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La Paeria ha aprovat inicialment un pla especial que preveu habilitar una granja de boví amb un total de 
6.400 exemplars a Sucs, la qual serà una de les més grans de la província i de tot Catalunya. Aquest projecte 
comporta l’ampliació d’una explotació ja en funcionament que ara compta amb menys de mil caps.

Llum verda inicial a una macrogranja de 
vaques amb més de 6.000 caps a Sucs
Serà una de les més grans de boví de la província i de tot Catalunya

ECONOMIA RAMADERIA

J. MARTÍ
❘ LLEIDA ❘ Un ramader de Sucs tra-
mita un pla especial urbanístic 
per crear una macrogranja de 
boví que comptarà amb més de 
6.000 caps: 3.500 vaques de 
llet, 2.000 vedelles de reposi-
ció i 900 vedells de cria, que 
serà una de les més grans de la 
província, d’arreu de Catalunya 
i també figurarà entre les més 
grans de l’Estat, segons fonts 
del sector.

El projecte preveu multipli-
car per set la capacitat d’una 
granja propietat de l’empresa 
J.M.D. Allué SL situada a una 
distància de 2,15 quilòmetres 
de Sucs, a prop del límit amb 
la província d’Osca, que actual-
ment compta amb 600 vaques 
de llet, 160 vedelles de reposi-
ció, 90 de cria i 24 d’engreix. La 
instal·lació té 32.887,90 metres 
quadrats, que amb l’ampliació 
superaran els 83.000. S’ha pre-
vist la construcció de set naus 
per a les vaques, dos per a palla, 

dos coberts, vestidors, casetes 
i tres sitges de farratge, entre 
altres immobles, segons figura 
a l’expedient del pla especial, 
que especifica que les noves 
edificacions tindran la cober-
ta de color verd i que les sitges 
també seran del mateix color.  

Aquesta ampliació no es fa-
ria de cop, sinó per fases, ja 
que el pla apunta que es pre-
veuen tres possibles etapes. 
També indica que les dejec-
cions d’aquesta granja genera-
ran fins a 335.430 quilograms 
anuals de nitrogen que, en cas 
que només tinguin com a des-
tinació el camp, necessitarien 
un total d’1.913,12 hectàrees 
per tal de ser gestionats.

Aprovació amb condicions
La Paeria ha donat el seu vis-

tiplau inicial al pla amb diverses 
consideracions i condicions que 
el promotor del pla haurà d’as-
sumir. A més, ara el pla haurà 
de ser informat per diversos 
organismes (com els departa-
ments de Protecció Civil, Medi 
Ambient, Carreteres o Aviació 
Civil al trobar-se dins de l’àrea 
d’influència de l’aeroport, entre 

Imatge de l’actual granja, situada al terme de Sucs però molt propera al límit amb la província d’Osca.

ÒSCAR MIRÓN

TRÀMITS
Amb tota probabilitat, el 
procés per a l’aprovació 
definitiva es prolongarà 
més de mig any

d’altres) i ser sotmès a informa-
ció pública abans que la Paeria 
el sotmeti a la seua aprovació 
provisional. Llavors, quedarà 
pendent la definitiva d’Urba-
nisme de la Generalitat. Amb 
tota seguretat, aquests tràmits 
es prolongaran com a mínim 
fins a finals d’any.

LA DADA

127
EXPLOTACIONS

Les últimes dades oficials de la 
conselleria d’Agricultura situen 
a Lleida 127 de les 272 granges 
catalanes.

249
MILIONS DE LITRES

És la producció de llet de la pro-
víncia, segons dades oficials del 
2016. Suposa el 35% del total de 
Catalunya.

❘ LLEIDA ❘ La província de Llei-
da va tancar l’any passat amb 
una cabanya de 26.134 vaques 
lleteres, per la qual cosa l’in-
crement de capacitat que plan-
teja la granja de Sucs suposarà 
augmentar en pràcticament un 
10% els caps de bestiar. Les 
comarques de Ponent concen-
tren en aquests moments un de 
cada tres animals de Catalu-
nya i representen el 3,1% del 
total de l’Estat.

Les últimes dades de la con-
selleria d’Agricultura xifren en 
127 les explotacions làcties de 
la província. En especial, el pla 
de Lleida aglutina les explo-
tacions amb més dimensió de 
tot Catalunya. Amb tot, una 
explotació tipus de la provín-
cia compta amb 197 caps de 
bestiar productors d’una mit-

jana de 1.965.932 litres de llet. 
Així, la granja de Sucs serà, 
quan completi la seua ampli-
ació, divuit vegades més gran 
que la mitjana de la província. 
Les comarques líders en caba-
nya de boví de llet a Catalunya 

són el Segrià, el Pla d’Urgell i 
la Noguera, juntament amb 
l’Alt Urgell i el Pallars Jussà i 
el Pallars Sobirà. El Gironès i 
Osona destaquen també per la 
capacitat de producció de llet.

Amb l’entrada de l’Estat 
espanyol a la Unió Europea, 
el sector va estar regulat du-
rant dècades per un sistema 
de quotes de producció. El 
sector de Lleida, i el català 
en general, va apostar per 
invertir i comprar quota per 
guanyar dimensió. Les quo-
tes van desaparèixer el 2015 
passat i, des d’aleshores, s’ha 
aguditzat la lluita pel mercat, 
sobretot tenint en compte que 
països europeus excedenta-
ris han buscat a Catalunya i 
a Espanya col·locar els seus 
sobrants de producció pressio-
nant els preus a la baixa. Com 
també passa en altres sectors, 
s’aprecia un degoteig de des-
aparicions d’explotacions de 
petites dimensions, com han 
denunciat els ramaders.

L’explotació dispararà un 10% la 
cabanya de caps de bestiar lleters
La província concentra un terç del sector català

PRODUCCIÓ
El pla de Lleida  
concentra les  
explotacions més grans  
de tot Catalunya
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Des de la construcció de les 
primeres centrals hidro-
elèctriques fa més d’un 

segle fins a les últimes, fa tres 
dècades, embassaments i preses 
s’han convertit en part del pai-
satge del Pirineu i de l’entorn 
immediat de Lleida. Tanmateix, 
no han romàs inalterades. S’han 
sotmès a una constant actua-
lització per guanyar eficiència 
energètica i reduir possibles im-
pactes en el medi natural. En 
el cas de les d’Endesa, aques-
tes condicions permeten “una 
gestió responsable en termes 
de sostenibilitat”.

L’eficiència comença per fer 
el millor ús possible dels cabals. 
Modernes vàlvules de papallona 
redueixen les pèrdues d’aigua i 
milloren la producció a Benós, 
Canelles, Escales, Montanyana 
i Oliana. 

A Vielha, segells mecànics 
a l’eix de la turbina impedei-
xen pèrdues de cabal durant 
el procés de generació. Una 
vegada l’aigua arriba a les tur-
bines, nous sistemes de sensors 
que controlen la temperatura, 
la pressió i el volum de cabal 
permeten conèixer amb detall 
l’estat de la maquinària a Cama-
rasa, Canelles, Esterri i Bossòst.

Evitar abocaments d’oli és 

l’objectiu d’algunes d’aquestes 
millores. Així, les centrals de 
Flix, Balaguer, Térmens, Llei-
da i Riba-roja han instal·lat tur-
bines que el substitueixen per 
aigua. 

Unes altres vuit lubrifiquen 
amb aigua els coixinets sobre 
els quals descansen els eixos de 
la maquinària. Són els de Ba-
laguer, Esterri, Gavet, Lleida, 
Oliana, Pasteral, Seròs i Tér-
mens. També Riba-roja, Mora-
lets i Bossòst eviten perdre oli 
amb intercanviadors ecològics 
de refrigeració. S’hi afegeixen 
equips per absorbir valor d’oli 
en coixinets i grups hidràulics i 
després reutilitzar-lo a Cama-
rasa, Escales, Montanyana, Flix 
i Riba-roja.

Les millores avancen a me-
sura que avança la tecnologia 
mentre es plantegen fins i tot 
nous models d’explotació per a 
les centrals. 

En aquest sentit, el director 
de la divisió de renovables d’En-
desa, Enrique de las Morenas, 
va apuntar mesos enrere a Llei-
da la possibilitat d’instal·lar pa-
nells solars flotants per aprofitar 
la superfície dels pantans.

L’enginy al servei del progrés
LA INVESTIGACIÓ HA PERMÈS INCORPORAR MILLORES EN ELS SISTEMES DE GENERACIÓ D’ENERGIA 
PER SUMAR EFICIÈNCIA I REDUIR COSTOS, ALHORA QUE GUANYAR RESPECTE A L’ENTORN

EDGAR ALDANA

A.T. SEGRE

La central centenària d’Endesa a Camarasa, que en les últimes setmanes ha hagut de desembassar aigua pel desglaç i les pluges.

Un punt de càrrega per a vehicles elèctrics a Tremp. Panells solars d’una planta a les Garrigues.

➜ENERGIA INNOVACIÓ

NOUS MODELS
La tecnologia permet 
incorporar nous models 
com panells solars sobre 
l’aigua dels pantans

n La innovació és un dels capí-
tols que més ràpid avancen en 
sectors com el de l’energia. De 
fet, la investigació dóna sovint 
més fruits del que la realitat 
permet, de manera que alguns 
dels millors invents per a un 
desenvolupament conforme 
amb el medi ambient no po-

den implantar-se al ritme que 
seria òptim perquè no hi ha 
una normativa, o bé equipa-
ments, que els acompanyin. 
Per exemple, la fabricació de 
vehicles elèctrics o híbrids 
avancen amb intensitat més 
que els punts de càrrega que 
requeririen per posar-se en 

marxa. La mobilitat elèctrica 
és un dels capítols pendents 
d’un desenvolupament real a 
Europa. Els avenços tecnolò-
gics han de permetre fins i tot 
que energies renovables com 
l’eòlica o les centrals solars si-
guin viables, fins i tot sense 
primes públiques.

Segons els experts, les con-
dicions d’Espanya com a pro-
ductora, amb sòl disponible, 
radiació solar com poques a 
Europa i una xarxa per distri-
buir l’electricitat generada si-
tuen l’Estat al capdavant quant 
al lideratge de la descarbonit-
zació de l’energia.

EL FUTUR

Innovació i tecnologia al davant de la normativa

ENERGIA
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Més de 20.000 sol·licituds 
d’ajuts de la PAC a Lleida
La província presenta pràcticament el 40% de tot Catalunya || 
Creixen les sol·licituds de pagament bàsic, verd i de joves

POLÍTICA AGRÀRIA

Imatge d’arxiu de collita de cereals en una finca de la Segarra.

SEGRE

❘ LLEIDA ❘ El període de presenta-
ció de les declaracions úniques 
agràries (DUN) a Catalunya 
ha finalitzat aquesta setmana 
amb un total de 51.403 decla-
racions presentades per accedir 
als ajuts de la Política Agrària 
Comuna (PAC), segons dades 
provisionals de la conselleria 
d’Agricultura. 

El 40% corresponen a agri-
cultors i ramaders de la pro-
víncia de Lleida, que concen-
tren 20.726 sol·licituds, amb les 
comarques del Segrià (5.451), 
la Noguera (3.539), les Garri-
gues (2.849), l’Urgell (2.377), el 
Pla d’Urgell (2.284) i la Segarra 
(1.037) al capdavant. 

A aquests se sumen el Pallars 
Jussà (862), el Solsonès (621), 
l’Alt Urgell (417), el Pallars So-
birà (228), l’Alta Ribagorça (88) 
i la Val d’Aran (73). El Segrià, 

el Baix Ebre, la Noguera i el 
Montsià acumulen el 31% de 
les declaracions presentades.

En concret, a Catalunya 
s’han formalitzat 33.604 sol·li-
cituds d’ajuts directes del paga-
ment bàsic i 11.368 de règim de 
petits agricultors, alhora que 
s’han presentat 12.587 d’ajuts 
associats a l’agricultura i 6.637 
d’ajuts associats a la ramaderia.

Aquest any han augmentat 
les sol·licituds dels ajuts de pa-
gament bàsic i pagament verd, 
així com de complement als 

joves i els ajuts associats als 
fruits amb closca i els cultius 
proteics, segons les dades de 
la conselleria.

Les dades de sol·licitants 
d’ajuts de la PAC es fan públi-
ques tot just dos dies després 
que la Comissió Europea donés 
a conèixer el seu pla de reta-
llar els ajuts en un 5% per al 
període comprès entre el 2021 
i el 2027. 

França ja hi ha mostrat el 
seu rotund rebuig i el minis-
teri d’Agricultura, dirigit per 
Isabel García Tejerina, aposta 
per reeditar l’aliança forjada 
entre Madrid i París –i a la qual 
posteriorment es va unir Du-
blín– en la negociació agrícola 
que hi va haver entre el 2011 
i el 2013. En aquell moment 
també s’amenaçava amb fortes 
retallades.

EIX MADRID-PARÍS
El ministeri busca aliar-se 
amb França en contra de 
les retallades de la PAC  
que pretén Brussel·les

LA BORSA

L’Ibex-35 supera 
la barrera dels 
10.100 punts
n L’Ibex-35 va tancar ahir 
amb un ascens del 0,65%, 
cosa que va permetre al se-
lectiu sobrepassar els 10.100 
punts per primera vegada des 
de principis de febrer i acu-
mular una pujada de l’1,8% 
en una setmana marcada per 
l’allau de resultats empresa-
rials del primer trimestre de 
l’any. L’índex de referència 
dels mercats espanyols acu-
mula ja sis setmanes consecu-
tives en verd i va acomiadar 
la jornada en els 10.104,1 
enters, amb la majoria dels 
seus valors en positiu. En els 
mercats de deute, la prima de 
risc es va situar en els 73,6 
punts bàsics, amb la rendi-
bilitat del bo espanyol a deu 
anys en l’1,278%.

MÉS INFORMACIÓ A
www.segre.com/economia

ELS QUE MÉS PUGEN
Títol Preu (€) % Var.

BAVIERA 13,3000 19,82

IAG 7,6940 5,66

NYESA 0,0317 4,97

IBERPAPEL 35,0000 4,48

ARCELORMITTAL 28,9900 2,80

ELS QUE MÉS BAIXEN
Títol Preu (€) % Var.

DIA 3,6500 -5,81

PROSEGUR 6,0850 -4,85

NATURHOUSE 3,6400 -2,67

D.FELGUERA 0,2765 -2,47

SIEMENS GAME 13,6750 -2,29

MÉS ACTIUS
Títol Volum

BANCO SANTANDER 186.644,52

TELEFONICA 166.219,78

ABERTIS 118.046,07

INDITEX 115.878,28

BBVA 106.606,87

Ibex 35
10.104,10      0,65%

Repsol ha guanyat fins al març 610 milions d’euros
❘ MADRID ❘ Repsol va obtenir un benefici net de 610 milions 
d’euros en el primer trimestre del 2018, un 11,5% menys que 
en el mateix període de l’any anterior, a causa de la menor 
valoració dels seus inventaris, segons va comunicar ahir la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Repsol 
ha tornat reduir la seua exposició patrimonial a Veneçuela 
en aquest primer trimestre de l’any, fins a situar-la en els 
1.100 milions d’euros.

CaixaBank, a la fira agrària més gran de l’Àfrica
❘ LLEIDA ❘ CaixaBank reforça el seu rol com a referent al Mar-
roc per a la internacionalització del sector agroalimentari, 
segons va afirmar ahir. L’entitat, que aposta per aquest sector, 
ha participat per segona vegada en el Salon International 
de l’Agriculture au Maroc (SIAM), considerada la fira més 
gran de l’agricultura del continent.

Ibercaja guanya 22,6 milions en el primer trimestre
❘ SARAGOSSA ❘ Ibercaja va tenir un benefici net de 22,6 milions 
en el primer trimestre del 2018, un 40,2% inferior al re-
gistrat entre gener i març del 2017 com a conseqüència de 
l’impacte de 55,5 milions d’euros del segon tram de l’ERO 
iniciat el 2017. Ha elevat un 3% els seus recursos de clients.

MERCATS
LLOTJA DE BELLPUIG

SETMANA 19

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre blanc 1,08 = kg viu
Pollastre groc 1,01 = kg viu
Pollastre blanc canal 1,81 = kg can.
Pollastre groc canal 1,55 = kg can.
Gallina lleugera:
S/Pes 0,06 = kg viva
S/Pes 0,08 = kg viva
Gallina semipesant
1.900 a 2.100 g 0,16 = kg viva
2.100 a 2.300 g 0,18 = kg viva
2.300 a 2.500 g 0,19 = kg viva
Pesant 0,27 = kg viva
Gall 0,05 = kg viu
CONILLS
Conill de 1,9 a 2,125 kg 1,69 = kg
Conill de +2,125 kg 1,65 = kg
PORCÍ ENGREIX
Selecte 1,168 = kg
Normal 1,156 = kg

Producte Cot. Dif. Unitat

Porc gras 1,144 = kg
GARRINS 20 KG
Preu de Lleida 42,50 -3,50 unitat
CORDER
De 19 a 23 kg 3,00 = kg viu
De 23 a 25 kg 2,85 = kg viu
De 25 a 27 kg 2,65 = kg viu
De 27 a 29 kg 2,55 = kg viu
De 29 a +  2,35 = kg viu
OVELLA
Primera 0,55 = kg viva
Segona 0,35 = kg viva
Tercera – = kg viva

Producte Cotització
RAMADERIA ECOLÒGICA
BOVÍ (Vedella)
(E) – –
(U) – –
(R) – –
OVÍ (Corder)
20-22 kg –
22-24 kg –
24-+ kg –

Producte Cotització

EQUÍ (Poltre)
(E) –
(U) –
(R) – 

 Granja  Comerç

CARAGOL
Bover 12,00 6,00
Vinyal – –

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) +73 1,25 -0,03 dot.
(L) 73-63 0,85 -0,03 dot.
(M) 63-53 0,73 -0,03 dot.
(S) 53 a - g 0,57 -0,03 dot.

Varietat/Calibre F.N. A.C.

Préssec groc 
B – –
A – –
Pera llimonera
60+ – –

Varietat/Calibre F.N. A.C.

Pera williams

60+  – –

Pera blanquilla  

60+ 0,50-0,60 –

Pera conference

60+ 0,70-0,80 –
Pera alexandrina

60-65 0,35-0,40 –

Poma golden

75+ 0,80 –

70+ 0,70 –

Poma gala 70% color 50%

65-70 0,45-0,50 –

70+ 0,60-0,55 –

Poma granny Smith

70+  0,40-0,50 –

Poma fuji 

75+ 50%  0,70 –

75-90 0,60 –

Poma roja americana 

70-90 0,45-0,50 –

Producte  Cotització

INDÚSTRIA

Poma concentrada  – 

Williams  – 

Nectarina groga 61-67  –

Nectarina 67-73  –

Préssec roig 73+  –

Préssec groc 73+  –

Pera cremogenada  –

Varietat/Calibre Mín. Màx. Unitat

CEBA (A GRANEL, SENSE MANIPULAR)

Figueres  s/c s/c kg

Figueres cambra s/c s/c kg

Recas (50-80) s/c s/c kg

Recas (80+) s/c s/c kg
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XARXA DE L’AGÈNCIA CATALANA

La campanya de l’IRPF 2017 
inicia una nova fase. El proper 
dia 10 comença l’atenció pre-
sencial a les oficines de l’agèn-
cia tributària, CCAA i entitats 
locals. Fins al 2 de juliol (o 27 
de juny si es domicilia el paga-
ment), han de passar comptes 
amb Hisenda un total  de 
133.515 contribuents lleida-
tans. Segons les previsions de 
l’Agència, l’import de les devo-
lucions rondarà els 85,1 milions 
d’euros, alhora que s’ingressa-
ran 89,1 milions a les comar-
ques de Ponent.

 La campanya, que obria foc 
el 4 d’abril, presenta escasses 
novetats en contingut. En ter-
mes generals, els contribuents 
amb rendes del treball superiors 
als 22.000 euros a l’any estan 
obligats a presentar la declara-
ció, així com els que rebin ren-
des de treball per sobre dels 
12.000 euros si hi ha més d’un 
pagador, i sempre que a partir 
del segon pagador aportin més 
de 1.500 euros a l’any.

Contràriament, el que varia 
és el continent. Així, s’estrena el 
pla Te llamamos, on es concerta 
una cita amb l’Agència per tal 
que truqui al contribuent i l’aju-
di a confeccionar la declaració. 
D’altra banda, s’ha introduït 
una aplicació que permet fer la 
declaració pel mòbil o tauleta. 
Una opció que desaconsellen 
tant els tècnics tributaris cata-
lans com els de Gestha, alertant 
del risc de perdre deduccions, ja 
que el disseny de l’app insta a 
validar l’esborrany, sense revi-
sar-lo en profunditat. L’assesso-
rament d’un professional pot 
oferir garanties d’una declara-
ció sense errors.

Una crida a passar 
comptes amb Hisenda
EL 10 DE MAIG COMENÇA L’ATENCIÓ PRESENCIAL A LES OFICINES FINS AL JULIOL

Les novetats són de càracter tecnològic, i incorporen una app per presentar la renda pel mòbil o tauleta.

ACN

Retornats més 
de 7,8 milions 
d’euros a 15.000  
lleidatans 
■ En les tres primeres set-
manes de la campanya, 
24.371 lleidatans ja havien 
presentat la declaració d’IR-
PF, un 34,61% més que 
l’exercici anterior, apunten 
les estadístiques de l’AEAT 
amb data del 24 d’abril. I 
se’ls havien retornat diners a 
15.072, un 30,8% més que 
l’any anterior, per un import 
de 7,870 milions d’euros, un 
29,90% més.

Quant a Catalunya, els 
percentatges són similars. En 
el mateix període s’havien 
presentat 533.000 declaraci-
ons, gairebé un 30% més. I 
havien rebut la devolució 
323.321, un 28,78% més. 

A Lleida calculen 
presentar 133.515 
declaracions, que 

reclamaran el 
retorn de 85 

milions d’euros

RendaCampanya

● L’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) ajudarà, per 
primer cop, a fer la declaració de 
la renda als contribuents que ho 
sol·licitin. Aquests podran 
demanar cita prèvia a partir del 
8 de maig i anar a fer la 
declaració de l’IRP a les 32 
oficines del territori. 

● A més de les delegacions 
territorials de Barcelona, Girona, 

Tarragona i Lleida, hi ha 19 
oficines més distribuïdes arreu 
de la geografia catalana, com ara 
la Seu d’Urgell. 

● La xarxa territorial es 
complementa amb 13 oficines 
compartides amb entitats locals 
com diputats, consells comarcals 
o ajuntament. A Ponent, són en 
localitats com Cervera, Solsona, 
Vielha i Tremp. 

L’import a 
ingressar creix 
un 4,9% a  
Catalunya 
■ Hisenda preveu tornar 
1.678 milions d’euros en la 
campanya de la renda de 
2017 a Catalunya, un 5,3 
per cent menys que l’exerci-
ci anterior. 

L’Agència Tributària cal-
cula que es presentaran 
3.556.000 declaracions a 
Catalunya (un 1,14% més 
que l’anterior), de les quals a 
2.249.000 seran a retornar. 
D’altra banda, l’import total 
a ingressar augmenta un 4,9 
per cent fins als 2.206 mili-
ons d’euros, amb 1.197.473 
declaracions obligades a 
pagar. 

Un saldo positiu a favor 
d’Hisenda que, en paraules 
del delegat especial de l’AE-
AT), Gonzalo García de 
Castro. Cal atribuir al “di-
namisme de l’economia” i a 
la “concurrència de rendes 
no subjectes a retenció”.

cfarre
Resaltado
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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.
PUJALT. Museu de les Papallones de 
Catalunya. 973 620 743.
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
SORTIDES

09.30
LES BORGES BLANQUES. CONS. COMARCAL.

Paisatges des dels Bessons
El consell Esportiu de les Garrigues 
organitza la Ruta paisatgística pels 
Bessons, en la qual es descobrirà la 
fauna i la flora de l’espai protegit i 
pujaran als tres cims més emblemà-
tics de la comarca.

10.00
ERILL LA VALL. C. INTERP. ROMÀNIC. 9/14 €

Romànic amb botes
Itinerari circular per quatre joies del 
romànic: Santa Eulàlia d’Erill la Vall, 
Sant Joan de Boí, Sant Climent de 
Taüll i Santa Maria de Taüll. L’activi-
tat, de mig dia, és apta per a tots els 
públics, amb possibilitat de visitar 
les esglésies de Taüll.

FESTES

09.30
LLEIDA. DIVERSOS ESPAIS.

Fira de Titelles per a tothom
La Fira de Titelles s’estén per car-
rers, places i edificis públics, per 
posar en escena obres per a totes 
les edats. Comencen a CaixaForum 
amb Historia de un calcetín i acaben, 
a les 23.45 al Cafè del Teatre, amb 
Flippant le dauphin.

10.00
GUISSONA. CENTRE DEL MUNICIPI.

Colors jornada multicultural
Una pedalada popular inicia la festa 
multicultural, que desenvoluparà 
una cercavila, vermut popular amb 
Kuartos i alumnes de l’Escola de 
Música, jocs i tallers tradicionals; de-
mostracions de cultura senegalesa, 
jocs de castells amb els Margeners, 
tatuatges, danses i música ucraï-
nesa, romanesa i marroquina, ballet 
infantil i músiques del món.

10.00
PENELLES. TOT EL MUNICIPI.

GarGar i Fira del Món Rural
Coincideixen a Penelles el Festival 
GarGar, de cultura urbana, en el 
qual preval la pintura de grans mu-
rals i la música, amb la Fira del Món 
Rural, amb escenografies de la vida 
antiga, productes de proximitat, 
teatre i diversió per a tothom. A la 
tarda, gimcana de tractors.

10.00
CERVERA. UNIVERSITAT I AUDITORI.

Festa de la música i poesia
En el Dia Mundial de l’Acordió musi-
cal, Trobada de Guitarres dels Con-
servatoris de Cervera i Badalona, 
seguit del Gran concert d’orquestres 
d’Acordions. Després, Carles Cepero, 
poeta cerverí, lleidatà i tarragoní, de 
Ramon M. Razquin.

17.30
EL SOLERÀS. LES GARRIGUES.

Festival de Campanes
El VI Festival de Repic de Campanes 
de les Garrigues comença amb una 
visita guiada, i a partir de les 19.30 
h, pujada al campanar, sopar i repic Martí Bofarull exposa a la galeria Terraferma.

ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU. ESTERRI D’ÀNEU. PALLARS SOBIRÀ.

Se’n parlave... i n’hi havie. Les bruixes al Pirineu. Fins al 7 maig.

MUSEU D’ARQUITECTURA I URBANISME. ALMACELLES. C/ PITÀGORES, 2.

Retrospectiva de Manuel Molí. Reuneix 27 peces del pintor, un ex-
pressionista oníric amb cert component polític. Fins al 31 de maig.

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 17 de juny.

MUSEU DE LA NOGUERA. BALAGUER. PL. DEL MUSEU.

Els primers trets de Francesc Boix. Imatges de la vida al Front del 
Segre durant l’estada del fotògraf a la zona. Fins al 24 de juny.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

À table. Josep Guinovart. Reuneix algunes peces representatives de 
la relació de l’artista amb la iconografia alimentària. Fins al 24 de juny.

UDL. RECTORAT. LLEIDA. PL. VÍCTOR SIURANA.

Una veu rebel. Commemora el centenari del naixement de l’escriptor 
de la Segarra Manuel de Pedrolo. Fins al 26 de juny.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

D’això, no me’n sé estar. Exposició de Vall Palou, comissariada per 
Glòria Bosch i textos del poeta Jaume Pont. Fins al 2 de juliol.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra d’una 
col·lecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme 
català, d’entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.

Trobada de Bestiari 
de Foc a la Fira de 
Primavera de Tremp

de campanes. Després, teatre, amb 
l’obra El preu de dormir tranquil de la 
companyia Cassigalls.

FORMACIÓ

11.00
LA SEU D’URGELL. CETAP.

Taller de lleure i violència
La campanya No és No proposa un 
taller de lleure i violència sexista i 
revisió del protocol de No és No. A 
l’Alt Urgell: festes lliures de sexisme.

VISITES

11.00
LLEIDA. SEU VELLA I CASTELL DEL REI. 5 €

Visita combinada
Els dissabtes, diumenges i dies fes-
tius, la Seu Vella ofereix una visita 
guiada que inclou el Castell del Rei. 
A les 11 en català i a les 13 en caste-
llà. Info i reserves al tel. 973 230 653.

MÚSICA

20.00
LLEIDA. AUDITORI E. GRANADOS. 5 €

Primavera romàntica
La Jove Orquestra de Ponent arriba 
amb Primavera romàntica, que in-
clou tres composicions del XIX: La 
Ventafocs, Pélleas et Melisandre i La 
Italiana de Mendelssohn.

21.00
TÀRREGA. TEATRE ATENEU. 5 €

Xavier Ribalta al Sona
El cicle Tàrrega Sona presenta una 
vetllada de cançó d’autor, amb el 
doble títol de 53 anys de cançons 
pel món i Xavier canta Josep Piera. 
El cantautor local Xavier Ribalta 
celebra la seua dilatada trajectòria 
a l’escenari repassant tota la seua 
carrera.

ESCENES

21.00
JUNEDA. ESPAI LA FARINERA.

‘Estiu’
La companyia La Fil·loxera posa 
en escena Estiu, una peça entre el 
drama quotidià i la comèdia de cos-
tums, amb tres amigues que passa-
ran juntes l’estiu.

22.00
AGRAMUNT. CASAL AGRAMUNTÍ.

‘Una nit a casa seva...’
El grup Escènic Agramuntí represen-
ta Una nit a casa seva... senyora, una 
funció de teatre solidari en benefici 
de Vall d’Hebron Institut de Recerca. 
Repeteixen demà.

09.00
TREMP. PL. 
CAPDEVILA I  
TOT EL MUNICIPI.

Surt la Caminada a les Gesseres i co-
mença la III Trobada de Bestiari de Foc 
de la Fira de Primavera. Després Jor-
nada Agrícola, mercat artesanal amb 
Aperitius Musicals i Dia Mundial del 
Peix Viatger al riu. Al migdia, taller de 
dinosaures i conferència sobre les arrels 
medievals de la festa, abans de la visita 
guiada als dinosaures del museu de la 
Conca Dellà i Lo Vermut. Tarda de dan-
sa, animació de carrer, concert, Food 
Fest Pallars, jazz Cercavila amb Bestiari 
de Foc i la Festa Diabòlica.

Cercavila en una edició anterior de la Fira.

cfarre
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