
C1l lu 
President del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà 

Quaranta anys 
projectant-nos al món 

Des del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà volem fer 
arribar la nostra més sin
cera felicitació a tots el qui 
heu fet possible aquests 40 
anys d'existència i d 'èxit, 
explicant al món la realitat 
de les terres de Lleida i del 
Pirineu. 

Són 40 anys que ens per
meten resseguir la història 
contemporània d'aqu est 
territori, però també amb 
una vocació universal, fent 
que es projecti al món allò 
que succeeix aquí i alhora 
apropant-nos a la realitat 
del món que ens envolta, 
perquè també heu tingut 
clar des de l'inici que res 
d'aquest món ens és aliè. 

A través de les vost res 
capçaleres, pàgines interi
ors, seccions, art icles d'opi
nió, humor gràfic, suple-

m ents, ... heu sabut donar a 
conèixer amb professiona
litat, rigor i pluralitat, des 
la realitat m és quotidiana, 
fins als esdeveniments més 
t ranscendents, i ho h eu 
fent sent innovadors, adap
tant-vos als canvis tecnolò
gics, culturals i socials que 
es presentaven. 

Hem p ogut observar i 
resseguir a través de les 
vostres pàgines com la rea
litat que ens envolta s'anava 
transformant, també com 
determinats esdeveniments 
ens convertien en el centre 
d'atenció arreu del món o 
com impactaven en la nos
tra societat, fets o circums
tàncies que s'esdevenien 
lluny de nosaltres. 

Feli citat s, doncs, p er 
aquests 40 i que en siguin 
molts més! 

Mtqucl Plensa 1 M,nlíne7 
President del Consell Comarcal de la Noguera 

Una baula important per 
bastir una societat 

Enguany celebrem el 40è 
aniversari del diari SEGRE. 
Des de la publicació del 
primer número imprès fins 
a l'actual tractament de la 
informació gairebé instan
tani a través de plataformes 
digitals, el diari s'ha adaptat 
a les exigències de les noves 
tecnologies i també a les 
canviants necessitats infor
matives de la societat cada 
dia més global. 

Tot i l'esforç esmerçat en 
aquesta transformació, la 
informació local, aquella in
formació cenyida a un grup 
poblacional petit o a un ter
ritori reduït, sempre ha tin
gut espai al diari SEGRE. 

Comunicar, transmetre la 
informació a qui pugui ser 
d 'interès, és una baula im-

38 SEGRE 40 ANIVERSARI 

portant per bastir una socie
tat comunitària, un element 
unificador de t errit ori. 

La gent de Ja Noguera té 
la confiança que la infor
mació rellevant per a Ja co
marca al SEGRE la trobarà. 
I les institucions públiques 
també hem assolit aquesta 
confiança en el diari, que ha 
arribat a ser un referent de 
la premsa local, comarcal i 
provincial de Lleida. 

El meu agraïment en 
nom del Consell Comarcal 
de la Noguera per haver ge
nerat aquesta confiança en 
el mitjà. 

L'enhorabona també a 
totes les person es qu e hi 
han treballat o col·laborat 
durant aquests 40 anys per 
portar el SEGRE on és avui. 

Josep 1\d. Mullol i lVIi rel 
P resident del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Una ruralitat conscient, 
motor de futur 

Ens demanen fer balanç, 
però no ens remuntarem al 
temps en què el Pallars fou 
un comtat independent, ens 
limitarem a avaluar aquests 
darrers 40 anys en què el di
ari SEGRE, al gual felicitem 
per aquest a fita, n'ha estat 
testimoni i cronista. 

Al Pallars, aquests han es
tat anys davenços en lambit 
social, sanitari o educatiu. 
Anys de recuperació de les 
institucions democràtiques 
i de modernit zació del t eixit 
social. Queda pendent, però, 
el desplegament de la Gene
ralitat al Pirineu per afrontar 
des de la proximitat neces
sitats com la millora de les 
comunicacions terrestres i 
digitals del territori i abordar 
la pèrdua de capital humà i 
l'envelliment de la població. 

En aquesta línia, darre
ram ent s'ha est ès a totes 
les administracion s locals 
la necessitat de rep oblar 

Isidre Chm 

els nuclis rurals, en especial 
els de muntanya. És aquí on 
mitjans com SEGRE hi te
niu un paper solidari molt 
important. 

Cal t ambé que els palla
resos i les pallareses s'im
pliquin en les institucions 
polítiques, socials i econò
miques supracomarcals per 
tenir capacitat de decisió. 

Però el que sí que h em 
aconseguit els pallaresos i 
les pallareses, després de dè
cades de baixa autoestima, 
és prendre consciència ru
ral. Ens hem fet conscients 
del valor de tot allò que som 
i que la comarca ens ofereix. 
Un p aisatge incomparable, 
un patrimoni històric i na
tural exclusiu, una qualitat 
de vida excepcional i un 
territori ideal per implan
tar un nou projecte de vida. 
Elements que han de ser el 
motor de la comarca en les 
properes dècades. 

President del Con sell Comarcal de la Cerdanya 

Feliços quaranta anys! 

Com a president del Consell 
Comarcal de la Cerdanya i 
en nom de tota la corpora
ció volem felicitar el diari 
SEGRE pels quaranta anys 
dedicats a comunicar. 

Per infor m ar del qu e 
passa en cada un dels terri
toris, les seves necessitats i 
els avenços, per ser la seva 
veu. Aquesta és una gran 
t asca, p oder apr opar a la 
ciut adania el que es duu a 
terme en el seu poble, la seva 
com arca, al Pirineu o país. 
Donar cobertura de les notí
cies que passen des del poble 
més petit fins al que passa a 
escala general. 

Amb quaranta anys de 

diari s'han pogut viure mo
ments de tota mena, sit ua
cions que mai ens podríem 
imaginar que ens haurien 
pogut passar t an t per la 
seva alegria com per la seva 
trist or. Tots ells han fet créi~ 
xer el diari, que dia rere dia 
ha omplert fulls d'històries 
que han arribat a totes les 
contrades. 

Explicar el que p assa és 
donar inform ació de com 
estem i cap on anem, arre
lant-nos a cada un dels ter
ritoris i a la seva gent. 

Us volem donar les grà
cies per la feina fet a i desit
gem que la vida del diari SE
GRE sigui plena i llarga. 
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futur | present |  carles llonch  | medi ambient

la planta Insectum de balaguer, entre  
les finalistes als premis ActA

Divendres es varen presentar a Atenes els finalistes dels premis ACTA (Action 
in Transition Awards) que atorga l’assemblea ciutadana de la Bioregió Mediter-
rània per destacar el paper d’organitzacions i cooperatives en el procés de tran-
sició. Entre aquests, es trobava la cooperativa balaguerina Insectum dedicada a 
la cria d’insectes per a la producció de farines proteiques. La comissió considera 
“claus en el desenvolupament de la primera transició cap a la reducció de con-
sum de carn” les innovacions d’aquesta granja, pionera en l’aprofitament de 
residus industrials i urbans.

La notícia la reben a Insectum amb “sabor agredolç”, ja que arriba setmanes 
després que el Sinercat plantegés la viabilitat del desmantellament total de les 
indústries càrnies de cara al 2060. Sense el consum animal de les petites gran-
ges, els cooperativistes calculen que la demanda de farines d’insecte descendirà 
gairebé en un 30%. “Estem lluny de ser una alternativa a la carn”, ens diu 
Rashid Cabanes, el seu director. “Tot i així, gràcies a Déu, cada vegada més gent 
consumeix insectes com a font principal de proteïna.”

La planta, que fa poc va fer el seu 25è aniversari, va fer la transició cap a la 
farina d’insecte a partir de les seves granges de pollastre. El seu model productiu 
d’aprofitament bioregional era senzill i eficient i implicava el reciclatge de resi-
dus i la cogeneració energètica. Si bé la cooperativa no va inventar estrictament 
aquest tipus d’explotació, sí que va ser pionera a compartir les seves patents de 
manera oberta per convidar d’altres grandes avairs a fer el canvi. 

S’obre la borsa de treball comú 
de la Vall Fosca 

Dilluns vinent ja es podrà consultar la nova web de la BTC de la Vall Fosca 
des de qualsevol punt d’accés de LocalNet. Aquesta nova versió cerca esmenar 
alguns errors de gestió de les anteriors i hi introdueix modificacions importants 
en el recompte d’aportacions al fons d’hores. A partir de 2053 se seguirà amb 
el recompte de manera retroactiva del treball, però es farà de forma ponderada. 

Amb el nou sistema no només computaran les aportacions voluntàries i obli-
gatòries d’anys anteriors, sinó que s’hi afegirà una taxa de conversió amb relació 
al grau de necessitat col·lectiva de les feines desenvolupades. D’aquesta manera, 
la mancomuna cerca premiar les accions d’aquelles persones que assumeixen 
riscos en casos d’incendi, temporals o d’altres fenòmens climàtics extrems així 
com també atreure persones d’altres bioregions per col·laborar en la neteja de 
sotabosc. La planta central d’Insectum a Balaguer.

Vista de Senterada.
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■tradicions tots sants

societat

gerarD hoyas

Passatge del terror al Secà de Sant Pere ■ Un any més l’associació de veïns del barri del Secà de 
Sant Pere de Lleida va organitzar un túnel del terror a la Casa Torre Queralt. El passatge, que es va 
inaugurar ahir, es podrà visitar fins al 31 d’octubre a partir de les 20.30 hores i les entrades tenen 
un preu de 6 € per als socis i 8 € per als no socis. Els menors de 6 anys han d’anar acompanyats.

gerarD hoyas

Mercat de flors de Tots Sants ■ L’avinguda Miquel de Batllori de Lleida acull des d’ahir el Mercat de 
Flors de Tots Sants organitzat per la Paeria. En total, hi ha instal·lades sis parades amb muntatges 
de flors naturals específiques per a la festivitat. El mercat estarà obert fins al proper 1 de novembre 
en horari de les 09.00 a les 20.00 hores.

resiDència i centre De Dia per a gent gran lleiDa-balàfia

Usuaris de la residència de Lleida-Balàfia van llegir contes a nens.
eDgar alDana

estudiants de rialp van exhibir balls tradicionals.
ajuntament D’altorricó

Alumnes d’Altorricó van participar en un taller de castanyada.

temperatures rècord a lleida, amb  
122 dies per sobre dels trenta graus

meteorologia calor

x.rodrígUez
❘ lleiDa ❘ La calor inusual d’aques-
ta tardor a Lleida segueix batent 
rècords. El Servei Meteorològic 
de Catalunya (Meteocat) va as-
segurar ahir que aquest any hi 
ha hagut 122 dies en què s’han 
registrat trenta o més graus de 
màxima, amb la qual cosa s’ha 
polvoritzat l’anterior registre 
de 102 dies el 2012. Només 
Vinebre (Ribera d’Ebre) supe-
ra aquesta xifra, amb 127 dies. 
Ahir els termòmetres van ar-

ribar a marcar trenta graus a 
Tàrrega; 29,8 a Castellnou de 
Seana, Baldomar i Oliola; 29,7 a 
Vallfogona de Balaguer; i 29,4 a 
Massoteres. A la capital del Se-
grià, l’estació meteorològica de 
la Femosa va arribar a registrar 
a primera hora de la tarda una 
màxima de 27,9 graus. 

De fet, les elevades tempera-
tures han afavorit que els ho-
tels, cases rurals i bungalous 
registrin ocupacions de fins al 
100% durant el pont de Tots 

Sants (vegeu SEGRE d’ahir). 
Al contrari, la calor inusual ha 
frenat aquest any la venda de 
castanyes i ha fet que la gent 
s’animi menys a l’hora de com-
prar aquest producte.

Segons la predicció del Mete-
ocat, a partir d’avui s’espera que 
les temperatures mínimes vagin 
baixant gradualment. A més, 
un front podria portar noves 
pluges a les comarques del pla i 
del Pirineu a partir de la nit de 
dilluns a dimarts.

gairebé tres mesos sense 
llevadora al pallars jussà

salut denúncia

❘ barcelona ❘ Dones del Pallars 
Jussà van denunciar ahir que 
fa gairebé tres mesos que a la 
comarca no poden comptar 
amb una llevadora. Van asse-
gurar a Catalunya Ràdio que 
l’única professional al Pallars 
Jussà està de baixa, i a més 
es jubilarà aviat. Des del de-
partament de Salut es va reco-
nèixer aquest problema, però 
van assegurar que se solucio-
narà abans de dos setmanes. 
Alba Alegret, del Col·lectiu 

Feminista del Pallars Jussà, 
va explicar que les llevadores 
són molt importants per a les 
dones i que l’absència d’aquest 
servei les perjudica: “Una ve-
gada més, a l’Alt Pirineu es 
vulneren els nostres drets a 
l’atenció i a la salut sexual i 
reproductiva: ja fa tres mesos 
que al CAP de la Pobla de Se-
gur no tenim llevadora, fet que 
comporta que qualsevol aten-
ció que no sigui prioritària no 
s’està atenent.”
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Torres de Segre 
estrena avui ‘De 
dones sàvies a 
bruixes heretges’
Gran expectació en 
l’assaig general

iniciatives memòria històrica

L’obra transcorre al llarg del carrer i plaça del Bou del municipi del Segrià.

pauLa pérez
❘ TorreS De Segre ❘ “Molts dels seus 
problemes venen de la meua 
època.” Així és com comença 
De dones sàvies a bruixes he-
retges, un espectacle teatral que 
s’estrena avui a Torres de Segre 
de la mà de mig centenar de ve-
ïns, que van participar ahir en 
l’assaig general que va generar 
molta expectació per part de 
desenes de persones que van 
poder veure aquesta posada en 
escena en primícia. 

L’obra, que recorre el carrer 
i plaça del Bou, denuncia les 
injustícies que ha viscut (i viu) 
la dona al llarg dels anys. Així, 
el primer acte segueix la histò-

paula pérez

ria de quatre dones acusades 
de bruixes per ser capaces de 
curar persones amb ungüents 
o predir el clima, tot ambien-
tat a l’edat mitjana. Tot seguit, 
els espectadors viatgen en una 

espècie de túnel del temps fins 
a l’actualitat, on reflexionaran 
sobre com a dia d’avui les do-
nes continuen patint conductes 
injustes.

El muntatge podrà veure’s en 

11 sessions des d’avui fins a l’1 
de novembre, amb les entrades 
ja esgotades. Per això, s’espera 
que més de 500 persones passin 
per aquesta localitat de poc més 
de 2.300 habitants.

les activacions 
del Codi Ictus 
creixen un 32% 
en tres anys
a Lleida i Pirineu se’n 
van registrar 453 el 2021

salut

❘ lleIDa ❘ Les activacions del 
Codi Ictus a Catalunya han 
augmentat un 32% els últims 
3 anys passant de les 6.324 
el 2018 a les 8.398 el 2021. 
Segons dades del Registre 
del Codi Ictus de Catalunya 
del departament de Salut, el 
2021 passat es va activar en 
453 ocasions a les regions sa-
nitàries de Lleida i Pirineu. 
Com a conseqüència, cada 
any s’incrementa el nombre 
de persones tractades amb 
celeritat en la fase aguda 
d’aquesta malaltia. 

A Cata lunya, més de 
13.000 persones ingressen 
a l’any per un ictus tot i que 
la mortalitat per aquesta 
malaltia s’ha reduït, alhora 
que ha augmentat la possi-
bilitat de recuperació. Grà-
cies als tractaments actuals 
i a l’actuació ràpida en els 
primers minuts o hores, ac-
tualment el 50 per cent de 
les persones que la pateixen 
poden tornar portar una vi-
da independent.

Més diners per  
a igualtat a l’alt 
pirineu i aran

pressupostos

❘ TreMp ❘ La consellera d’Igual-
tat i Feminismes, Tània 
Verge, va presentar ahir a 
Tremp el nou Acord Marc 
2022-2025 per a polítiques 
i promoció d’igualtat i fe-
minismes. A l’Alt Pirineu i 
Aran, l’import s’ha duplicat 
passant dels 1.610.000 eu-
ros als 3.884.000 euros. La 
principal partida serà per al 
SIAD, que arriba als 2,1 mi-
lions d’euros.

Demanen canviar la 
contrasenya de wifi 
arran d’un atac online

telefónica

❘ MaDrID ❘ Telefónica ha reco-
manat als clients de Movistar 
i O2 que canviïn la seua con-
trasenya del router wifi de 
les seues llars després d’un 
“accés no autoritzat”. Des de 
la companyia es va insistir 
que l’adreça, nom o dades 
bancàries no han registrat 
cap anomalia. Amb les dades 
obtingudes, els presumptes 
ciberdelinqüents només po-
drien connectar-se a la wifi 
de la víctima si fossin a prop 
del seu domicili.

La presentació del congrés Lo pulmó, ahir a Lleida.

M.Cabello

Més recursos contra el càncer
La UdL acull Lo Pulmó, el primer congrés a Lleida dedicat al tumor d’aquest 
òrgan || Campanya contra el tabaquisme als clubs de bàsquet

salut congressos

m.caBeLLo
❘ lleIDa ❘ The Ricky Rubio Foun-
dation, en col·laboració amb 
UOMI Cancer Center i la clí-
nica Mi NovAliança de Lleida, 
van organitzar ahir a l’auditori 
del campus de Cappont el pri-
mer congrés territorial dedicat 
íntegrament al càncer de pul-
mó. Amb el títol de Lo Pulmó, 
van convocar especialistes en 
medicina, psicooncologia, in-
fermeria, nutrició i fisioteràpia 
per abordar les noves estratègi-
es i tractaments contra aquesta 
malaltia, de la qual cada any es 
diagnostiquen més de 25.000 
nous casos a Espanya. 

Santiago Viteri, doctor es-
pecialista del UOMi Cancer 
Center de la clínica Mi Tres 
Torres-NovAliança, va posar 
èmfasi en la importància d’una 
detecció precoç per reduir la 
mortalitat d’aquest tipus de 
tumor, un dels més freqüents 
i que es diagnostica en esta-
dis avançats. Precisament, 
va apuntar que, “després de 
la pandèmia, n’hem detectat 
més casos perquè els pacients 
amb símptomes com tos cròni-
ca o falta d’aire acudien més a 
la consulta pensant que potser 
tenien Covid”. 

Encara que dos de cada deu 
persones diagnosticades amb 
càncer de pulmó no han fumat 
mai i també hi ha casos en edats 
més primerenques, Viteri va 
destacar que el perfil majori-
tari de pacients amb aquest 
tumor són persones d’entre 60 

i 70 anys que ha estat fuma-
dors durant vint o trenta anys. 
“Ara ens preocupa especial-
ment l’increment del càncer de 
pulmó en dones i de l’hàbit del 
consum de tabac en joves”, va 
assegurar aquest doctor, que 
va apuntar que les noves cam-
panyes contra el tabaquisme 
s’hauran de centrar en aquests 

col·lectius. El congrés d’ahir va 
suposar el començament d’una 
setmana de sensibilització que 
durà a terme diverses accions 
i que culminarà el proper 5 de 
novembre amb un concert de 
la Pixie Dixie Band a la plaça 
Sant Joan a les 12 hores. 

També durant tot el mes de 
novembre s’instal·larà una urna 

en tots els clubs de bàsquet de la 
demarcació en la qual, a canvi 
d’un cigarro, s’entregarà una 
pilota antiestrès. A l’acte també 
va assistir Esteve Rubio, pare 
del jugador de bàsquet barcelo-
ní Ricky Rubio, que va destacar 
la importància de congressos 
com aquest, amb un fort com-
ponent territorial.

Ricky Rubio va 
impulsar el 2018 
una fundació en 
honor a sa mare
■ Després de la mort 
de la seua mare després 
d’una llarga lluita contra 
el càncer de pulmó, el 
jugador de l’NBA Ricky 
Rubio va crear l’any 2018 
una fundació per sensi-
bilitzar la població sobre 
aquesta malaltia, duent a 
terme actuacions contra 
el tabaquisme i donant 
suport a projectes d’in-
vestigació que permetin 
un diagnòstic precoç com 
una via directa per salvar 
vides. 

Més enllà de les ini-
ciatives en l’àmbit de la 
salut, The Ricky Rubio 
Foundation també im-
pulsa l’esport com a eina 
d’inclusió i d’integració 
de nens i joves en risc 
d’exclusió social.
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redacció
❘ Les borges bLanques ❘ Facilitar 
l’accés a la cultura als joves en 
un territori amb menys pobla-
ció i menys equipaments es-
cènics que en altres punts de 
Catalunya. Aquest és l’objectiu 
del programa teatral Plançó: 
circuit escena jove Ponent-Pi-
rineu, un projecte fruit de la 
colaboració entre el departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat, la diputació de Lleida 
i 15 ajuntaments, la primera 
temporada del qual es va pre-
sentar ahir a les Borges Blan-
ques. Ahir mateix a la tarda, el 
Pavelló de l’Oli de la capital de 
les Garrigues va acollir les pri-
meres activitats i acció teatral 
de Plançó, amb l’espectacle de 
dansa urbana Transmissions. A 
l’acte de presentació a l’ajun-
tament, el director general de 
Promoció Cultural, Josep Vi-
ves, va destacar la “gran for-
ça” dels municipis implicats, 
però sobretot “dels joves que 
ho fan possible i que ja comen-
cen a teixir relacions per tot el 
territori”.

Les accions d’aquesta tem-
porada inclouran espectacles 
de ballet contemporani, dansa 
urbana, teatre i circ, que abor-
daran qüestions d’interès per 
als joves. Després de l’estrena 
a les Borges, s’ha programat 
una cita mensual fins a l’abril. 
Al novembre arribarà a La Lira 
de Tremp l’obra Cr#sh (tothom 

pot caure), de la companyia 
Meaculpa, que aborda la qües-
tió de la salut mental i l’ansie-
tat; al desembre, el Teatre de 
Balaguer acollirà l’espectacle 
de circ Suspensión, de la com-
panyia Nueveuno. Al gener, 
l’Auditori de Lleida acollirà 
l’obra Plàncton, sobre la sos-
tenibilitat mediombiental. Al 

febrer, al Teatre Foment de 
Juneda es podrà veure l’adap-
tació teatral de la novel·la de 
Mercè Rodoreda Quanta, 
quanta guerra, a càrrec de 
Farrés Brothers. 

Al març serà el torn de Lo 
Casino d’Alcarràs amb un es-
pectacle sobre la perspectiva 
de gènere, coincidint amb els 
actes del 8-M. La temporada 
culminarà amb circ a la Seu 
d’Urgell a l’abril. 

Alcoletge, Alpicat, Cerve-
ra, Mollerussa, Rosselló, Tàr-
rega, Torrefarrera i Guissona 
completen la llista de munici-
pis participants en el projecte 
Plançó.

danSa, teatre i circ
La programació inclou 
ballet, dansa urbana, 
teatre i circ, a més de 
tallers i debats

Circuit teatral jove Plançó  
en 15 municipis de Lleida
Presenten a les Borges aquest projecte de Generalitat, Diputació 
i 15 ajuntaments || Temporada de 7 espectacles fins a l’abril

política cultural arts escèniques

Joves en les primeres activitats de Plançó, ahir a les Borges.

ajuntament De Les borges bLanques

Miguel López-remiro, dijous al Museu Morera amb el director de l’intangible, antoni Pinent.

serveis De ComuniCaCió LLeiDa

un artista crea una pintura 
en una performance en 
directe a l’intangible
El pintor navarrès Miguel López-Remiro

festival art i tecnologia

❘ LLeiDa ❘ Una seixantena de per-
sones van participar dijous a 
la tarda al Museu Morera, en 
directe i també per streaming, 
en el procés creatiu d’una obra 
de l’artista navarrès Miguel 
López-Remiro, un dels convi-
dats del festival d’art i tecnolo-
gia Intangible, esdeveniment 
cultural i audiovisual que es de-
senvolupa en diversos espais de 
Lleida fins al 6 de novembre. 

López-Remiro ja va desenvo-
lupar durant tres dies de la set-
mana passada un taller creatiu 
a la Fundació Sorigué, amb un 
centenar de visitants, i al Museu 
Morera exhibeix una exposi-
ció amb una vintena d’obres de 
gran format. Dijous va culmi-
nar la seua participació en l’In-
tangible amb una “conferència 
performativa”, com la va deno-
minar ell mateix. “És la prime-
ra vegada que he desenvolupat 
una experiència d’aquest tipus, 
incorporant un element d’acció 
en el meu procés creatiu pintant 
davant del públic una peça audi-
ovisual, retransmesa per strea-
ming, i l’experiència ha resultat 
molt positiva i enriquidora”, va 
explicar López-Remiro. L’artis-

ta va manifestar que “m’inte-
ressa molt trencar aquesta bar-
rera entre acte creatiu i públic 
que després veurà l’obra”, i es 
va preguntar “i si pinto des del 
principi amb la gent mirant el 
desenvolupament del meu pro-
cés creatiu? És a dir, el mateix 

acte pictòric com a acte expo-
sitiu”. “Això crec que em trans-
forma. La meua pintura ja no se-
rà igual”, va concloure l’artista.

Avui dissabte, a les 12.00 h, 
el festival Intangible tindrà una 
nova cita al Centre d’Art Con-
temporani la Panera amb l’es-

trena de cinc propostes a càrrec 
del mateix nombre d’artistes: 
Horitzó/Frontera, de Mabel Pa-
lacín; Gàrgola, de Mario San-
tamaria; Teles e draps e vent 
de dalt, de Jaume Rocamora; 
Juguetoría, de Sara San Grego-
rio; i Ampo, de Martín Vitaliti.

MéS exPoSicionS
el Centre d’art la Panera 
inaugurarà avui (12.00 h) 
cinc propostes artístiques 
dins de l’intangible

La Puck cinema caravana va obrir les portes ahir a Lleida.

cine activitats
gerarD hoyas

❘ LLeiDa ❘ Més d’un centenar de 
persones van gaudir ahir a la 
tarda de les projeccions de 
cine d’animació de la Puck 
Cinema Caravana, aparca-
da davant l’IEI, a Blondel, 
en una iniciativa conjunta 

amb el festival Animac per 
celebrar el Dia Internacional 
de l’Animació. CaixaForum 
també va projectar la pel·lí-
cula d’animació danesa Flee, 
nominada a la passada edició 
dels Oscars.

animac i la caravana Puck 
celebren el Dia de l’animació

Concerts d’orgue a Tremp i la Pobla de Segur
❘ tremP ❘ La basílica de Tremp acollirà avui (18.00 h) un concert 
de l’organista David Malet acompanyat de la Coral Càrmina. 
Demà, l’organista Pau Riuró actuarà a l’església de la Pobla 
de Segur, amb Àlex Vila a la tenora (10.00 h).

La cantautora lleidatana Helen, avui a Guissona
❘ guissona ❘ La cantautora folk lleidatana Helen oferirà avui 
(20.30 h) un concert a l’Ateneu de Guissona, dins del cicle 
Vesprades-Música als Ateneus.

La Boîte ajorna l’actuació del grup The Beatboys
❘ LLeiDa ❘ El grup d’homenatge als Beatles The Beatboys va 
anunciar l’ajornament per motius de salut del concert d’aques-
ta nit a La Boîte, reprogramat per al 4 de març.
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