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La catifa lleidatana digna d'una reina 
Textil Olius explica l'encarrec que va rebre per al funeral d'Elisabet II 

Aran i sis consells comarcals 
paguen el transport escolar 
e s seus nuclis agregats 

450 neos 1 Alumnes de 
pobles sense escala pero de 
municipis que tenen col·legi 

1 És el que cobra 
el Govern pel trasllat, partint 
d'una normativa estatal 

~ 1 La Val, el Sobira, 
Jussa, Alta Ribagorc;a, Urgell, 
Noguera i Sega.rra el costegen 
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Evacuats al Vall 
d'Hebron dos nous 
excursionistes 
amb hipotermia 
a Aigüestortes 
Ja són quatre rescats per 
aquesta causa en 24 hores 

Dos excursionistes van ser tras
lladats greus ahir a la tarda a 
]'hospital Vall d'Hebron després 
d'haver patit una hipotermia a 
Aigüestortes. Es tracta del se
gon rescat per aquesta causa en 
24 hores a Lleida. 

COMARQUES 115 

Una ambulancia atropella 
4 operaris de carreteres 

L'Arnau estrena UCI pera nadons 
amb habitacions individuals 

Estaven pintant marques de senyalització a 
la vía que uneix Vila-sana amb Mollerussa 

Perque els pares estiguin amb ells, la qual cosa ajuda que es recuperin 
L'Arnau estrenara la setmana tinguin més intimitat amb els conseller de Salut, Josep Maria 
que ve la nova UCI neonatal, seus nadons, jaque esta demos- Argimon, la va inaugurar ahir i 
que compta amb habitacions trat que aquest factor afavoreix va destacar la humanització de 
individuals perque les famílies la recuperació dels petits. El les instaHacions. 

~S NOTICIA 1 3 

GARANTIA IL 

Fins a 1.000 vacants 
en cicles de FP i en 
altres, overbooking 
Un alt percentatge 
de preinscrits no 
es matriculen 

LLEIDAI6 

RDENT 
PLA DE TRACTAMENT 1 PRESSUPOST, 

TANCAT 1 FINANCAT, DES DE LA 

ET GARANTIM UNA PRIMERA VISITA 
GRATUITA, PEROUE PUGUIS CONEIXER EL 
PLA DE TRACTAMENT 1 PRESSUPOST FINAL, 
FINANCABLE SENSE INTERESSOS 

COMARQUESI15 

El Govern duplica el 
finan~ament pera 
la igualtat a Lleida 
Destinara 5,9 milions 
fins al 2025 per a 
polítiques feministes 

GUIAI31 
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LLEIDA Ve"lns i comerciants, per revitalitzar Aporten proves contra un acusat de 
el carrer del Carme i Ferran. violar la seua fillastra de 6 anys. 
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ENSENYAMENT MATRICULACIÓ 

Vacants a la majoria de cicles de FP 
malgrat l'overbooking en alguns 
Hi ha un rniler de vacants en els de g~au rnitja a tota la província 11 Directors 
co ~ aten que un percentatge significatiu de preinscrits no es matriculen 
J.M.A. 
1 LLEIDA 1 La demanda per estudiar 
cicles de Forma ció Professional 
a Lleida esta molt desequilibra
da. Mentre que en una desena 
de cicles els inscrits han superat 
de llarg les places ofertes o les 
han omplert, en la gran majoria 
de la resta han quedat nombro
ses vacants. Aixo és el que es 
despren de les dades facilitades 
ahir per Educació sobre les pla
ces disponibles en els de gran 
mitja a tota la província, 1.131, 
de les quals 1.007 són de centres 
públics i 124 en tres de privats 
(Berna de Lleida i La Salle de 
Mollerussa i la Sen). 

En els d'aquest nivell, al qual 
accedeixen els alumnes que aca
ben l'ESO, a Lleida ciutat s'han 
esgotat totes les places de cu
res d'infermeria i emergencies 
sanitaries al Torre Vicens, en 
informatica i electrotecnica de 
vehicles a la Caparrella i fred i 
calor al Guindavols. 

També estan plens (només 
una vacant) guia en el medi na
tural al Joan Oró i farmacia al 
Torre Vicens. En canvi, i segons 
les dades d'Educació, l'escola 
d'Hostaleria té 42 vacants en 
cuina i gastronomía; el Guin
davols 16 en confecció i moda i 
sengles en manteniment electro
mecanic; i l'Escola del Treball, 
23 en el toro de matí d'activitats 
comercials i 22 en el de gestió 
administrativa. 

En la majoria de la resta hi ha 
entre mitja dotzena i una dot
zena de places lliures. 

A comarques, hi ha 28 places 
sense cobrir en el cicle de pedra 

1 

~ 

El cicle de cures d'infermeria ha omplert totes les places. 

EL 98%, EN EL TRIAT 

El conseller va assegurar 
ah ir que a tot Catalunya 
el 98% deis inscrits han 
entrat en el cicle escollit 

natural a l'institut Mollerussa 
i 26 de producció agropecua
ria al mateix centre; 24 tant en 
atenció a la dependencia al Se
garra de Cervera com en gestió 
administrativa a Almenar; 31 
en aquest últim cicle al La Salle 
de la Sen d'Urgell; 32 en esta
cions de tractament d'aigües a 
l'Alfons Costafreda de Tarrega; 
28 i 27 en els de cuina i gastro
nomía i guia en el medí natural 

a l'institut de Sort; i 26 en el 
d'instaHacions electriques al 
de Tremp. En la resta, abunden 
els que en tenen entre 10 i 20. 

No-matriculadons 
Directors consultats van ex

plicar que en els cicles de gran 
mitja al voltant d'un 20% d'ins
crits no s'acaben matriculant, 
percentatge que es duplica en
tre els de gran superior, ja que 
molts també opten a entrar a la 
universitat. 

El conseller d'Educació, Josep 
Gonútlez-Cambray, va destacar 
ahir que )'oferta de FP ha per
mes "per primera vegada" que 
el 98% deis alumnes que han 
acabat l'ESO puguin estudiar 
el cicle que volien. 

SALUT PANDEMIA 

LESCLAUS 

Vacants en grau mitja 
1 N'hi ha un total de 1.131 a tota 
la província, segons les dades 
facilitades per Educació, de les 
quals 1.007 estan en centres 
públics i 124 en tres de privats. 
Així mateix, 364 són a Lleida 
ciutat i la resta, en municipis de 
comarques. 

Plens 
1 D'acord per la informació fa
cilitada per diferents centres, 
estan al completen grau mitja 
cures d'infermeria i emergen cí
es sanitaries al Torre Vicens, in
formatica i electromecanica de 
vehicles a la Caparrella i fred i 
calor al Guindavols. Almenys en 
dos més en centres de la capi
tal només hi ha una pla\a lliure. 
També n'hi ha alguns de plens 
de grau superior. 

Més places lliures 
1 Entre aquests, figuren cuina i 
gastronomía a l'escola d'Hosta
leria de Lleida (42), tractament 
d'aigües residuals a I'Aifons 
Costafreda de Tarrega (32), ges
tió administrativa al La Salle de 
la Seu d'Urgell (31), cuina i gas
tronomía a Sort (28) i finalment 
pedra natural a l'institut Mo
llerussa (28). 

Segonafase 
1 Dimecres va comen\ar la 
segona fase d'admissió a ci
cles amb 20.311 vacants a tot 
Ca(alunya. 

SERVEIS 

Talls de llum 
en 6.000 pisos 
de la Bordeta 
perun llamp 
A !'impactar en un pal 
de la xarxa electrica 

1 LLEIDA IUn llamp va impactar 
en un palde la xarxa electri
ca al carrer Ludovicus Pius, a 
la Bordeta, dimarts passat a 
les 22.22 hores, la qual cosa 
va provocar que 6.000 clients 
patissin microtalls del servei 
fins a les 1.50 hores d'ahir. 
Els Bombers van acudir des
prés d'un avís que saltaven 
espurnes, van senyalitzar 
la zona i van avisar Endesa. 
Fonts de la companyia van 
explicar ahir que la caiguda 
delllamp va provocar una 
descarrega "potent" que va 
deixar la instal·lació electrica 
afectada. Van detallar que, 
en aquests casos, hi ha un ca
ble subterrani que absorbeix 
i expulsa l'enérgia delllamp. 
Les mateixes fonts d'Endesa 
van afirmar que la línia no 
es va avariar, pero que pel 
llamp hi va haver diversos 
microtalls esporadics. 

ENSENYAMENT 

Obertura del curs 
universitari 
catala a la Udl 
1 LLEIDA 1 L'edifici emblematic 
del campus de Cappont de la 
UdL acollira aquest matí a 
les 12l'acte oficial d'inaugu
ració del curs universitari a 
Catalunya, en un acte en que 
participara el president Pere 
Aragones. L'escriptor Josep 
Vallverdú impartira la lli~ó 
magistral. 

l'OMS veu propera la ''meta" per vencer la 
Covid, pero demana "no parar de córrer" 

Un tractor electric • LleidaDrone presentara a la Fira de Sant 
Miquella plataforma Amiga, un microtractor electric que gai
rebé no requereix manteniment, gasta 10 vegades menys en 
energía que un amb combustible i no emet sorolls. 

1 BARCELONA 1 L'Organització Mun
dial de la Salut (OMS) va afir
mar ah ir que ven la "meta" per 
vencer la Covid, pero va dema
nar "no parar de córrer" fins a 
arribar-hi. El director general 
de l'ens, Tedros Adhanom Ghe
breyesus, va comparar la carre
ra per acabar amb la pandemia 
amb una marató i va subratllar 
que, com els corredors d'aquesta 
disciplina quan veuen la cinta 
final, el que toca és esprintar. 
"La setmana passada la xifra 

de morts perla pandemia va ser 
la menor des del mar~ del2020. 
Mai hem estat en millor posi
ció per acabar amb la Covid. 
Veiem la línia de meta, estem 
en posició de guanyar, pero ara 
és el pitjor moment per parar 
de córrer i és hora d'accelerar", 
va dir. 1 és que, tal com va ad
vertir, si no s'aprofita aquesta 
oportunitat es corre el risc que 
apareguin més variants, més 
morts i més incertesa. "Ja s'ha 
demostrat que com més circula 

el virus més oportunitats hi ha 
que canvii. Esperem que hi ha
gi noves onades d'infecció, de 
forma que encara queda molt 
per fer", va emfatitzar perla 
seua part l'epidemiologa líder 
de l'OMS, Maria Van Kerkhove. 

Així.mateix, la ministra de 
Sanitat espanyola, Carolina 
Darías, va assegurar que es 
mantindra l'obligatorietat de 
les mascaretes en el transport 
públic "fins que els experts di
guío el contrari". 
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Moratoria de deu anys per tancar Les Borges exigeix "ma dura" policial 
granges a Alcarras. i celeritat judicial contra okupes. 
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EDUCACIÓ TRANSPORT 

Sis consells i Aran assumeixen el transport 
escolar deis alumnes de nuclis agregats 
Més de 450 escolars que havien de pagar 1,5 € al dia per anar al col·legi al seu municipi, al no tenir-ne 
al poble en el qual viuen 11 e era"" " \.lb iga or q e les comd ques no cobren 
E. FARNELL 
ILLEIDA 1 Els consells del Jussa, 
Sobtra, Alta Ribagor~a,,Nogue
ra, Urgell, Segarra i el Conselh 
Generau d'Aran assumeixen 
aquest curs escolar el cost del 
transport deis alumnes que vi
uen en pobles agregats el col·legi 
dels quals és al mateix municipi. 
Ho fan en contra del que esta
bleix la normativa, que obliga 
les famílies amb fills a Prima
ria a costejar aquest servei que 
costa 1,5 euros per nen i dia. 
En total, n'estan afectats més 
de 455 escolars entre les dife
rents comarques, pertanyents 
als nuclis agregats. 

La legislació estatal, en 
aquest cas, estableix només 
que tindran gratu1tat els esco
lars que s'han de despla~ar a un 
altre municipi per anar a classe. 
Una cosa que els presidents dels 
consells consideren un "greuge" 
per als que "aposten per viure 
als pobles petits". 

Altres comarques 
a Lleida sense 
ten ir aquest servei 
• A l'Alt Urgell no exis- . 
teix aquest recurs a edu
cació Infantil i Primaria i 
són els pares els que por
ten els seus fills a classe 
en cas de viure en un nucli 
agregat sense coHegi. Ai
xí mateix, fonts del con
sell de les Garrigues van 
assenyalar que no exis
teix aquesta casuística i 
si algun municipi no té 
coHegi els nens utilitzen 
les línies regulars de bus. 
Igual com passa al Segria 
i el Pla d'Urgell. 

Demanenbus 
gratu"it per als 
alumnes d'institut En el cas d'Aran, el Conselh 

té transferirles les compettmci
es de la Generalitat en materia 
d'Educació i serveis i segons la 
síndica, Maria Vergés, "el trans
port escolar de la Val és gratult 
per a tots els alumnes, visquin 
on visquin". A Aran, hi ha 91 
alumnes que es desplacen cada 
dia per anar a escola. 

lmatge d'arxiu d'un bus de transport escolar del Sobira. 

Els consells gestionen el 
transport i el menjador escolar 
per delega ció de la Generalitat, 
que sufraga ajuts per als alum
nes de municipis sense escoles 
que s'han de desplac;ar a altres 
localitats per anar a classe. Tan
mateix, es dona la circumstan-

SERVEIS TRANSPORT 

LLEI QUE DISCRIMINA 

La normativa exclou de la 
gratu'itat els alumnes que 
es desplacen per estudiar 
al seu municipi 

cia que alumnes de nuclis agre
gats també han de despla~ar-se 
per estudiar dins del mateix 
municipi i han de pagar el bus 
escolar. La Generalitat va dei
xar de subvencionar-los anys 

Més demanda de bitllets 
de transport pú~lic 
1 LLEIDA 1 L'inici del període de 
la rebaixa de tarifes del trans
port públic aquest setembre ha 
coincidit amb un augment de 
la demanda a l'Autoritat Terri
torial de la Mobilitat (ATM) de 
Lleida, amb un increment del 
13% respecte al2021 durant el 
període de 1'1 a 1'11 de setem
bre (ambdós inclosos), i un 58% 
respecte al2020, amb 187.557· 
validacions. 

L'ATM aplica fins al 31 de 
desembre descomptes entre el 

30% i el 50% en bitllets com la 
T-10 o la T-50/30, que són valids 
peral tren de Ferrocarrils de 
la Generalitat de la Pobla i les 
línies de bus interurbans. Per 
títols, val a remarcar que les va
lidacions ambla targeta T-50/30 
han augmentat aquests dies de 
setembre un 92% i prop d'un 
30% les de la T-Mes. D'altra 
banda, 2.500 lleidatans ja dis
posen deis abonaments gratillts 
per viatjar en trens regionals de 
mitjana distancia. 

enrere i ara són els consells els 
que assumeixen el pagament al 
costat del servei del menjador. 

La presidenta de l'Alta Ri
bagor~a, Maria José Erta, va 
afegir que "és de justícia que 
puguin anar gratis al coHegi". 
A la comarca hi ha 79 escolars 
aquest any que es desplacen 
cada dia. Un servei que suposa 
20.000 euros anuals que assu
meix l'ens comarcal. Al Jussa 
hi ha 67 alumnes d'afectats i el 
consell assumeix 25.000 euros. 
El mateix que al Sobira amb 66 

escolars. La Noguera sufraga el 
servei a 63 alumnes (43 al mu
nicipi d'Artesa de Segre amb 19 
nuclis agregats) amb un cost de 
16.000 euros anuals. 

L'Urgell assumeix el que 
haurien de pagar les famílies 
de 89 alumnes. En aquest sen
tit, famílies de l'Urgell van or
ganitzar mobilitzacions quan 
van perdre la gratu'itat-del ser
vei. El president de la Segarra, 
Francesc Lluch, va insistir en 
la necessitat de tenir transport 
i menjador gratuit. 

AGRICULTURA REGADIUS 

• Els estudiants d'ense
nyament postobligatori de 
zones rurals de Lleida no 
compten amb cobertura 
pera l'accés als instituts i 
per tant aprofiten les pla
ces vacants al bus escolar 
deis ªlumnes d'ESO o re
corren a les famílies. El 
Segria ha reclamat a Edu
cació i al departament de 
Territori, en aquest sen
tit, transport gratult per 
a alumnes deis pobles que 
cursen Batxillerat o cicles 
a Lleida. 

lnversió d'1,7 milions en obres de la 
concentració parcel·laria a Ossó de Sió 
ILLEIDA 1 El departament d'Ac
ció Climatica, Alimentació i 
Agenda Rural ha donat llum 
verda a noves actuacions a la 
xarxa de camins de la zona 
concentrada del terme muni
cipal d'Ossó de Sió (Urgell), i 
altres actuacions especials ne
cessaries associades al proce
diment de concentració paree
Haría, dins del sistema de reg 
Segarra-Garrigues. 

Així mateix, es duran a ter
me les mesures correctores 

d'impacte ambiental com la 
creació de les franges de ve
getació natural al costat deis 
camins, ja que la majoria de 
les actuacions previstes es de
senvoluparan dins de la Xarxa 
Natura 2000. 

Les obres, que suposen una 
inversió d'1,7 milions, comen
c;aran proximament, i s'execu
taran entre aquest any i 2023. 
El projecte aprovat per Agri
cultura contempla executar ac
tuacions en 13 camins princi-

pals, amb una longitud total de 
16 quilometres, i en 37 camins 
secundaris, amb una longitud 
total de 13 quilometres. 

Així mateix, s'eliminaran 
determinats trams de camins 
en desús que encara queden 
dins de les noves finques i difi
culten el seu cultiu, i es duran a 
termelesmesurescorrectores 
d'impacte ambiental, entre les 
quals destaca la creació de les 
franges de vegetació natural al 
costat deis camins. 
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POL(TICA TERRITORI 

Primer pas pera l'agenda 
estrategica del Pirineu 2030 
Procés participatiu a les comarques de muntanya fins al 
novembre 11 Puigneró prese a a s ale des el 11 <le ruta 

El conseller Puigneró, en la presentació del procés participatiu a Prullans. 

C.SANS 
1 PRULLANS 1 El vicepresident i 
conseller de Polítiques Digitals 
i Territori, Jordi Puigneró, va 
donar ahir el tret de sortida al 
procés participatiu per a l'ela
boració de !'Agenda l'Estrate
gica del Pirineo amb horitzó 
2030. Es tracta d'un full de ruta 
per orientar el desenvolupa
ment sostenible de l'Alt Pirineo 
i Aran, Solsones, Bergueda i 
Ripolles els propers anys. El 
procés participatiu comptara 
amb una vintena de sessions 
fins al15 de novembre, entre 

SEQUERA BA~ANt; 

presenciáis 1 virtuals. Puigne
ró va animar la ciutadania a 
fer "propostes concretes" per 
"aconseguir que el Pirineo si
gui un territori d'oportunitats". 

Va apostar perque totes 
aquestes propostes "tinguin 
com a principi les oportunitats 
laborals" i va posar de relleu el 
teletreball perque "és el princi
pal repoblador de Catalunya". 
Va destacar el paper que juga 
el sector de l'economia digital, 
que ocupa, va assegurar, "més 
treballadors que tot el sector 
de l'automoció conjunt". Va 

reconeixer, finalment, que la 
comunicació entre el Pirineo 
"és molt millorable" i va par
lar de "reptes que no poden 
esperar més" com la millora 
de l'N-260. 

Les propostes giraran en
toro de quatre eixos: oportu
nitats, sostenibilitat, innovació 
i connectivitat. Algunes de les 
pro postes acabaran en projec
tes, que va assegurar que "do
tarem de pressupost", i altres 
amb can vis legislatius. Tots els 
interessats ja poden fer apor
tacions a participa.gencat.cat. 

Les últimes pluges permetran al 
Canal d'Urgell tancar amb reserves 
Rialb i O liana sumen ara 45 hectometres cúbics 

MARIA MOLINA 
1 LLEIDA 1 Les pluges registra des 
ahir a la cap~alera del Segre 
permetran al Canal d'Urgell 
tancar la temporada de regs 
amb reserves mínimes pero 
suficients per abordar la pro
xima campanya, sobretotsi es 
mantenen les precipitacions, 
com és previsible, segons fonts 
de la Casa Canal. En l'actua
litat, Oliana es traba al 35% 
de la seua capacitat i Rialb, al 
4,1%, i ambdós sumen 45 hec
tometres cúbics,{28,7 Oliana i 
16,7 Rialb). La previsió és que 
es pugui tancar la campanya 
amb més de 40 hectometres. La 
proxima temporada comen~ara 
el mar~ del 2022. No obstant, 
la canea del Segre segueix en 
situació d'emergencia. 

Ahir l'aforament del Segre 

a la Seu d'Urgell era de 7 me
tres cúbics per segon grades a 
les precipitacions deis últims 
dies, la qual cosa és un bon 
símptoma en el canvi de ten
dencia després d'una persistent 
sequera. 

LESCLAUS 

Aforament del Segre 
1 L'aforament del Segre ahir a 
la Seu ha augmentat fins a 7 
metres cúbics per segon. Gai
rebé el doble que a l'estiu. 

Aforaments de les Nogueres 
1 El cabal de la Pallaresa al seu 
pas per Collegats era ah ir de 7 
metres cúbics per segon i de la 
Ribagor~ana, de gairebé 6. 

La previsió és tancar el ca
nal Principal el proxim día 25 
i mantenir !'Auxiliar obert una 
setmana més. La comunitat de 
regants tancara la campanya a 
finals de setembre. 

De moment, continuen les 
retalla des i pel Principal cir
culen entre 17 i 15 metres cú
bics per segon i per !'Auxiliar 
7. Fonts del Canal d'Urgell van 
indicar que mantenint més de 
40 hectometres cúbics es ga
ranteixen de sobres els prove
lments i el cabal ecologic. La 
Confederació Hidrografica de 
l'Ebre va estipular un límit de 
35 hectometres cúbics (15 a Ri
alb i 20 a O liana) per tancar la 
temporada de reg amb segure
tat. La situació també millora 
a la Noguera Ribagor~ana i la 
Noguera Pallaresa. 

SEGRE 1 
Dijous, 1 S de setembre del2022 

ME DI AMBIENT REGULACIÓ 

Serveis d'informació pera les visites al pare natural. 

Arranca la temporada 
de la brama del cérvol 
E.FARNELL 
1 LLEIDA 1 Alás d'Isil, Gavas (la 
Guigueta d'Aneu) i les Ares 
(Bonaigua) són els tres punts 
d'observació habilitats a la 
Reserva Nacional de Ca~a de 
l'Alt Pallars i el pare Natural 
de l'Alt Pirineo per contem
plar l'espectacle de la brama 
del cérvol, que s'iniciara de
ma i durara fins al proper 16 
d'octubre. 

En aquests tres punts hi 
haura informadors amb pris
matics i telescopis per facili
tar la localítzació i disfrutar 

de la brama. A banda dels 
punts d'observació es pot fer 
a través d'activitats guiades 
amb interprets del pare. En 
el e as de la Reserva Nacional 
de Ca~a de Boumort, també 
s'activa la regulació fins al 
15 d'octubre amb regulació 
d'accés i amb visites guiades 
a carrec de vuit empreses 
especialitzades. 

D'altra banda, Fraga ha 
emes un han en el qual pro
hibeix molestar els cérvols de 
les seues muntanyes durant 
la brama. 

Usuaris de FGC decideixen en que invertir 660.000 € 

1 LLEIDA 1 Usuaris de FGC podran votar els projectes deis pres
supostos participatius de !'operadora. Poden elegir fins al16 
d'octubre al web de FGC a que destinaran 662.000 euros. 
En aquesta edició s'han presentat un total de 199 propostes, 
xifra que dobla les 97 de la primera edició. 

Guia geologiea del Pare Natural de I'Ait Pirineu 
1 LA SEU 1 La Casa deis Pares del Pirineo a la Seu acollira dema 
la presentació d'una guia geológica del Pare Natural de l'Alt 
Pirineo, elaborada per Meteopirineus. La guia presenta 
diferents itineraris i senders geologics i s'han editat fitxes 
pedagogiques per a escolars. 

Congrés fundacional d'lmpulsem Lleida 
1 LLEIDA 1 La nova formació Impulsem Lleida celebrara el proper 
di a 25 de setembre a Juneda el seu congrés fundacional i ja 
tenen la vista posada en les eleccions municipals del 2023. 
També s'escollira la nova executiva que liderara la forma
ció, que naix des del vessant municipal i que han impulsat 
diversos alcaldes del Segria, Pla i Garrigues. 

Consulta a la Pobla per millorar un pare 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 L'ajuntament de la Pobla de Segur ha iniciat 
una consulta a través de les xarxes perque els vems decideixin 
com ha de ser el pare Alcalde Boixareu. La consulta es fara 
en dos fases i fins al 24 de setembre es recolliran propostes 
i després s'obrira la fase de votació de les quatre idees més 
proposades fins al2 d'octubre. 

Queixes per soroll de motos a la Guingueta d'Aneu 
1 LA GUINGUETA D'ANEU 1 Diversos velns del nucli d'Escart a la 
Guingueta d'Áneu, es van queixar ah ir del pas de moto's per 
pistes forestals del municipi i del soroll quan circulen pel 
centre del poble, especialment durant els caps de setmana. 
Per la seua part, els Agents Rurals manten en que són pistes 
de lliure pas que no tenen cap mena de regulació i no hi 
ha impediments perque les motos circulin pels camins del 
municipi. 
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MÚSICA LLIBRES CERTAMEN 

Nou casting a 
l'octubre per una 
opera a Lleida 
1 LLEIDA 1 El Petit Cordela Ca
tedral de Lleida ha convocat 
un segon casting, el proper S 
d'octubre a les 20.00 hores, 
per participar en l'opera El 
fill pródig. Aquest projecte 
musical, per al qual ja van 
obrir una primera convoca
toria el mes de juliol passat, 
esta previst que s'estreni 
el divendres 31 de marc; de 
l'any que ve, just abans del 
Diumenge de Rams, en plena 
Catedral de Lleida. Elllibret 
d'El fill pródig és original 
de la lleidatana Anna Maria 
Prada, una de les fundadores 
de la coral. 

Maria Barbal estrena 'AIIIac' a 
la Setmana del Llibre en Catala 
Concedeixen el Premi Trajectoria a l'escriptor valencia Joan Francesc Mira 

POLÍTICA CULTURAL 

Solsona, en el 
Circuit Gaudí de 
cine en catala 
1 SOLSONA 1 A partir d'aquest 
mes de setembre, Solsona 
s'afegeix al Circuit Gaudí 
de projeccions mensuals de 
cine en catala arran de la 
firma del conveni de col·la
boració entre l'ajuntament 
i !'Academia del Cinema. 
Arrancara el proper dia 30 
amb la projecció al Teatre 
Comarcal d'Escape Room: 
la pel·lícula. L'ajuntament 
va provar de llogar la sala del 
Cinema París pero les condi
cions del propietari "no en 
fan viable la reobertura amb 
fons públics". 

REDACCIÓ 
1 BARCELONA 1 Quinze dies després 
d'arribar a les llibreries, la nova 
novel·la de la lleidatana Maria 
Barba!, Alllac, es va estrenar 
ahir a la Setmana del Llibre a 
Catala, a Barcelona. L'escrip
tora de Tremp va participar 
en una taula redona, condu1-
da per David Castillo, al costat 
de dos autors més amb nove
tats també de Columna Edici
ons: la mallorquina Maria de 
la Pau Janer, en el seu retorn 
a l'actualitat literaria després 
de set anys amb Tots els noms 
d'Helena, i el cantautor de Flix 
Xarim Aresté, en el seu debut 
coma novel·lista amb Tanit i les 
guerres púniques. Després de 
l'exit l'any passat de Tandem, 
un 2021 que va culminar amb 
el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes, Barba! va presen
tar la nova novel·la Alllac, una 
historia ambientada al panta de 
Sant Antoni, al Pallars Jussa, en 
la decada deis anys seixanta del 
segle passat, que narra "els dies 
lluminosos de la infancia i els re
cords esplendorosos" d'un grup 
de familiars i amics que van al 
llac (així es coneix popularment 
l'embassament a la comarca) a 
passar els diumenges d'estiu fins 
que pateixen un incident que 
els sacseja i que su posara el pas 
de la infancia a !'adolescencia 
d'una de les filies. 

D'altra banda, passat l'equa-

ARTS ESC~NIQUES FESTIVAL 

Hathy visitara la capital búlgara, Sofía, dissabte i diumenge. 

El Centre de Titelles de Lleida 
porta l'elefant Hathy a Bulgaria 
1 LLEIDAI El Centre de Titelles de 
Lleida viatjara a Bulgaria per 
representar aquest proper cap 
de setmana a la capital del pa
ís, Sofía, l'espectacle itinerant 
de carrer Hathy, protagonitzat 
per la marioneta d'un elefant 
a escala real, manipulat per 

tres titellaires. La companyia 
lleidatana participara en la 
XII lnternational Festival for 
Street and Puppet Theatre de 
Sofía. Des de !'estrena el2018, 
Hathy ha viatjat ja a Franc;a, 
Italia, Dinamarca, Alemanya, 
Portugal i Suecia. 
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Maria Barbal, David Castillo, Maria de la Pau Janer i Xarim Aresté, ahir a la Setmana del Llibre. 

dor de la Setmana, el certamen 
va acollir ahir la concessió del 
22 Premi Trajectoria a un deis 
grans noms de la literatura en 
catala: l'escriptor, traductor, 
antropoleg, socioleg i memori
alista Joan Francesc Mira (Va
lencia, 1939). S'ha de destacar 
que el guardó honorífic que 
va rebre via telematica és una 
obra pintada expressament per 
a l'ocasió per }'artista lleidata 
Perico Pastor. 

ARTS DE CARRER 

Tombs 
Creatius crea 
jocs de fusta 
a Jordania 
Per a un nou festival 
internacional infantil 

1 AMMANI La companyia d'arts de 
carrer Tombs Creatius, de Bell-

- puig, esta creant una instaBa
ció participativa a la capital de 
Jordania, Amman, per encarrec 
de l'Alwan International Chil
dren's Festival, que celebrara 
la primera edició del 23 al 25 
de setembre. Des de diumenge 
passat, dos membres de la com
panyia, Toni Tomas i Joan Do
mingo, es troben en aquest país 
per construir vuit jocs de fusta 
en coHaboració amb artesans 
i artistes locals a les instaHa
cions del Children's Museum 
Jordan, que ha cedit l'espai per 
portar a terme aquest projecte 
internacional. 

Connexió per 
vídeo desde 
Valencia 
Joan Francesc 
Mira va parti
cipar des de 
la seua casa a 
Valencia en l'ac
te de concessió 
del premia 
través d'una vi
deoconferencia. 

L'equip de Bellpuig, amb artesans, tecnics i estudiants locals. 

Al llarg de quinze dies, 
Tombs Creatius replicara vuit 
jocs que han estat elegits pre
viament entre els que confor
men les coHeccions de la com
panyia Xics del Xurrac, Colors 
de Monstre i PVCK i la seva 
troupe. Ho faran amb l'ajuda 
deis tecnics del museu jorda i 
també de cinc estudiants d'art 

de la Jordan University Fine 
Arts d'Amman, que al seu torn 
s'encarregaran de decorar-los. 
Després del festival, aquest ges
tionara la coHecció de jocs de 
fusta per a projectes solidaris a 
través de diverses ONG del país 
i amb l'objectiu que proxima
ment puguin gaudir-ne més de 
1.500 nens de Jordania. 
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