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COMARQUES

MUNICIPIS PLENS

La Seu escalfarà les Monges i el
col·legi Pau Claris amb biomassa

Invertirà 463.000 euros a instal·lar una central tèrmica soterrada sota la plaça de
les Monges || Suposarà un estalvi del 35% respecte a la calefacció de gasoil
C. SANS

C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament de
la Seu d’Urgell impulsa la construcció d’una central tèrmica de
biomassa per escalfar els edificis del centre cultural les Monges i el CEIP Pau Claris de la
ciutat. L’objectiu del consistori
és millorar l’eficiència energètica dels dos edificis, que actualment s’escalfen amb calderes
de gasoil.
El ple que es va celebrar ahir
va aprovar per unanimitat
l’acord per executar aquestes
obres, que suposaran una inversió que s’atansa als 463.000
euros, i que compten amb subvencions del programa europeu
Feder (50 per cent), de la Diputació (25 per cent).
La resta anirà a càrrec de
les arques municipals. La nova central tèrmica de biomassa
s’alimentarà amb estelles procedents de treballs de neteja forestal, preferentment dels boscos del municipi i de la resta de
la comarca de l’Alt Urgell. L’ús
d’aquest combustible posarà un
estalvi energètic del 35 per cent
respecte al consum de gasoil.
Així mateix, suposa fer servir
una font d’energia renovable en
lloc de combustibles fòssils.
Aquest projecte inclou la
construcció d’un habitacle soterrat sota la plaça de les Monges i la instal·lació d’un sistema
de producció tèrmica d’aigua

El Centre Cultural les Monges de la Seu.

CALDERES

El municipi ja utilitza
calderes de biomassa per
escalfar l’ajuntament i la
Fundació Sant Hospital
calenta. Des de la plaça es distribuirà la canalització fins a les
sales de calderes dels edificis del
centre cultural de les Monges
(consta de tres edificis entre els
quals es distribueixen les escoles municipals d’art, dansa i música, la UNED, l’EOI, el CETAP,

la sala d’exposicions La Cuina i
la Sala Immaculada) i de l’escola
Pau Claris. Al subsòl de la plaça habilitaran també un dipòsit
que comptarà amb una capacitat
de cinc mil litres per emmagatzemar-hi l’aigua calenta i adequaran les sales de calderes de
cadascun dels dos edificis per
poder integrar l’aigua calenta
generada per la biomassa com
a font d’energia.
S’ha de recordar que la Seu
d’Urgell ja disposa de calderes de biomassa als edificis de
l’ajuntament i a la Fundació Sant
Hospital.

Descontentament
amb la Unitat
d’Escolarització
Compartida
■ El ple de la Seu d’Urgell també va debatre
ahir sobre la gestió de la
Unitat d’Escolarització
Compartida (UEC) de
la ciutat. Ho va fer en el
marc de mocions dels diferents grups. Així, l’equip
de govern de PDeCAT va
presentar una moció conjunta amb ERC per instar
la conselleria d’Educació
que obligui ASPID, empresa encarregada de gestionar el servei, a “complir amb el contracte” o
altrament estudiar-ne la
municipalització. Aquesta
moció es va aprovar amb
els vots a favor dels edils
del PDeCAT i Esquerra
Republicana. També van
presentar moció Compromís i la CUP, que van
denunciar la “precarització” del recurs i van insistir en la necessitat de
la “remunicipalització”
per tal de “garantir que es
presti un bon servei”. En
aquest cas, la moció no es
va aprovar.

Mollerussa amplia la plantilla de la policia local
Aprovat el pressupost del 2019 que ascendeix als 14,8 milions d’euros i inclou obres com
la renovació de la gespa del camp de futbol i amortitzar 1,6 milions de deute municipal
ALBA GARCÍA

J.G.M.

❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa va aprovar ahir els
pressupostos del 2019, que ascendeixen a 14,8 milions d’euros, amb els vots a favor del
PDeCAT, les abstencions del
PSC i ERC i el vot en contra
del PP. Joan Simeón, del PP, va
argumentar el seu vot negatiu
amb el fet que el consistori està
adherit a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Teresa Ginestà, del PSC, va criticar inversions com la instal·lació de gespa al camp de futbol
i va assegurar que en èpoques
de crisi s’han de prioritzar projectes com el viver d’empreses.
En aquest sentit, ERC va criticar
que la partida de promoció econòmica només estigui dotada
amb 10.000 euros. Així mateix,
va puntualitzar que el pressupost no inclou la “gran relliscada” del Mon Amour, per la qual
cosa va qüestionar la seua celebració l’any que ve. L’alcalde,
Marc Solsona, va explicar que

La reformada plaça Manuel Bertrand de Mollerussa.

el Mon Amour no s’ha afegit al
pressupost “per prudència” perquè “no està confirmat que es
repeteixi”. D’altra banda, Solsona va apuntar que s’ampliarà la plantilla de la policia, que
passarà de 18 a 22 agents, i que
el consistori amortitzarà l’any
2019 un total d’1,6 milions de

deute, i situa la ràtio al 74,4%,
xifra que no s’aconseguia des
de feia més de deu anys. El ple
va aprovar per unanimitat la
modificació de l’ordenança de
mascotes que permetrà donar
aliments als animals abandonats a la via pública, encara que
només a persones autoritzades.

Destinaran
un milió d’euros
a inversions
n El pressupost destinarà
619.000 euros en inversions quan l’any passat va
arribar als 2,9 milions a
l’incloure les obres del
Pla de Barris, que han
transformat el centre de
Mollerussa. En aquest sentit, l’alcalde va remarcar
que a aquesta partida se
sumarà a la primera modificació del pressupost el
romanent del Pla d’Inversió 2017-2018 que ascendeix a 382.000 euros, que
permetrà portar a terme
obres a més carrers de la
ciutat. A part, el 2019 continuarà en vigor el Pla de
Barris i també es duran
a terme reformes de més
carrers de la zona del centre de Mollerussa.

FERROCARRIL

Restablerta
l’R-12 després
de l’allau
❘ LLEIDA ❘ L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
(Adif) restablirà avui el tram
de la línia ferroviària R-12
afectat pel despreniment el
passat 20 de novembre a Vacarisses, que va ocasionar el
descarrilament d’un tren i
una víctima mortal.
Així ho va anunciar l’organisme del ministeri de
Foment, que va indicar que
tant els trens de la línia Lleida-Manresa-Barcelona com
els de l’R-4 (Manresa-Sant
Vicenç de Calders) tornaran
a circular amb els horaris habituals, després de setmanes
durant les quals les obres al
tram afectat han obligat a
canviar-los.

ADMINISTRACIONS

Formació per als
ens locals del
Pallars Jussà
❘ TREMP ❘ El consell del Pallars
Jussà ha posat en marxa
cursos per als treballadors
públics d’ajuntaments i ens
locals de la comarca. Aquesta formació inclou des dels
tràmits electrònics fins al reglament de protecció de dades, així com altres matèries
per gestionar eines de treball
i de comunicació. En aquest
sentit, el president del consell, Constante Aranda, va
assenyalar que la formació
“és un eix vertebrador per
a l’eficiència del servei”, per
la qual cosa l’ens comarcal
“aposta per la constant professionalització de totes les
àrees i ens”.

OCUPACIÓ

Inserció laboral
per a joves sense
títol a Aran
❘ LLEIDA ❘ El Conselh Generau
d’Aran i la Generalitat han
renovat el conveni de col·laboració per elaborar programes de formació i inserció
de joves d’entre setze i vinti-un anys que han finalitzat
l’ensenyament obligatori
(ESO) sense haver obtingut
el títol. Els programes d’Aran
formen aquests joves en matèries com atenció al client,
empaquetat, ofimàtica i tècniques administratives bàsiques, entre altres matèries,
per facilitar-los la inserció
laboral o millorar les seues
possibilitats de prosseguir la
formació professional amb
un grau mitjà.
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INSTITUT DE TREMP

XAVIER ALDOMA

Festa de Nadal a DownLleida amb
xou de màgia i visita dels Reis Mags
L’associació DownLleida va celebrar ahir la tradicional
festa de Nadal amb un espectacle del mag Reivax, que
va fer les delícies dels presents. Els convidats estrella de
l’acte van ser Ses Majestats els Reis d’Orient.
PAERIA

Foto de família dels prop de trenta alumnes de Batxillerat que van visitar el Parc Tecnològic.

Visita cultural a Lleida de l’INS de Tremp
Els alumnes de segon de Batxillerat de l’institut de Tremp
van visitar recentment les instal·lacions del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de
Gardeny. També van visitar

la Fundació Sorigué, a la qual
s’exhibeix la proposta artística
Double Bind i l’exposició Des/
materializaciones, tots dos amb
obres de l’artista Juan Muñoz
(1953-2001).

D’aquesta manera, els estudiants van poder conèixer de
primera mà la trajectòria del que
és considerat un dels creadors
contemporanis més destacats
del panorama internacional.
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

La Palma celebra el desè aniversari
atenent els joves de Lleida
El Centre de Recursos Juvenils La Palma va organitzar
ahir una festa per celebrar el desè aniversari amb usuaris
i entitats juvenils. L’acte va comptar amb una sessió de
ball improvisada i un berenar de germanor.
CORAL MARISTES MONTSERRAT

Concert nadalenc de la Coral Maristes
Montserrat dedicat als Mena
L’Auditori de Lleida va acollir dimecres passat el concert
de Nadal de la coral del col·legi Maristes Montserrat amb
l’objectiu de donar visibilitat a la realitat dels menors estrangers no acompanyats (Mena) de la ciutat.

Aplicació per donar a conèixer el ball cerdà a la Seu d’Urgell
La Sala Immaculada de la Seu
d’Urgell va acollir ahir la presentació de l’aplicació per a
dispositius mòbils Ball Cerdà.
Aquesta iniciativa, duta a ter-

me pels alumnes i dissenyada
per l’equip docent de tercer de
l’ESO de l’institut La Valira, té
com a objectiu donar a conèixer
aquest ball típic entre la pobla-

ció adolescent. Els diners recaptats per la descàrrega d’aquesta
aplicació serviran per finançar
part del viatge de final de curs
de l’any que ve.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Sortir amb amics us portarà a situacions
emocionals pel vostre comportament
indulgent o el d’algú amb qui esteu. Freneu qualsevol tendència a exagerar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les emocions ascendiran. Oferiu pau i
amor als que us trobeu. Planegeu alguna activitat romàntica amb algú que estimeu.
L’amor va en augment.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sorgiran els assumptes emocionals si
us reuniu amb amics o familiars. Intenteu no plantejar problemes que puguin provocar
una disputa familiar, o sereu culpat.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu canvis per un bon motiu. Penseu bé
les coses, encara que les emocions us
intentin destorbar. Fer el millor per a tothom serà
el que farà que tot surti bé.

TAURE 20-IV / 20-V.
Viatgeu per veure algú que no surt gaire
o decidiu-vos a enviar un regal o missatge especial que alegrarà el dia a algú. Descobrireu alguna cosa sobre la vostra herència.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Aquestes dates us portaran a un canvi
per millorar la salut i estalviar diners.
No us involucreu en un tracte econòmic amb
algú que estimeu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Connecteu-vos amb vells amics i parents que potser no podreu veure abans
que acabi l’any. La informació que rebeu us ajudarà a saber com enfocar la vida.

AQUARI 20-I / 18-II.
Busqueu una oportunitat per parlar de
plans amb algú especial. Tornar a connectar-vos amb persones que no heu vist des de
fa temps us portarà records.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Algú demanarà molt. No us sentiu culpables si no podeu proporcionar el que
és impossible. Sigueu honestos si algú us ho posa
difícil. Utilitzeu la imaginació.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Gaudiu de sortir amb amics o familiars.
Un esdeveniment a la vostra comunitat
que estigui orientat cap a la família o l’amor ha
de ser una prioritat. Canvieu d’imatge.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La resposta que oferiu farà feliç la persona que estimeu. Avenir-vos amb els
amics, familiars o parella ha de ser l’objectiu. No
deixeu que les emocions aflorin.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No creieu tot el que us diguin. Deixeu
que els altres es vantin del que estan
fent i com de bé ho fan. No sentiu que heu de
vèncer algú.

52

CULTURA Cartellera

GUIA

SEGRE
Dissabte, 22 de desembre del 2018

PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR

TEATRE MUNICIPAL

Lleida. C. Lluís Companys, s/n.
973 279 356. www.teatreescorxador.com

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.www.balaguer.cat

ELS PASTORETS

CICLE TEATRAL DE TARDOR

DIUMENGE 23, DIMECRES 26 I DIUMENGE
30. 18.30 H. AEM-BELLES ARTS TEATRE.

Bellpuig Cobla.

DIUMENGE, 6 DE GENER. 19.00 H

1, 2, 3 I 4 DE GENER. 18.00 H.
TALIA TEATRE.

Ludo Circus Show · Dijous, 27 de desembre. 19.00 h. 10 € / 8 €

Un espectacle que combina el circ tradicional amb el joc i l’humor.

‘Els Pastorets de Tàrrega’.

AUDITORI ENRIC GRANADOS

TÀRREGA

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

Teatre Ateneu. Pl. Carme. 973 310 731

DIUMENGE, 23 DE DESEMBRE. 19.00 H.

El Trencanous. Banda Municipal de
Lleida. Arts Centre Dansa.
ENTRADES ESGOTADES
DIJOUS, 27 DE DESEMBRE. 20.30 H.

DIUMENGE, 30 DE DESEMBRE. 18.00 H.

Teatre de Nadal:
Els Pastorets de Tàrrega, a càrrec
del grup de teatre BAT, que celebra
65 anys. Text de Josep Maria Folch i
Torres. Direcció: Vanessa Leiva i Joan
Marc Gabernet.

Festival de Valsos i Danses. Anna
Alàs i Jové, mezzo. Orquestra Simfònica del Vallès. Diego Marín-Etxebarría, director. Entrada: 31 € / 26 €
Moby Dick · Focus · Dissabte, 19 de gener. 20.30 h. 26 € / 22 €

Una revisió del clàssic de Melville amb Josep Maria Pou al capdavant.
Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat · A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a
13 hores; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i
diumenges i festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 19 DE GENER. 20.00 H.

José Cura, de nou amb l’OJC!
Beethoven i el Concert d’Aranjuez. Barbora Kubikova, guitarra.
Orquestra Simfònica Julià Carbonell.
José Cura, director. Entrada: 13 €, reduïda 11 €, Amics OJC 7 €

Museu de l’Aigua.

DISSABTE, 22 DE DESEMBRE. 18.00H.

Taller infantil de Nadal. Per a nens de
4 a 7 anys.
Inscripcions: tel. 973 211 992

Orquestra Simfònica del Vallès.

ESPECTACLES MÚSICA

MÚSICA CONCERTS

Quatre recitals del
cicle ‘Música a les
Terres de Lleida’

EFE

Imatge d’arxiu del cantant i compositor Bob Dylan.

Imatge de la formació coral lleidatana Veus.kat.

❘ LLEIDA ❘ El cicle Música a les
Terres de Lleida 2018-19 que
organitza l’Institut d’Estudis
Ilerdencs inclou aquest cap de
setmana quatre noves cites dins
d’un calendari que s’allargarà
fins al 19 de gener del 2019.
Concretament, avui dissabte 22,
el cicle viatja a la Sala Polivalent
de la Sentiu de Sió (18.00 hores)
amb El violí i el piano recorden
la seva joventut, a càrrec d’Alfons Pérez (violí) i Oksana Shymanska (piano), de L’Intèrpret
Producció; a la sala de l’ajuntament de Benavent de Segrià
(19.30 hores) amb Christmas.
cat, a càrrec de l’Orfeó Lleidatà i Pedro Pardo; i a la sala de
l’ajuntament de Torre-serona
(21.00 hores) amb Truca el Nadal, a càrrec de Veus.kat. Demà

23 serà el torn, novament, per
a El violí i el piano recorden
la seva joventut, que es podrà
veure i escoltar a l’església de
Castelldans (18.00 hores). El cicle va començar dissabte passat
a Cabanabona amb Clàssics, o
no... a càrrec del Grup de Cambra de l’Orfeó Lleidatà i a Bellpuig amb Christmas.cat, a càrrec de l’Orfeó Lleidatà. Aquests
mateixos dos espectacles es van
poder veure, respectivament,
el diumenge 16 als Torms i Aitona. Posteriorment, el cicle
té previst fer parada a Artesa
de Lleida, Verdú, Isona i Conca Dellà, Tarroja de Segarra,
Peramola i Baixa Riera Salada
(Bassella). L’objectiu és difondre la música en espais de gran
valor patrimonial.

Bob Dylan anuncia vuit concerts
a Espanya entre l’abril i el maig
Formaran part del seu ‘Never Ending Tour’ que va iniciar el 1988
AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ Les ciutats de Pamplona, Bilbao, Gijón, Santiago de Compostel·la, Sevilla,
Fuengirola (Màlaga), Múrcia
i València són les elegides pel
músic Bob Dylan per actuar
entre els mesos d’abril i maig
amb la seua banda. Dylan, que
va viatjar a Espanya l’última
vegada el març d’aquest any,
actuarà el 25 d’abril al Navarra Arena de Pamplona, el 26
al Bizkaia Arena de Bilbao, el
28 al Palau dels Esports Adolfo
Suárez de Gijón i el 29 a Fontes
do Sar de Santiago.

El 3 el maig tocarà al Fibes
de Sevilla, el 4 al Marenostrum
Music Castle Park de Fuengirola, el 5 a la plaça de toros de
Múrcia i el 7 a la plaça de toros
de València. Aquests concerts
formen part de la seua gira interminable, la Never Ending
Tour, que va arrancar el 1988
i que acumula més de cent actuacions. Les entrades es posaran a la venda el pròxim dia 28
de desembre a la pàgina web
www.riffmusic.es.
Durant l’últim quart de segle, la seua música ha nascut de
rastrejar la memòria musical

nord-americana: blues pantanós, blues elèctric de Chicago, folk, tex-mex, murder ballads o swing són alguns dels
gèneres musicals que ha anat
treballant i donant forma amb
la seua veu de paper de vidre
durant tot aquest temps. Però
ara Dylan està obsessionat amb
el conegut com Great American Songbook (Gran Cançoner
Nord-americà), que busseja en
el jazz i el rhythm and blues
clàssics, previs a l’eclosió del
rock and roll, al qual Dylan va
aportar tant dotant-lo d’intel·
lecte i impacte social.

