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L'exentrenador de I'ACB Gustavo 
Aranzana, nou tecnic del For~a Lleida 
peral que queda de temporada 

Segueix el creixement negatiu 
de població a Lleida, amb 456 
defuncions més que naixements 

La justída ordena a Ueida 
entregar a Aragó 111 obres 
en litigi i el Museu recorre 
Franja 11 Peces de 
la diocesi lleidatana 
procedents de 
parroquies segregades 

Sentencia 11 El jutge 
de Barbastre d iu que 
el Consorci no n'ha 
provatla propietat 

Aniversari 1 Ahir va 
fer dos anys que la 
Guardia Civil es va 
endur obres a Sixena 

GUIA I34 

IMPLANTS QUE REJOVENEIXEN 
1 SOMRIURES QUE ENAMOREN 

fxpC'Its en mplanrologkl m·.,n~ada 
Vl'le, te n'mfo.rmatem sense crxr:p¡om;$1 

DIJOUS 12 
DE DESEMBRE DEL 2019 

e
~ Número 13.613 · Any XXXVIII 

1.30€ 
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Elbisbede 
Solsona revela 
abusos de dos 
mossens a 8 nens 
als anys 50 i 70 
Els capellans i tres de 
les víctimes han mort 

Una investigació de la Delega
ció Diocesana de Protccció de 
Mcnors i Adults Vulnerables 
ha revela! que dos capcllans 
del bisbat de Solsona, ja morts, 
van abusar sexualmenl de vuil 
menors, lres deis quals també 
morts, entre els anys 50 i 70. 
Així bo va explicar cl bisbc, Xa
vicr Nove JI, en un comunica! 
publica! a la seua pllgina wcb. 

GUIA I 33 

Segon grau per als 
presos del procés, 
cosa que alenteix 
que puguin sortir 
El rei encarrega la 
investidura al Hder del 
PSOE, Pedro Sánchez 

Sense unanimitat i amb un re
sulta! ajustal, pero al (inal les 
juntes de les presons catalanes 
han classirical els nou llders in
dependenlistes del procés amb 
el scgon grnu ordinari, cosa que 
n'alcntcix la sort ida, mnlgrnl 
que no la impedeix. 

PANORAMA 1 20-22 
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SERVEIS 

Malestar al Barri Antic al 
traslladar·hi la Paeria 
l'alberg del Pla lglú 

llEIOA I IO 
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JOCS PIRINEUS-BARCI'LONA 

PallarsActiu vol un CAR i 
que Tremp sigui referent 
en medió na esportiva 
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COM ¡\ D ¡QUES Prohlbelxen sortir d'Espanya al xofer Bellaguarda adjudica !'obrador per 
~ d'una col·lisió mortal a I'N-240. a vuit pobles que obrira el 2020. 
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EMPRESES PROJECTES 

El Pallars demana un centre d'alt rendiment 
i medicina esportiva a l'hospital de Tremp 
Iniciatives per captar i fixar professionals sanitaris a les comarques del Pirineu davant del deficit actual 
11 Projectes de Jussa i Sobira per recolzar la candidatura deis Jocs Pirineus-Barcelona 2030 
E. FARNELL 
I LLEIDA 1 PallarsAct iu, el lobby 
d'empreses i ens locals dciJussil 
i Sobira l'objcctiu dcls quals és 
incenti var projectcs a les dos co
marques, va proposar ah ir crear 
uncentre d'ah rcndiment (CAR) 
dedica! a esports de muntanya 
a Port Ainé per refor~ar la can
didatura deis jocs d'hivern Bar
celona Pi rineus 2030, i conver
tir !'Hospital del Pallars en un 
centre referent de la medicina 
csportivn. l:cntitat va exposar 
aquestes propostes davanl de 
t·epresentants de la Generalitat, 
durant una reunjó en la qual les 
dos partscsvan compromctrc a 
cercar coJ.Jaboració i sinergies 
per donar suporta la candida
tura pirinonca als Jocs. 

Aquestes proposles procedei
xen de la taula de salut i esporl 
de PollarsAct iu, que ha cons
tatnt que una de les principals 
problemntiques de les comar
ques de muntanyn és el dH icit 
de professionnls sanita ris, so
bretot d'especialis tes. Segons 
el lobby, la creació del CAR 
haurii de facilitar que el centre 
hospitalari de Tremp es conver
teixi en un centre de referencia 
i ajudi a fi xar professionnls a 
)'hospital comarcal, <1 t ravés 
d'incentius i una ocupació de 
qualital. A la reunió v a assis
tir el presiden! de Ferrocarrils 
de la Gcnera lital de Cat<~lunya 
(FGC), Ricard Font, que ha 
assurnit !'oficina tecnica de la 
candidatura delsJocs Olímpics; 
i el secretad d'Esports de la Ge
neralitat, Gerard Figueras. Van 
avnn~nr la crcaci6 de la taula 
conjunta de suporl a la candi
datura olímpica de les dos co
marques. També vn assistir-hi la 
delegada del Govcrn a l'Alt Pi
rineu i Aran, Rosa Amorós, que 
va destacar que aquesta pro
posta cnlla~n nmb el centre de 
formació proíessional d'esporls 
de muntanya que l'any que ve 
obriril a la Pobln de Segur. És 
frui t de la coJ.laboració entre 
la Dipulaci6 i el departament 
d 'Educació, i que prcvcu for
mació complementa ria a l mu
nicipi de la Torre de Capdella 
(tal com va avan~ar SEGRE el 
pnssal ilia 3). 

"En el cas concret del Palla rs, 
seria sumar sinergies i complar 
amb un argumcnt sol id que re
forci que el Pirineu jugui un p n
per importan! pel que fa a for
mació, entrennments i activitals 
relo.cionadcs nmb els esportistes 
en diferents disciplines", va dir 
Amorós. 

Reunió de PallusActlu amb el presldent de FGC, Rlcard Font 1 el d'esports, Gerard Flgueras. 

Aran habilitara tres pisos pera 
metges que no resideixen a la Val 
Vol competencies en habitatge pera una borsa de lloguer social 
M . CODINAS 
1 UEIDAIArnn habilitan! tres pi
sos a Viclha pcrque metges que 
no resideix:en a In Vnltinguin 
un lloc on allotja r-se mentre 
exerceixen a !'hospital de la 
capital aranesa. Un d'aqucsts 
apa rla ments és propietat de 
l'ajuntoment de Viclha e Mijo
mn i cls al t res dos del Consclb 
Genera u, i s'espera que esti
guin en condicions per poder 
nllotjar els fncultat ius en les 
propcres sctmanes. 

"Es tracia d 'una estrategia 
per solucionar problemes de 
logfstica que tcnim de vega
des per atreure metges espe
cia listes", va explica 1.' e l sin
die d'Aran, Paco Boya, que va 
<tpunta r que "en aquest cas no 
es lracta d'un Jloguer social, ja 
que oquests hnbitatges tindrnn 
un preu similar al del mercot". 

L'objectlu, va puntua lit zar, 
és garantir u n allotjamenl a ls 
me tges, u na cosa que pot re
sultar difícil durant les tem
porades de més a fluencia de 

turistes en cls mesos d' hivern 
i esliu. 

Aquesta mesuro respon aixr 
a dos problematiques: d'una 
banda, la manca d'habitalge, 
en parta causa de !'auge de 
pisos turístics. D' una a ltra, 

LESCLAUS 

Tl'l!s pisos pera metges 
1 Per pal·liar el problema del 
déficit d'habitatge que patel
xen els metges que no resldel
xen a Aran, el Conselh habili
tar~ tres pisos a Vielha perque 
el> puguín l!ogar a preu de 
mercar 1 allotjar-s'hl mentre 
e~erceixin a l'hospital. 

BCirsa de lloguerso<ial 
1 El Conselh vol crear una bor
sa d'apartaments de lloguer 
social per poder subvencionar 
cases segons els lngressos fa
miliars a un preu inferior al del 
mercat. 

l'escassetat de metges especia
Listes a tot el Pirincu. Exemple 
d'nixo úhirn és el fet que ]'hos
pital d'Aran esta des de dilluns 
sense traumatoleg i no en tín
dra un fins dissnbte, a l'estar 
el mctge habitua l de vacanccs 
sense substilut (vegeu SEGRE 
d'nbir), si bé espera incorporar 
un altrc especialista en les pro
peres setmanes. 

Per actuar davant deis pro
blemes d'accés a l'hnbitatge n 
la Val, el Conselh Generau té 
intenció de demanarel !raspas 
de les competimcics en aquesta 
materia en In proximo reunió 
de la comissió bilateral ambla 
Generalita t. 

La primera mesura que pre
tén impulsar l'administ ració 
aranesa és la creació d'una 
borsa d'apart:~ments de llogucr 
socia l. Així matcix, el Conselh 
espera poder establir incentLus 
perque els propietaris d'hnbi
tatges inscriguin els seus im
mobles en aquesta r ulura borsa 
aranesa. 

Guia per prevenir 
acddents i de 
bones practiques 
a la muntanya 
• L'lnstitul peral Desen
volupament i la Promo
ció de l'Ait Pirineu i Aran 
(Idapa) i !'Agencia de Sa
lul Pública de Catalunyn 
ha n oditat una guia que 
ofereix 30 consells sobre 
seguretal a la muntanya, 
per fomentar acti tuds 
responsables i por njudnr 
els agents locnls de les pi
rinenques a comunicar-les 
de manera més efectiva. 
La guia va ser presentada 
ah ir pel director de Poli
tiques de Muntnnya, A l
bert Alins; el secretari de 
Salut Pública, Joan Guix, 
i la delegada el Govern en
tala al Pirineu, Rosn Amo
rós. Guix va apuntar que 
la gLtia su posa una gran 
apor tació porque "!'ex
periencia de gaudir de la 
natur:tlesa i In muntanyn 
es raci a mb seguretat i 
respecte". 

Amorós, secretaria 
de la Comunitat 
de Treball deis 
Pirineus 
• Ln delegado del Go
vern de I'Alt P ir ineu i 
Aran, Rosa Amorós, ha 
eslnt nomcnnda secretaria 
general del consorci de la 
Cornunitat de Treball deis 
Pirineus (CTP), formal 
pcls territoris d'Andorro, 
les regions fra nceses de 
Nova Aquitania i Occitil
nin, i les comu nil ats del 
País Base, Navarra, Cata
lunya i Aragó. Durant els 
dos propers anys In presi
den cia és en mans de Ca
taluny:~, que ha recollil el 
testimoni d'Arngó i d'aquí 
a dos anys el passnra al 
País Base. 

Un deis projectes de 
la CTP és i mpulsar u n 
pln pcr possibilita r que 
melgos de coda un a de 
les regions o depa r tn
menl s p ugui n act ua r 
en urgencies mediques 
lransfrontcreres. 
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MUNICIPIS TRADICIONS 

Tarrega tindra un rei Baltasar 'de 
veritat' i rebutja l'aspirant blanc 
El candidat critica "les formes" del consistori al dir-Li després de 3 anys d'espera 

SEGRE TARREGA 
1 T.I.RREGA 1 La cavalcada deis Reís 
d'Oricnt de Tarrego tindra un 
rei Baltasar de pell negrn en 
lloc d'un amb la cara pin tada 
d 'aquest color. L'ajuntament 
s' ha afeg it a la campanyn Pcr 
un Baltasar de veritat, que im
pulsa l'entitat Casa Nostrn, Casa 
Vostra per "desterrar" el betum 
en aquestes celebo·acions (vegeu 
el desglossament). La decisió del 
consistori cerca que la cava lea
da sigui "més inclusiva", pero hi 
ha algú descontent. Es tracta de 
J.J.F., un veí de la localitnt que 
feia tres anys que era en llista 
d'espera per interpretar el por
tador de la mirra. 

El candidat rebutjat va de
nunciar " les mane res i les for
mes'' nmb qu~ el consistori li 
va dir que no intcrprctnria BaJ
tasar. " M'ho van comunicar a 
finals de novembre després de 
tres anys cspcrant" i a només un 
mes i mig de la cavalcada. "Ja 
tenia fins i tot el discurs escrit", 
va afegir. Fins ara, les persones 
que representaven els tres Reis 
Mags pagaven una quotn de 120 
euros i espera ven el seu lorn en 
una !lista d'espera. 

El re l Balta ser de la cava lea da de Tarrega de l'any passat. 

Malgral el seu disgust, J.J.F. 
va dir comprendre la decisi6 
del consistori d'nfegir-se a In 
campanya. L'nlcaldessa, Alba 
Pijuan, va destacar a hir que 
"!'actual equip de govern aposta 
per una cnvalcada més inclu
siv3" i va a regir que donaran 
a coneixer els detalls el19 de 

desembre al costnt del grup de 
teatre BAT, orgnnitz::odor de In 
cava !cada. Va reconeixer que la 
decisió aro·iba "tard", pero va 
indicar que "li va m oferir dife
rcnts alternatives per reparar 
el disgust", com ser Melcior o 
Gnspnr a la cnvalcndn del2021. 
Tanmateix, el mateix nfectat va 
recon~ixer que les va rebutjar, 
al considerar que "no s'han fet 
les coses bé, han cstat poc din
logants i no hi ha hagut respecte 
ni maneres". 

PI~ de la sat, t;, 1"·8- 25007 LLEIDA 
Ttil . 973 ~3 52 53 
s~ifu51ones.com- www si500JfU!W0'1es. 

EDICTE 
El. Sr Jaume Abe lana Riera, en represontació de l'empresa GRUPO PREMIER PIGS. 
S.L ha presenta! un projecte per a duo a teome la construccló d'una linfa eléctrica 
subterrinia d~ 25 Kv de 1710 m~tres i d'un centre de lranslormació perdonar 
submlnlstrament el~tric a la goanja, a la linea empl~da al pol~n 20, pan:ella 47. 
Aquesta finca, 16, la condlcló de sól no urbanlllable seoons e! Pla d'ordenadó urbanfsli· 
ca municipal vigent 
o·acord amb aiiO que s'eslllbleix als artlcles 48 del Dectel Leolslallu 112010. de 3 
d'agosl pel qual s'aprova el Text relós de la Llel d'urb¡nlsme. 1 57 2.a) del Decret 
30512006, de 18 de ju~ol, pel qual s'aprova e Reglament de la Llel d'urbanisme, es 
solmet el pro¡ecte presentat a lnlormació polbllu pel tormlnl d'UN MES m~¡an~nt 
anuncl a18utlled Oficial da la proyfncla de Uelda, a la wab de I'Ajuntament l a un dlari de 
mts dilusió a la provincia, perqué duran! el cita! perlode es puguln lormular al-legaclons 
1 reclamaclons per toles les persones lnleressades. 
El projecle esmentat es lroba de rnamlesta les olicines de I'Ajuntamenl de Maials. on es 
podrt consultar en horañ d'atenció al públic, de les .9 a les 14 30. horas, duran! el 
termlnl anterlorment lndlcal 

Malals. 10 de desembre de 2019 
l:Aicalde. 

Oavod Masot Florensa 

Nou capitals ja el tenen, i 
Mollerussa ho estudia per al2021 
• Nou de les dotze capitals 
de comarca de Lleida ja te
nen una persona de color per 
representar el rei Baltasnr a 
la cavalcada dels Reis Mags 
com Lleida; la Seu d'Urgell; 
les Borgcs Blanqucs; Cer
vera; Solsona; Tremp; Sor t; 
Balaguer i aquest any Tilr-

rega. A Mollerussa s'estudia 
canviar-lo pera la cavalca
da del 2021 i aquest any el 
rci negre sera pintnt, igual 
com a Vielha. Els municipis 
d'Oiius, Alcarras, Puigverd 
de Lleida, Miralcamp, Vilo
sell o Guissona tenen rei de 
veritat. 

~~ Ajuntament d'AicarrAs 

AIIUNCI 

Assumpte: ModHicacló nolm 8 del POUM Reoutacló deis cenlres religiosos. 

El Pie en sessió ordln3ria celebrada el di<! 28/1112019 va adoptar, entoe d'allres, els 
segllenls acords: 
"PRIMER. lnooar expldienl par a l'aprovacló de la Modlncacló núm. 8 del POUM, 
per tal de donar compllment a l'estab'ert a la Dlsposlcló TransítOrta Primera del 
Decret 9412010, de 20 de (ullol, d~ desplegament de la llel16/2009, de 22 de ¡'ullol 
deis centoes de curte, ambla fioalital d'avaluar la )usiHicació de 'e~ necessila s de 
l'ús rellglós en el pllflejament, alxl com la seva localllmló atenent els suggerl· 
ments o al·legaclons de les esglésles. confessloos l les coonunltats rellgloses en el 
declll$ del procés de particlpació clutadaoa. A tal elecle es dlsposa encomanar al& 
servels teenlcs munlclpals ta formació d'una proposta de modllleació del POUM 
del Documenllnlclal fsloateglc 
/ ... 
TERCER. Que a la l'istJ deis documents anlerlors esdonl un primer tr~mh d'audl~n· 
cla per a rebre suggeriments o al-legaclons de les esglésles, confesslons 1 'es 
comunilats reijgioses en el decurs del pnlcís de particlpació clutadana 
/ ... 
VUITt Als electes es'3blerts a l'art. 73.1 173.4 Text Aefós de la Uel d'Uobanlsme, 
aprovat pel Decret Leglslatiu t/2010. de 3 d'agost, suspondre la 1ramitocl6 do plans. 
urba~fslocs derivats roncrels i de projectes de gesti6 urbanistica i d'urbanillaci6 
com tan1bl de suspendre l'alorgan~ent de lllc~ncles de parcel· acló de terrenys. 
d edificació. relorma, rehabihtacló oenderrocamenl de conslruccions, d'instill·lació 
o ampliació d actlvoll!ls o usos concrets i da tres autoritrn:ions munitipals 
connBX.es 1 afectades per la legls'acló sectorial reouladora deis Centres de CuHes 
Els elecles de la susp msló de lramltacions 1 de lllcéncles per a ~m bits delermlnals 
no podr~ superar ellermini d'un any (art. 73.1 1 74.1 dellRLUC). Fenl conswr que 
un cop exhaurils els ~rectes de l'acord de suspensló, no se'n pot adoptar cap de 
nou. peral mateox ~mbh 1 pera ld6ntJca lona llal. lins que no hauran transcorregut 
tres anys des de ta dala d'exhaurlmenl deis efectes: 
t:acord oeswr~ a la dlsposlcló deis lnteressats a la seu electrOnlca d'aquest 
AJunlament [hl1p://alcarras.eadmlnlstraclo.catl. fent conslao que l'~mblt on resten 
suspeSlls les aprovaclons. autonttacions llliclncles urbanístiques és en tot el sol 
classlficat coma urbi 1 urbanltzable delimltat af~~tlat perla modllicacló del rl!glm 
urba~fslic vlgent 

Alcarras. 29 de novembre de 2019 
Sr. Manet Ezqueroa Tom!s. 

l'Alcalde 
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DECRETLLEI 

El Parlament 
valida l'impuls 
a les energies 
renovables 
Amb un termini de 13 
mesos de lramitació 

ILLEIDA 1 El Parlament de Ca
luJunya va vo(jdarahirelde· 
cret llei de mesures urgents 
pera !'emergencia climatica 
que el Govern vn aprovar per 
"eliminar cls obsta eles" per 
al desenvolupament de les 
cnergies o·enovables a Cata
lunyo. Entre ah res qüesl ions, 
el tcxt elimina barreres ad
ministratives, i r1clou ladero
gaci6 del decret que limitnvn 
els pares eolics i fotovolt aics 
i estableix un procediment 
de tramitaci6 més agil, amb 
un termini de 13 mcsos que 
inclouraln const itució d'una 
"ponencia d'energ ies reno
va~l~s" per ~er ~na consulta 
prcvoa als tram1ts. 

Aixfmateix, lambé nfnvo
reix la implanlació desiste
ones d'nutoconsum d'energin 
en edificis i espais públics de 
les ciutals. També es recu
peren articles de la llci del 
can vi climatic anuHats pcl 
Tribunal Constitucional des
prés d'havcr-ne modificat In 
redocci6. 

Projecte Rius pera 
escolarsa la Segarra 
1 CERVERA 1 Els olumnes d'ESO i 
Batxillerat de la Segarra han 
finnlitzat el projecte Rius, nc
tivital impulsada pe! consell 
perdonar a conei xer c!s rius 
i rierols, així com la flora i la 
(auna i conscienciar-los de 
In delicndesn deis ecosistc
ones fluvials. El projecte va 
finalitzar al novembre amb 
un balnn~ de 3 sor tides de 
diferents centres cducatius 
de la comarca. 

Fins a 400 al•legacions 
contra 1'181 de Tremp 
1 TREMP 1 El consistori de Trcmp 
ha rebut fins a 400 al·lega
cions contra l'increonent de 
1'11,11% de I'IBL La pujada 
suposnra que el rcbut miljlo 
pugi entre els 20 i 30 euros 
a l'any. la portaveu del PSC 
al consistori, Sílvia Romero, 
va explicar que Compromís 
per Trcmp ha presenta! una 
a llega ció pcr dcmanar que 
el coeficient sigui del 0,7% 
i sol·liciten :1! consistori que 
deonani a l'Estat una revisió 
cadast rnl. 

Conselllocal de la 
República a Tarrega 
ITARREGAITimegn tindril Con
sell local de la República 
abnns d'acabnr l'any, segons 
va explicar el secr etari de 
I'ANC, Lluís Torren!. 
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PRO POSTES 
TEATRE DE LA LLOTJA 

Joel Joan és !'estrella d'aquesta comedia produioo per Arnska i Teatre Goya. 

Amour• Mario do Jongh • Di"•bto, 4 do9""0<. !A.OOh. 10(, rodu'Lda6( 

Preml Max 2017 d'ans eKenlquM al mlllor espectade familiar. 

lnformodói www.tool....t.lollotjo.cot T•t 973 239 698. Entrodoo: 
www.t eattodolallotja.ca t. • lo taquilla (dlmlt1> dlmt<resl di)ou> d'11a 13 h: de 
d~lunsadiliff!dtes no f~IIUS. de 17 • 20 h. fundons~n caps dt~tmanalfest1us. desd'l 
hora •bam)la i'OOd nado Turismo do Ue ldo (dillunu dlvendro• 100 14116• 19hl. 

CONCURSOS CURTMETRATGES 

El Mostremp obre el període 
d'inscripció pera l'edició 2020 
) lREMP 1 El fest ival de curlme
lratges de ternatica rUI'a l Mos
trcmp va obrir nhir el període 
d'inscripció pera la nova edi
ció 2020, que se celebrara del 
20 al 23 d'agost. Aixi, fins al 
6 d'abril vinent els interessnts 
poden enviar les seues propies 
peHfcules, que seran valorades 
pel jurat professional del cer
tamen. El Mostremp compta 
amb t res seccions competilives 

MÚSICA INSTRUMENTS 

a concurs: !'Oficial, en la qua! 
els curts han de ser d'inspira
ció rura l; la categoria Pallm·s 
& Ribagon¡a, en la qua! només 
poden competir els audiovi
suals gravats en aquesta zona 
geogrñficn (s'bi inclou tombé 
la pa rt aragonesa); i la Jove, 
destinada a di reclors menors 
de 18 anys vinculats a centres 
educatius catalans. Més infor· 
mació a l web mostremp.cal. 

El filll e l nét d e Joan Vil a nova, a hlr amb l'a lcald essa. 

Donen dos violins a I'Escola 
Municipal de Música de Tremp 
ITREMPJ El fill i el nét de l melo
man de Tremp Joan Vi la nova 
Ribo t, conegut com Bol ut!)IO, 
van donar ah ir els scus dos vi
olins a I'Escola Municipa l de 
Música d e Tremp, davant la 
presencia de l'alcaldcssa de la 
capital del Pallars Jussa, Ma
ria Pilar Cases. Vilanova, gran 

amant de la música i apassional 
d 'aquest inst rument de corda, 
va expressar en vida el desig 
de cedir els dos instruments als 
nens de Tremp perqu~ aquesls 
aprenguessin a tocar-los. Amb 
motiu de la se u a morl ni sctem
bre, la famil ia ha complert una 
de lesseues últ imes volunlals. 

'Carm~n', a I'Audltorl. 

AUDITOR! ENRIC GRANADOS 
Plac• JO«p Prenafeta. ~73700 639. 
www~udilorienricgr•nados cot 

DIUMENGE. 22 DE DESU~BRE. 19.00 H 

Concort do Nodal. Conn.n 

Banda Municipal de llelda a l COl · 

bit de rescola de ball OanCH <ape 

Entrada: 1 O €, redu'tda 6 E 

TEATRE ESCORXAOOR 
Ueld• . C. Uuls Comp;l")'S. 973279 356. 
wwwtea1·reegorxadof.com 

28 Most111 d 'Arts E~einlquosJo
sep Fonollosa 'Fono' 

Teatre, mllslca,drc 1 dansa amb 28 
companyoes participants fins al de· 
sembre. Programacló-1 entrades a la 
taquilla del teatre. 

CINE ESTRENES 

TARREGA · MUSEU URGELL 
CArnrMaJor, 11.973310731 

DE r 11 AL IS DE DE5EMBRE 

TEMPORADA DE TEATRE 2019-20 

Cosas quo se olvidan fdcifmonto, 
de xavler Bobés. Teatre d'objectes 1 
memoria col·lccnva. Experiencra úni· 
ca amb nom<!s S espeuadors a cada 
sessió. Consulteu www.rarreqo.cat 

BALAGUER 
Teatre Munidp1L C. Angel Gumcr,\ 1 

24·2&. Ttl. 9n 445 252. 
www.balauutf.cat 

OIUMENGE. 22 DE OESEMBRE. 18.00 H 
Klssu. Centr. de Tltelles de Uelda. 
Espectacle de tltelles per als més pe
tits (1 E). En acabat. festa Caga-soca 
de Nadal. 

Exposlcló ' La for~ de l'algua'. 

MUSEU DE L'AIGUA 
Lloldo. lw. Miqu<IBatllori, 52. 
Tol. 973 211 992. 
www mu~guadeUeida.cat 

OISSA81ES,DE 17.00A20.00H 
La for(a de l'algua. 
Exposició permanent sobre La Ca· 
nadenca, Pearson 1 el c:.>nal de Seros. 
Graru·rt 

' Kissu', del Centre de Tltelles. 

Ellleidata Jau me Balagueró 
estrena el trailer del seu nou film 
'Way down' és un thriller d'acció que arribara a les sales el 2020 
ACN 
1 BARCELONA! El cineasta lleidata 
Jaume Balagueró va donar a 
conl!ixer ahir el primer lrilil er 
de la seua nova pei-Jfcula Way 
down, un thrill~r d'acció sobre 
un robatori al B.~nc d'Espanya. 
La cinta s'est renarñ la tardor 
del 2020 i té un repa rti me ni 
formal per aclors internacio
nols i espanyols de la talla de 
Frcddie Highmore, J\s1rid Ber
g~s-Frisbey, José Coronado, 
Linm Cunnin gham, Sarn Ri
lcy, Luis Tosar, Emil io Guti6-
rrez Caba, Axel Stein, Daniel 
Holgufn i Famke Janssen. Way 

tlown narra el pla d'un brilla ni 
enginyer per at racar el Ba nc 
d'Espanya aprofita ntl'atenció 
a capa rada perla celebració de 
la final del MundjaJ de Futbol 
de Sud-africa del 2010. Eo el 
film, el bances presenta com 
un edifici absolutarnent inex
pugnable. Una fortalesa en la 
qlral ningú no ha pogul entra•· 
a robar. No existeixen plans, ni 
dades, ni hi ha ningú viu que 
conegui l'enginyeria faraoni
cn que es va ut ilitzar per cons
truir-no lo cnmbra cuirnssada. 
Tot a ixo no espa nta T hom 
Johnson (Freddie Highrnore), 

un jovc i brilla ni enginycr re
cluta! pcr accedi ,. a !'interior. 

J aume Balagueró (Lieida, 
1968) va dirigir el 1999 el seu 
primer Uurgmetr ntgc, Els sen se 
110m, amb el qua! va guanyar 
el premi Mélies d'Or a la millot· 
pel·lículo fantastica europea i 
es va donar a coneixer a nivell 
internaciona l. Amb fRee}, el 
2007, codirigida a 1 costa t de 
Paco Plaza, es vo cmportar 
el Gaudr a la millor direcció. 
Dark 11ess (2002}, Frágiles 
(2005) i Mient ras d uermes 
(2010) són a lt res 1 ftols de la se
ua trajecloria cinernatogrñfica. 
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