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La partida d~ Marimunt de Lleida 
organitza sometents per vigilar 
les torres per l'onada de robatoris 
Els veïns denuncien que s'han produït furts en sis habitatges 
en només 48 hores, entre les nits de divendres a diumenge 
lleida 
XAVIER NADAL 

Veïns de Marimunt i Serrallon
ga, a Lleida, s'han organitzat en 
sometents davant l'onada de ro
batoris a torres que ha afectat 
les dues partides les darreres 48 
hores. Una vintena de veïns vo
luntaris van patrullar ahir a par
tir de la mitjanit per les partides 
de Marimunt i Serrallonga amb 
la intenció de vigilar les diferents 
torres i detectar vehicles que no 
pertanyin al veïnat i persones en 
actituds sospitoses. 

nit del divendres a la del diumen
ge, s'han produït robatoris en sis 
torres. I en un setè cas, els pre
sumptes delinqüents van trencar 
un vidre però no va accedir a la 
propietat privada en descobrir 
que hi havia gent a dins. 

cara a cara amb els lladres dins de 
la seva torre", va comentar. 

Un portaveu dels veïns va 
apuntar que en 48 hores, de la 

Va afegir que els actes delic
tius s'han denunciat a la Comis
saria dels Mossos d'Esquadra de 
Lleida i que "els presumptes lla
dres van remenar les cases a la 
recerca de diners i joies". "A ban
da de les pèrdues econòmiques 
per les destrosses a tot l'habitat
ge, els veïns, molts d'ells perso
nes grans, tenen por de trobar-se 

FOTO: Paeria I Vista de diverses torres situades al Camí de Marimunt 

Els veïns de Marimunt i Serra
llonga tenen la intenció de man
tenir els sometents "el temps 
que faci falta" fins que es reforci 
la seguretat amb l'increment de 
la presència de les patrulles dels 
Mossos d'Esquadra i de la Guàr
dia Urbana. Van comentar que 
de tant en tant es produeixen al
guns robatoris en cases, però l'ex
cepcionalitat de l'acumulació de 
casos en només 48 hores els ha 
obligat a actuar en defensa de les 
seves propietats i de la integritat 
física dels veïns de l'Horta. 

Tàrrega adjudica la gestió del 
Magatzem d'Aliments Solidaris 
a l'empresa targarina Cartaes 
Contractació de 5 persones~en situació de vulnerabilitat 

L'Ajuntament de Tàrrega 
ha adjudicat a Cartaes, 
empresa social d'Inserció 
laboral, la gestió del 
Magatzem d'Aliments 
Solidaris (MAS). 

Tàrrega , 
REDACCIO 

L'entitat, amb seu a la capital de 
l'Urgell, assumeix ja des d'aques
ta setmana la prestació del servei 
municipal del Banc d'Aliments. 
El contracte té una vigència d'un 
any, prorrogable fins a tres anua
litats més. Per tal de desenvolu
par la seva tasca, Cartaes preveu 
contractar fins a cinc persones 
en situació de vulnerabilitat, que 
comptaran amb assessorament 
i supervisió per part d'un moni
tor de l'empresa. Aquesta figura 
exercirà de coordinador del ser
vei sota el paraigua de la Regido
ria d'Acció Social d'Intervenció. 

FOTO: AJ. llrr p I Preparació de lots d'aliments al magatzem 

"Donem continuïtat així a un 
servei bàsic que ha esdevingut 
essencial per a les famílies més 
vulnerables de Tàrrega alhora que 
contribuïm a donar feina a perso
nes que es troben en una situació 

-----·-----··· ·--·-··-- ---· 

delicada", va manifestar la regi
dora de l'àrea, Noèlia Soto. Car
taes s'encarregarà de gestionar 
el lliurament dels lots d'aliments 
almenys un cop per setmana, tot i 
que la freqüència pot augmentar. 

Rescaten una 
excursionista ferida 
en un genoll a la 
Pobla de Segur 

Una excursionista va patir_ ahir 
una caiguda prop del monestir 
de Sant Pere de les Maleses, a 
la Pobla de Segur, i va ser res
catada en un helicòpter amb 
la intervenció del GRAE i una 
patrulla dels Bombers. La dona 
va ser traslladada, amb un tall 
profund en un genoll, a un cen
tre sanitari. 

Els Pompièrs 
auxilien una dona 
que va caure en 
una via ferrada 

Els Pompièrs de la Val d'Aran 
van rescatar ahir amb un heli
còpter, amb la participació dels 
GRAE i una dotació terrestre 
dels Bombers, una dona que 
va caure en una via ferrada a la 
zona del Poll d'Unha, al terme 
municipal de Salardú. També es 
van salvar quatre gossos encin
glats a Gósol. 

TOTS SANTS 2022 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

Obert de 9 a 19 h. tots els dies de l'any. 

S'amplia la freqüència de pas del servei 
d'autobús L7, fins a 1'1 de novembre. 

I.APAUIA 

• Ajuntament de Lleida 

cfarre
Resaltado



DILLUNS 31 D'OCTUBRE DE 2022 CULTURA 37 
-

Més de 130 cantaires 
en el nou projecte de 
la Came rata Granados 
'Cors operístics' oferirà concerts a 
Juneda, la Pobla, Mollerussa i Lleida 
Camerata Granados, 
formació resident de 
l'Auditori, estrenarà el 
proper diumenge la seva 
primera producció. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Aquesta primera edició de Cors 
Operístics, que compta amb la 
direcció artística i musical de Pau 
Romero-Andreu, i la participació 
de la soprano lolànda Dolcet i les 
corals Banahà de Bellvís, la Co
ral d'Avui d'Agramunt, el Cor Ju
neda Canta, el Cor Stabat Mater 
de Mollerussa i la Coral Verge de 
Ribera de la Pobla de Segur, ofe
rirà un total de quatre concerts. 
El primer serà aquest diumenge 
6 de novembre a Juneda i els se
güents se celebraran a la Pobla de 
Segur, Mollerussa i, finalment, el 
25 de novembre, a l'Auditori Enric 
Granados. 

"Volem atansar l'òpera al pú
blic de dues maneres: una prime
ra part dedicada a grans àries de 
compositors com Puccini, Bellini 
o Bizet, i una altra de participati-

FOTO: Sui Generis I La formació va assajar dissabte a l'Auditori 

va on les corals interpretaran cors 
de Mascagni o Wagner", va expli
car el director Romero-Andreu. 
"El nostre desig és transmetre el 
que nosaltres sentim per la mú
sica clàssica, i que tothom, tant 
els cantaires com el públic, pugui 
gaudir d'aquesta combinació tan 
especial com és l'òpera i el món 
coral", va afegir. El repte en clau 

musical ha estat, segons Rome
ro-Andreu, coordinar-se amb els 
directors i directores de les corals. 
"Sense la implicació de la Dolors 
Ricart, el Josep Rosinach, el Ber
nat Giribet i la Mari Martí, res 
hauria estat possible. Són els qui 
han estat treballant en el dia a dia 
el repertori per tal que tothom 
avui pugui cantar conjuntament". 

Concert de la banda australiana 
The Casanovas al Cafè del Teatre 
El Cafè del Teatre celebra avui, a 
partir de les 21.30 hores (12 eu
ros anticipada, 15 a taquilla), la 
nit de la Castanyada amb un con
cert en què actuaran els grups 
The Casanovas i Midnite Hotel. 
La banda de rock australiana, for
mada el 1999 passarà per Llei
da dins de la seva gira europea, 
en què estan presentant el seu 
cinquè treball discogràfic, Repti
lian Overlord, que compta amb 
cançons d'èxit com Lost and Lo
nely o Hollywood Riot. En aques
ta gira, el grup es presenta amb 
una formació que ha patit canvis, 
com la incorporació de Brett Wol
fenden a la bateria. La segona ac
tuació de la nit anirà a càrrec del 
grup de Barcelona Midnite Hotel, 
que oferiran el seu habitual re
pertori de hard rock. 

FOTO: The Casanovas I El grup presentarà el disc 'Reptilian Overlord' 

Les sèries 'El pacient', 'La 
Ruta' o 'Miércoles', estrenes 
destacades del novembre 
Les diferents plataformes televi
sives estrenaran aquest mes de 
novembre diverses produccions, 
entre elles un thriller psicològic 
amb Steve Carrell i Domnhall 
Gleeson (El pacient), una incur
sió en l'ambient dels anys 80 de 
la ruta del bakalao (La Ruta) o 
una trama detectivesca entorn 
d'un personatge de la Família 

Addams de Tim Burton (Miérco
les) . A més, també arribaran les 
noves temporades de sèries tan 
populars com The Crown, que 

. s'endinsa en la dècada dels 90 
amb novetats en el repartiment 
en la cinquena, o Élite, que es
trenarà la sisena temporada 
després d'haver anunciat a Ma
ribel Verdú per a la setena. 

Marta Pasqual, premi Just 
Manuel Casero amb 'La 
. casa dels caps de setmana' 

La professora de literatura fran
cesa Marta Pasqual ha guanyat 
el 42è Premi de novel·la curta 
Just Manuel Casero amb l'obra 
La casa dels caps de setmana. 
El veredicte, que es va donar a 
conèixer ahir diumenge, tam
bé va reconèixer Carrer on vius, 
d'Ana Moya, com a finalista. La 
història vencedora narra la vi
da de tres generacions de dones 
que callen, pateixen en silenci, 

aguanten i suporten els homes i 
la tragèdia familiar que s'estén al 
llarg dels anys. El jurat n'ha valo
rat que combina la quotidianitat 
de l'existència, el descobriment 
d'un món, una· certa vida plàci
da i reposada amb un univers 
tenebrós. El Premi Just Manuel 
Casero, al qual s'han presentat 
26 obres aquest any, està dotat 
amb 2.000 euros i la publicació 
de l'obra a l'Editorial Empúries. 

FOTO: Intangible I Joan Bagés és l'autor de l'òpera electroacústica 

L''lntangible' proposa una 
conferència a La Panera i 
un concert a l'Auditori 
I! Intangible. Festival d'art_ tec
nologia oferirà aquest dime
cres dues propostes. A la tarda 
(18.00 hores), el Centre d'Art La 
Panera acollirà la conferència 
Una moneda mojada, de l'artista 
madrileny Carlos Monleón, que 
parlarà d~ Wetcoin.eth, un pro
jecte sobre mètodes de repara
ció i de manteniment de l'aigua 
que proposa models de distribu
ció, d'organització i de generació 

de capital social a través de tec
nologies i principis de la cadena 
de blocs {blockchain) i del web3. 
Després {20.00), l'Auditori En
ric Granados serà l'escenari IB: 
La banya ancestral, una òpera 

· electroacústica en format con
cert composta per Joan Bagés 
i interpretada per la formació 
Morphosis Ensemble. A més, el 
Museu Morera acull fins al dia 6 
les instal·lacions del festival. 
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