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Voluntariat. Dissenyen un ‘escape room’ per 
descobrir el Palau d’Anglesola.

27
Patrimoni. Conservaran les lloses del segle 
XIV trobades a la coberta de la Seu Vella.

35

ItmAr fAbregAt

m. codinaS / c. SanS
❘ AlPICAt ❘ El complex multisales 
més important de Ponent, el 
JCA Alpicat, va reobrir ahir per 
segona vegada des de l’inici de 
la pandèmia. La primera vegada 
va ser el 26 de juny, quan Lleida 
va entrar en la nova normali-
tat, però al cap de poc més de 
dos setmanes, el 13 de juliol, va 
haver de tornar a tancar a causa 
del nou confinament del Segrià. 
Per a aquesta segona reobertu-
ra, el multicine ha implementat 
una sèrie de mesures, entre les 
quals destaquen l’ús obligatori 
de mascareta a tot el recinte, 
un nou protocol de neteja i des-
infecció i una reducció d’afo-
rament del 70%, un 20% més 
del que estipula la normativa 
actual. La directora general del 
grup, Montse Cortada, va ex-
plicar que “podríem vendre el 
50% de l’aforament, però hem 
optat per fer-ho segons s’esta-

bilitzi la situació”. En aquest 
sentit, el programa que assigna 
els seients bloqueja de forma au-
tomàtica els que envolten cada 
grup de compra.

Així mateix, la pel·lícula més 
vista ahir va ser la segona part 
de la comèdia Padre no hay más 
que uno, dirigida per Santiago 
Segura. Altres estrenes que es 

el cine es re-desconfina a lleida
El JCA Alpicat, el multisales més gran de Ponent, va reobrir ahir per segona vegada des de l’inici de 
la pandèmia amb només un 30% de l’aforament || La pel·lícula de Santiago Segura, la més vista

lleure audiovisual

alguns dels assistents ahir, comprant entrades al Jca alpicat per veure una de les primeres projeccions des de fa gairebé un mes.
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gent fent cua, ahir als cinemes guiu de la Seu d’Urgell.

C. SAnS

van poder veure són The way 
back, amb Ben Affleck, i ¡Que 
suene la música!, amb Kristin 
Scott Thomas. 

Així mateix també estan en 
cartellera altres títols que havi-
en d’estrenar-se durant el temps 
que el complex ha romàs tan-
cat com ¡Scooby!, Superagente 
Makey o Voces.

D’altra banda, el ministeri de 
Cultura, a través de l’Institut de 
la Cinematografia i de les Arts 
Audiovisuals (ICAA), va llançar 
ahir la campanya El cine és un 
lloc segur, sumant-se a la inici-
ativa #YoVoyAlCine posada en 
marxa per distribuïdors i exhi-
bidors cinematogràfics.

Els Cinemes Guiu 
de la Seu reobren 
al cap de 5 mesos
■ Els Cinemes Guiu de 
la Seu d’Urgell, l’únic 
complex d’aquest àmbit 
a tota la comarca de l’Alt 
Urgell, també va reobrir 
ahir les portes després de 
cinc mesos tancat. Així, 
la reobertura va ser tot un 
èxit, seguint tots els proto-
cols necessaris a causa del 
coronavirus, i amb gran 
afluència de famílies ve-
ïnes de la Seu amb nens.

gel i mamPareS
Altres mesures són 
mampares a les taquilles  
i gel hidroalcohòlic  
a l’abast dels clients

la Pobla reclama que es 
pugui avortar al Pallars

salut igualtat

redacció
❘ lA PoblA De Segur ❘ L’ajuntament 
de la Pobla de Segur va aprovar 
ahir per unanimitat una moció 
per reclamar al departament 
de Salut de la Generalitat que 
puguin efectuar-se avortaments 
al Pallars Jussà i va denunciar 
la precarietat del Servei d’Aten-
ció a la Salut Sexual i Repro-
ductiva de la comarca en ma-
tèria d’interrupció voluntària 
de l’embaràs. En aquest sentit, 
des del consistori critiquen que 

l’Hospital del Pallars, a causa 
de l’objecció de consciència, no 
practiqui avortaments. Així, 
segons van explicar, les dones 
de la comarca que volen inter-
rompre el seu embaràs farma-
cològicament són derivades a 
Balaguer i, en cas que l’avorta-
ment sigui quirúrgic, les usuà-
ries només poden accedir a les 
demarcacions de Tarragona, 
Girona i Barcelona perquè a la 
demarcació de Lleida no s’ofe-
reix aquest servei.

millores en els 14 allotjaments de la ruta  
del Cister per a amants del senderisme

turisme equipaments

redacció
❘ lleIDA ❘ Allotjaments especi-
alitzats i adaptats, facilitat 
a l’hora d’efectuar les reser-
ves individuals, determinar 
llocs on guardar les bicicletes 
o adaptar-se a l’horari dels 
practicants de senderisme o 
BTT (bicicleta de muntanya) 
són algunes de les millores que 
La Ruta del Cister ha incorpo-
rat al seu Carnet 6T, l’eina de 
promoció d’aquest itinerari, 
també conegut com GR (Gran 

Recorregut) 175, per aconse-
guir una millor estada entre 
els seus viatgers. La Ruta del 
Cister és un trajecte de gaire-
bé 104 quilòmetres de distàn-
cia que uneix els monestirs de 
Vallbona de les Monges (Ur-
gell), Poblet (Conca de Barbe-
rà) i Santes Creus (Alt Camp), 
i que actualment compta amb 
un total d’onze allotjaments 
repartits per tot el recorregut 
i tres més situats a un radi de 
cinc quilòmetres. En aquest 

sentit, la coordinadora de la 
ruta, Mireia Bonet, va explicar 
que el Carnet 6T pot descar-
regar-se de forma gratuïta des 
de la pàgina web i que “la im-
plicació i especialització dels 
allotjaments envers la ruta és 
cada vegada més important 
i que això converteix aquest 
producte turístic en un dels 
més destacats dins del sector 
del senderisme i la BTT, que 
amb el pas dels anys s’ha tor-
nat més competitiu”.
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