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La Paeria obliga el FiF a deixar 
el camp del Gardeny al Ueida 
i anar-se'n al del Magraners 

La Seu vibra amb els primers 
concerts de la Trabada 
d'Acordionistes al Pirineu 
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m~ dedic~t ~1 món 
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L'A-2 registra un accident al 
dia i els Mossos d'Esquadra 
insten Foment a millorar-la 
Transit 11 El tram de Lleida, amb el ferm en mal estat, suporta 30.000 vehicles 
diaris i el primer semestre ha sumat 203 sinistres, tres dels quals rnortals 
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MoralaSeu 
un operari al 
precipitar-se 
quan reparava 
unateulada 
Tenia 42 anys i va ca u re 
des de vuit metres 

Un vef de la Seu d'Urgell de 42 
anys va morir dijous a l matf al 
cou rc d'un a a ltura d'uns 8 mc
trc~ mentre t reballa va en la re
paració de In teuladn d 'un g im
nas a l'avinguda Gui llem Graell 
de la capita l de I'Ait Urgell . Va 
ser t raslladat en helicoptcr a 
l'Amau, on va morir pcr la gra
vetut de les feridcs. 

COMARQUES IU 

ER< i Jx<at tindran 23 
ciurecs de confían~ 
a la Diputadó i una 
de sena de diredius 
Elssousdels electcssumen 1,23 
milions bruls a l'any i el presi
dent, Joon Talarn, cobmrii gai
rebé 75.000 euros, 177 menys 
que el que percebía René. 
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La firma d'hipoteques 
a Ueida va créixer un 
34,8% el mes de maig 

ECONOMIAI21 
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SUCCF..SSOS 

Ve'ins retenen dos !ladres 
que van robar a una dona 
davant del Barris Nord 

LLEIOAI 8 
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INFRAESTRUCTURES PROJECTES 

Andorra reeditara el conveni 
per l'aeroport de la Seu 
Avala la instal·lació malgrat que estudia dotar-se d'una de propia 
!1 Les operacions d'aerotaxis augmenten un 25% aquest any 

C. SANS 
1 LASEuo·uRGEUI El Govern d'An
dorr~ va mostrar ah ir la vo
luntat de renovar el conveni 
ambla Gencralitat pera In co
gest i6 de l'aeroport Andorra-la 
Seu. A pocs mesos d 'e..xpirar 
l'acord firmnt el 2015 (qunn 
es va rcobrir com a aeroport 
comercial), fonts del Govern 
d 'Andorra van reiterar ah ir e l 
nco1npromís'1 i )'"aposta deci
d ida percontinuarambcl pro
jecte" malgrat que un ~ector 
de l Principal est~ a favor de 
la construcció d 'un aeroport. 
Un informe de la Cambra de 
Comcr~d'Andorra va conclou
rc que la seua habililació seria 
viable. 

El cap de Govern, Xavier Es
poi, va anunciar que cncarre
gnran estudis i que el projecte 
esta " en Fase d'analisi". El do
cumcnt de gestió conjunta de 
l'aeroport de lo Scu contempla 
que el pais ver aporta un im
port fix que representa el SO% 
de l deficit d'explotació de la 
infraestructura amb un ma
xim de300.000 eu1·os anuals 
en funci6 del nombre de vial· 
gers que arribin <1 l'aeroport. 

D'altra banda, l'aeroport 
de In Se u vo acollir ahlr una 
reunió de In taula estrategicn. 
El secretari d'lnFraestructu
res, Isidro Gavín, va donar a 
concixer e l balan~ del primer 
semestre del 2019. en el qua! 
destaca l'increment del 25% 

La ,,.unió de la taula estrat•gtca d'"l'u roport de la Se u. 

DADES 

20 
OPEAAOONS D'AEROTAXIS 

Entre elgener 1 el juny, hl ha ha
gut 20 operacions d'aerotaxis. 
un 25% ml!s q\le el 2018. 

de les operacions comercials 
d'aerolaxis respecte a 1 mateix 
período de l'any passal. A m~s, 
e l vol de pro va pcr a l'aterralgc 
amb GPS es dura a terme al 
setembre i la previsió és que 

2020 
EXPIRA l 'ACORD 

L'acord de cogeslló 1 p romocló 
de l'aeroport amb Andorra ex· 
pira el2020. 

el sistema estigui en marxo la 
proxima primavera. Elsestudis 
pera la futura ubicació d 'un 
hcliporl por a les emergencics 
del tcrritori ja s'ha 11 envia t a 
Aviació Civil. 

MUNICIPIS EQUIPAMENTS 

Retiren el 1110dul prefabricat del CAP d'Agramunt després de tretze anys 
1 AGRAMUNTI El modul que ha 
estat durnntl3 anys alCen
tro d'Atcnció Primaria {CAP) 
d'Agrnmunt va serretirat ahir, 
la qua ! cosa representa el fina l 

de les obres d'amplioció que 
han durntmés de 10 anys. Al
bert Romero, ndjunl a la dircc
ció, va nssegurar qtle aix(> fad
litaril ln sortidá i entrada d'am-

bulilncies i va apuntar que per 
donnr ¡>er acnbades les obres 
falta trnslladnrun boxd'urgcn
c iesi acabar la sala polivalent, 
informa SEGRE Tiirrega. 

POLITICA MUNICIPAL 

SEGRE 1 
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~exalcalde de la Fuliola 
deixa ERC i critica l'acció 
del partit a Madrid 
SEGRE TARREGA 
1 LA FULIOl.J\ 1 Eduard Piera, ~1-
caldede la FuJiola duran! cls 
úllims vu it anys [ins nJ maig 
passnt i portnveu d' ERC en 
el passat manda! a l ' Urgell, 
ha a nunciat que ha demanat 
In seun ba ixa coma m ili
tan! del partit, si bé seguir a 
a l'ajuntamcnl de la Fuliola 
coma edi l indepcndent en 
l'oposici6. El seu objcctiu és 
"continuar trcballant, des del 
meu poble, per nconseguir 
la llibcnat del mcu país". En 
una publicación Facebouk, 
va explicar que també hn 
presenta\ la dimissió com a 
membre de l'executiva de la 
Federació d'ERC a Lleida. J>i-

ero vajustificarlascua deci
sió amb " la perdua ele confi
an~a i les visiollsclifcrcnts del 
moment ", n banda de qua
lificor l'nbstenció d'ERC en 
la investidur;¡ de Pedro Sán
chez coma " incomprensible" 
i de mostraruna"dcsafccdó 
amh la gesti6 deis resultats 
dcspn~s de les municipals". 
Duronl e ls seus dos mandnts 
coma ~lcaldc, Picra va plan
tar caro a l'Estat i a la Junta 
Electoral. Quan aquesta úl
tima vn prohibir posm·lla~os 
grocs o pcnjar pancarles a 
la fa~nna deis ajuntnments, 
vn penjar u na pancarta en 
In qu~ 1 es podía llegir: "Tu 
ja m'entens ... " 

Talarn inaugura millores en carrers de Montdar 
1 MONTCI.IIR 1 El prcsident de la Oiput;~ció, Joan Talarn, va inau
gurar ah ir dos acluacions de millorn a Montclar, nucli ag re
ga! d'Agramunt. Es trncta de les obres del carrer Caminet, 
on s'ha reno val In xarxa d'nígun i s'ha eixamplnl per poder 
donar pos a vehides d'emergencia, aixf comuna millora al 
campanM, on s'ha automat ítzat e l toe de les cnmpanes i el 
rcllotge. Talarn va destacar, en nquest scntit, In nccessitat 
de lrebnllar contra la dcspoblació i va posar de rclletl e ls 
pobles petits. 

Alcaldes de les Ciarrigues debaten sobre Tracjusa 
JlES so~GES BLANOUES 1 Dilluns vinenl, dio 29, el consell de les 
Oarrigues acoll ira el pie de constitució del consell d'alcnldes 
arnb la presencia de lo directora general de Qualitat. Ambi
ental, Mcrcc .Rius, en una reunió en que es debalr~ sobre la 
planta de Tracjusa. L'cntitat ecologista lpcena participa.ra 
en aqucst pie. 

Primer mercat de rebaixes deis pobles de I'A-14 

IALfARRAS 1 L'Associ;JCÍÓ de Comcrcianls i Emprcsaris d'Alfarras 
celebra avui el primer Mercal de Rebaixcs de I'A-14, me1·cat 
territorinl que compt;¡ a m b In participació de comer~os deis 
poblcs que uncix l'autovia A-14: Aliarrlls, Almcnar, A iguairc, 
Rossclló i Torrefarrera. Es dura a terme duran! tot el mntr 
Javant de l'ajuntamenl. de Alfarrils. 

Nou projecte per millorar zones comercials 

1 TREMP 1 La direcl~ra Gcnarn l de Comer~, Muntsa Vilalta, va 
presentar a hir a 1 sector comercial del Palla rs Jussñ J';¡vant· 
projecte de llei que regulara e ls Apcu, un noumodel d'or
ganitznció i íinanr;ameut del$ comer~os, que t~ per objectiu 
facilitar la modcrnització i promoció de determinades zoncs 
urbanes destinarles al comer<; local i de proximitat. 

rcolomina
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INFRAESTRUCTURES TREN COMER~ LLEURE 

lnversió milionaria al tren 
de Manresa en seguretat 
El Consell de Ministres aprova inverUr 98 milions a I'R-2 i I'R-4 
11 El sindicat de maquinistes exigia el sistema ERTMS 

1 UEIOA 1 El Consell de Ministres 
va nprovar ahir licitar per 98 
milions d'euros la instaJ.Iaci6 
del s istema de seguretat de 
Gest i6 de Triinsit Ferroviari 
Europeu a les lfn ies R-4 (lfnia 
de Manresa altram entre la ca
pital del Bagcs i Sant V icen~ de 
Calders, que dóna continuitat 
a I'R-12 des de Lleida) i R-2. 
Aquest sistema ha vio. estnt re
clamat poi sindical de maq\li· 
nistcs com a condici6 per poder 
torMr t\ circular perla linio de 
Mnnresa dcsprés dclxoc fron· 
tal de dos trens el mes de febrer 
a Castellgnll, on va perdre la 
vida la maquinis1n. 

El xoc es va produiT al cir· 
culardos trcns perla mateixa 
via per error. 

El va lor de l contracte ns
cendeix a 98.113.183 euros i 
el termini d'execuci6sern d'uns 
72 m esos. A més n més, el con· 
tTocte incorporo la instaHoció 
d 'una nova senyalització i de 
telecomunicncions f ixes nls 
mnteixos trnms, entre Manresn 

MUNICIPIS 

Commemoració 
deis 425 anys 
de Solsona 
1 SOlSONA f Solsona va cclebr·ar· 
nh ir el seu 425 anivcrsari com 
a ciutat. Els actes van comen~ar 
a la tarda, amb In ruta guiada 
Aguaitant Solsona, unn mostro 
de l'exposició Arqrwolog•a riel 
Pm!l de Vüt(l que s'inaugurara 
ni selcmbre durant la festa ma
jor. Tnmbé ostnvo prcvist que se 
celebrés un concert de música 
rcnaixcntista i la projccci6 d'un 
dOCllffientnJ. 

i Barcelona de I'R-4, i Bnrcelo· 
na i Sant V icen~ de I'R-2. 

Elministeri de Foment va 
destacar que aquesta actuaci6 
suposara lo iruplantaci6 d 'un 
nou programa d'cxplotació, 
que inclou diferents millo res 
pel que fa nls sistemes de segu
retnt mitjanc;ant la instnHació 

de bloquejos nutomatics a In 
via doble bnnalitznda i lamo· 
dernització de la xarxa de ro· 
dnlies, de les instnJ.Iacions de 
scnynlització i de protccció del 
tren amblo implantació d'cn· 
clavaments clectrbnics a les 
estacions i trajcctes del tmm 
Manresa-Terrnssa, i a I'R2 sud. 

La pla~a Mejor d e Motlerussa, ah ir p lena de vlsltants. 

Mollerussa estrena 
la JulioiFest al centre 
ALBA MOR 
1 MOllERUSSA 1 Mollerussa va 
acollir :~hir la cinquena edició 
de la JuliolPest, organitzada 
pcr l'associació Mollcrussa 
Comercial i la Delcgació de 
Mollcrussa de l::t Cambra de 
Comer<;, i que aquesl ony es 
concentra a les pinces del 
centre per fomentar l'espai 
per als vianants a difer(m· 
e in d'altres anys en que se 
cele bravo al pare municipal 
duran! un cap de setmana. 
La [es ta també va íncloure 
el mercal de rebaixcs amb 40 

eslabliments parliciponts a 
mésdels comer<¡os del correr 
Arbeca i del centre que van 
m untar una parada exterior· 
i bi van estar obcrts fins n les 
12 de la mt. Els visitants van 
poder disfrutar de difcrcnls 
aclivitats paraHelcs com la 
Mostra de Cervesa Artesana, 
in fiables, un taller de pinta· 
caras, un planetari i música 
itincranl. Estova previsl un 
conccrt tribut nls Beatlcs a 
carrcc d'Abbey Road, amb 
un repertori nmb els exits 
deis 70. 

MEDI AMBIENT ESPAIS NATURALS 

Denuncien una mala 
gestió de Mont-rebei 

lm• tge de la ruta g uia da pets c•rrers de Solsona. 

1 UEIOA 1 Ln senadora de Ca
talunya en Comú Podem, 
Sara Vilii, va explicar ahir 
que csLan prepnmnl una pro
posta per portar-la n l Por· 
lomeot que contempli una 
taula de coor·dinació enlrc 
ndminislracions catalanes i 
aragoneses pcr implllsar una 
gestió única del congost de 
Moot-rebci. Vilo vn visitar 
nhir nquost espai natural por 

podcrveurc In "problcmatí
co" de la "maln gcstió" del 
congost. Aix( mateix, Cata
lunya en Comú Podem prC· 
guntnn\ n In Generalitat "per 
entendre les contradiccions i 
la deixadesa pe! que fa a la 
gcsli6 d'un parntgc que és 
de vitnl importancia por a 
la nostra biodiversitat i que 
ha de ser compatible amb cls 
usos socia ls". 

u 
ReseM els teus vats, amb una setmana d'anteJ.tacló, 1 continua ln1ormat duranl les vacances 

913 24 80 00 Segra (cldel Riu 6, Ut1da) 

Tola la ...-cla •• Lltitla. lb•ctlaa cillat 
Pravrncla dele,.gona: 

A~Wta. etllllil. C~~r~on~s. CGmw'IUO&. cur11. a Pnl6, o~ lb. u PMda. 
L ~-01 wr. L MIOOHI.l e-.~· f~no• M411'11 ~ llclnl·-dll Clr.lp, 
PIJdc$. Ro.s, AOdl*llr~ ~011. 51111 ClltC$ dt fa Nllila. S.lll.l Coll;lml diiJtJcrlll, 

S.C~rdt ~ t.J¡qgoo¡. Tcmdlnbim, Tc.w!a vat!cllltn 1 Vll!llbodt SEGRE 
E&.. TiU DIARI 
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BASQUET LEB PLATA 

Wendell Davis 
renova amb el 
Pardinyes 
Ha rebutjat ofertes de clubs de super ior 
categoria 11 Jugador clau en }'historie ascens 
REOACCtó 
1 LLEIDA 1 Wendell Da vis continu
ar1'1 1a proxima temporada ju
gant o 1 Pardinycs en LEB Plata, 
dcsprés de ser un deis jugadors 
delerminants de !'historie as
cens. El nord-americil ha rebut
jat ofertes de diversos clubs de 
superior categoría i no ha dubtat 
a tornar n Lleida per debutar a 
lo categoría. 

Oavi~, que dimecres va com
plir24 11nys, e~ va convertir en 
un deis millors de la Llign EBA 
amb \LOa mitjana de 18,1 punts 
i 6,2 rebots pcr pa.rtit pera una 
vnloració de 22,3. A més, el ju
gador d'Ohio vn for historia al 
b1'1squet espanyol,ja que va su
perar· el r~cord de valoració en 
un pnrtit amb 67 crcdits, baten! 
el registre d 'Arvidas Sabonis 
en un duel del Reía! Madrid da
vnnt de l'Ourense e l 1995. El 
nord-nmerici\ va arribar a 1 Pn r-

a m1, 

dinycs l'cstiu passat proccdent 
deis Ashland Eagles de l'NCAA 
11, el primer jugador del pafs al 
club. 

L'cquip de Gcrard Encuen
tra compta JO amb quatre pe
ces de c:ua a la temporada de 
)'estrenan la LEB Plata. A pnrt 
de Wendell Davis, també van 
renovar el seu compromls Cat·· 
los Gasquc i Rubén Fcrnóndez, 
mentre que l'únic filxatge fins 
ara és e l de Gerard Rodrfguez, 
procedent del Sants de la Llign 
EBA. Els lleidatons, que cstan 
pcndents de l:111car els amisto
sos de pretemporada, obriran 
la LEB Pinta el 21 de setembre 
al Barris Nord davant del filial 
del FC Barcelona. 

El club també té conürmat el 
grup de la Lliga Catalana LEB, 
en el qua! t indra com a r ivals 
els blnugranes i al Prnt, tots dos 
descendits de LEB Or. 

ABONAMENTS JJi A LA VENDA! 

, ... ,~ ...... , , 
240t 

\1 PI-\A(I-\~1 
) 1 ftHl->1'>111 11M> 

• O.RNEr \'lP 420t 
• -V'Y'E· :~~/ SE.NIOR 1\JNIVERSI
¡: 1 Ud. AI.UMt. IINtFC LlE;DA 
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We ndell Davls, en un partlt de la t l!mporada passada. 

SEGRE 1 
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FUTBOL 

Investiguen un 
perfil fals de la 
viuda de Reyes 
1 SE'IILLAI La Guardia Civil 
investiga un perfil falsa 
lnstngram usurpttnt la pel'
sonalitat de Noelia López, 
viuda de José Antonio Revcs, 
futbolista mort en accidenl 
de tri\nsit 1'1 de juny, i que 
dcmann njut economic. El 
perfil fnls de Noelio Lópe:~: 
demana ajuda per "criar els 
meus fills", perque "solo no 
seril (acil pera mi". 

HANDBOL 

El Bar~ repetira 
'stage' a Andorra 
a l'agost 
IBARCELONAI El Bar<;a iniciaril 
In pre tcmporndn el d ivendrcs 
2 d'ngosl, amb les protocol
lnries proves Hsiques i In 
reincorporació de la plantilla 
als entrennments en la Ciu
tat Esportiva Joan Gamper. 
Elmateix cap de setmana, 
l'cquip blnugrana es trasllu
dnra ¡¡ Encamp, n Andorra, 
on completara !'habitual con
ccntració de pretemporodu 
fins a 1 dijous 8. 

AnnaPalma 
lluitara perles 
medallesal 
Mundial sub-19 
JBA.NGKO~ 1 Lo se· 
locció femenino 
sub-19 de. bilsquet, 
amb la lleidatana 
Anna Palma, dis
putara les semifi· 
nals del Mundial 
dnva.nl Australia 
al superar abir 
Xina (52-55}. Lo 
jugadora del Cndi 
1~ Seu va aportar 
eme punts 1 tres 
rebotssorlint des 
de la banqueta. 

Deuanysdel 
record europeu 
del Busseing 
Pallars 
ITREMPI El Club 
Busseíng Pallnrs 
vn celebrar abi.r ol 
dese nniversarl del 
record europeu de 
busseig en altum. 
Els lleidatans van 
aconscguir des
cendir 25 metrcs 
n l'embassnmcnt 
de Ce.rtascnn, sil u
al a 2 .234 metres 
d'alt itud, un regis
tre que continua 
encara vigent. 
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d'acordions de la Seu. GUIA 4 -Teatre. t:Esbalola't d'Esterrl d'Aneu 'es riu' de 
la pluja en el seu segon dia. 
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TRIBUT NAZISME 1 GUERRA CIVIL 

Últim testimoni de la barbarie 
La Torre de Capdella va retre homenatge ahir a Conxita Grangé, última supervivent catalana del camp 
de concentracíó de Ravensbrück 11 Inauguren un piafó ambla seua historia davant de casa sena 

AGtNCIES 
1 LA TORREDECI\PDELLA 1 Desenes de 
persones, entre fnmJiiars, repre· 
sentants d'Amical de Ravens· 
bnick í Amical de Mauthausen 
i auloritats, es van reunir ahir a l 
Museu Hidroel~ctric de la Tor· 
re de Capdel la per homeoaljar 
Conxita Grangé, natural d'Es
pui, l'últimt~ supervivent cata· 
la na del camp de concentrnció 
nazi que van definir com "una 
lluitadora a ntife ixista va lenta 
i resisten! conlra e l nazisme". 

Duranll'acte, la consellera de 
Justicia, Ester Ca pella, va inau
gurar a l costal de la directora 
gene ral de Memoria Democrati· 
ca, Gem ma Dom~oech, un piafó 
davanl de la casa on va nllixer 
Conxitn deis Espaís de Memoria 
Democn\tica de Catalunya per 
recordar la historia d'aquesta 
lleidatana, que va ser arrestada 
el mes de maig dell944 per col· 
lnbornr a.mb ln resisl~ncia fran
cesa i que octunlmcnt, a ls seus 
93 nnys, v iu en una residencia 
deTolosa, al sud de Fran~a. 

"Sensememoria no hi pot ha
ver justícia i actcs com aquest 
conl ribueixen de manera espe
cial a la recuperació de la me
moria historica", va reiv ind icar 
Domcnech, q ue va nfegir que 
"és un deure de país tenir pre
sents aquestes persones que van 
lluitar pe rque tots visquem en 

MEMORIA HISTÓRICA 
Grangé va dedicar gran 
part de la seua vida a 
Frant;a a mantenir viva la 
memoria de les deporta des 

uno den1ocr8cia". 
L'homenatge va ser presidit 

pel fill de Conxitn, Cristian Ra
mos, i nitres deis mcmbrcs de la 
familia Grangé. 

És una de les set lleidatancs 
que van ser deporllldes a aquest 
campa 90 quilomctres de Berlín 
i la veu de la qua! s'ha recupera! 
g t·acics a l trebnll d'Amical de 
RavensbrUck, que hn documen· 
tat la seua his toria al costat de 
les d'un a ltre centenar de dones. 
Després de La dctenci6, amb no
més 18 anys, va ser trasllada
da en "un 1 ren fantasma" per 
diversos comps, fins o reca la r 
e l 9 de setcmbrc d'oquell nny 
a R:wensbrttck. Quan va sortir 
del camp ntnb )'avene; deis aliats, 
va dedicar gran part de la v ida a 
manlen.ir ,,iva les memories de 
les dones deportades. 

Un discurs emotiu • La sala central del Museu Hidroelect ric de la Torre de Capdella es vn quedar 
abir petita durant el tri but n Grnngé, que va ser presidit pe) seu fill Cristian Ramos. A més deis por· 
laments de les autoritnts, en qu~ la van definir com "una lluitadora ant ísfascísta í valent resisten! 
contra el nazisme", van projectar vídeos en e ls quals Grangé va narrar la barbar·ie. 

Conxlta Grangé Ramos 

Edat: 9J anys 

Lloc de naixemtnt: Espui 

Residen da: Totosa (Fra~) 

1 Natural d'Espui, a la Torre 
de Capdella, va ser arre na
da el maig del 1944 per col
laborar amb la resistencia 
francesa. En l'ac tualitat, és 
l'últíma supervívtnt catalana 
del camp de RavensbrOck, en 
el qual va estar presonera set 
m esos. 

rcolomina
Resaltado
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MÚSICA POPULAR ESTRENES 

Els acordions prenen la Seu 
lnterprets russos i uruguaians inauguren la 44 edició de la tradicional trobada 
11 Avui les actuacions es traslladen fins a Arseguel, 'bressol' del festival 

C.SANS 
1 LA SEU D'URGELLI La Trobada 
d'Acord ioni~tes del Pirioeu va 
arr:mcar ah ir a la Scu d'Urgcll 
amb un concert deis russos Ro
man Jbanov (acordió cromátic) 
i Alcksci Biroukov (baJalaika) i 
l'actuació del trio infantil tam
bl! ru~ formal per Andrei Fc
derov, Artem Leonov i Dimll'a 
Vdovina. els tres nmb acordió 
gatmoska. El jardf de !'hotel 
Andrin de la capital de I'Ait 
Urge!l va ser unn vcgada més 
l'escenari de l'espcrat acte i nau
!luml, que es va omplir de ve\'ns 
1luristes ansiosos de participar 
en la 44 edició del festival de 
música lradicional més antic 
deis Pa'isos Coto lons i que se 
celebra entre la Seu1 Arscguel, 
Puigccrdll i Castellbo. 

L'acte el van tancnr l 'uru
guaiii Enrique Telleria, tot un 
clñssic que ha actual en toles 
les edicions del certamen amb 
el seu boodoneó, i e ls acordi
onistes catalons Josep Pop611 
Vilarrubla (acordi6 diatonic), 
Jordi Blnsco (gujtarra) i Marc 
Figueroln (conrrabaix). Així 
mateix, el prog rama d'ahirva 
comptar amb dos concerts més 
repartits entre la pla~a del Car
me, amb el gTup base TI ipi ka i 
l'a ragonlls Aragón Folk; i e ls 
jardins del Seminari, nrnb el 
primer deis "plats forts" en el 
qual van pujar a l'escenari fins 
a 25 músics i que repetiran el 
dia gran del festival, previst per 
avui a Arseguel. 

El jardf de l' hotel Andrla va ser l'escenarl del concert Inaugural. 

El programa d'aquesta edl-

PATRIMONI ROMANIC 

ció, que s'aca ba divcnd res 
vincnt, comptn nmb un total de 
1.5 conccrts i més de 70 músics 
vinguts des de 16 parsos dife
rcnts. El promotor del festival, 
Ar111r Blasco, va assegurarahir 
que la música tradicional ''viu 
un deis scus rnillors momcnts" 
i va fer referencia a les "noves 
generncions" d'acordionistes 
del diatonic catalans que p u
gen a l'escenari, cm11 Eva Cnm
pi, Cati Plana o Josep E'epó11 
Vila rrubla. 

La catedral de la Seu 
s'obre per primera vegada 
pera les visites guiades 
REOACCIÓ El preu de !'entrado tumbé in

clou l'accés a l Museu Diocesa, 
encara que sense l'assistcocin 
de guia per los caructcríst iqucs 
i propostes del mnseu. També 
lti ha u ra J'OpcÍÓ <¡Ue després de 
la visita es pugutn dura termo 

DE DILLUNS A DISSABTE 

la visita durara 
aproximadament una hora, 
comen~ara a les 10.30 h í 
costara vuit euros 

LESCLAUS 

Músics intemadonal.s. Els més de 70 lnt~rprets d'aquesta no
va edici6 prove nen de Finlandia, Italia, Franc;a, Rússia, Suíssa, 
Moldavia, República Dominicana, el Quebec (Canada), Uruguai. 
ES<ócia 1 Anglaterra (Regne Unit), Colómbla. Portugal, Irlanda, 
Arag6, Euskadi! útalunya. 

El més antic. Lil Trobada d 'Acordionistes del Pirlneu es va ce
lebrar per primera vegada l'any 1976 i )a s'ha convertlt en el 
festival de música tradicional! popular més aotlc deis Pa'isos 
Catafans. 

FORMACIÓ PALEONTOLOG lA 

SEGRE 1 
Oln•bto. 27 de Julloldel2019 

LITERATURA 

Nova novel·la 
de Mendoza, 
el 29 d'octubre 
!BARCELONA 1 La nova novcl·la 
de l'escriptor Eduardo Men
doza sortirñ a la venda e l 
proper 29 d'octubre. Scrii 
una nova entrega de la serie 
iniciada l'any passat amb El 
rey recibe en la quall'nutor 
bnrceloní a na l it~, amb sen
tlt de !'humor nlguns mo
ments histories, cultura ls i 
sociaJs del segle XX a través 
de Rlofo Batalla, el "formal 
í insatisfet" protagon ista 
d'nquest projecte Litcrari que 
en aquesta aventura continu
ara ambla se u a relaci6 amb 
el príncep Tadeuz Marfo Cle
mentij Tukuulo. 

TELEVISIÓ 

Jeff Bridges 
protagonitzara 
una serie 
1 LOS ANGELES 1 L'oscaritzat actor 
Jcf[ Bridges arribo n In pe tita 
pantalla per protagonitzar 
Tlle 0/d Man, la nova s~rie 
de In cadena FX que es basara 
en unllibre homonim de l'es
criptor Thomas Perry sobre 
un oficial rctiral de la C IA. 
Bridges se suma d'aqucsta 
manera a la televisi6 després 
d'una llorga carrero cincmo
togratica que inclou Thc Big 
Lebotvskí, Tron, Kíngsmcm: 
Thc Golilen Circlc i Crazy 
Heart, an1b qu~ va guaoyar 
un Ostar i un Globus d 'Or 
com n ador principal. 

jlASEUO'URGEUj La catedral de 
Sn11la Ma ria d'Urgell de lo Scu 
d 'Urgell - l'ímica catedral ro· 
monica dei.Pirineu i que va ser 
propasada a Pntrimoni Mundial 
de la Unesco-obri ritles portes 
durant el mes d'agost pcr des
cobri r les vicissit uds de la se u a 
arquitect ura, historia i pC>rso
nntgcs. Aquesta experiencia, 
que serii lo primera vagada que 
es durñ a terme, duraril aproxi
madamcnt una hora i comcn
~ara a les 10.30 h de dilluns a 
dissabte. El preu per visita se
rii de vuil eums - gralul'la pcr 
als menors d'll onys- i estaril 
d irigida perguies titulats. Du
rant el recorregut es podran 
descobri.r els detalls i In h isto
ria de la catedral, del claustra 
i de l'església de Sant Miquel. 

altrcs activitats com el dosco
briment de la Seu medieval o 
u n tnst de formntges al ba.rri 
antic. Les entrados es poden 
•1dquirir a la mateixa taquilla 
de la Catedral. 

Alumnes d'estiu de la Udl investiguen 'el nostre origen' a Tremp 
1 TREMP I Lo capital del Pallars 
Jussa acu ll des d'ahir i fins de
mñ cJ curs d'estiu de la UdL 
l.:Origa11 deis Primats, en el 
qualuna v intena d 'a lumnes 

coneixeran e ls a va ntpassats 
de !'Homo Stlpiem· a través 
deis jocimcnts del tcrritor i. 
Es lracta de la tercera cdici6 
del curs, dedica! a la ¡·iquesa 

paleontologíca del Prepirineu 
(a la foto, nlumncs de l'edició 
anterior). Fins a ra, la UdL hn 
rebul aquesi est iu més de 600 
estudiants. 

rcolomina
Resaltado


