canvi sí que
ha acceptat l’admissió que han
presentat amb l’objectiu principal que l’Estat promogui l’occità com ho fan la Generalitat i

A petició
de l’Institut
d’Estudis
Aranesi
el Conselh Generau d’Aran, així
com que se subvencioni l’Acadèmia aranesa. En aquest sentit es
va celebrar una reunió a la seu
de la direcció general de Política
Lingüística de la Generalitat en
la que van participar Jusèp Loís
Sans, president de l’IEA-AALO,
Rosa Maria Salgueiro, secretària
de la institució, entre altres.

FOTO: Selena García/ Fotografia de grup dels guardonats en la desena edició dels premis PronosPorc a Lleida

El preu del porc el 2018
s’ha tancat en 1,13 euros,
amb una reducció de 0,13
cèntims respecte l’any 2017.

complicat per la gran oferta”,
però que tant la producció com
la indústria de sacrifici han tingut “números positius”. També
auguren que el proper any 2019
els preus es mantidran semblants
entre els del 2017 i els del 2018.
Pel que fa als garrins, però, sí que
consideren que pot anar millor
que aquest any i “créixer 2 euros
el preu”.
D’altra banda, Ortega va explicar que el sector porcí és “dels
més potents” i que actualment
“estem exportant gairebé el 60%”.
Així mateix, des d’Agrobank, que
disposen d’oficines especialitza-

des en el sector agricoalimentari,
consideren que “el sector porcí és
clau per Caixabank”.

UP vol limitar les explotacions
lleteres a 300 vaques per
evitar tenir macrogranges

Serveis mínims a
Renfe al seu pas per
Lleida en motiu de
la vaga de personal

Lleida
J.CASTELLÀ
Així ho van explicar ahir els analistes del sector porcí, que es van
reunir per celebrar la desena edició dels premis PronosPorc, en
què es va premiar Miguel Ángel
Ortega en la categoria de porc
d’engreix i Javier Nestares en la
categoria de garrí. Els experts
reconeixien que ha estat un bon
any, ja que “podia haver estat

Unió de Pagesos va demanar ahir
al Departament d’Agricultura la
limitació de les explotacions de
boví de llet a Catalunya a un màxim de 300 vaques en producció
per granja, amb l’objectiu d’aturar la desaparició de més explotacions competitives, tenint en
compte les dificultats d’aquestes
davant la negativa de la indústria
a comprar-los el producte. El sin-

dicat denuncia, en un document
de propostes enviat al Departament, el creixement de les explotacions molt grans, amb milers
de vaques, que incentiva la indústria, i d’altra banda, el fet que
aquesta mateixa indústria cada
vegada més sovint deixa de recollir la llet a la resta de granges, tot
i ser competitives. Per UP, es requereix una actuació urgent.

REPTES DE FUTUR
L’acte va ser presidit per l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va destacar
la importància de Mercolleida en
el sector porcí i va assegurar que
la llotja lleidatana ha de continuar jugant un paper important en
el futur, juntament amb altres
entitats del territori com GlobaLleida o el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari. Segons Larrosa, “hem superat la comarca i
estem al món”.

Les línies lleidatanes R12, R13
i R14 de Renfe es veuran afectades avui per la vaga convocada pel personal que realitza la
tasca de comunicar la finalització de les operacions de trens
quan el maquinista no té visibilitat directa ni mitjans auxiliars
En aquestes línies, es prestarà
el servei en un 66% en el període comprès entre les 6.00 i les
9.20 i les 17.00 i les 20.30.

FOTO: Diputació / La presidenta de la Diputació durant la seva visita

Perelló visita el primer centre
per l’autonomia de Tremp
La presidenta de la Diputació de
Lleida, Rosa Maria Perelló, va
visitar ahir el primer centre per
l’autonomia personal a Tremp
i va inaugurar l’Espai Enrique

Vicente de l’Associació Alba al
Pallars Jussà. La Diputació va finançar íntegrament un vehicle
perquè els usuaris es puguin
desplaçar.

viernes 14 de diciembre de 2018 | ocio 37

El Grup de Cambra de l’Orfeó
Lleidatà obre el cicle ‘Música a les
Terres de Lleida’ a Cabanabona
Se celebra del 15 de desembre al 19 de gener de 2019
L’església de Cabanabona
donarà el tret de sortida
aquest dissabte (20.00
hores) al cicle ‘Música a
les Terres de Lleida’ amb
l’actuació del Grup de
Cambra de l’Orfeó Lleidatà.
Lleida
redacció
Organitzat per l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, el cicle se celebrarà en
diversos municipis de les comarques de Lleida entre el 15 de desembre i el 19 de gener. Concretament el cicle viatjarà a Bellpuig,
Aitona, Els Torms, la Sentiu de
Sió, Benavent de Segrià, Torresserona, Artesa de Lleida, Castelldans, Verdú, Isona i Conca Dellà,
Tarroja de Segarra, Peramola i
Baixa Riera de Salada (Basella).
La vicepresidenta de l’IEI, Rosa
Pujol, ha destacat que “es tracta
d’un cicle que vol arribar a tots

Festa de Nadal de la Gent Gran

L’Auditori Leandre Cristòfol de la Llotja va ser l’escenari ahir de la
Festa de Nadal de les llars de jubilats de Lleida, en un acte que va
culminar amb una actuació musical. /FOTO: Angel Toapanta

FOTO: IEI / Moment de la presentació del cicle que arrenca demà

els indrets del territori” oferint espectacles i actuacions de tot tipus
des de la plana a la muntanya” i
va reiterar la intenció de “mantenir les portes obertes de la nostra
cultura i combinar-ho amb una

atractiva oferta musical”.
El cicle està pensat per oferir
una sèrie de concerts pensats per
realitzar-se en indrets que són
considerats de gran valor patrimonial.

Missa i cantates
de Nadal a
càrrec de les
Cases Regionals
La parròquia Sant Joan Baptista
va acollir ahir la celebració de la
tradicional missa nadalenca de la
Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida. L’acte va comptar amb la presència del bisbe de
Lleida i amb una cantata a càrrec
dels grups de la Casa de Andalucía, la d’Aragón, la del Centro Extemeño i la del Centro Galego.

To Gallardo, a Le Petit Atelier

L’artista va inaugurar ahir a la galeria lleidatana l’exposició
‘Tactes de fil’, en què a través de les seves creacions mostra la seva
particular i variada tècnica. /FOTO: Angel Toapanta

David Diop, premi Goncourt
Espanya 2018 per la seva
novel·la ‘Frère d’âme’

FOTO: Angel Toapanta / Un dels grups durant la cantata

La novel·la Frère d’âme, de l’escriptor francès d’origen senegalès David Diop, que narra la
història de dos fusellers senegalesos que van lluitar sota la bandera francesa durant la Primera
Guerra Mundial, ha guanyat el
premi Choix Goncourt Espanya.
És la segona edició de la versió a

Espanya d’aquest prestigiós premi, un dels més importants de
les lletres franceses, que des de
l’any 1903, l’Acadèmia Goncourt
concedeix a una novel·la, publicada aquest mateix any en llengua francesa, i premia amb un
xec de 10 euros i la impressió de
més de 300.000 exemplars.
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La Baldufa pone a
punto su espectáculo
‘Chapeau!’ con una
residencia en Igualada
El Teatre de la Llotja de Lleida acoge
el estreno de la obra el 2 de enero
La compañía leridana
finalizará hoy una residencia
creativa de tres días en la
Sala de les Encavallades
del Museu de la Pell de la
capital de l’Anoia.
Lleida
REDACCIÓN
Esta residencia, que La Baldufa
ha culminado con ensayos abiertos de su creación que han podido disfrutar adolescentes de
Igualada, servirá a la compañía
para probar su propuesta escénica ante el público, lo que permite
recibir un feedback muy útil para
seguir desarrollando el espectáculo.
Chapeau! es una propuesta en
la que los tres intérpretes modifican el espacio con su trazo y sus
peripecias y en la que el papel,
la madera, el plástico y la pintu-

FOTO: Xabel·la / Xabel·la apuesta por romper estereotipos

Jornada solidaria con La
Marató de TV3 en Xabel·la
La tienda de ropa Xabel·la, en la
calle Bisbe Ruano, ha organizado
para este sábado una jornada
solidaria en favor de La Marató
de TV3. La jornada contará con

un vermut electrónico una subasta de pasteles, dos desfiles,
una rifa solidaria, un baile de bachata y una cata de cava, turrones, vino y queso.

Joan Miquel Oliver publica
el tema ‘Me’n vaig a viure a
Lleida’ en su disco ‘Elektra’
FOTO: L.B. / La Baldufa en el Museu de la Pell de Igualada

ra tienen un gran protagonismo.
La Baldufa continuará el proceso
creativo de Chapeau! con una
nueva residencia que realizará en
los próximos días en Barakaldo

y estrenará el espectáculo en la
Llotja de Lleida los días 2, 3 y 4 de
enero de 2019, para el que ya se
pueden adquirir las entradas en
la web del teatro.

El mallorquín Joan Miquel Oliver, excomponente del grupo
Antònia Font, ha lanzado su
quinto disco en solitario, Elektra,
que a la vez es la tercera entrega
de la trilogía que, junto al pintor
Albert Pinya, inició en 2015 con
Pegasus y continuó en 2017 con
Atlantis.

El disco ha contado con la colaboración de Joan Pons ‘El Petit
de Cal Eril’, que se ha encargado de sonorizar la batería. Entre
las 12 canciones del álbum está
Me’n vaig a viure a Lleida, un tema en el que exalta la empatía
entre los catalanes de Llevant y
los de Ponent.

PLAÇA CERVANTES
MERCAT DE SANTA LLÚCIA
del 5 al 24 de desembre
PLAÇA CATEDRAL
del 14 de desembre
al 5 de gener

FOTO: M.L.O. / El grupo barcelonés está en activo desde hace 2 años

Lo Quiosc de Talarn celebra
un homenaje a Lou Reed
Lo Quiosc de Talarn será el escenario el próximo viernes 21 de
diciembre, a partir de las 20.30
horas, del concierto de la banda
The Magic and Loss Orchestra,
una formación de Barcelona que

se dedica a reinterpretar el cancionero del músico Lou Reed,
icono del rock alternativo y fundador de la mítica banda de los
años 60 y 70 The Velvet Underground.

