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Quim Torra, Jordi
Savall i Gonzalo
Boye participen
enguany a la UCE
La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, presidirà
diumenge vinent la inauguració de la Universitat Catalana
d’Estiu de Prada de Conflent.
Durant el certamen passaran
per la població de la Catalunya
Nord el president de la Generalitat, Quim Torra, el conseller d’Educació, Josep Bargalló,
el músic Jordi Savall i l’advocat
Gonzalo Boye, entre altres.

Activitats culturals
al Pont de Suert
amb l’arribada avui
del ‘Piribus’
L’arribada del Piribus al Pont
de Suert (Alta Ribagorça) anirà
acompanyada de diverses activitats com ara un taller de plantes medicinals avui a càrrec de
Verd e Blu; un taller de papallones el dissabte 17 d’agost amb
Maria Farré i Verd e Blu com
a encarregats de l’activitat. El
mateix dissabte es farà un concert d’acordionistes de música
tradicional del Pirineu a càrrec
de Ribatonics.

Apareixen noves pintades
a favor del 155 a Balaguer
El consistori vol “respecte” pel patrimoni en un
atac que ha afectat el convent de Sant Domènec
Balaguer ha tornat a ser
escenari d’un nou acte de
vandalisme protagonitzat
per noves pintades en
edificis històrics reconeguts.
Aquest cop han aparegut
a la façana del convent de
Sant Domènec.
Balaguer
REDACCIÓ
Segons va explicar l’alcalde Jordi
Ignasi Vidal s’hi ha pintat el número 155, fent referència a l’article de la Constitució espanyola
aplicat per suspendre l’autonomia a Catalunya. Vidal va afirmar
que van aparèixer la setmana
passada, i juntament amb elles
també se n’han trobat a parets i
bancs de la capital de la Noguera,
un fet pel qual exigeix “respecte”
als edificis històrics. “Tothom pot
expressar les seves idees i votar
qui vol que el representi, i hi han

hagut diverses eleccions per ferho”.
Des del consistori se n’ha fet
un “parte” i tan aviat com es pugui es començarà a treballar per
retirar les pintades, que, de moment, se’n desconeix el tempo
que pot tardar en eliminar-se.
Cal recordar que aquesta no és
la primera vegada que apareixen aquestes pintades, sinó que
a l’abril del 2018 ja van pintar el
mateix lema a la façana i als arbres del davant, les quals van ser
esborrades temps després.
En aquest cas, l’alcalde assegura que se’n desconeix la identitat
de qui ho han fet però “poden ser
de fora del poble perquè és un
lloc molt de pas i s’hi pot passar
sense conèixer massa el poble”.
Un fet que diferencia, a parer
seu, les pintades que van aparèixer el mes de maig d’aquest any
al Monestir de Santa Maria de
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les Franqueses, ja que “si no t’ho
coneixes és complicat tornar”.
Aquests lemes no feien referència a l’aplicació de l’article 155, sinó que es tractava de simbologia
feixista amb proclames a favor del
dictador Francisco Franco i també

esvàstiques nazis. En aquest cas,
les pintades van ser fetes amb un
esprai directament sobre la pedra
de l’edifici romànic. Des de l’Ajuntament ja es va fer un acte per
condemnar aquestes actuacions
vandàliques.

La planta de triatge de
Montoliu s’inicia al setembre
Forma part del projecte d’ampliació i millora de
l’abocador comarcal del Segrià, que ara s’executa

FOTO: / Un moment de la presentació del llibre

El Museu de Capdella
acull la presentació de
la novel·la ‘Purgatori’
Més de seixanta persones van
assistir el passat dissabte al Museu Hidroelèctric de Capdella a
la presentació de la novel·la Purgatori (La Magrana-RBA), premiada amb el Xè Premi Crims
de Tinta i ambientada a la Vall
Fosca. L’autor, David Marín, va
explicar durant la presentació
del llibre que va escollir la Vall

Fosca com a escenari de la novel·la a partir del descobriment
d’un personatge real, Margarida
Rugall, una dona que va viure a
la vall durant el segle XVI i que va
ser condemnada cinc vegades
per bruixeria. A partir d’aquest
personatge, Marín ha escrit una
novel·la policíaca que transcorre
en l’actualitat.

Montoliu de Lleida
REDACCIÓ
El president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, es
va reunir ahir amb el director
de l’Agència de Residus de la
Generalitat, Josep Maria Tost,
per tractar els temes de la recollida d’escombraries del Segrià.
Per part del Consell Comarcal i
Agència de Residus, es van analitzar possibles millores a realitzar en tots dos sistemes implantats: sistema porta a porta
i sistema d’illes de contenidors.
També es va comentar l’estat
actual de les obres del dipòsit
de residus de la Planta de Tractament de Residus de Montoliu de Lleida, així com l’inici de
les obres de la nova planta de
triatge, que es preveu pel mes
de setembre. En aquest sentit,
el president del Consell Comarcal del Segrià, David Massot, va
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indicar ahir que el proper mes de
setembre començaran les obres
de la nova planta de triatge i que
tota l’ampliació de l’abocador comarcal del Segrià estarà finalitzada a finals del 2021.

A mitjans del mes de setembre
tècnics del Consell Comarcal del
Segrià i de l’Agència de Residus
tenen prevista una visita a l’abocador per conèixer l’estat de les
obres.
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Els valencians Música
Trobada, protagonistes a
la Pobla del 9è FeMAP
Lleida
REDACCIÓ
El Festival de Música Antiga dels
Pirineus, que està celebrant la
seva novena edició des del 5 de
juliol, i fins al proper 25 d’agost,
arribarà al llarg dels propers dies
a diferents localitats lleidatanes
com la Pobla de Segur, Tremp, Isil
o Llavorsí.

La programació comença avui
a l’església Mare de Déu de Ribera a la Pobla de Segur (21.30 hores, amb el concert Afectes d’una
ànima enamorada per part de
la formació valenciana Música
Trobada, que oferirà la seva musica antiga i barroca. Per la seva
banda, l’església de Sant Joan a
Isil acollirà (19.00) el concert La
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tremolosa lluïssor, de Gudrun Sidonie Otto i Il Gardellino. Demà
dijous, l’església de la Central de
Capdella (20.00) rebrà a Utopia,
amb el seu concert Les lamentacions de Cristóbal de Morales, que
tornaran a repetir el divendres
(21.00) a l’església de Santa Anna de Llavorsí, el mateix dia que
Estamariu (20.00) acollirà el concert Les músiques de Van Dyck,
a càrrec de RedHerring Baroque
Ensemble.
A més dels concerts, el FeMAP
inclou activitats paral·leles amb
visites guiades als diferents escenaris dels concerts o altres llocs
emblemàtics de les localitats.

Balaguer museïtzarà
el Castell Formós
per posar en valor
la seva història

Almacelles rep l’AIMS
El 18è Festival de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona
va celebrar un concert a Sant Joan de Déu Terres de Lleida
d’Almacelles. /FOTO: AIMS

Clou el seminari Cervera-Jordà

Els Armats de Lleida van acollir ahir la cloenda del XVI Seminari
Internacional de Música Cervera-Jordà, amb la declamació de
Mari Cruz Nevot amb David Jordà. /FOTO: Selena García

L’Ajuntament de Balaguer museïtzarà l’espai del Castell Formós
gràcies als ajuts LEADER després
que el Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord hagi atorgat gran
part dels més de 100.000 euros
que suposarà l’adequació de la
zona, segons informava Balaguer
Televisió. La previsió és que les
obres puguin començar a finals
d’any a a la primavera del 2020.

