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SANITAT EQUIPAMENTS 

La Seu estudia 2 finques municipals 
per C~!Jstruir-hi el nou hospital · 

EQUIPAMENTS 

Tàrrega habilita una 
sala d'estudi a la 
Biblioteca Pública 
I lARREGA I La-Biblioteca Pú
blica de Tàrrega-Germanes 
Güell ha habilitat una sala 
d'estudi a la segona. planta 
de l'edifici. El consistori l'ha 
moblat gràcies a una subven
ció de l'Institut d'Estudis Uer
denes (IEI). Té capacitat per a 
vuit persones, encara que les 
restriccions per la Covid-19 
limiten ara per ara l'afora
ment a cinc. 

Una és al costat dels Bombers, sense urbanitzar, i exigirà acord amb altres propietaris 
li L'altra està urbanitzada, però obligaria les ambulàncies a travessar la ciutat 

C. SANS 
I LA SEU D'URGELL I L'ajuntament 
de la Seu d'Urgell estudia dos 
possibles ubicacions per al nou 
hospital comarcal de l'Alt Ur
gell, un equipament que hau
rà de començar a construir-se 
l'any 2022 (vegeu el desglossa
ment). Una és a la urbanització 
de l'Horta del Valira i l'altra 
es troba al costat del parc de 
Bombers. En tots dos casos, 
es tracta de parceJ.les de pro
pietat municipal destinades a 
equipaments públics. Cadas
cuna presenta avantatges i in
convenients que el consistori 
haurà de sospesar a l'hora de 
prendre una decisió. 

La parcel·la municipal al 
costat del parc de Bombers, 

SUPERF[CIES 

Disposen de 9.000 metres 
quadrats al costat del parc 
de Bombers i 14.000 a 
l'Horta del Valira 

de 9.000 metres quadrats a 
l'est del nucli urbà, és la que 
permetria un accés més ràpid 
i directe als vehicles d'emer
gències, al ser pròxima a la car
retera N-260 i a l'heliport. En 
canvi, la de l'Horta del Valira, 
de 14.000 metres quadrats a 
l'extrem oposat de la locali
tat, obligaria les ambulàncies 
a creuar la ciutat per accedir 
al centre mèdic. 

La finca al costat del parc de 
Bombers es considera més ade
quada des del punt de vista de 
la mobilitat, però construir-hi 
seria més complex que fer-ho a 
l'Horta del Valira. Això és per
què en aquesta última ubicació 
el terreny ja està urbanitzat, 
mentre que el sòl al costat de 

RAMADERIA COVID-19 

Els terrenys pendents d'urbanitzar pròxims al parc de bombers de la Seu. 

les instaHacions dels Bombers 
forma part d'un sector que en
cara està per desenvolupar. 

Consulta a amos de finques 
El regidor d'Urbanisme, Jo

an Gurrera, va explicar que la 
decisió de l'ajuntament anirà 
precedida d'una consulta als 
propietaris del sector Sud-1, on 
es troben els terrenys munici
pals al costat del parc de Bom
bers. Construir allà suposaria 
dur a terme treballs d'urbanit
zació i un repartiment de les 
càrregues entre els titulars de 
parceHes. "Buscarem consens 
amb ells, no volem imposar les 
càrregues econòmiques d'ur
banització del sector als pro
pietaris", va indicar el regidor. 

Un nou centre mèdic en lloc 
d'obres per ampliar l'actual 
• El Patronat de la Funda
ció Sant Hospital (FSH) va 
anunciar el mes de juliol pas
sat la construcció d'un nou 
centre mèdic a la capital de 
l'Alt Urgell (com va avançar 
SEGRE el 25 de juliol pas
sat). La decisió va arribar 
quan estava pendent l'am
pliació i reforma de la unitat 
sociosanitària actual, amb 
una inversió de cinc milions 
dels quals més de la meitat, 
tres milions, procedien de la 
Diputació. 

Les obres de l'ampliació ja 

estaven adjudicades, però el 
patronatva acabar donant su
port a una proposta del Cat
Salut per construir un nou 
hospital d'àmbit comarcal. 
La Diputació i l'ajuntament 
de la capital de l'Alt Urgell 
avalaven també aquesta al
ternativa. Una empresa pú
blica haurà de gestionar el 
nou hospital, mentre que el 
patronat quedarà com a òr
gan consultiu. Pel que fa a 
l'edifici actual, passarà a des
tinar-se completament a usos 
sociosanitaris i residencials. 

AIGÜES 

Benavent estrena 
el subministrament 
nou d'aigua potable 
I BENAVENT DE SEGRIA I Benavent 
de Segrià ha posat en marxa 
el nou dipòsit d'aigua muni
cipal que rebrà el subminis
tramen~ del pantà de Santa 
Anna. Es una obra execu
tada fa més d'una dècada la 
posada en marxa de la qual 
havia quedat en suspens des 
d'aleshores. Ara, les noves 
instaHacions milloraran la 
qualitat del proveïment d'ai
gua potable. 

AIGÜES 

Reparacions a la 
captació d'aigua 
del Pla de l'Ermita 
I LA VALL DE BOl¡ La brigada mu
nicipal de la Vall de Boí du 
a terme tasques de mante
niment en la captació que 
subministra aigua potable 
al Pla de l'Ermita, nucli que 
concentra la gran majoria de 
places d'allotjament turís
tic del municipi. D'aquesta 
manera, l'ajuntament pretén 
evitar problemes de prove
ïment durant la temporada 
d'esquí. 

La vall Fosca organitza una mostra 
de bestiar 1Virtual' a les xarxes socials 

Ajuntament d'Alcoletge 

EDICTE 

Expedient: 2020/207/06.06.01 - Llicències i comunicacions urbanístiques 

Per aquest Ajuntament s'està tramitant llicència d'obres i usos provisional per a la 
realització de l'activitat d'APARCAMENT DE VEHICLES INDUSTRIALS A !:AIRE 
LLIURE, en la finca situada a la C-1 3 km. SUDi-6 "Sector Canal Nord", del Munici
pi d'Alcoletge, i amb referència cadastral 7842047CG0174SOOOOA, sol- licitada 
per BIATRANS, S.L., de conformitat amb l'article 54.2 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, se 
sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l'endemà al 
de la publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida. 

1 LLEIDA I Una mostra de bestiar 
virtual a través de les xarxes 
socials substituirà enguany la 
Fira Ramadera de la Pobleta de 
Bellveí, que havia de celebrar-se 
el 3 i el4 d'octubre i que s'ha 
suspès per evitar risc de contagi 
de Covid-19, igual com molts 
altres certàmens . Així ho va 
anunciar ahir l'ajuntament de 
la Torre de Capdella. 

El consistori va explicar que 
l'Associació Professional d'Equí 
de Muntanya Pirineus de Lleida 

i l'Associació de Criadors de Va
quí de Raça Bruna dels Pirineus 
de Flamisell, "traslladaran a les 
xarxes socials l'exposició de 
bestiar que es feia a la Pobleta". 

Així, dissabte, dia en què hi 
havia prevista la setena edició 
del Concurs Comarcal de Ca
vall Pirinenc Català (CPC), els 
propietaris de cavalls que havi
en de participar-hi mostraran 
alguns dels seus exemplars a 
Instagram. Propietaris de va
ques mostraran també els seus 

animals a les xarxes socials diu
menge, quan estava previst el 
23è Concurs de Raça Bruna dels 
Pirineus. 

Així mateix, les associaci
ons que col·laboren en aquesta 
iniciativa difondran vídeos per 
promocionar aquestes races au
tòctones. L'objectiu és mostrar 
l'activitat del sector ramader, en 
un moment en què la pandèmia 
ha obligat a suspendre o modi
ficar sensiblement la major part 
de les fires. 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les depen
dències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [www.alcoletge.cat]. · 

Alcoletge, a 25 de setembre del 2020. 
!:alcalde, Josep Maria Gras Charles. 
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ART EXPOSICIÓ 

G~egorio lglesias 'torna' a 
Lléida deu anys després 
A la galeria Espai Cavallers, dissabte amb la mostra individual 
'Octubre' II.Amb obres de gran format i fins i tot escultures 
J.B. 
I LLEIDA I Malgrat que Gregorio 
Iglesias al maíg participa ha
bitualment cada any en ex
posicions col·lectives a Lleida 
-sobretot, la que organitza 
per Nadal la galeria comerci
al Indecor-, fa deu anys que 
l'artista de les Borges Blan
ques no presenta una mostra 
individual a la capital del Se
grià. Dissabte que ve trencarà 
aquesta absència tornant a la 
galeria Espai Cavallers, on el 
novembre del 2010 va prota
gonitzar l'exposició Cluster, 
ara amb una coHecció d'obres 
que ha titulat Octubre. No són 
creacions recents. La majoria 
són peces pintades abans que 
l'actual situació sociosanitària 
llancés un envit al món cultu
ral. Tanmateix, sí que el pú
blic podrà descobrir algunes 
obres que mai abans s'havien 
exposat. 

Sèrie escultòrica 
Octubre presentarà pintu

res de gran format, amb les ha
bituals tonalitats fosques de 
l'artista però també amb la in
troducció de notes de color. A 
més, també podrà veure's una 
petita sèrie de peces escultòri
ques elaborades en fusta, fruit 
de la constant activitat experi
mental de Gregorio Iglesias 
amb diversos materials. 

Per garantir les mesures de 
seguretat higiènica i sanitària, 

CI.NE PEL·LÍCULES 

Una de les teles de l'exposició 'Octubre', de Gregorio lglesias. 

INAUGURACIÓ DOBLE 

La galeria ha previst dos 
sessions inaugurals 
dissabte (19.00 i 20.00 h), 
amb reserva prèvia 

l'Espai Cavallers ha previst 
dos sessions inaugurals amb 
aforament limitat, a les 19.00 
i a les 20.00 hores del vespre, 
per a les quals és necessari 
confirmar l'assistència a tra
vés del correu galeria@espai
cavallers.com o el telèfon 629 
03 3150. 

En els últims anys, Iglesi-

as ha portat a terme diversos 
reptes artístics en espais molt 
singulars. L'any 2013 va pin
tar a l'aire lliure una tela de 
seixanta metres de llarg, En
tre el cel i la terra, en el marc 
del projecte de La Vinya dels 
Artistes del Mas Blanch i Jové 
de la Pobla de Cérvoles. I l'any 
següent va protagonitzar una 
altra intervenció monumental, 
amb una tela de quatre-cents 
metres quadrats en una de les 
sales de l'actual Museu de Pe
enemünde, a Alemanya, una 
antiga instaHació de maqui
nària bèHica aèria de l'època 
nazi que s'ha reconvertit en 
espai cultural. 

_ Estrenen ¡Eso que tú me 
/ ,' 

das~ el documental en què 
Pau Donés convida a viure 
A JCA Al picat i Era Audiovisuau de Vielha 
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Segona edició del 
festival Natures~, 
diumenge a la Noguera 
I L'ALZINA DE l'AGUDA I L'Alzina, 
un petit nucli entre Ponts i 
Guissona del municipi de 
Vilanova de l'Aguda, a la 
Noguera, acollirà aquest 
diumenge vinent la segona 
edició del festival Natures, 
una activitat de dansa, art i 
naturalesa organitzada per 
tragantDansa, un centre de 
dansa i pràctiques c,:>rporals 
de Barcelona que, des de fa 
uns anys, impulsa residències 
creatives i propostes artís
tiques en aquest poble. Du
rant la jornada de diumenge, 
el públic podrà disfrutar de 
tallers i espectacles amb els 
quals explorar diverses ma
neres d'establir contacte amb 

la naturalesa, crear i apren
dre'n. Així, s'ha organitzat 
un recorregut que serà itine
rant per diverses intervenci
ons artístiques plàstiques en 
l'entorn rural, cada unes de 
les quals acollirà una actua
ció de dansa. L'historiador 
de l'art i artista Víctor Mata 
oferirà una xarrada sobre 
art i paisatge i està previst 
un dinar popular. EI festival 
culminarà amb un concert 
del grup Microrgànic Trio. 
D'altra banda, en el marc del 
Natures, del9 al12 d'octubre 
s'organitzarà un laboratori 
de creació per a professio
nals i alumnes en formació 
de dansa. 

Pep Coll, a la Pobla de· Segur • L'escriptor pallarès Pep Coll 
va presentar diumenge a la Pobla de Segur la seua nova 
novel·la, L'any que va caure la roca, en un acte als Jardins 
de l'Ajuntament al qual va assistir un centenar de persones. 

MÚSICA 

Rosalía i Pablo 
Alboran, entre 
els nominats als 
Grammy Llatins 

1 MADRID I Pau Donés va morir el 
9 de juny passat després de gai
rebé cinc anys de lluita contra el 
càncer de còlon. Vint dies abans 
de morir, el líder de Jarabe de 
Palo va trucar al seu amic Jor
di Évole i es va sincerar en una 
conversa que s'ha convertit en el 
documental Es o que tú me das. 
El periodista va visitar el músic 
a la seua casa de Bagergue, a 
la Val d'Aran, i allà van parlar 
sobre la seua malaltia, la por i la 
seua constant invitació a viure 
en una xarrada que s'estrenarà 
avui dimecres a 245 sales de tot 
el país, entre les quals el JCA 
Alpicat i Era Audiovisuau de 
Vielha. 

que són grans ensenyaments i 
que les has de tenir coHocades 
al teu voltant per anar aga
fant-les quan vinguin mal do
nades", va relatar E vole dilluns 
durant la roda de premsa de pre
sentació del documental. "La 
mort ens ronda des que naixem. 
Hi ha gent de 30 i 70 anys que se 
sent molt identificada amb Pau. 
Amb la manera tan serena que 
ha tingut d'afrontar la mort, jo 

Jordi bole va presentar dilluns el documental 'Eso que tú me das'. 

1 MIAMI I Rosalia, Aitana, Ama
i a, Alejandro Sanz i Pablo 
Alboran han estat, entre d'al
tres, nominats als Grammy 
Llatins 2020, en una edició 
que té J Balvin com a favo
rit gràcies a les séues tretze 
nominacions. Rosalía opta a 
quatre premis per Yo x ti, Tú 
x Mí (juntament amb Ozu
na en millor cançó urbana 
i millor fusió/interpretació 
urbana); millor cançó pop
rock per Dolerme; i millor 
vídeo musical en versió curta 
per TKN, al costat de Travis 
Scott. El compositor de Reus 
Joan Magrané també opta un 
Grammy Llatí en la categoria 
de música clàssica contem
porània per Dos piezas pa
ra piano. Els guardons s'en
tregaran el19 de novembre· 
vinent. "Hi ha frases del documental 

LA GRAN PANTALLA 

El film arriba avui a 245 
sales de tot el país i no 
estarà en altres plataformes 
fins a l'any que ve 

crec que se n'ha anat per la por
ta gran", va afegir el periodista, 
que dirigeix 13; pel·lícula amb 
Ramón Lara. Evole ha volgut 
amb aquesta producció llançar 
un missatge d'esperança i una 
reflexió sobre l'acceptació de la 
mort, una temàtica que ha hagut 
d'afrontar deixant de banda el 
sensacionalisme. "No ens hau
ríem permès fer un documental 
morbós. Ens incomoda molt el 

sensacionalisme", va sentenci
ar. "Una de les coses que em 
va tranquiHitzar molt va ser 
quan la familia va veure la pel
lícula i tots ells ens van animar 
a tirar endavant", va explicar 
el director. "Crec que a ells els 
va ajudar en algun moment del 
dol veure el seu testimoni", va 
afegir. Part de la recaptació als 
cines es destinarà al Vall d'He
bron Institut Oncològic. 
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