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La Paeria asfaltarà el solar de l’antiga 
Hípica per als firaires

p. 10
Acusa el seu pare de violar-la fins en 
dos ocasions diàries durant anys

p. 12

Unes 200 persones van participar ahir en la jornada a l’Arnau sobre residents del SEM a Lleida.

ÒSCAR MIRÓN

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Els quatre helicòpters 
que el Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) té a Catalu-
nya, un a Tremp, ja poden volar 
de nit una vegada s’hagi com-
pletat la formació dels pilots i 
s’hagi adequat totes les pistes 
d’aterratge.

Així ho va afirmar ahir el res-
ponsable territorial del SEM a 
Lleida i Alt Pirineu-Aran, Al-
fonso López, en una jornada a 
l’hospital Arnau de Vilanova 
on es van exposar casos en els 
quals s’han trobat metges i in-
fermers residents a les ambulàn-
cies del SEM a Lleida.

“L’helicòpter és un recurs 
fantàstic per accedir a zones 
aïllades, però no són operatius 
quan el temps és advers o durant 
la nit”, va assenyalar López. 
En aquest sentit, va afegir que 
quan es van comprar els actu-
als helicòpters el 2016 –són més 
ràpids, poden portar més pes i 
tenen més estabilitat– ja es van 
adquirir per poder volar de nit, 
“però això comporta una gran 
preparació per als pilots i una 
adequació de les pistes”.

Els heliports de Lleida, Vila-
ller i el de l’hospital de la Cer-
danya ja tenen aquesta capacitat 
i està previst que el de Vielha 
estigui llest a finals d’estiu i fal-
ta per adaptar els de Tremp i 
la Seu.

Crida
A més, en la sessió, López va 

fer una crida que els residents 
es quedin a Emergències per 
garantir el relleu generacional. 
“Costa trobar nous metges per-
què és un treball menys còmode 

L’helicòpter del SEM ja pot volar de nit           
una vegada s’han adequat les pistes
Només falta adaptar els heliports de Vielha, Tremp i la Seu d’Urgell, que estaran llestos aquest any

SALUT INFRAESTRUCTURES

Les empreses de Lleida 
s’adapten al ramadà

RELIGIÓ TRADICIÓ

Un grup de musulmans sopa després de superar el primer dia de dejuni, ahir a Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Els quaranta mil musul-
mans de la província van co-
mençar ahir el ramadà, el mes 
més important de la fe islàmi-
ca. Durant el dia no es permet 
menjar, beure, fumar ni mante-
nir relacions sexuals i aquesta 
conjuntura provoca que algunes 
empreses compactin la jornada 
laboral en deferència als seus 
treballadors musulmans “En al-
guns casos la jornada comença a 
les set del matí (abans del dejuni 
de l’alba) i acaba a les tres de la 

tarda”, va apuntar Abdellatif 
Láatabi, portaveu de la comu-
nitat musulmana de Lleida. “Per 
sort, aquest any el ramadà ha 
caigut a meitat de maig, quan la 
calor és més suau. És molt pitjor 
quan coincideix en ple agost”, 
destaca Láatabi. 

Així mateix, la Comissió Is-
làmica d’Espanya va demanar 
que els alumnes musulmans que 
facin la selectivitat aquest any 
puguin fer les proves a primera 
hora.

LLEONARD DELSHAMS

Menys antibiòtics 
receptats als               
CAP a Catalunya
n Els Centres d’Atenció 
Primària de l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) van 
receptar durant l’any pas-
sat 83.220 dosi d’antibi-
òtics menys que el 2016. 
En total, durant el 2017 es 
van prescriure l’equiva-
lent a 25.664.610, mentre 
que l’any anterior se’n van 
fer 25.747.830. Aquestes 
xifres equivalen a 11,72 
i 11,76 dosis diàries per 
cada mil habitants. 

L’objectiu de l’ICS, en 
aquest sentit, és prescriure 
antibiòtics quan realment 
sigui del tot necessari, 
atès que l’ús inapropiat 
i indiscriminat dels anti-
biòtics està relacionat amb 
l’augment de les resistèn-
cies bacterianes a aquests 
fàrmacs.

n Les esperes a Urgències de 
l’Arnau copen les queixes que 
rep la seua unitat d’atenció a 
la ciutadania. La responsable, 
Carmen Mayayo, va explicar 
que l’any passat van rebre 245 
reclamacions, la majoria per les 
esperes a Urgències seguides 
per les demores en interven-
cions quirúrgiques i en visites, 
dades similars a l’Atenció Pri-
mària a Lleida. 

“El nombre de queixes és 

similar al dels últims anys i el 
perfil del pacient que reclama 
és dona d’entre 18 i 35 anys”, 
va assenyalar en l’XI Simpo-
si de la Societat Espanyola 
d’Atenció a l’Usuari de la Sa-
nitat, que se celebra a l’Hotel 
Condes de Urgel. 

Aquesta unitat també rep 
suggeriments, majoritàriament 
perquè es compleixi la prohi-
bició de fumar als voltants del 
centre. “També ens han dema-

nat que les mares que han do-
nat a llum puguin donar el pit 
al llit, una cosa que no es fa per 
seguretat, i és una cosa que es-
tem estudiant”, va manifestar.

Les esperes a Urgències copen les queixes d’usuarisi més imprevisible. No estem 
oferint la tranquil·litat d’un des-
patx o la comoditat d’un horari 
tancat”, va explicar. 

En canvi, el tutor d’una in-
fermera resident, José Ramón 
Ropero, va assenyalar que en el 
cas d’infermeria és més fàcil tro-
bar personal per a Emergències. 
“Som professionals tot terreny 
i el món de l’extrahospitalària 
agrada molt”, va apuntar. Va 
detallar que la majoria de sor-
tides urgents a Lleida és en do-
micilis amb pacients crònics que 
empitjoren.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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X. RODRÍGUEZ
❘ ALCOLETGE ❘ Les obres per cons-
truir un corredor per a ciclistes 
entre Lleida i Girona, també 
anomenat Intercatalunya, ja 
han començat a Alcoletge per 
habilitar un carril bici d’uns tres 
metres d’ample entre el carrer 
Democràcia i la carretera C-13, 
en un pas de vianants pròxim 
a la rotonda d’accés a aquesta 
localitat. Els treballs d’aquesta 
primera fase se centren entre el 

Segrià i Cervera i estan adjudi-
cats a l’empresa Tecnologia de 
Firmes SA per 61.661 euros. És 
previst que aquest primer tram 
estigui llest a finals del proper 
mes de juny. 

La ruta des d’Alcoletge fins 
a Lleida transcorrerà pel camí 
de Grenyana i connectarà amb 
Bell-lloc a través d’un camí agrí-
cola d’uns sis metres d’ample. El 
regidor d’Obres, Josep Maria 
Gras, va explicar que des del 

Comencen les obres 
per a la via ciclista 
de Lleida a Girona
El tram entre el Segrià i Cervera, acabat al 
juny || Amb un pressupost de 61.000 €

TURISME COMUNICACIONS

Les obres al carrer Democràcia d’Alcoletge per a la via ciclista entre Lleida i Girona.

ÒSCAR MIRÓN

consistori, una vegada estiguin 
acabades les obres, s’hauran de 
fer càrrec del manteniment de 
la senyalització de la ruta, que 
aprofita camins ja existents, ca-
nals ramaderes i carreteres amb 
poc trànsit i passarà els muni-
cipis de Lleida, Alcoletge, Bell-
lloc, Sidamon, el Palau d’An-
glesola, Vila-sana, Castellnou 
de Seana, Bellpuig, Vilagrassa, 

Tàrrega, Granyanella i Cervera. 
El projecte inclou la construc-
ció d’un tram de “via verda” 
paral·lela a la carretera L-214 
a la capital de la Segarra, que 
permeti creuar-la a l’altura de 
les ruïnes de Santa Magdalena. 

L’objectiu del projecte és pro-
moure un turisme basat a re-
córrer llargues distàncies amb 
bicicleta.

La Diputació 
busca fons per al 
manteniment de 
les vies locals
Sol·licitaran una reunió 
amb la Generalitat

INFRAESTRUCTURES

❘ LLEIDA ❘ La Diputació va acor-
dar ahir sol·licitar una reunió 
amb la consellería de Territori, 
una vegada es constitueixi el 
nou Govern de la Generali-
tat, per exposar i compartir 
l’“estat crític” de les carreteres 
locals i accessos a nuclis de po-
blació i planificar les accions i 
el finançament necessari per 
mantenir aquestes vies “en 
condicions”. El president de 
la Diputació, Joan Reñé, es va 
reunir ahir amb el president 
del consell del Sobirà, Carles 
Isús, el del Jussà, Constante 
Aranda, el de l’Alta Ribagor-
ça, Josep Lluís Farrero, i el 
de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, 
i també amb els diputats pro-
vincials Gerard Sabarich i Jo-
an Ubach, alcaldes de Rialp i 
Tremp, respectivament. 

El president de la corpora-
ció va apuntar que el passat 9 
de maig va demanar per carta 
al ministre de Foment, Íñigo 
de la Serna, una reunió per re-
clamar un major finançament 
per als municipis que els per-
meti portar a terme les accions 
necessàries als camins de la 
seua titularitat.

830.000 € per a projectes 
d’economia circular
❘ LLEIDA ❘ L’Agència Catalana 
de Residus (ARC) va publi-
car ahir la convocatòria per 
als ajuts destinats a projectes 
d’economia circular, una línia 
que compta amb una dotació 
de 830.000 euros. Aquest 
model de producció es basa a 
mantenir els productes el ma-
jor temps possible a les cade-
nes de consum. Amb aquestes 
subvencions es busca finançar 
actuacions per millorar el com-
portament ambiental de les 
empreses catalanes.

Els dos desnonats de 
Fraga, sense habitatge
❘ FRAGA ❘ La PAH va denunciar 
ahir que els dos jubilats que 
van ser desnonats del seu ha-
bitatge a Fraga el 4 de maig 
continuen vivint en una pensió 
“que paguen ells pel seu comp-
te” i encara no tenen assignat 
un nou habitatge amb un llo-
guer social. “La solució que 
ofereix el Baix Cinca de finan-
çar un lloguer no s’ha pogut 
materialitzar per falta d’oferta 
a Fraga”, van assenyalar.

Denuncien el mal estat 
del carrer Major de la Seu
❘ LA SEU ❘ El grup de Compromís 
X la Seu va tornar a denunciar 
ahir el deteriorament del car-
rer Major, que es troba en un 
“estat lamentable”.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Sortiu i participeu. Si us quedeu massa 
a prop de casa, acabareu trobant con-

tratemps emocionals que poden causar proble-
mes amb algú que estimeu.

TAURE 20-IV / 20-V.
Feu la vostra jugada i no mireu cap en-
rere. Deixeu que les emocions us guiïn; 

atraureu socis que estiguin disposats a ajudar-vos 
a convertir el vostre somni en realitat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
L’entusiasme és gran, però si porta a 
prendre una decisió precipitada és mi-

llor pensar-ho dos vegades abans de compro-
metre opcions. Apreneu de les experiències.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compartiu sentiments. Una vegada que 
aclariu les coses, podreu establir noves 

regles i estàndards que millorin la vostra vida i 
les relacions amb els altres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No sentiu que heu de seguir algú que 
està experimentant molts canvis. L’es-

tabilitat hauria de ser l’objectiu. Poseu energia i 
esforç en una cosa que importi.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Viviu i apreneu. Preneu nota del que 
d’altres fan i diuen i avalueu què funci-

ona per a vosaltres i què no. Feu el vostre camí i 
us convertireu en un líder. Treballeu en xarxa.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Eviteu les crítiques i les queixes ocu-
pant-vos de les responsabilitats abans 

que algú digui res. Es poden fer millores perso-
nals que us donin una millor idea.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No us enfadeu; estigueu ocupats. El que 
accepteu i com acabareu el que comen-

ceu impressionarà algú que pot fer una diferència 
en la vostra vida.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No tothom serà honest amb vosaltres, 
però serà d’ajuda ser sincers i deixar poc 

espai per a l’evasió, l’exageració o la mentida. 
Utilitzeu la intel·ligència.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Demostreu els punts forts i treballeu en 
les debilitats. Esbrineu què sou capaços 

de fer i concentreu-vos en el que voleu aconse-
guir. Adopteu un enfocament diferent.

AQUARI 20-I / 18-II.
Les comparacions es convertiran en 
insatisfacció, desil·lusió i empreses cos-

toses. Considereu atributs i utilitzeu habilitats 
per tirar endavant.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Un canvi en la manera de fer les coses 
o amb qui passar l’estona millorarà la 

vostra vida. Deixeu que la intuïció prengui el 
comandament; us portarà oportunitats.

La Ruta del Cister finalitza el rodatge              
de quatre vídeos promocionals
Els consells comarcals de l’Alt Camp, Conca de Barberà i 
Urgell han elaborat conjuntament quatre vídeos promo-
cionals de la Ruta del Cister en diferents espais de les tres 
comarques i per a la seua promoció turística.

CONSELL COMARCAL URGELL

Premiats una exposició dels Vilars  
d’Arbeca i un treball del col·legi Maristes
Una exposició sobre els Vilars de Arbeca, del Museu de 
Lleida, la UdL, l’IEI i la Diputació, i un treball sobre reli-
gions d’alumnes del col·legi Maristes van ser guardonats 
en la 25a edició dels Premis Auriga.

REVISTA AURIGA

Mollerussa inaugura la seua festa major
Una llonganissada popular or-
ganitzada per Jovent de Mo-
llerussa i l’espectacle de foc a 
càrrec de Diables de Mollerussa 
van donar ahir el tret de sortida 
a la festa major de Mollerussa, 
que inclou unes cinquanta acti-
vitats diferents fins diumenge 
vinent. Després del tradicional 

repic de campanes, la plaça Ma-
nuel Bertrand va acollir la ven-
da d’entrepans amb llonganissa 
preparats pels joves del munici-
pi. En total, es van repartir fins 
a 600 unitats. 

Posteriorment, a la plaça de 
l’Ajuntament, hi va haver foc 
amb diables i música a càrrec de 

l’Orquestra Tropical. Per avui 
divendres estan previstes acti-
vitats com l’Xtreme Action, que 
es durà a terme per primera ve-
gada a l’avinguda Ermengol V, 
o la festa holi a la Manuel Ber-
trand. Les piscines municipals 
seran escenari dels tradicionals 
jocs aquàtics.

J.GÓMEZ

La llonganissada popular del Jovent va vendre més de 600 entrepans.

SEGRE

El director del Parador del Ro-
ser, Miquel López, va exercir 
ahir de cicerone durant la visita 
que un grup de subscriptors de 

SEGRE va fer a l’antic Convent 
del Roser. El Club del Subscrip-
tor de SEGRE ofereix als seus 
abonats visites guiades en exclu-

siva tots els dijous, a les 16.30 h. 
Aquells subscriptors interessats 
poden trucar al 973 24 80 00 i 
inscriure-s’hi.

SEGRE ofereix als seus subscriptors visites guiades gratis al Parador

SERVEI EDUCATIU DELS PALLARS

Un alumne de FP de l’Institut Hug Roger III 
de Sort guanya un concurs fotogràfic
Alfredo Corralero, alumne de FP de l’Institut Hug Roger 
III de Sort, ha guanyat un concurs fotogràfic impulsat pel 
Servei Educatiu i per centres de Secundària del Pallars. 
El 24 de maig s’exposaran a Tremp els finalistes.
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Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a

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
FORMACIÓ

12.00
LLEIDA. ED. PRINCIPAL. AGRÒNOMS-UDL

Investigació i innovació
La UdL organitza una jornada sobre 
Recerca, Innovació i Transferència, en 
la qual s’abordaran assumptes com 
la importància de la transferència 
en el sector agroalimentari català, 
la investigació i la transferència de 
tecnologia, i els instruments per a 
la transferència del departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Entrada lliure.

FESTES

12.00
AITONA. SEGRIÀ. TOT EL MUNICIPI.

Comença la festa major
Amb una missa, Aitona estrena la 
seua festa major. A la tarda obren 
exposicions i tallers i a les 22.00 ar-
riba Quim Masferrer al poliesportiu 
amb el seu espectacle Bona gent, en 
el qual el públic és el protagonista. 
Després, música de DJ.

CONFERÈNCIES

19.00
LLEIDA. CENTRE CÍVIC DE BALÀFIA.

Educació humanitària
Dona Balàfia Associació organitza 
una conferència de Cristina Esterri 
Romaneda, que parlarà d’Educació 
humanitària. Fonaments d’un nou 
ensenyament per a un món millor.

POESIA

19.30
LLEIDA. LLIBRERIA LA SABATERIA.

Pere Rovira i la poesia
Dins de les activitats entorn de la 
cultura que organitza La Sabateria, 
avui celebra el cicle Vespres en Vers, 
amb el poeta Pere Rovira, que con-
versarà sobre poesia, novel·la i lite-
ratura amb Marialba Revés.

LLETRES

19.30
LLEIDA. SEU ARMATS. E. GRANADOS, 19.

‘La espiral de la vida IV’
Presentació del llibre de la concer-
tista Teresina Jordà La espiral de la 
vida IV, amb una ponència del regi-
dor i diputat Paco Cerdà Esteve.

ART

10.00
LLEIDA. MUSEUS DE LA PROVÍNCIA.

Museus de portes obertes
Avui se celebra el Dia Internacional 
dels Museus, i encara que la majoria 
de les activitats es duran a terme 
durant el cap de setmana, a Lleida 
obren les portes durant tot el dia els 
museus que formen part de la Xar-
xa de Museus de les Terres de Lleida 
i Aran. Són l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu (Esterri d’Àneu), el Museu 
Comarcal de Cervera, el Museu Co-
marcal de l’Urgell (Tàrrega), el Mu-
seu d’Isona i la Conca Dellà, el Mu-
seu d’Art Jaume Morera (Lleida), el 
Museu de la Noguera (Balaguer), el 
Museu de Lleida, el Musèu dera Val ‘Paisatges del subconscient’. M. Ibarbia al Castell del Remei.

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.

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.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.

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 desembre.

Albert Barqué i Marc 
Marzenit parlen del 
seu treball a la UdL

d’Aran (Vielha), el Museu Diocesà 
d’Urgell (la Seu d’Urgell), el Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona i el 
Museu de Guissona, units pel lema 
Museus hiperconnectats: nous enfo-
caments, nous públics.

MÚSICA

20.00
BALAGUER. ANT. PATI ESCOLAPIS.

Dos vegades Jazz al Pati
El festival Jazz al Pati ha programat 
per avui dos concerts. El primer és 
de la Sant Andreu Jazz Band, lide-
rada per Juan Chamorro, amb la 
col·laboració dels alumnes de vent 
de l’escola municipal de Música de 
Balaguer. Després, a les 21.30, serà 
el moment de Tel·lúria, de la jove 
cantant menorquina Anna Ferrer, 
que connecta amb la terra, la cele-
bració, l’espiritualitat, l’amor i la sen-
sualitat amb el seu grup, carregats, 
de Mediterrani amb mandola, llaüt 
i ngoni.

21.30
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 15 €

Tequila Mockingbyrd i més
Sense sal ni llimó, la banda austra-
liana Tequila Mockingbyrd són com 
un glop directe d’enèrgic rock and 
roll. El trio format per Louisa Baker, 
veu i guitarra, Jacinta Jaye, baix i 
veus, i Josie O’Toole, bateria i veus, 
està obtenint el reconeixement in-
ternacional pel seu enèrgic directe 
de so punk-rock. Abans, Walking 
Dicks seran els encarregats d’obrir 
el concert.

ESCENES

21.00
JUNEDA. TEATRE FOMENT. 8/10/12/14 €.

‘Les dones sàvies’
Enric Cambray i Ricard Farré de la 
companyia El Maldà protagonit-
zen Les dones sàvies,una comèdia 
delirant que actualitza el text de 
Molière, que ens situa a la França 
del 1672, quan la companyia del 
rei estrena una comèdia costumista 
amb un embolic familiar que recull 
l’afany de saber de les dones i posa 
en evidència un poeta mediocre.

PROJECCIONS

22.15
TÀRREGA. CINEMES MAJÈSTIC.

‘El buen maestro’
El cineclub La Lloca projecta El bu-
en maestro, una comèdia dramàtica 
dirigida per Olivier Ayache-Vidal el 
2017. François és professor de lite-
ratura en un prestigiós institut de 
París. Una sèrie de circumstàncies el 
porten a acceptar una plaça en un 
altre centre, als afores de la ciutat.

13.00
LLEIDA. CENTRE 
CULTURAL. 
CAMPUS DE 
CAPPONT-UDL.

Art, ciència i tecnologia: el futur de la 
producció artística i la percepció estètica 
més enllà del planeta Terra és el col·loqui 
de l’artista i investigador de la Univer-
sitat de Londres Albert Barqué-Duran 
i Marc Marzenit, músic, compositor i 
productor musical. Tos dos, que són 
de Mollerussa, juntament amb altres 
científics, tecnòlegs i artistes, són els 
artífexs del projecte artisticocientí-
fic The Zero-Gravity Band, sobre com 
els humans perceben l’estètica en la 
microgravetat.

‘The Zero-Gravity Band’, el projecte dels ponents.

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	S201805181

