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L/ Estat oferirà als ajuntaments 
80 milions per gestionar boscos 
La línia d'ajuts, en marcada en els 
Next Generation sortirà al febrer 
lleida 
CARME QUINTANA 

El Govern espanyol posarà en 
marxa a partir del mes de febrer 
de l'any que ve una línia d'ajuts 
adreçada principalment als ajun
taments amb una dotació global 
de 80 milions d'eu ros per a què es 
puguin acollir projectes relacio
nats amb els boscos, la bioecono
mia, la sostenibilitat i l'economia 
circular. Així ho va avançar ahir a 
la tarda des de la ciutat de Lleida 
el secretari general per al Repte 
Demogràfic del Ministeri per a la 
Transició Ecològ1ca i el Repte De
mogràfic (MITECO), l'aranès Paco 
Boya. Boya va fer en un acte a la 
Subdelegació de Lleida la presen
tació tant dels avenços assolits 
com dels projectes en els que es 
treballa des del Ministeri a través 
del col·loqui "Debat obert sobre 
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món rural, cohesió territorial i 
repte demogràfic" al que van as
sistir una quarantena d'alcaldes, 
regidors d'ajuntaments lleida
tans, presidents de consells co
marcals i representants dels Grup 

Eines de Repoblament Rural amb 
l'objectiu "de tenir un canvi d'im
pressions sobre el compromís del 
Govern d'Espanya al voltant de 
la dinamització i reactivació de 
l'espai rural". "Tingueu el ràdar 

posat", els va dir als alcaldes pre
sents, ja que la nova línia d'ajuts 
en bioeconomia, vinculada als 
fons europeus Next Generation, 
"pot ser molt útil pels que tingueu 
boscos". En aquest sentit va expli
car que poden acollir-se projectes 
relacionats amb el pasturatge, la 
compra de maquinària per tenir 
cura del bosc o en accions per 
evitar incendis forestals, entre 
altres. Boya va alertar de què a 
l'Estat espanyol un 80% de la po
blació viu en el 20% del territori, 
fet que certifica el despoblament 
de les àrees rurals i que "calen les 
polítiques públiques per mitigar 
les esquerdes en aquest sentit". 
A tall d'exemple va indicar que en 
la majoria de zones rurals molts 
serveis essencials pels ciutadans 
els tenen a 20 quilòmetres de dis
tància d'on viuen. 

Boya va estar acompanyat en 
l'acte pel subdelegat del Govern a 
Lleida, José Crespín, que va des
tacar la necessitat de lluitar con
tra el despoblament a les zones 
rurals. 

El Jussà acollirà 
unes jornades sobre 
la transformació de 
l'àmbit digital 

Els propers 29 de novembre i 
1 de desembre se celebren al 
Pallars Jussà les primeres Jor
nades per a la Transformació 
Digital destinades a donar a 
conèixer entre lf:!s empreses el 
nou concepte de digitalització. 
les jornades, emmarcades dins 
del programa Treball a les 7 Co
marques i finançades pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya, tin
dran lloc a I'Epcientre. 

Alcarràs aprova 
ajuts per persones 
en situació de 
vulnerabilitat 
El Ple Ordinari de l'Ajuntament 
d'Alcarràs d'ahir va aprovar la 
renovació del conveni per ga
rantir als alcarrassins i les al
carrassines disposar de serveis 
socia ls i d'atenció a infants i 
persones adultes en situació 
de vulnerabilitat al municipi. La 
sessió va donar llum verda a la 
modificació puntual del núme
ro 7 del POUM. 
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El fotògraf Tany Alcàntara 
mostra en una exposició 
'Les mirades ·ctels infants' 
El fotoperiodista de 'La Mañana' aplega una 
trentena d'imatges, la majoria publicades al diari 
El Centro Galego de Ueida, 
al carrer Joc de la Bola, va 
inaugurar ahir l'exposició 
'Les mirades dels infants', 
del fotògraf lleidatà 
Tony Alcantara, que es 
podrà veure fins allS de 
desembre. 

lleida 
A. MEGÍAS GIL 

la mostra inclou un total de 26 
fotografies en què els protagonis
tes són els més petits. "A qualse
vol lloc que he anat per la meva 
feina, sempre m'ha interessat la 
mirada dels infants i em fixava 
en ella", explica el fotògraf llei
datà, sobretot "perquè són molt 
innocents i expressives". La ma
jor part de les imatges han estat 
publicades al diari LA MAÑANA, 
on Tony Alcantara treballa des 
de l'any 1987, tot i que algunes 
no van aparèixer al diari i les ha 
seleccionat del seu fons. "Em van 
demanar fotografies per a una 
exposició i vaig escollir aquesta 
temàtica", detalla. En general, 
també són antigues, "algunes de 
més de vint anys", el que farà que 
"hi hagi persones grans que es re
coneixeran". 
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Després de més de 35 anys de 
carrera, Tony Alcantara continua 
amb la seva filosofia de sempre, 
"buscant la primera línia que és 
on s'aconsegueixen les bones 

fotografies". D'aquesta manera, 
continua guardant imatges, de 
les milers i milers que ha realitzat, 
per a futures exposicions. De fet, 
en aquesta llarga trajectòria ha 
protagonitzat una desena d'expo
sicions, entre altres llocs a la Pae
ria o la Diputació de lleida. 

L'exposició de Tany Alcantara, 
que va comptar en l'acte d'inau-

Antoni Tol mos ofereix en 
·un llibre les claus per assolir 
un bon rendiment artístic 
la llibreria La Fatal va acollir ahir 
la presentació del llibre Tu mejor 
escenario. 12 claves para actuar 
en pública y en la vida, publicat 
a l'editorial Milenio del pianista, 
compositor i professor d'Educa
ció Musical a la Universitat de 
lleida, Antoni Tolmos, que mos
tra la seva faceta de coach es
pecialitzat en rendiment artístic. 
Sostenir l'èxit i el fracàs, buscar 
l'emoció volguda damunt d'un 

escenari, gestionar el pànic es
cènic, reduir les interferències 
externes i conèixer les fases de 
l'aprenentatge per aconseguir el 
màxim rendiment artístic són al
gunes de les descobertes que ens 
proposa el llibre. Aquest vessant 
d'Antoni Tolmos l'ha portat a ser 
el mentor d'artistes de la talla 
de Mariona Escoda, la que fou la 
guanyado19 de la primera edició 
del concurs de TV3 Eufòria. 

guració d'ahir amb les interven
cions musicals del guitarrista An
tonio Albejano, s'emmarca en la 
celebració de les Jornades lnter
centros organitzades per la Fe
deració de Cases i Centres Regio
nals de Lleida, que van començar 
el passat dimarts i que inclouran 
diverses activitats lúdiques i cul
turals. Entre elles, una altra ex-

posició fotogràfica L'essència del 
passat, de l'artista Magda Torre
lles, que es pot visitar a la Casa de 
Aragón de la ciutat ta mbé fins al 
proper 15 de desembre. En la jor
nada d'avui (20.00 hores), la Casa 
de Aragón acollirà la conferència 
Aragón una puerta abierta al 
mundo, a càrrec del senador Gon
zalo Palacín Guarné. 
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CULTURA 29 

Josep M. Colom 
arriba a l'Auditori 
amb la seva visió 
de Bach i Mozart 
L'Auditori Enric Granados acu
ll diumenge (19.00 hores) el 
concert Bach i Mozart: dues vi
sions per Josep M. Colom, amb 
la participació del pianista ca
talà, que estarà acompanyat a 
l'escenari per Enric Ribalta a la 
flauta, Joan Espina al violí i con
certino director i l'Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de les 
Terres de Lleida, per interpretar 
una obra de cada compositor. 

Conferència sobre 
l'enginyer de la 
Canadenca Charles 
Smith a Tremp 
L'Epicentre de Tremp acollirà 
aquesta tarda (19.00 hores) la 
conferència Charles R.N. Smith. 
Un enginyer de la Canadenca al 
Pallars, a càrrec de l'historiador 
Jordi Solà i Mas. L'estudi, que 
no és una simple biografia sinó 
la inserció del personatge en la 
història hidroelèctrica del seu 
temps, va guanyar l'onzena be
ca mossèn Jesús Castells i Serra 
de l'any 2021. 

L 1 celebra una 
taula rodona al 

oltant del català i 

L'Institut d'Estudis llerdencs ce
lebra el proper dijous 1 de des
embre (18.00 hores) una jor
nada en què es farà el balanç 
de l'any 2022 i la taula rodona 
El català. Més enffà de l'escola i 
de Netflix, amb Estel Solé, Ma
rina Massague, Marçal Girbau 
i Ceci lio Lapresta. A més, s'en
cendran les llums nada lenques. 
L'acte es podrà seguir en strea
ming pel canal culturaiei.cat. 

El bar Centro de 
Maldà celebra 
aquesta ~it un 
recital de poesia 
El bar Centro de Maldà aco
llirà aquesta nit, a partir de les 
21.00 hores amb entrada gra
tuïta, un recital de poesia que 
s'emmarca en la commemo
ració del Dia Internacional per 
a l'eliminació de la violència 
envers les dones, i que comp
tarà amb la participació de les 
poetes Aïda Fontova, Essa de 
la Cinta, Olga Muñoz i Maribel 
Sanchez. 
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