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POLITICA DIPUTACIÓ 

La Diputació reduira els ajuts diredes i dota 
d'onze milions el pla d'inversió local 
Destina més de 37 milions als ajuntaments i consells, 15,2 a inversions i 10 al desplegament de la fibra 
óptica 11 Els pressupostos ascendeixen a 133 milions i inclouen un pla de suporta l'esport 
X. ROORIGUEZ 
1 LLEIDA 1 El pie de la Oiputació 
votnrii el din 21 el pressupost 
pcral2020, que ascendeix a 133 
milions, \m 3,3% més que el de 
l'any passat. L'equip de govern 
d'ERC i JxCat va presentar ah ir 
la seua proposta, que planteja 
un pla de cooperació local amb 
11 milions pcr n nportncions n 
municipis. Tnmbé prcvcu re
cluir ajuts di rectes, que xifra en 
600.000 euros per n despeses 
"extrnordinaries i justificndes". 

El presiden!, Joa n Talarn 
(ERC), va explicar que una co
missió tecnicn valorara les p!!Li
cions que opten a aquests ajuts i 
va apuntar que "hi ha partirles 
d 'orgnns de govern i Presiden
cia que dcixnran de ser discre
cionals" i s'atorgaran per con
cut·renc.iacompetitiva. Aquests 
600.000 euros no contemplen 
convenís ni consignacions nomi
nalives, abans en mans de presi
dencia i que ara es repn rteixen 
entre diversos departaments. En 
!'anterior mandat aquests con
ceptes es compt<tbilitzaven com 
a aportacions djrcctcs i eleva ven 
la xifra a 8 milions. 

Al marge de la partida pera 
desposes cxtraordinilrics, la Oi
putnció reserva 1,2 milions com 

INVERSlONS 

El pla pluriennal de Salut, 
amb 15 milions en 3 anys, 
finan~ara cementiris, 
tanatoris o consultoris 

a !ons pera urglmcies. L'equip 
de govem va recalcar que no 
sernn ajuts di rectes. 

Quant a l Pla de Cooperació 
peral 2020, dotat en principi 
amb 11 milions d'curos, podria 
acabar supernnt els 14 milions 
despr6s del tancament de comp
les del 2019, a l'i ncot·porar ro
manents de tresorcria. El v ic.e
presidcnt primer, Jordi Latorre 
(JxCat}, va explicar que al ser un 
pla bien na! s'elcvara a uns 28 
milionsfins nl 2021. Reservara 
un milió per combatre la despo
blaci6 i un altre pera municipis 
del P irineu. 

En total, es destinaran 37,55 
milions a ajuntaments i con
sells, 15,2 més a inversions i 
10 n 1 desplegamcnt de la fibra 
oplica. Aquesta ú ltima quanti
tat s'incorporara després de la 
liquidnció de comptes del 2019. 
De la mateixa m:~nera, 8,8 mili
onsseran pera entitals. També 

Patrimoni 
1 Un total de 250.000 euros del 
pressupost es dedicaran a obres 
de restauracló i proteccló del 
patrimoni de les comarques de 
Llelda. 

Caml de Sant Jau me 
1 El projecte "Camf de Sant Jau· 
me: xarxa pel patrlmonl" per Im
pulsar aquesta ruta tradicional 
entre nrrega 1 Alfarr~s té con
slgnat una lnversló d'l,S mlllons 
d'euros. 

Paisatges de Ponent 
1 La lnlclatlva per posar en relleu 
el patrimonl natural! cultural en 
cinc ~mblts de les comarques del 
pla de Uelda (Canal d'Urgell, No
guera Balxa. palsatges de l'aigua 
al nord del Segri~. el patñmoni de 
l'oll a le~ Garrigues i el Segri~ Sec) 
compta amb una lnversió de més 
de 2 mllions. 

la Caparrella 
1 Els pressupostos de la Diputació 
destinen un total de 25.000 euros 
a la coberta del dlposlt d'algua 
potable de la Caparrella, a Lleida 
clutat. 

Comptes contra 
la despoblació 
i la crisi climatka 
• El vicepresident primer, Jor
di Latorre (JxCat), va remar
car que els comples prioritzen 
"els municipis i comarques 
que s'estan buidant, especi
alment el Pirineu". "Aqucsts 
són cls primers pressupostos 
de la lluita contra la despo
blació" i també contra la crj
si climñtica, va nssegumr. En 
aquest sentit , va apuntar que 
els comptes contemplen una 
partida d'1,7 milions pera 
Medí Ambienl, pcr a accions 
com la investigació de nous 
cultíus o la gcstió de boscos. 

c rearan un pla de suport a l'es
porl d'1,9 milions. La porlaveu 
d'ERC, Merce Carulla, va apun· 
tar que el Patronal de Promo
ció Economicn gestionnt·a 13,1 
milions, deis qunls 9 provenen 
de fons europeus. Aquests cor
responen a diferents programes 
que su posaran una invcrsió glo
bal de 20 milíons. 

En l'ambit deSalut, s'iniciara 

PRlNClPALS lNVERSlONS 

tmatg@ del no u l!dlflcl. 

Escoles esped11ls 
1 La corporacló preveu una in· 
versló de 10.000 euros en mate
rlallnventarlable de les escoles 
especlals. 

Camlns tradlcionals 
1 El projecte per crear una xarxa 
de camlns a partir de les vles tra· 
dicionals del Pirineu, el Sol sones 
1 part de la Noguera té conslgnat 
1,1 mllions. 

Culth1 de trufes 
1 El cultiu experimental de la trufa 
negra en finques de la Diputació 
compta amb 30.000 euros. 

un pla de 15 milions en 3 anys 
pera la construcció o reforma 
de cement iris, tanatoris o in
fraestructures d'aigíles. Tam
bé s'invertirií en la reforma de 
)'Hospital del J>allars, la nova 
UCJ Pediatrica de I'A rnau o el 
CAP de Tilrresa. L'ilrea d'lgual
tat, amb 587.000 euros, tindra 
subvencions pera accions de 
perspectiva de genere. La por-

Carreteres 
1 La corporació provincial destina 
2,6 mlllons a les seues carrete res 1 
2 milions a camins munlcipals. 

Ponent Actiu 
1 El foment del turisme sosteni
ble i competitiu al Segrill, el Pla, 
I'Urgell i les Garrigues (el projecte 
'Ponent Actlu") suposar~ una in
versió de 444.000 euros. 

Biomassa 
1 El desplegament de calderes de 
biomassa en equipaments i muni· 
cipis del Pirineu té consignats 1,5 
mitlons. 

Obres 
1 El pressupost contempla 1,5 ml
lions per a obres en edificis de la 
Diputació. Uns 40.000 més seran 
peral no u edifici a la rambla Fer
ran de Lleida. En aquest immoble, 
se'n destinaran 90.000 a la muse· 
"itzacló de les restes arqueologl
ques de la planta balxa. 

Administració electrónica 
1 Més d'l mllió es dedicar~ a la 
implantació de l'admlnistració 
electrónica. 

lave u de JxCat, Rosa Pujol, va 
explicar que augmenten les par
ti des pera promoció turística. 

Lanotfda, 
a Ueld1TV 

co~:~:RE ·•'I 
~ .._ !plus 
v.g.u •1 vldfo al 
mbblamb•lcodl 

"V ole m 
iniciarla 
incorporació de 
nou personal" 
• El president, Joan Ta
Jarn, va explicar que cls 
prcssupostos destinen 
22,75 mi 1 ions a persona l. 
Va apuntar que volen "ini
ciar la incorpomc.ió de no
ves persones i pem1etre la 
mobilitat in tema", perque 
" la falta de personal havia 
general un incrernent de 
les hores extra". Va recor
dar que hj ha uns 80 llocs 
vncants i va avnnc;ar que 
tenen intenció de treure 
a concurs unes 60 places. 
D'altra banda, va apun
tarque acabaran l'adequn
ció de la segona planta de 
l' !EI pcr ubicar els serveis 
que es van traslladar n la 
Capnrrella. 

En un altreordre, va in
sistir que cls prcssupos
tos Sltposen una aport·a
ci6 més impot·tant a l món 
local, més eficacia i una 
major transparencia. 

Projecte per 
aJfoment 
deis serveis 
mancomunats 
• La Diputoció treballa 
en un projecte per fomen
tar la mancomunació de 
serveis. El vicepresident 
Jordi La torre va explicar 
que es troba en fase "em
brionaria" i va apuntar 
que en un t·crritori "rnolt 
extens i poc poblat, amb 
municipis rnolt peti ts, 
mancomunar servcis ha 
de ser neccssari". Va asse
nyalar que amb el finan
~ament de la Diputació i 
la Gcncralitat de Catalu
nya els m un icipis rebra n 
2.300 euros per alumne 
matricu lnt. a les esc.oles 
bressol. 

Aixímatcix, es posar<\ 
en marxa un nou servei 
d'assistcncia municipal. 
Els comptes lmpu'lse n 
també l'iirea de Noves 
Tecnologies, que tindra 
un pressupost de 6,3 mili
ons, i el suporl a les fires. 
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CONGRÉS TECNOLOGIA 

Mollerussa i Tremp acolliran 
artes de la Mobile Week 
Amb 14 activitats a la capital del Pla i xarrades i conferencies a 
la del Jussa 11 Se'n sumaran d'altres al Sobira i la Ribagon;a 

REOACCIÓ 
lllEtOAI La qunrta edició de la 
Mobile Week es descentralit
zarñ i passarii de concentrar 
cls actcs a Barcelona a portar 
el debnt sobre la cibersegure
tnt, la inteJ.Iigencia artificial i 
la mobil itat n una quinzcna de 
ciutats cata lanes, entre aques
tes Mollerussa i Tremp, entre 
el6 de febrer i 1'1 de mar~. S'hi 
hauran de sumar a ltres acti
vitnts al Pallars Sobira i !'Alta 
Ribngor~a. 

L'agenda publicada al web 
de la Mobile Week recull per 
ara catorze activitats aMo
llerussa. lnclouen un acte sobre 
el Concurs de Vestits de Paper 
i l'cvolució tecnologica duran! 
les 56 edicions; tallers per op
timitzar el préstecdc matcrinl 
electrc')nic en biblioteq(•es i so
bre móbils, drons i pedagogia, 
a banda de poncncies i debats. 

la pre5entacló de la Moblle Week ahlr a Barcelona. 

Tnrubé hi haurii un 
networking luuclt el día 28 
omb l'alc.olde, More Solsona, 
i ol presiden! de la Combro de 
Comer' de Lleida, Jaurne Saltó. 
El mateix dia també esta p•·o
gramada la cinquena Trobada 
Empresaria l sobre Trandor
mació Digital. 

D'altrn banda, hi haura una 
jornada sobre elements iden
tificadors del patrimoni amb 
QR i proves sobre la rea litat 
virtual. 

A Tremp, !'agenda de la 
Mobile Week assenyala que 

VESTITS DE PAPER 

Una exposició mostrara 
l'evolució del concurs i 
la tecnologia en les 56 
edicions del certamen 

la biblioteca Maria Barbnl ce
lebrara el dilluns 24 di verses 
activitats relacionades amb la 
seguretot ni móbil, identifica
ció, certificats digitals i acre
ditacions. L'empresa To Took 
conscienciara el d ia 27 sobre 
segurctat i hilbits a interne! que 
posen en perillla segu retal i 
privacitat dels usuaris. 

EOICTE 
!:empresa RENANT RAMADERA. S.L ha presenta! un projecte d'amplíacló d'explol.lcl6 
porcina, per tal de dura tolllle una tonstruccló consiste ni en: 

· 3 naus pera l'engreix (nüm. 3,4,1 5) de 113.60 m. de longitud 117.85 m. d'amplatla. 
amb una superficie total uniti\rla constr~~lda de 20.027,76 m2. Cada nau dlsposar.l de 4 
sa!es , que constaran de 611nles de 6 corrals cadascuna, separndes per passadls central 
de 0,90 m. d'amplada. 
· Construcctó de 2 basses de purlns , Bassa 3 1 4, per J'emmagattematge de purt: 
lmpem•eables 1 estanques. amb mides en coronació de 25.00 m. de longitud i 23,00 m. 
d'amplada. 12,50 m. de profund•tat La supertlc.e total ocupada per cada bassa ser.l de 
600m2, !la seva capacltat üUI d'emmagatzematge ser.l de 1.120 ~. 
· Separador sOikHiquid tnstJI.Jacl6 d'un sistema de separació sóltd·llquld amb un 
rendlment garantlt del30 %en la separacló. 

Femer. Plillalolllla de rormig6 armat de 20 cm de gruix. de 25.00 m. de longliJJd i 
25,00 m d'amplada, amb una superficie total construida de 625.00 m2.1 una capacltat 
d'emmaoatnmatoo de 1.135 m3. 

a la finca empla~a al pollgon 17, parcella 75. de TM de Malals. Aquesta finca. M. la 
coodició de sól no urbanllzable segons el PI a d'ordon;~tió urbani<ltica municipal v1gent. 
D'acord amb alió que s'establelx als artlcles 48 del Decret leglslaUu 112010. de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text relós de la Ucl d'U(banisme. r 57.2.a) del Decret 
30512006, de 18 de Jutlol, pel qual s'aprova el Regtament de la Uel d'urbanisme, es 
sotmet el projecte preS~Jntat a lnlolll1acl6 pública pel termlnl d'UN MES mll~nt 
anUfiCI al ButlleHDficial de la ProVincia de Ueida. a la web de J'Ajuntamenti a un dlan de 
m6s dllusló a la provincia, perqué durnnt el cilal periode es puguln formular aJ.Iegaclons 
1 rectamaclons per toles tes persones interessades. 
8 projecte esmentat es troba de rnanlfest a les oficlnes de t'Ajuntament de Malas. on es 
podr.l consultar en horari d'atencló al pObic. de les 9 a les 14.00 hores. durant el torminl 
anterlollllent Indica~ 
Malals, 30 de gener de 2020 
l'alcaldo, 
David Masot Aorensa 

L'expansió pel territori ca
ta la demostra que la revolu
ció digita l és "inslrumr.mt pcr 
afavorir una nació digital" i 
un pa(sde ciutats inteJ.Iigents, 
va ossenyal:lr el conseller de 
Polítiques Digitals í Adminis
tració Pública, Jordi Puignc
I'Ó, "Es parlara del mateix que 
n Barcelona, pero adaptat a 1 
territori", van explicar des de 
l'organització. 

A Barcelona se celebraran 
tallers sobre les repercussions 
de la revolució digital en la vi
da quotidiana. L'organització 
preveu que unes 18.000 per
sones par! icipin en les prop de 
300 activilats programa des. 

SEGRE.com 

BJtC1f 
8 Pie de l'~ment. en sessl6 de data 
28/11fl019, 11a aproyar lnicialment la 
modificad6 pullual de l'ariXIe m de les 
ll\:ln'ne; ~ de Planetament 
lkbNístic de BeiM!r de Cetl!anya. 
De cor1orm1tat amb els articles 8.5.c) 185.4 
del Telll ref6s de la Uei d'urbanisme de 
Catalunya. ~at pel Deaet lil9JSI3Uu 
112010. de 3 d'agoot, modllcat perla Uel 
312012. de 22 de 1ellrer, es so1me1 a 
lnfcwmaclol piblíca pe1 Jermlnl de trenta 
<les. a comptN des de la data de l'(jtina 
publlcaci6 d'aqoost edicle. 
Durant aquest termtll poOO\ set e!lllllilat 
per qualsewllntllressat a lesdependllndos 
m\lllclpals sltuades a Plilf? Majcr, 12, de 
Bellverde Certlanya pqJé es tormu_, les 
al·l~que s'estimln pertinents dltMI 
l'hornri d'of!Cines (de dllll.ns a cfvendres de 
9a 14tuesl. 
L'Aicalde, F. Xav1er Porta Pous 
Be!M!rde C.danya, 31 degenerde 2020. 
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INFRAESTRUCTURES SEGURETAT 

El punt de la C-13 en el quales va produlr l'allau al desembre. 

Última tecnologia per 
evitar allaus a la C-13 
E. FARNELL 
lltAVORSf 1 El departament de 
Territori instaHara malles 
metaJ.liques d'última tecno
logía contra les aUaus a la C-
13, per evitar així talls de In 
carretera per desprenimcnts 
tal com va passar el mes de 
dcsembre passnt, en plena 
camp:~nya nadalenca. S'ins
tal·lara una barrera flexible 
capa~ d'aguantar In caiguda 
de roques de fins a 20 tones 
de pes. El seu nivell de resis
tl~ncio és molt eleva! i acon
segucix absorbir !'impacte 

sen se que les roques caiguin 
sobre la cal~ada. Fa 8 d ieses 
va produir un il ltredespreni
rnent al mateix punt que va 
trencar la primera de les tres 
barrcrcs defcnsives qne actu
en coma pantalla i va quedar 
esmorten pel mur de terra , 
que es va desplegar a l de
sembre per assegurar el pas 
provisional de veh icles. El 
sistema definitiu dcseguretat 
pcrmetra obrir la circulació 
normal pcr la C-13, segons el 
secretari d'Inlraestructures, 
lsidrc Gavín. 

ILLEIOAI La Confederació H idrogrllfica de I'Ebre (CHE) ha ini
cial els trebnlls de reparació del curs del torrcnt de la Femosa 
després de les inundacions d'octubrc i gcner. De la matcixa 
rnilnera, ha repres les obres a Cervia de les Garrigues. 

El Canal d'Urgell iniciara la modernitzadó el2021 

1 PREtl(ANA¡ El Canal d'Urgell preveu iniciar les obt·es dento
dernització a comcn~ament:s del2021. Així ho va assegurar 
ah ir el presidcnt de: la comunitat de rcgants, Amadeu Ros, 
en les jornades agraries de Preixana. Va destacar que és un 
"projecte de pafs molt ambiciós" i va demannr el supo•·t de 
les odministracions. Bcn oviat esta previst que el presentiD 
a la Comissió Europea, informa Segre Tilrrega. 

Tarrega aprova la reforma de la pla~a de la Bassa 

1 TARREGA 1 Th rega va aprovar ah ir el projecte d'adequació 
de la plafi'a de In Bassa, al pare de Sant Eloi. És un cspai de 
1.866mctres quodrats que el consistori vol convertir en un 
recinte polivalent. Es preveu que pugui ser un deis espais 
esc!mics de FiraTarregn i u.nn oula de nnturalesa. L'ajuntn
ment ha disscnyat una s~rie de trcballs prcssupostats en 
74.000 euros i hn presenta! el projecte a la convocatoria de 
fons Federa través de la Diputaci6. 
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140 GUIA Cultura 
POLiTICA CULTURAL ACTIVITATS 

Artistes de Lleida demanen 
reiniciar les obres per al Morera 
Campanya a les xarxes socials a favor del futur edifici a !'Audiencia 

J.B. 
1 LLEIDA 1 Di versos nrtistes de 
Lleida han penjat vídeos a les 
xarxes socinls en les últimcs sct
manes reclaman! una solució a 
l' impas produll per In pat·alit
zació de les obres peral fut ur 
Museu .Jau me Morera de Lleida 
a l'edifici de l'antiga Audiencia, 
n In rambla Ferrall. 

Es t racta de crcadors o deis 
seus descendents que complen 
amb obresd'art cedides o dipo
sitades a la pinacoteca i que la
menten que la rehabilitació del 
que s'hnurin de convertir en la 
seu derinitiva de !' historie mu
scu cstigui parada des de fa sis 
mcsos, fins i tot amb la possibi
litat que es perdin subvencions 
oficials jo atorgades. 

Aixf, per exemple, el creador 

PAERIA 

la Paeria diu que s'esta 
treballant per solucionar 
l'assumpte i reprendre la 
construcció del museu 

visual Albert Bayo na recorda 
que "nctors socials de la ciutot, 
omb la seua generosa aporta· 
ció, han expa nd it la col-lecció 
del muse u i, per tant.l i corres
pon un edifici adequat". Bayo
na afegeix que ara, amb l'ajuda 
pressupostaria exterior, l'equip 

Albert Sayona. 

JordiV. Pou. 

de govem municipal té l'oportu· 
nitatd'ubicor-lo definitiva.ment; 
"si no és així, quedaran recor· 
dats com els seus antecessors". 

Per la seua par!, el fotograf 
Jordi V. Pou lamento que "cls 
treballadors del museu són els 
primers que no es mereixen tot 

POLiTICA CULTURAL LLIBRES 

Una quinzena de pobles de 
I'Aita Ribagor~a i els Pallars 
'estrenen/ Bibliobús 
Després de cinc mesas, per l'avaria del vehicle 

t LLEIDAt Una quinzena de nuclis 
de població de les com;uqucs 
de !'Alta Ribagor~a, el Pallars 
Sobira i e l Juss?l van recupe
ror nhir el servei de Bibliobús 
de la Generalitat, després que 
aquest hagués d 'interrompre's 
a finals de l'estiu passnt a causo 
d'unn avarin del vchiclc. Des 
de la Central de Biblioteques 
de Lleida van confirmar que el 
Bibliobús Pcrc Quart va repron
dre el servei ah ira la larda, amb 
primera parada a Lsona {Pallars 
Jussa} i que d'aqucsta manera 
reprendril la ruta habitual diaria 
perles tres comarques pirinen
ques. Aixo sí, !'a variaba tardal 
diversos mesos o solucionar-se. 
1 és que no es tractava d'un pro· 
blema de motor o d'un altre 

elcment habitual d'un autobús 
sinó del mccnnisme automñtic 
singular que serveix, quan el 
vehicle esta estacional, per des
plegar la denominada petaca, 
la part central de la caixa (com 
pot apreciar-se a la imatgc de la 
d reta) que habilita a )'interior 
d'aquest autocar especial la sala 
de préstec i lectura. 

Durant aquests mesos d'in
terrupció del servci bibliotccari 

38 ANYS EN SERVE! 

El Bibliobús Pe re Quart es 
va estrenar el 1982 a I'Aita 
Ribagor~a i el Pallars Jussa 
i va arribar al Sobira el1995 

Eva Mlralles Slre. 

Alfons Lóp&z. 

el que estll passant:unb l'at.ura
da de les obres, ni e lis ni Lleidn". 

Evn Mi ralles, filia de l'artis· 
la Rosa Siré {morta el 2014), 
alerta que "és molt importan! i 
urgen! que el muscu tingui una 
nova seu on lotes les obres de 
tots els artístes tinguin les con· 

Segueix la 1paralisi' 
del projecte sis 
mesos després 
• Les obres de reforma 
de l'antiga Audiencia per 
acollir el futur tn uscu 
esta n para litzades des 
de l'estiu passat dcsprés 
que les empreses adju
d icataries deis tre balls 
notifiqucssin a la Pacria 
que no podien complir el 
projecte i el cost pressu
postat inicinlment (4,47 
milions d'curos), com va 
revelar SEGRE el mes 
de novembre passat. La 
P:~cria estudia la manem 
de reprendre el projecle, 
mentre que la plataforma 
d'entitats culturals i soci
als Compromís pe! Morera 
va publicat· el mes passat 
un comunicat reclaman! 
una aposta clara deis polí
tics per reiniciar les obres 
i no perdre subvencions 
atorgadcs. 

dicions que requereixcn i que 
es mereixen". 

D'altra banda, també critica 
la paral ització de les obres el 
dibuixant Alfons López perque 
"aquest museu modcrn, con
temporani, necessita unes noves 
instaJ.Iacions". 

l a 'peta<a' extensible del Blbllobús, que estava avarlada. 

ambulant,l'ofertn de !libres es 
va suplir a lravés de les biblio
tcqucs comarcals de referencia, 
ja sigui al Pont de Suert, Sort o 
Tremp. Aquesta so lució d 'emer
gencia va implicar que els usu
aris hagucssin de despln~ar-sc 
en lloc d'esperar la visita del 
Bibliobús, que té a la majoria 
de poblacions una pcriodicitat 
quinzen:~l. 

El Bibliobús Pere Qua rt es 

va estrenar e11982 a I'A Ita Ri
bagor~a i el Palla rs Jussa (es 
va ampliar al Sobirii cl1995) 
i actualment ofereix e l scrvci 
biblioteca ri a poblacions d'u na 
quinzena de municipis: Alins, 
Baixo Pnllars, Espot, Esterri 
d 'Aneu, la Guingueta d'Aneu, 
rsona i Canea Delia, Llnvorsf, 
Rialp, Salas de Pallars, Talam, 
la Torre de Capdella, la Vall de 
Bof, la Vall de Cardós i Vi laller. 

SEGAE 1 
Dimart~ 4 de f~bfer del 2020 

CONCERT 

Música de 
Piazzola, avui 
al CaixaForum 
tllEIDAt ElciclcAIIdicions fn
times del CaixaForum Llei
da ha programat per avui 
(19.00} un recital del quar
tct femenf de violinistes Les 
Mademoicelli, que oferira un 
repertori d'obres del mestre 
argentí Astor Piazzola. 

Aq uest q uartet, que es 
va creor el 2016, esta inte
gral pcr q uatre intcrprcts 
formarles a les universitats 
de Berlfn, Londres, Basilea, 
París, Amsterdam i Graz i en 
centres com el Conscrvatori 
Superior del Liceu i I'Escola 
Superior de Música de Cata.
lunya (Esmuc) a Barcelona. 
Un concert de proximitat, 
condu'it pel musicbleg i crí
tic Xavier Chovania. 

ARTS ESCENIQUES 

Teatre a La Saleta 
de Lleida amb 
La Galopante 
1 LLEIDA 1 La companyia tea
tral valenciana La Galopan
te presentara dijous vinent 
(21.00 hores, 12 euros) a La 
Saleta de Llcida el scu espcc· 
tacle Caclu Baci després de 
passa r pels escenaris de Ma
drid. La companyia, omb una 
llnrga trajectoria de més de 
15 anys, arribara a la capital 
del Segrilt amb el seu últim 
muntatge, una obra que ex· 
plica la historia d'un roda· 
món que es dedica a recollir 
objectes que troba pe! carrer. 
Una obra de tcatrc comico
dramatic, que propasa un 
viatgc sensorial a lt·avés de 
ta rantel-les, ontigues ñries 
italianes i chtmson frnnces¡¡. 

PROJECTE 

lnformació 'on 
line' sobre 1.300 
obres teatrals 
IBARCELONAI La nova Base de 
Dades de Dramatúrgia Ca
talana, un projecte impulsa! 
des de l'lnslitut del Teatre de 
Barcelona, ofercix informa· 
ció sobre més de 1.300 obres 
tentrals. 

El projcctc, consuJtable a 
www.dcc.institutdelteatre. 
cat, permet als usuaris bus
car muntatgcs concrets, saber 
quantes obres ha cscrit un au· 
toro trobar-ne alguna sobre 
un temo determina!, jaque 
rcuneix informació detallado 
sobre obres d ramatiques es
crites en cntallt, independent
mcnt dcllloc on hagin estat 
escrites i de la naciona litat 
deis seus autot'S. 

rcolomina
Resaltado
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