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Con cab ella 
acull avui el 
congrés de 
dones electes 
de Lleida 
El Castell de Concabella acull 
avui la jornada de dones elec
tes de Lleida. l'acte s'iniciarà 
amb la conferència 'De l'oblit 
a la reivindicació', a càrrec de 
la comissària de l'any Nativi
dad Yarza Planas, Carme Porta 
Abad, i continuarà amb la ses
sió participativa 'Espai de cures 
i diagnosis política en clau de 
gènere. Per la tarda, se celebra
rà el taller 'Lideres? Liderem! 
Eines per al lideratge feminis
ta', a càrrec de la periodista i 
comunicadora, Jordina Arnau 
Roig, seguit del debat amb or
ganitzacions polítiques. 

Àger celebra una 
nova edició de la 
Festa dels Avis amb 
diverses activitats 

La Festa dels Avis d'Àger cele
bra la seva 38a edició i ofereix 
un bon repertori d'activitats 
per a tots els ancians i les se
ves famílies. Aquest any, la fes
ta compta amb una missa a les 
11:00 hores al local social. Tot 
seguit, se celebrarà un acte 
d'homenatge als veïns d'Àger 
de 95 anys amb lliurament de 
plaques. 

L'Alt Pirineu i l'Aran rebran 
gairebé quatre milions per a 
desplegar polítiques d'igualtat 
L'import ha d'impulsar els serveis d'atenció a les 
dones, al col·lectiu LGTBI+ i a les persones migrades 
Tremp 
ACN 

La consellera d'Igualtat i Feminis
mes, Tània Verge, va presentar a 
Tremp el nou Acord Marc 2022-
2025 per a la coordinació, la co
operació i el finançament als ens 
locals per al desplegament de les 
polítiques i els serveis de promo
ció de la igualtat i els feminismes. 
Aquest treball ha tingut com a re
sultat un marc de consens per a 
l'impuls de les polítiques d'igual
tat i feminismes arreu de Catalu
nya, tenint en compte la diversitat 
del país i la necessitat d'adaptar 
les polítiques i serveis a les carac
terístiques de cada territori. En el 
cas de la vegueria de l'Alt Pirineu i 
l'Aran, l' import s'ha duplicat, i ha 
passat dels 1.610.662 euros als 
3.884.027 euros. 

D'entrada, la consellera Ver
ge va recordar que la creació del 
Departament d'Igualtat i Femi
nismes va suposar doblar el pres
supost específic de les polítiques 
d'igualtat a Catalunya. Així, en el 

FOTO: ACN/ La consellera d'Igualtat i Feminismes va visitar ahir Tremp 

conjunt de Catalunya, el pressu
post de les transferències als ens 
locals per al desenvolupament de 
les polítiques d' igualtat i feminis
mes ha passat dels 45.436.608 
euros de l'etapa 2018- 2021 als 
90.981.411 euros per als anys 
2022-2025. 

Segons va destacar la conse
llera, l'Acord Marc "representa 
un salt qualitatiu en la consoli
dació de les prioritats polítiques 
en l'àmbit de la igualtat i els fe
minismes, i suposarà un reforç i 
una millora clara de la xarxa de 
serveis d'atenció a les persones". 

Inclou quatre línies de treball pel 
que fa a la prestació de serveis i 
polítiques públiques: la resposta 
d'urgència per a dones en situ
ació de violència masclista i les 
seves filles i fills, els Serveis d'In
formació i Atenció a les Dones (Sl
AD}, els Serveis d'Atenció Integral 
LGBTI+ (SAl}, i els serveis i les po-' 
lítiques de migracions, acollida i 
vida digna compartida. 

L'Acord, segons va explicar la 
consellera, és fruit d'un treball 
conjunt de mesos entre el Depar
tament d'Igualtat i Feminismes, 
l'Associació Catalana de Munici
pis, la Federació de M unicipis de 
Catalunya i l'Associació de Micro
pobles de Catalunya 

A la vegueria de l'Alt Pirineu 
i Aran, els recursos destinats a . 
subvencionar els sistemes de 
resposta urgent per a dones en 
situació de violència masclista i 
les seves filles i fills s'han triplicat 
respecte del període 2018- 2021, 
i arribaran als 257.912 euros du
rant l'etapa 2022- 2025. 

Mireia Boya serà la nova directora 
general de Qualitat Ambiental 
Lleida 
ACN 
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L'exdiputada de la CUP al Parla
ment Mireia Boya serà la nova 
directora general de Qualitat Am
biental i Canvi Climàtic del Go
vern de Pere Aragonès, segons va 
avançar ahir 'Nació Digital' i van 
confirmar a I'ACN fonts de l'exe
cutiu, que van explicar que el no
menament es materialitzarà en 
les properes setmanes. 

Vila-sana acaba les obres 
de millora del cementiri 
L:Ajuntament de Vila-sana ha fi
nalitzat les obres de condiciona
ment i reforma del seu cementi
ri. En total, s'ha invertit 44.000 
euros en diverses actuacions. 

Per una banda, s'ha pintat tant 
l'exterior com l'interior del re
cinte. Per l'altra, s'ha instaHat 
rajoles de gres en el seu passa
dís. 

Aquest càrrec està eFlglobat 
dins del Departament d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural que lidera Teresa Jordà. Mi
reia Boya és llicenciada en Cièn
cies Ambientals per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB} 
i doctor en Gestió i Ordenació 
del Territori per la Universitat de 
Mont-real. FOTO: ACN/ l'exdiputada de la CUP entra al'sottogoverno' d'ERC 
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Oberta la 
convocatòria 
de la Mostra 
\Fono' 2023 
La 30a edició de la Mostra 
d'arts escèniques Josep Fono
llosa Fono, que se celebrarà al 
mes de juny al Teatre Muni
cipal de l'Escorxador, va obrir 
ahir aquesta nova convocatòri, 
en què podrà participar qual
sevol companyia/entitat sense 
ànim de lucre que el seu ob
jecte sigui de caire cultural i 
inclogui el teatre, la dansa i/o 
el circ com activitat. A més, les 
companyies/entitats han de te
nir domicili social a la ciutat de 
Lleida. El termini per presentar 
les sol·licituds finalitza el diven
dres 11 de novembre. En la da
rrera edició, prop d'un miler de 
persones van assistir a les fun
cions, en què van participar 11 
companyies. La Mostra Fono. va 
arrencar l'any 1992 com a apa
rador de les creacions locals. 

OJC en el 
mer capítol 

e od ast 
o s oc tons 

La pàgina web i l'app de Cata
lunya Ràdio ja tenen disponible 
des d'ahir el primer programa 
del podcast musical en aranès 
Sons occitans, dirigit i presentat 
per Anna Geli. En el capítol de 
l'estrena, Quin ei er imne d'Oc
citania?, el programa aborda 
els himnes d'Occitània i compta 
amb protagonisme musical per 
a l'Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de Llei
da o el mestre de la "Chanson", 
Marcel Amant. El projecte in
clourà 46 capítols, que s'estre
naran cada divendres. 

El circuit d'arts escèniques 
'Plançó' s'estrena amb set 
propostes adreçades a joves 
Hi participen quinze municipis lleidatans i les 
activitats inclouran espectacles, tallers i debats 
les Borges Blanques va 
acollir ahir la presentació de 
la primera temporada del 
projecte d'arts escèniques 
'Plançó: circuit escena jove 
Ponent Pirineu'. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Es tracta d'una iniciativa del De
partament de Cultura, la Dipu
tació de Lleida i 15 ajuntaments 
del territori: Alcarràs, Alcoletge, 
Alpicat, Balaguer, Cervera, Ju
neda, les Borges Blanques, la 
Seu d'Urgell, Lleida, Mollerussa, 
Rosselló, Tàrrega, Torrefarrera, 
Tremp i Guissona, que té l'ob
jectiu "d'apropar els col·lectius 
joves al món de les arts escèni
ques". Ho farà amb set propostes 
adreçades al jovent que inclouran 
espectacles de ballet contempo
rani, dansa urbana, teatre i circ, 
tallers i debats. Dels 15 municipis, 
els 7 que disposen d'equipaments 
programaran els espectacles, i la 
resta s'ocuparan de donar suport 
amb els desplaçaments i la con
solidació dels grups de joves. 

Ahir ja es va fer al Pavelló de · 
l'Oli de la capital de les Garrigues 
la primera d'elles, consistent en 
un taller; Transmissions, una con
ferència ballada al voltant de les 
danses urbanes; i un debat Al no
vembre es programarà al Teatre 

FOTO: Aj. les Bor¡es Blanques / Alguns dels joves que van assistir a la presentació a les Borges Blanques 

la Lira de Tremp l'obra Cr#sh (to
thom pot caure), de la companyia 
Meacu lpa, que aborda la qüestió 
de la salut mental i l'ansietat; al 
mes de desembre, al Teatre Mu
nicipal de Balaguer es programarà 
l'espectacle de circ Suspensión, 
de la companyia Nueveuno. Al 
gener, l'Auditori Enric Granados 

de Lleida acollirà l'obra Plàncton, 
que reflexiona sobre la sosteni
bilitat mediambiental en aquest 
moment de crisi climàtica. Al fe
brer, al Teatre Foment de Juneda 
es podrà veure l'adaptació teatral 
de la novel·la de Mercè Rodoreda 
Quanta, quanta guerra, a càrrec 
de la companyia Farrés Brothers. 

Al març serà el torn per al Tea
tre el Casino d'Alcarràs, on coinci
dint amb el 8-M es podrà veure 
un espectacle que reflexionarà al 
voltant de la perspectiva de gè
nere. ·Finalment, la temporada 
clourà amb una jornada de dos 
dies a la Seu d'Urgell amb un es
pectacle de circ. 
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