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HABITATGE POLÈMICA 

El Govern vetllarà perquè la Sareb renovi els 
lloguers de cinquanta famílies d'Alcoletge 
A les quals van tallar la llum la nit de Nadal perquè el 'banc dolent' no va regularitzar el contracte al 
quedar-se els pisos li Els veïns temien mòbing al veure que tapiaven els habitatges al quedar-se buits 

M. CODI NAS I X.R. 
I ALCOLETGE I L'Agència de l'Ha
bitatge de Catalunya (AHC) a 
Lleida vet llarà perquè la Soci
etat de Gestió d'Actius de la Re
estructuració Bancàr ia (Sareb) 
renovi els lloguers de les cin
quanta famílies que habiten al 
bloc de pisos de protecció oficial 
d 'Alcoletge als quals van tallar 
la llum la nit de Nadal. 

Els veïns veien indicis de mò
bing perquè, malgrat que feia 
diversos mesos que la Sareb ha
via adquirit la propietat, enca
ra no havia regu laritzat el nou 
contracte de llum quan l'a ntic 
propietari va sol-licitar donar 
de baixa el subminist ra ment. 
En aquesta mateixa línia, ha
vien constatat deixadesa en el 
manteniment de les zones co
munità ries de l'ed ific i alhora 
que el nou propietari tapiava els 
habitatges que quedaven buits 
en comptes d'assignar-los a al
tres famílies que fossin a la llista 
d'espera per viure en pisos de 
protecció oficial. 

L'alca lde d 'Alcoletge, Josep 
Maria Gras, va assegurar que 
Habitatge Lleida va contactar 
amb la Sareb i que aquesta ú l
tima va manifestar el seu com
promís de renovar tots els con
tractes de lloguer de les famílies 
que ocupen el bloc, sempre que 
continuïn complint les condici
ons per viure en un habitatge de 
protecció oficial, adaptant els 
contractes d 'arrendament a la 
normativa vigent, que estipula 
que han de tenir una durada de 
set anys. 

" Habita tge s'ha involucrat 

CONTRACTES DE SET ANYS 

La llei actua l estipu la que 
els contractes per a pisos 
de protecció oficial sig uin 
de set anys de durada 

per assegurar que aquestes fa
mílies puguin segu ir vivint a 
casa seua", va explicar Gras. El 
primer edil va afegir que "per la 
nostra part, el treballador social 
de l'ajuntament elaborarà un 

expedient amb cada família in
teressada a renovar el contracte 
perquè no t inguin problemes 
amb la documentació que se' ls 
requereixi". Gras també va as
segurar que la Sareb ja s'ha po
sat al dia amb els im pagaments 
del cànon de les escombraries 
que l'antic propietari tenia pen
dents amb el consistori. 

Respecte als pisos que en el 
dia d'avui encara segueixen ta
piats, que són una desena del 
total dels seixanta que hi ha al 
bloc, l'a lcalde va explicar que 

PATRIMONI ITINERARI 

MAJTIMONtiÉ 

la Sa reb té ara un termini de 
diversos mesos per assignar-los 
a famílies en llista d'espera per 
a pisos de protecció oficial i va 
destacar que "és una negligèn
cia tenir-los buits". Per la seua 
part, la Sareb va assegura r que 
va tapia r els pisos " perquè te
ni m l'obligació de protegir els 
habitatges d'okupacions il·le
ga ls", a lhora que va recordar 
que va regularitza r el contracte 
de llum a l més aviat possible al 
conèixer la situació en la qua l 
es van quedar els veïns. 

La Generalitat 
compra 176 pisos 
a Lleida per a 
contractes socials 
• La Generalitat va com
prar entre final s del 2015 
i el mes de juny passat 176 
pisos a Lleida per dest i
nar-los a lloguer social i 
per a les famílies amb més 
d ificultats. L'Agència de 
l'Habitatge de Cat a lu
nya (AHC) va comprar 
aquests habitatges a través 
del dret de tempteig i re
tracte, pel qual el Govern 
disposa d'un privilegi per 
comprar-los que el situa 
davant de qualsevol per
sona que vu lgu i adquirir 
pisos de bancs, procedents 
d'execucions hipotecàries 
o dacions en pagament de 
preus mòdics. 

S' ha de recordar que 
durant l'any 2018, l'AHC 
va comprar una norante
na de pisos per a lloguer 
social a les comarques de 
Lleida. La gran majoria 
es trobaven a Mollerussa 
(42), per poder resituar les 
famílies del grup Sant !si
dori de la ciutat, que s'en
derrocarà . Així mateix, 
se'n van adquirir a Lleida 
ciutat (27) , Balaguer (8), 
Tàrrega (7), Bellpuig (2) 
i Agramunt, Alca rràs i 
la Seu d 'Urgell (1 a cada 
localitat). 

Impuls a la recuperadó de les velles 
adoberies de la Fontvella de Tremp 
M.CODINAS 
1 TREMPI El consell del Jussà ha 
aprovat el projecte executiu per 
impla ntar un sender natural i 
un centre d'interpretació patri
monial a les antigues adoberies 
de la Fontvella de Tremp, ara 
en propietat de l'ajuntament de 
Tremp. 

L'obra preveu recupera r els 
baixos de l'edifici per recupe
ra r-ne el va lor patrimonial mit
jançant la instal-lació de cartells 
explicat ius així com convertir 

la primera planta en un mira
dor amb vistes al torrent de la 
Fontvella. 

En aquesta mateixa líni a, 
s'habilitarà un sender natura l 
d' l ,S quilòmetres resseguint el 
transcurs del torrent i que pas
sarà pel pont romànic de Sant 
Jaume, rehabilitat fa uns deu 
anys, fins a arribar a la carretera 
C-1412b, cosa que el converteix 
en un pulmó verd de la ciutat. A 
més, es preveu que en un futur 
el sender s'ampliï un qu ilòmetre 

fins a connectar-se amb l'itine
rari dels embassaments de Sant 
Antoni i Terradets. 

El projecte, l'obra del qual es 
licitarà en els pròxims mesos i 
que té com a objectiu la conser
vació, protecció, foment i desen
volupament del patrimoni natu
ral i cultural, costarà un total de 
325.000 eu ros. Un 50 per cent 
serà finançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional, 
un 25 per cent pel consistori i el 
25 per cent restant, pel conselL 
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SUCCESSOS SABOTATGE 

Vandalisme contra Correus en 
almenys set localitats de Lleida 
Acció del grup independentista L'Estaca, que també va causar danys en radars al 
desembre li No va afectar el servei i l'empresa ho ha denunciat als Mossos 

A. GUERRERO I J . TEIXIDÓ 
1 LLEIDA 1 Les oficines i altres ele
ments de Correus en se t loca
litats de Lleida van pat ir a hir 
a la matinada actes vandà lics 
que va reivindicar un grup inde
pendentista anomenat L'Estaca, 
que el mes de desembre passat 
ja va fer una altra acció similar 
amb vint-i-cinc radars de les co
marques de Lleida. Aquest grup 
va publicar ahir un missatge a 
Telegram amb les imatges de 
l'acció que va portar a terme a 
Balaguer, Bellpuig, les Borges 
Bla nques, Cervera, Guissona, 
Juneda i Lleida amb el missat
ge "Aquesta matinada la com
panyia estatal Grupo Correos 
ha repartit cartes per la Inde
pendència arreu de Catalunya. 
N'hem llegit una. Diu: Malgrat 
tot, avancem!! Independència !! 
Salut i República @L'Estaca." 
Concretament van pintar este
lades a les oficines, furgonetes 
de repartiment i bústies. A Bell-

AFECTACIÓ 

l:acció es va portar a 
terme a Balaguer, Bell puig, 
les Borges, Cervera, 
Guissona, Juneda i Lleida 

Oficines de Juneda i Cervera, fu rgonetes de Lle ida i Guissona i bústi a de Be llpuig. 

puig, per exemple, van fer pin
tades als vid res i els cartells de 
l'oficina i una de les bústies. A 
la capital de les Garrigues, van 
pintar en una furgoneta de l'em
presa es tacionada a l'interior 
d'un pàrquing. Des de l'empresa 
estatal de servei postal van in
formar ahir que ha denunciat 
aquestes accions a ls Mossos 
d'Esquadra i van afirmar que, 
fins a primera hora de la tarda, 
tenien coneixement que havien 
patit danys les oficines de les 
Borges, Juneda, Bellpuig i Cer-

MOSSOS PREVENCIÓ 

vera. Van a fegir que el servei 
no es va veure afectat en cap 
cas. L'anterior acte vandàlic de 
L'Estaca es va produi r el S de 
desembre a la matinada en un 
tota l de vint-i-cinc radars de les 
carreteres de Ponent , que van 
aparèixer amb vid res trencats 
i pintades. Tots tenien posats 
cartells amb el lema "Via Fora ! 
Condueix amb responsabi litat". 
Els Mossos van obrir una inves
tigació per identificar-ne els au
tors, però fins al moment no han 
transcendit resultats. 

Inspeccionen un pou 
perillós a Coll de Nargó 
I COLLOENARGÓI Agents de les uni
tats de Subsòl i Aquàtica dels 
Mossos d'Esquadra va n in s
peccionar ah ir a l matí un pou 
perillós a Coll de Nargó que un 
veí va localitzar fa uns dies. El 
pou es trobava als voltants de 
la carretera C-14 i, pel que sem
bla, formaria part de l'estruc
tura d'un càmping que no es va 
arribar a construir. 

D'un metre d'ample i quinze 
de profunditat, els especialistes 
va n comprovar que no hi ha-

via res a l'interior, en un dispo
sitiu en el qua l van participar 
una desena d 'agents . Després 
de comprovar que estava buit, 
va ser segell at per operaris 
municipals. 

Els Agents Rurals van detec
tar l'any passat una quinzena 
de pous perillosos després del 
cas ]ulen. Majoritàriament es 
tracta de construccions agràries 
abandonades i poc visibles que 
suposen un risc per a les perso
nes i els animals. 

Van inutilitzar 25 cinemòmetres 
d'una desena de vies de Ponent 
• En el primer sabotatge , el 
grup va causar danys a vint
i-cinc radars del Segrià, No
guera, Pla d 'Urgell , les Gar
rigues, Urgell i Segar ra. 

Els cinemòmet res inuti
litzats eren els de la C-12 a 
Lleida (2) i Sarroca, I'N-240 
a Lleida , Juneda i Vinaixa, 
la C-26 a la Sentiu de Sió, 

l'AP-2 a les Borges, Castell
dans i l'Albi, l'A-2 a Cervera, 
la C-26 a Algerri , la C-14 a 
Ponts, l'L-200 a Miralcamp, 
la carretera L-310 a Conca
bella i la Figuerosa, l'N-Il a 
Alcarràs i la C-53 a Bellcaire 
d'Urgell. Dies enrere també 
van registrar danys radars 
del Solsonès. 

COMARQUES I 1 s I 
JUSTÍCIA 

Pla per dotar 
de càmeres 
els funcionaris 
de presons 
Quan hagin de 
contenir un reclús 

I BARCELONA I El departament 
de Justícia posarà en mar
xa un pla pilot perquè els 
fu ncionar is de presons que 
hagin de fer contenció d'al
guns presos portin càmeres 
individuals perquè pugui 
quedar constància d'aquest 
tipus d'actuacions que, d'al
t ra banda, ta mbé es volen 
intentar minimitzar als cen
t res penitenciaris. Així ho 
va explicar ahir la consellera 
Ester Capella en una entre
vista a Catalunya Ràdio, on 
va voler recalcar que l'in
forme del Consell d'Europa 
sobre les presons catalanes 
parla de "maltractaments" 
i no de "tortures". "No estic 
minimitzant que hi hag i un 
clatellot", va explicar Cape
lla , perquè a ixò ha de ten ir 
una "reacció contundent ". 
A ixí mateix, va assegurar 
que es treballarà per ampli
ar la ràtio d'aquestes càmeres 
als centres més vells, ja que 
els nous tenen una càmera 
per intern. 

BOMBERS 

Sufoquen incendis a 
Torrefarrera, Tarrés 
i la Pobla de Segur 
I TORREFARRERA 1 Els Bombers 
de la Generalitat van sufocar 
ahir dos incendis de vehicles 
al polígon industrial de Tor
refarrera i l'autopista AP-2 al 
seu pas per Tarrés. El primer 
va ser a la matinada i el se
gon, al migdia. 

D'altra banda, quatre do
tacions van acudir ahir a la 
ta rda a un casa de la Pobla 
de Segur a l declarar-se un 
incendi a la xemeneia. 
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FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B 

Alumne contra professor 
El Lleida de Molo jugarà diumenge contra el Nàstic de Seligrat, que va ser el seu 
entrenador durant dos temporades li El Nàstic suma 6 jornades sense perdre 

J.C.MONGE 
1 LLEIDA 1 L'entrenador del Llei
da, Molo, i Toni Seligrat, tècnic 
del Nàstic, van compartir ves
tidor al Camp d'Esports durant 
dos temporades, la 2012-13 i 
la 2013-14. Seligrat, com a en
trenador, va portar en les dos 
e l Lleida al play-off i Molo era 
un dels membres de la planti
lla. Diumenge, el Nàstic-Lleida 
serà un duel entre el professor, 
Seligrat, actua l entrenador dels 
tarragonins i l'alumne, Molo. Els 
dos conjunts arriben a aquest 
duel separats per 11 punts. El 
Lleida és sisè, amb 38, mentre 
que el Nàstic , al qual Seligrat 
va agafar en zona de descens , 
ocupa el lloc 14, amb 27, després 

11 PUNTS 

El Lleida és sisè amb 38 
punts, mentre que l'equip 
tarragoní és el14 amb 27, 
11 punts menys 

d'encadenar sis jornades sense 
perdre. 

"La veritat és que Molo no 
era el jugador d'aquella plan
tilla del qua l jo hauria cregut 
que es dedicaria a entrenar", 
explicava ahir Seligrat a SE
GRE. "Jo no sé si llavors ja ho 
tenia clar, que volia ser entre
nador, però sí que com a futbo
lista tenia molt caràcter i una 
gran capacitat de transmetre 

ESQUÍ ALPÍ OPA CUP 

les coses als seus companys", 
afegia el tècnic del Nàst ic que, 
en onze partits, ha aconseguit 
quatre victòries i quatre empats, 
amb tres derrotes. 

Encara que ja s'ha enfrontat 
al Lleida en diverses ocasions, 
Seligrat explica que "jugar con
tra el Lleida sempre serà espe
cia l per a mi. Sempre he dit que 
Lleida és la meua segona casa, 
o la primera. Lleida és una ciu-

tat que sento meua", va afegir 
el tècnic. 

Quant al duel, va dir que 
"com tots els partits de Segona 
8, serà molt disputat. Ens conei
xem tots, per la qual cosa aquest 
ho serà una mica més. A més hi 
ha rivalitat entre els dos, així 
que serà tot un derbi". 

Malgrat la ratxa del Nàstic, 
que no ha perdut cap encontre el 
2020, veu mi llor el Lleida. "Ells 

són molt a prop de les posicions 
de play-off, de fet hi han estat 
tota la temporada. I nosaltres 
seguim més a prop de baix, en
cara que amb els reforços que 
hem fet al mercat d'hivern, es
pero que fem una segona volta 
molt bona". D'altra banda , les 
340 entrades per a l'afició lleida
tana estaran demà a les taquilles 
a 10 eu ros. El club subvenciona 
els socis que desitgin anar-hi. 

ESPORTS I 2 7 I 

FUTBOL 

Quatre partits 
per a Farré, de 
la UE Tàrrega 
FRANCESC GAS ULL 
I TÀRREGA I El Comitè de Com
petició de la Federació Cata
lana de Futbol (FCF) ha san
cionat amb quatre partits el 
futbolista de la UE Tàrrega 
Albert Farré, per "agredir" 
un rival. El club, no obstant, 
discrepa d'aquesta sentència, 
per la qual cosa ha presen
tat un recurs demanant que 
s'anuHi la sanció o es rebaixi, 
ja que entén que va ser ell 
el que va resultar agredit en 
la polèmica acció. Farré va 
ser expulsat davant del Sant 
Just, a l'entendre l'àrbitre que 
va agredir un rival. 

FUTBOL 

Expedient 
obert del 
Pobla-Tremp 
!LLEIDA I El subcomitè de com
petició de la Federació Ca
ta lana a Lleida ha decidit 
obrir expedient informatiu 
del partit Pobla-Tremp, del 
grup catorzè de Tercera Ca
ta lana, al final del qual es va 
produir una invasió de camp 
i el col·legiat va fer constar a 
l'acta que hi va haver un in
tent d'agressió cap a la seua 
persona. El subcomitè també 
ha sancionat amb dos partits 
de suspensió els jugadors del 
Tremp A.F.C. i L.U.B. i amb 
un encontre el seu auxiliar, 
J.B.B. 

Itàlia conquereix el paral·lel per equips mixtos que tanca l'OPA Cup U16 de Baqueira Beret 
I BERET I L'OPA Cup U16 d'esquí en les quals es va imposar ltà
alpí, coneguda també com Al- lia, amb Maria Sale Antonini 
pen Cup, va abaixar ahir el teló i A lessandro Bertaonolli com 
a Baqueira Beret amb les proves a guanyadors de les mànegues 
de paraJ.Iel per equips mixtos finals davant del combinat aus-

tríac. Malgrat les rondes gua- omf final per tot just 98 centèsi
nyadores de Jonathan Kroell i mes de marge. La tercera posi
Leonie Raich, (AUT2) i quedar ció de la competició va ser per a 
empatats a victòries (2 a 2), els l'altre combinat austríac format 
italians es van emportar el tri- per Victoria Buergler, campi-

ona del supergegant, i S elina 
Kleinlercher, que van guanyar 
les respectives sèries, mentre 
que Alemanya va aconseguir 
la quarta posició. 
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SALUT EPIDÈMIA 

"LMWC del 2021 serà el millor" 
Conjura entre organitzadors, Govern, Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet per 
celebrar el congrés l'any que ve li GSMA atribueix la cancel·lació a una "força major" 

Autoritats durant la roda de premsa d 'ahir per explicar els motius de la cancel ·lació de la catorzena edició del Mobile World Congress de Barcelona. 

AGENCIES 
I BARCELONA I El Govern espanyol, 
la Generalitat, els organitzadors 
i els ajuntaments de Barcelo
na i l'Hospitalet de Llobregat 
s'han citat a treballar de forma 
conjunta per poder celebrar el 
2021 "el millor Mobile World 
Congress (MWC) de la histò
ria", després de la canceHació 
dimecres per part de GSMA, 
empresa organitzadora de l'es
deveniment, de l'edició d'aquest 
any per les nombroses baixes 
pel corona virus. 

Així ho van manifestar ahir 
en roda de premsa el conseller 
de Polítiques Digitals de la Ge
nera litat, Jordi Puigneró; la de
legada del Govern a Catalunya, 
Teresa Conillera, i les alca ldes-

SEGURETAT 

Les institucions 
espanyoles destaquen 
que no hi ha cap perill 
de salut pública a l'Estat 

ses de Barcelona i l'Hospitalet 
de Llobregat, Ada Colau i Núria 
Marín, a més del president de Fi
ra de Barcelona, Pau Relat, que 
al seu torn van insistir que no hi 
ha cap perill de sa lut pública a 
Barcelona pel coronavirus. En 
aquest sentit, totes les autoritats 
van subrat llar la gran coordi
nació i col·laboració que hi ha 
hagut entre les d iferents admi
nistracions aquests últims dies 

per "salvar" el Mobile i van re
marcar el compromís per seguir 
treballant de manera conjunta 
per organitzar una nova edició 
l'any que ve "que serà millor 
que mai". 

Així mateix, també van la
mentar l'impacte econòmic que 
tindrà a Barcelona. Cunillera 
va descartar l'ex istència d'un 
peri ll de seguretat pública pel 
coronavirus tant a Barcelona 
corn a la resta d'Espanya, i va 
defensar que han treballat per 
"lluitar contra l'epidèmia de la 
por". Per la seua banda, el con
seller delegat de la GSMA, John 
Hoffman, va afirmar durant la 
roda de premsa que ja treballen 
en l'edició del 2021 i va assegu
rar que "anhelem poder acollir 
tots els nostres socis de tot el 
món aquí, a Barcelona, el2021". 
A més , Hoffman va remarcar 
que no havia pres aquesta de
cisió a la lleugera i que era una 
"situació de força major" i que 
desgraciadament !"'única op
ció" que els havia quedat va 
ser la de canceJ.lar el Mobile, 
després de valorar celebrar un 
congrés més petit o ajornar-lo 
per més endavant. "Avui és un 
dia molt fosc i molt decebedor 
però sabem que el sol brillarà. 
Això va del nostre futur junts", 
va finalitzar. 

L'Hospita let Experience, el 
Youth Mobile Festival i les jor
nades Mobi le Tech que s'havi
en de celebrar a l'Hospita let de 
forma paraJ.lela a l'MWC també 
s'han cancel·lat. 

LES CLAUS 

67.678 
PERSONES 

Les autoritats sanitàries de la Xi
na van confirmar ahir que hi ha 
67.678 persones infectades. 

1.621 
MORTS 

Des que va començar el brot de 
coronavirus, han mort 1.621 per
sones a la Xina. 

6.122 
CURATS 

Poc més de 6.000 persones s'han 
recuperat de la infecció després 
de contagiar-se. 

Nou diagnòstic 
I La modificació dels criteris de 
diagnòstic, que inclou ara tam
bé els casos probables, va dis
parar ahir el ba lanç d'afectats 
pel coronav irus a la Xina, amb 
més de 15.000 nous infectats i 
un total de 254 morts en un sol 
dia. Fins al moment, els infectats 
es confirmaven a t ravés d'un 
test d'àcid ribonucleic. Tot i que 
les autoritats sanitàries xineses 
no expliquen en detall els nous 
criteris de diagnòstic, tot indica 
que d'ara endavan t n'hi hau
rà prou amb una tomografia 
computaritzada. 

Espanyols a casa 
I Els espanyols que van ser re
patriats el passat 31 de gener de 
Wuhan, epicentre del coronavi
rus, van marxar ah ir de l'Hospi
ta l Militar Gómez Ulla de Madrid 
sans i sense cap símptoma ni 
infecció. 

Més casos al creuer del Japó 
• El ministeri de Salut del 
Japó va informar dimecres 
que s'han confirmat 44 nous 
casos de coronavirus a bord 
del creuer Diamond Princess, 
que està en quarantena des de 
di lluns a l port de Yokohama, 
i s'ha arribat així als 218 ca
sos al vaixell entre els gairebé 

4.000 passatgers que porta a 
bord. 

D'altra banda , una dona 
d'uns vuitanta anys es va 
convertir ah ir en la primera 
víctima mortal al Japó. Amb 
aquesta , el Japó és el tercer 
país a registrar morts , a més 
de la Xina i les Filipines. 

La Mobile Week 
es manté a 
Mollerussa 
i Tremp 
• Tant Mollerussa com les 
comarques del Pallars Jus
sà, el Pallars Sobirà i l'Al
ta Ribagorça mantindran 
totes les activitats pro
gramades per a la quarta 
edició de la Mobile Week, 
esdeveniment paraJ.Iel a 
l'MWC que aborda el de
bat de la ciberseguretat, 
la intel·ligència artificial 
i la mobilitat a partir de 
la setmana que ve i fins a 
1'1 de març. També conti
nuarà amb les act ivitats 
previstes l'empresa llei
datana Lleida.net. Així ho 
va confirmar el fundador i 
conseller delegat de l'em
presa, Sisca Sapena , que 
va explicar que tenien 
~gendades per al ~obi ~ e 
1 que esperen que vmgum 
fins a la capital de Ponent 
unes cinquanta o seixanta 
persones. 

D'altra banda, empre
ses que van canceHar la 
seua presència a l'MWC 
com Sony, Cisco o In tel sí 
que exhibeixen les seues 
novetats a la fira tecnolò
gica Integrated Systems 
Europe que se celebra a 
Amsterdam. 
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Resaltado



144 I GUIA CULTURA/ESPECTACLES 

POLÍTICA CULTURAL JUNTA RECTORA 

LlEI aprova un pressupost de 
~27 milions per aquest any 
Llum verda a un increment de prop d'un 9% respecte a l'exercici del2019 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'Institut d'Estudis Uer
denes de la Diputació comptarà 
aquest any amb un pressupost 
de 7.273.953,33 euros, la qual 
cosa representa un increment 
de prop del 9 per cent respecte 
al 2019 (6,64 milions). Així ho 
va aprovar ahir la junta rectora 
de la institució, presidida per la 
vicepresidenta, Estefania Ru
fach , i el director, Joan Josep 
Ardanuy. 

En un comunicat, l'IEI va in
formar que aquest pressupost 
"busca donar resposta als objec
tius de la institució per aquest 
any, posant l'accent en els ens 
locals com a agents prioritaris, 
per fer arribar la cultura per tot 
el territori, garantint l'equilibri 
entre les iniciatives públiques i 
els projectes culturals d'inicia
tiva privada". En aquest sentit, 
se simplificarà l'accés a les sub
vencions unificant les múltiples 
convocatòries actua ls. 

L'augment més important en 
el pressupost, un 51,33 per cent, 
es dóna en l'apartat de transfe
rències corrents, que se situa 
en 2.820.000 d'euros, per dotar 
amb el màxim de recursos els 
ens loca ls i també les entitats. 
La remuneració del personal 
presenta un increment del 9,61 
per cent, per poder cobrir dife
rents places. La partida de des
peses corrents també creix (7,22 
per cent) i se situa en 1.229.200 

MÚSICA BARROC 

L'Aula Magna de l' Institut d ' Estudis llerdencs va acollir ahir la junta rectora de la institució cultural . 

euros, sobretot per a determi
nades línies de treball en ma
tèria d'oferta digital dels fons 
hemerogràfics, bibliogràfics i 
fotogràfics. 

Al contrari, el capítol d'inver
sions es redueix un 12,5 per cent 
i el de transferències de capital, 
un 51,19 per cent (amb 577.400 
euros) amb l'objectiu de tras
lladar el gruix dels recursos a 
l'activitat cultural d'ajuntaments 
i consells comarcals. 

Sales amb nova denominació 
• La junta rectora de I'IEI 
també va aprovar la renova
ció de noms i de la filosofia 
de les sales d'exposició de la 
institució. La Sala Gòtica, 
un dels principals aparadors 
artístics de la ciutat, passarà 
a denominar-se La Gòtika, 
amb cinc o sis exposicions 
anua ls dedicades a l 'art 

contemporani. L'antiga Sa
la Montsuar 1 es dirà Zona 
Zero, un espai de programa
ció heterogènia per a temà
tiques socials, històriques o 
antropològiques. 

I la sa la petita de !'!EI 
serà l'Espai iX, per a expo
sicions ?e ~unicipis, entitats 
o associacions. 

LLIBRES ACTIVITATS 

SEGRE I 
Divendres, 14 de febrer del 2020 

MÚSICA 

~eurovisiu Miki 
Núñez actuarà el 
13 de juny a la 
Llotja de Lleida 
I LLEIDA I L'exconcursant 
d'Operación Triunfo 2018 
i representant d 'Espanya a 
Eurovisió 2019 amb La ven
da , Miki Nüñez, actuarà al 
teatre de la Llotja de Lleida 
el pròxim 13 de juny a les 
21.00 hores. 

El cantant de Terrassa pre
sentarà a la capital del Se
grià els tretze nous temes del 
seu primer à lbum d 'estudi, 
Amuza, publicat la tardor 
passada. Es tracta d'un disc 
produït per Roger Rodés i 
gravat als estudis Medusa 
de Barcelona que té un so 
influït per l'escena mestis
sa catalana així com el sou!, 
l'ska, el reggae o el pop llatí. 
El preu de les entrades, que 
ja es troben a la venda, va des 
dels 32 fins als 47 eures i es 
poden adquirir a les taquilles 
dels equipaments municipals 
(Escorxador, Llotja i Audito
ri), l'Oficina de Turisme de 
Lleida o a través de la pàgina 
web www.teatredelallotja. 
cat. 

Lleida, la Seu, 
Balaguer i la 
Pobla, al ritme 
deVivaldi 

Vi i cultura, de la mà a la 
biblioteca Margarida de 
Montferrat de Balaguer 

Pedra Pardo dirigirà 
els quatre concerts 

I LLEIDA I L'orquestra simfònica 
Victòria dels Àngels i l'Orfeó 
Lleidatà portaran el concert 
Glòria de Vivaldi, una de les 
obres més reconegudes de l 
compositor venecià, per tota 
la província de Lleida. L'espec
tacle, dirigit pel lleidatà Pedra 
Pardo, farà la primera parada 
d'aquesta gira de quatre con
certs al convent de Sant Domè
nec de Balaguer el28 de març 
(19.00 h); continuarà a la sala 
Sant Domènec de la Seu d'Ur
gell el 29 de març (18.00 h); 
seguirà a l'església Verge de la 
Ribera de la Pobla de Segur el 
4 d'abril (18.00 h), i s'acomia
darà a la Seu Vella de Lleida el 

S d'abril (19.00 h). El preu de 
les entrades és de quinze eu ros 
a taquilla i deu les anticipades 
en el cas de Lleida, i de deu i 
cinc euros per als altres tres 
concerts. 

Glòria de Vi val di és una de 
les obres més conegudes del 
geni del barroc italià. Compos
ta l'any 1713, consta de dotze 

parts per a cor i solistes . En 
aquesta minigira, Pardo comp
tarà amb cinquanta cantaires, 
quinze músics i les sopranos 
Ai na Martin Abellan, Mireia 
Tarragó i Violeta Alarcón. Així 
mateix, mostrarà en el concert 
la mirada de compositors del 
segle XX sobre l'època en què 
va viure el compositor venecià. 

I BALAGUER I La Biblioteca Marga
rida de Montferrat de Balaguer 
se suma un any més al projecte 
Biblioteques amb DO, una inici
ativa del Servei de Biblioteques 
del departament de Cultura, en 
aquesta ocasió dedicada a la 
presència i participació de les 
dones en el món del vi. Aquest 
projecte uneix vinicultura i cul
tura en el sentit més ampli amb 
activitats i propostes diverses. 
La biblioteca de Balaguer ha 
programat així quatre cites, en 
les quals col·laborarà el celler 
del monestir de les Avellanes, 
que oferirà degustacions dels 
seus vins al públic adult. 

Aquest cicle començarà el di
marts 18 de febrer (18.00) amb 
l'espectacle El millor vi , de la 
companyia Invisible Titelles, 
una sessió de contacontes per al 

públic familiar. El dia 19 (20.00 
hores) serà el torn de les nar
racions per a adults de Sandra 
Rossi (Losjardines de Dionisio). 
El dia 24 (20.00 h), lectura de 
textos i música sota el títol A 
les dones ens agrada més suau? 

GIRONELL I PEP POBLET 

L'escriptor Martí Gironell 
i el saxofonista Pep Poblet 
tancaran el 26 de febrer 
aquest cicle d'activitats 

Vi entre amigues. I l'escriptor 
Martí Gironell i el saxofonista 
Pep Poblet tancaran el cicle el 
dia 26 (20.00 hores) amb la no
vel·la La força d'un destí com a 
protagonista. 
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