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FOTO: ACN 1 Un grup de persones treballant al jaciment del Pui de la Pobla de Segur, al Pallars Jussa 

Localitzen deu cases del segle 
XIV i del XV al Pui de la Pobla 
Ajuden a explicar els 600 anys d'historia medieval 
la Pobla de Segur 
ACN 
Les excavacions que s'estan por
tant a terme al Pui de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussa) ha delimitat 
una desena de cases. Es t racta 
d'edificacions de tres habitacions 
i més d'un pis on les excavacions 
han permes documentar murs de 
més de 2 metres d'al¡;ada, les es
cales per pujar d'un pis a l'altre i 
les portes d'entrada. L'arqueoleg 
i director de l'excavació, Walther 
Alegría, va indicar que estan do
cumentades entre finals del se
gle XIV i principis del XV, quan es 
va abandonar aquest espai per 

anar cap a la Pobla de Segur. Els 
arqueolegs també excaven anual
menta I'Espluga de Segur, fet que 
els ajuda a explicar els 600 anys 
d'historia medieval de la zona, se
gons va remarcarAiegría. 

La prioritat d'aquestes excava
cions realitzades al Pui de la Pobla 
de Segur és delimitar els espais 
que conformaven una casa per 
poder-ne fer una interpretació 
i, posteriorment, divulgar-ha al 
gran públic. En visites en aquest 
espai, valen que la ciutadania en 
general es faci una idea de com 
era aquell habitat, en que han 
trobat restes d'ofici de pastor. 

Torrebesses aculll' exposició 
de 1' aniversari de 1' Associació 
per a les Nacions Unides 
El Centre d'lnterpretació de la 
pedra seca de Torrebesses acull 
l'exposició Un món en pau, un art 
en 1/ibertat per commemorar el 
60e aniversari de I'Associació per 
a les Nacions Unides a Espanya. 
És una selecció del fons d'art de 
l'entitat amb obres des deis an
ys 60 fins a l'actualitat, amb una 
representació de la historia con-

tempori.mia de l'art a Catalunya. 
La inauguració oficial tindra lloc 
aquest dijous 11 d'agost a les 
19.00 hores al CIPS Torrebesses. 
La mostra itinerant, amb obres 
d'art de Tapies, Subirats, Serra Lli
mona i Mariscal, entre altres, es 
podra veure al CIPS Torrebesses 
tot el mes d'agost en l'horari ha
bitual de cap de setmana. 

FOTO: Se¡ria Sec 1 L'exposició al Centre d'lnterpretació de la pedra seca 

Ferida lleu en 
un xoc entre 
dos cotxes a 
1' A-2, a Alpicat 
La carretera A-2 en el seu pas 
pel terme municipal d'Aipicat, 
es va veure afectada a les 22.53 
hores de· dimarts per un acci
dent de transit causat per una 
col·lisió entre dos vehicles. Tres 
dotacions deis Bombers de la 
Generalitat i el SEM es van des
pla¡;ar fins al llco deis fets. Un 
cop alla, van comprovar que un 
deis dos vehicles s'havia incen
diat a causa de la topada, de 
manera que els efectius deis 
Bombers van procedir a l'extin
ció del foc. Perla seva banda, el 
SEM , va atendra una conduc
tora i la va traslladar, ferida lleu, 
a !'hospital Arnau deVilanova. 

Cinc deis vint presos 
a Espanya per causar 
focs són a Catalunya, 
u d'ells a Naves 
Els incendis forestals arrasen 
cada any milers d'hectarees a 
Espanya, molts d'ells intencio
nats. Les flames s'emporten 
per davant arbres o pastura, 
pero proves que poden ajudar 
a esclarir el seu origen. En total 
hi ha 20 presos, cinc a Catalun
ya, acusats de provocar-los.Eis 
Mossos van detenir aquest es
tiu a un home de 25 anys acu
sat d'haver provocat cinc co
nats incendis forestals a Naves. 

Extingeixen un 
· incendi de vegetació 
agrícola a les 
Borges Blanques 
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar dimarts a la nit un 
foc de vegetació agrícola que 
es va originar a les Borges Blan-
ques. El cos d'emergencies va 
rebre l'avís a les 21.35 hores i 
amb dues dotacions van poder 
apagar l'incendi amb rapidesa. 

Rescaten una dona 
ferida a l'Espitau 
de la Vall d'Aran 
Una excursionista de 54 anys va 
resultar ferida en sofrir un es
quin¡; a I'Espitau de la Vall 
d'Aran, concretament al refugi 
Saboredo. Els Pompiers d'Aran 
van activar el totterreny i l'he
licopter a les 16.41 hores per 
rescatar la dona. Finalment, la 
van evacuar a !'hospital. 
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El 'Galacticat' projectara un 
centenar de llargmetratges i 
curts entre el 15 i 21 d'agost 

, 

El 'leitmotiv' de la programació gira al voltant de 
la bruixeria i la República Txeca és el país convidat 
EI'Galacticat', la Mostra de 
Cinema Fantastic i Terror 
de Ponent, projectara 
un centenar de curts i 
llargmetratges entre els dies 
15 i 21 d'agost, centrats en 
la bruixeri~ els maleficis i 
l'esoterisme. 

lleida 
REDACCIÓ 

Segons va informar ahir l'organit
zació en un comunica!, la secció 
oficial comptara amb 70 curtme
tratges, 20 llargmetratges i 2 do
cumentals de més de 20 pa'isos, 
entre ells, 3 obres procedents 
de la República Txeca, país con
vida! d'aquesta edició a la Secció 
Focus, així com films classics del 
món de la bruixeria. 

El festival se celebrara als Ci
nemes Majestic de Tarrega i als 
carrers de la localitat lleidata, i 
comptara amb la presencia de 
pel·lícules estrangeres, com "An
nular Eclipse", una obra de cien
cia ficció rodada a la Xina, o "Tun-

dra", un curtmetratge proceden! 
de Cuba. A més, la selecció oficial 
del Galacticat comptara ar:nb una 
amplia presencia femenina, amb 
directores com !'egipcia Alaa Ma
hmoud, creadora del curt '1+1', 
o la uruguaiana Marcela Matta, 
directora de 'Muerto en Gloria' i 
que estara present al Galacticat, 
on realitzara una sessió de pre
guntes i respostes amb el públic 
del festival. Aquest any el festival 
estrenara una nova secció docu
mental, que s'afegira a la de llarg
metratges i curtmetratges. 

L'organització del Galacticat ha 
rebut aquest any 120 guions per 
participar a la primera edició del 
concurs de guions de curtmetrat
ges, llargmetratges i series, en el 
marc de la Primera Trobada del 
Talent, deis quals n'ha seleccio
na! 12 per presentar-se davant 
de les productores i distribu'ido
res durant el festival. En el marc 
de la Primera Trobada del Talent, 
l'organització oferira el 21 d'agost 
vinent un tour a directors, guío-

Música, literatura, escultura i 
fotografía se citen a Vilamur 
dins el Terra Roia Arts Festival 
Vilamur, municipi de Soriguera, 
acull aquest cap de setmana el 
festival de les arts de muntanya, 
Terra Roia (TRAF). Es tracta d'un 
festival que pretén ser un punt de 
trobada entre artistes i entitats 
de les diferents disciplines artis
tiques, enguany amb especial re
llevancia per les arts plastiques i 
que inclou nombrases activitats 
relacionades també amb !'escul
tura, la fotografía, la literatura, 
la música, els audiovisuals, es
pectacles de carrer i artesanía; 
tot plegat amb la cultura popular 
i tradicional de Pallars Sobira de 
rerefons. 

El diputat i alcalde de Sori
guer:a, Josep Ramon Fondevilla, 
vá explicar ahir que la participa
ció d'artistes confirmats ha estat 

El certamen 
se celebra 
aquest cap 
de setmana 

molt nombrosa, "la sala d'exposi
cions col·lectiva del 'Garatge' es
tara plena de color grades a les 
obres deis diferents artistes par
ticipants, igual que altres espais 
adaptats, antigues cases del po
ble que aquests dies es converti
ran en galeries d'art". 

La inauguració tindra lloc di
vendres a la nit, al Pie d'Orri, a 
2.500 metres d'al~ada, amb un 

FOTO: C.B.P./ Fotograma delllargmetratge xines 'Annular Eclipse' 

nistes, productores i distribu'iqo
res per llocs de Lleida, per mos
trar-los possibles escenaris on 
gravar les seves creacions. 

Aquesta trobada compta amb 
la col-labora ció de Productors Au
diovisuals de Catalunya (PAC), i 
entre les empreses productores 

i distribu'idores confirmades hi ha 
la d'Aicarras, de Carla Simón. La 
novena edició del Galacticat tam
bé acollira la GalacticGames, una 
secció dedicada a videojocs, en la 
qual els participants podran jugar 
a videojocs relacionats amb el te
rror i la fantasía. 

FOTO: J.A.P./ Mostra del projecte 'Art Giclée', de Josep A. Pérez 
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espectacle de música i llum. "Eis 
gestors de l'estació d'esquí de 
Portainé col-laboraran posant 
el marxa el telecadira per totes 
aquelles persones que decideixin 
veure l'espectacle en directe", va 
assenyalar Fondevilla. L'alcalde 
també va destacar el mini festival 

de música que tindra lloc dissab
te a la nit i en el qual participaran 
diferents artistes locals i forans, 
entre els quals hi haura Sara Roy, 
persona vinculada a Vilamur. A 
més, els carrers comptaran amb 
actuacions teatrals i parades d'ar
tesans i productors locals. 

CULTURA 37 

Gemma Humet, 
Ramon Mirabet 
i Ginesta, al 
festival Orígens 
L'ermita de Sant Miquel del Pui 
de la Pobla de Segur sera l'es
cenari, el cap de setmana, de la 
tercera edició del festival Ori
gens, un cicle de tres concerts, 
que obrira dema Gemma Hu
met amb les can¡;ons del seu 
últim treball Rere tot aquest 
fum. Dissabte sera el torn de 
Ginesta, el grup format pels 
germans Júlia i Pau Serrasolsas, 
que oferira el seu estil de mú
sica pop, sons experimentals i 
folk. Diumenge, Ramon Mira
bet tancara el festival amb la 
presentació del disc Free. 

La Salseta del 
Poble Sec actua 
dissabte a Organyá 
en el marc de la 

La Salseta del Poble Sec, una de 
les orquestres emblematiques i 
carismatiques de Cataluna, ac
tuara aquest dissabte, a partir 
de les 24.00 hores, a la plat;a 
Major d'Organya en el marc 
deis actes de la Festa Major. 
Aquest any 2022 es compleixen 
els 45 anys de La Sal seta del Po
ble Sec i per a celebrar-ha en 
Salvador Escriba, ca-fundador 
l'any 1977 de la banda, torna a 
encap~alar l'orquestra barcelo
nina i refunda la formació pera 
presentar-la arreu del país. · 

El Garrigues Guitar 
Festival porta el 
Quartet Ensemble 
XXI a la Floresta 

El castell de la Floresta sera l'es
cenari aquest dissabte, a partir 
de les 22.00 hores, d'un nou 
concert del Garrigues Guitar 
Festival. El Quartet Ensembe 
XXI, format per Elena Bosque 
(contrabaix), Jorge Jiménez 
(flauta), Ana Cambra i José An
tonio Chic (guitarres} oferira 
un repertori basat en les ba
lades i les dances celtes. Les 
seves obres, inspirades en an
tigues llegendes i la fascinació 
per la natura, tenen el poder 
de transportar-nos a temps re
mots, escenaris magics, boscos 
encantats, paisatges melbdics 
a explorar. Abans del concert, 
a les 21.00 hores, hi haura una 
visita guiada al castell i, final
ment, un tast de productes. 
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