
12 comarques Segre 
Dijous, 29 de desembre del 2022

EquipamEnts patrimoni
j.gómez

Una visita a l’espai Cultural dels Canals d’Urgell.

La divulgació dels Canals d’Urgell 
atreu 3.000 persones
J.g.M.
❘ mollerussa ❘ Les activitats de di-
vulgació dels Canals d’Urgell 
han reunit unes 3.000 perso-
nes aquest any, entre visites 
a l’Espai Cultural dels Canals 
d’Urgell, excursions a la prime-
ra casa de comportes a Ponts 

i exposicions. La directora de 
la Fundació Canals d’Urgell, 
Maribel Pedrol, es va mostrar 
convençuda que la xifra de visi-
tants es multiplicarà una vegada 
es posin en marxa ben aviat les 
dos noves sales dedicades a la 
modernització del reg.

iniciativEs EquipamEnts
acn

El Geoparc obrirà el 2023 un museu sobre la formació del Pirineu
❘ tremp ❘ El Geoparc Orígens pre-
veu tenir acabada el 2023 la 
reconstrucció de la formació 
del Pirineu en tres dimensions 
i mitjançant realitat virtual. 

Ho farà amb un museu a l’ai-
re lliure i on també es podrà 
conèixer com eren els últims 
dinosaures que van viure a Eu-
ropa i la formació geològica de 

la zona. Ahir, el president de 
la Diputació, Joan Talarn, va 
inaugurar la nova oficina del 
Geoparc al centre històric de 
Tremp.

Destinen 450.000 € a evitar 
noves allaus a l’N-230
Per sanejar i estabilitzar talussos en 2 km de la via a Escales || 
On segueix el pas alternatiu i la limitació de velocitat

infraEstructurEs carrEtErEs

e. F.
❘ Sopeira ❘ El ministeri de Trans-
ports invertirà 450.000 euros a 
evitar noves allaus a l’N-230 a 
Escales, on el passat dia 13 un 
gran despreniment de roques 
va tallar la calçada més de 8 
hores. Des d’aleshores es tre-
balla per sanejar el talús més 
afectat, donant pas alternatiu 
amb semàfors i amb la velocitat 
limitada a 40 km/h. El minis-
teri de Transports ha declarat 
d’emergència els treballs en-
tre els punts quilomètrics 113 
i 115.

L’actuació permetrà sane-
jar blocs de roca inestables al 
pendent i instal·lar malles, així 
com pantalles antiallaus a la 
zona superior de la muntanya. 
També està previst reparar el 
ferm i renovar la senyalitza-
ció i l’abalisament. L’última 
allau va provocar indignació 
entre alcaldes i conductors, i 
va augmentar després de l’ac-
cident amb tres morts a la zo-
na el dia 20. A llarg termini, 
el ministeri planteja que vuit 
dels deu quilòmetres del tram 
d’Escales transcorrin per tú-
nels i viaductes.

Boira densa a l’autopista
D’altra banda, la boira den-

sa a les comarques del pla va 
obligar a reduir el límit de ve-
locitat a l’autopista AP-2, que 
va passar dels 120 quilòmetres 
per hora a cent.

La boira a l’AP-2 va obligar a rebaixar ahir el límit de velocitat.

gerarD hoyas

■ Els treballs per estabi-
litzar i reforçar el pendent 
de Salgar, a Foradada, cos-
taran 130.000 euros. Així 
es desprèn de la memòria 
tècnica que va sol·licitar el 
consistori a una empresa 
especialitzada, Geobrugg, 
que va dur a terme la pri-
mera inspecció del pendent 
després del despreniment 
de roques fa més de dos set-
manes que va fer malbé el 
santuari del Salgar i va obli-

gar el consistori a tancar per 
precaució el camí d’accés al 
temple. L’ajuntament va de-
manar ajuda a la Diputació 
per a actuacions urgents que 
evitin nous despreniments 
i declarar d’emergència les 
obres davant del risc de no-
ves allaus. Per la seua part, 
l’ens provincial va afirmar 
que el consistori ha de sol-
licitar de manera oficial la 
seua intervenció sobre el 
terreny.

Estabilitzar el pendent del Salgar 
a Foradada costarà 130.000 euros

el pirineu, amb 
la meitat de la 
reserva de neu 
de fa un any
A la Ribagorçana, 
Pallaresa i Segre

mEtEorologia

e. FArneLL
❘ lleiDa ❘ Les reserves de 
neu del Pirineu de Lleida 
suposen la meitat de les de 
fa un any, segons dades de 
la CHE. En l’última setma-
na del desembre del 2021 
eren de 384 hectòmetres 
cúbics a les capçaleres dels 
rius Noguera Ribagorçana, 
Noguera Pallaresa, Valira i 
Segre. En canvi, en la ma-
teixa data del 2022 són de 
163,7 hectòmetres cúbics.

La reserva nival de la Ri-
bagorçana és ara de 31,8 
hectòmetres cúbics, quan 
fa un any superava els 41. 
Al Pallaresa la diferència 
és encara més gran, ja que 
actualment n’hi ha 69,9 i fa 
un any n’hi havia més de 
180. La situació és similar 
a les capçaleres de la Valira 
i del Segre a la Seu d’Ur-
gell: fa un any les reserves 
a la Valira ascendien a 81 
hectòmetres cúbics i avui 
no arriben a 30 hectòme-
tres. El Segre acumulava 
83 hectòmetres cúbics i ara 
en té 33,1.

Quant als pantans, Olia-
na acumula 35 hectòmetres 
cúbics (41,5%) i Rialb 34,7 
(8,6%). Tots dos han gua-
nyat en l’última setmana 4 
hectòmetres. Així mateix, 
Escales està al 52,4% de 
la seua capacitat, Canelles 
al 29,2% i Santa Ana al 
42,2%.

Mollerussa 
aprova el 
pressupost, de 
16,8 milions
Només amb els vots 
de l’equip de govern

plE

J.g.M.
❘ mollerussa ❘ El ple de Mo-
llerussa va aprovar ahir a 
la nit el pressupost muni-
cipal per al 2023, que as-
cendeix a 16,8 milions d’eu-
ros. Aquesta xifra suposa 
un 8% més que el d’aquest 
any. Va rebre els vots a fa-
vor de l’equip de govern del 
PDeCAT i els sufragis en 
contra de la resta de partits, 
a l’oposició: PP, Esquerra 
i PSC.

Els pressupostos contem-
plen un capítol d’inversions 
d’1,9 milions d’euros, en el 
qual destaquen obres com 
la reforma del recinte firal, 
dotada amb 317.000 euros. 
També inclou actuacions en 
equipaments com Cal Duch 
o Cal Castelló, l’adequació 
de les antigues oficines de 
CaixaBank a l’edifici con-
sistorial com a nova seu 
dels Serveis Socials (do-
tada amb 225.000 euros) 
i l’ampliació del cementiri 
(30.000 euros).

D’altra banda, el ple de 
Mollerussa també va apro-
var per unanimitat accep-
tar la donació per part de 
la congregació religiosa 
Cottolengo del Pare Ale-
gre d’un edifici de sis pisos 
al carrer Ferrer i Busquets, 
que el consistori preveu 
reformar perquè tingui un 
ús residencial per a joves 
estudiants.
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Ferit un ciclista al caure  
a Puigverd de Lleida

emergències serveis

redacció
❘ puigverD De lleiDa ❘ Un ciclista va 
resultar ahir ferit per una cai-
guda mentre circulava a Puig-
verd de Lleida. Els Bombers de 
la Generalitat van rebre l’avís 
que una persona que estava 
practicant ciclisme de muntanya 
havia caigut des d’una roca per 
un petit terraplè, a una altura 
d’uns dos metres. 

Fins al lloc es va activar una 
dotació dels Bombers, que va 
ajudar a immobilitzar el ferit i 

el va traslladar fins on es troba-
va l’ambulància. Va ser evacuat 
en estat menys greu a l’hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. 
En un altre ordre de coses, a la 
C-28 ahir a la tarda es van regis-
trar retencions entre Baqueira i 
Arties en direcció a Vielha. 

Per la seua part, Trànsit va 
alertar de la reducció de visi-
bilitat per la boira a l’A-2 entre 
Aitona i Juneda i entre Soses i 
Bell-lloc i a l’AP-2 entre les Bor-
ges i Juneda.

Tramitació en línia de demandes per 
reclamar diners i escrits en jutjats

justícia administració

redacció
❘ lleiDa ❘ Els ciutadans ja poden 
presentar demandes per re-
clamar diners i escrits en línia 
sense haver d’anar físicament 
als jutjats. Des del mes de no-
vembre és possible fer-ho a tra-
vés de l’àrea privada de la Seu 
Judicial Electrònica, segons va 
informar ahir el departament 
de Justícia. 

En concret, es poden aportar 
demandes als judicis monito-
ris, és a dir, per a reclamacions 

econòmiques i quan es disposa 
d’un document que ho acredi-
ta; i als judicis verbals, quan la 
quantitat reclamada és igual o 
inferior a 2.000 euros. En les 
de més quantitat, és necessari 
un advocat o un procurador. 
Quant als escrits, es podrà fer 
en procediments en els quals 
el ciutadà consti com a part i 
quan no hi hagi procurador o 
advocat. 

Justícia va assenyalar que 
treballa per incorporar nous 

tràmits i que està previst que el 
març del 2023 es puguin rebre 
les notificacions amb les de-
mandes i els escrits que s’hagin 
tramitat. També va assenyalar 
que a l’abril es podrà consultar 
l’estat de tramitació de l’expe-
dient d’assistència jurídica gra-
tuïta. Des del 2018, la seu ju-
dicial electrònica ha rebut més 
de 12 milions de visites, de les 
quals 9 milions eren peticions 
de cites prèvies als registres 
civils de Catalunya.

Mor per una 
indisposició 
quan passejava 
per Montgarri

emergències

❘ monTgarri ❘ Un home de 74 
anys va morir ahir a causa 
d’una indisposició quan es 
trobava passejant per Mont-
garri, a Naut Aran. Els ser-
veis d’emergències van re-
bre l’avís sobre les tres de 
la tarda que una persona 
s’havia desplomat a uns 500 
metres del santuari. En un 
primer moment, els pisters 
de Beret van atendre l’home, 
fins que va arribar a la zo-
na un equip sanitari amb els 
Pompièrs d’Aran, que el van 
traslladar a l’heliport de Vi-
elha. Tanmateix, una vegada 
allà, només van poder certi-
ficar-ne la defunció. També 
es va informar els Mossos 
d’Esquadra, que van acudir 
a l’heliport.

Denunciats  
dos pescadors 
furtius a la 
Pobla de Segur

fauna

❘ la pobla De segur ❘ Els Agents 
Rurals han denunciat dos 
furtius que estaven pes-
cant al riu Noguera Palla-
resa al seu pas per la Pobla 
de Segur en temporada de 
veda i de reproducció de 
la truita autòctona. Segons 
va informar ahir el cos de 
forestals, van localitzar els 
infractors a l’espai protegit 
de Collegats. Van recordar 
que pescar fora del període 
hàbil perjudica la població 
d’aquests peixos. Dimarts, 
ja va ser denunciat un furtiu 
a Cervià de les Garrigues 
per utilitzar un reclam ar-
tificial per atreure tords i 
caçar-los, una pràctica que 
està prohibida.

els Bombers van treballar ahir al matí en un incendi de xemeneia al Pont de Suert.

bombers De la generaliTaT

el foc en una casa a Portell, a Sant ramon, va causar ahir al migdia una gran fumarada.

laia peDrós

laia PedróS/l.g.
❘ sanT ramon ❘ Dos persones van 
resultar afectades ahir per inha-
lació de fum en un incendi que 
es va produir en un habitatge 
ubicat a Portell, nucli agregat de 
Sant Ramon, a la comarca de la 
Segarra. A les 13.11 hores, ve-
ïns d’aquest poble van contactar 
amb els serveis d’emergències 
per informar de l’intens fum que 
sortia d’un habitatge situat a la 
plaça Major. 

Fins al lloc es van desplaçar 
sis dotacions dels Bombers de la 
Generalitat, que van aconseguir 
extingir l’incendi ràpidament. 
Segons van informar els Bom-
bers, es va produir a la xemene-
ia de la planta baixa, on també 
hi havia molta llenya i mobles, 
potencialment combustibles, 
que van fer que les flames es 
propaguessin ràpidament i la 
part afectada, el costat esquerre 
de la planta baixa de l’habitatge, 
quedés completament afectada. 
Dos ambulàncies del Sistema 
d’Emergència Mèdiques (SEM) 
van traslladar les dos persones 
afectades a l’hospital d’Igua-
lada. Mentrestant, els Mossos 
d’Esquadra van tallar l’accés a 
la part superior del poble du-
rant les tasques dels serveis 
d’emergències. A la tarda, els 
Bombers van continuar revisant 
punts calents i fent tasques de 
ventilació a la casa. Tot apunta-
va que l’estructura de l’edifici 
no perillava i que els inquilins 
podrien entrar-hi de nou una 
vegada finalitzin les tasques de 
ventilació.

Per una altra banda, a pri-
mera hora del matí els Bom-
bers van treballar en un altre 
incendi de xemeneia al Pont de 
Suert. A les 9.25 hores, van re-
bre un avís per un foc en una 
casa de dos plantes. Fins al lloc 
es van traslladar sis dotacions, 
que van extingir l’incendi, que 
no va causar cap ferit.

Dos persones intoxicades per fum  
en un incendi en una casa a Portell
Els Bombers van treballar en un altre foc de xemeneia al Pont de Suert sense ferits

emergències actuacions
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Arts escèniques. ‘Els Pastorets’ del TOAR 
omplen el Centre Cívic de Balàfia.
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Digital. Subvencionen cinc projectes a Lleida 
que faran servir tecnologia immersiva.
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jORDi EChEvARRiA

lAiA peDróS / m.cAbello
❘ LLEiDA ❘ Si bé és cert que la tradi·
ció de fer bromes a peu de car·
rer el 28 de desembre, Dia dels 
Sants Innocents, va a la baixa, 
cada vegada són més habituals 
les innocentades d’ajuntaments, 
entitats i fins i tot mitjans de 
comunicació a les xarxes soci·
als. Un dels clàssics és l’ajunta·
ment d’Agramunt, que ahir va 
anunciar a Facebook l’aprova·
ció d’una partida econòmica 
específica per al Carnaval 2023 
amb un premi especial d’un vi·
atge a Rio de Janeiro amb totes 
les despeses pagades. 

Aquest any també es va su·
mar a les innocentades el con·
sistori de Soses, que va publicar 
un ban en el qual va convidar 
els veïns a pintar les teulades 
de casa seua de colors vistosos, 
en el marc d’una campanya de 
l’app Google Maps. En aquesta 
línia, a Alfarràs van anunciar 
un ple extraordinari presidit 
pels nens i nenes del Casal de 
Nadal per deliberar la proposta 
d’establir l’obligació de tenir 
totes les persianes del municipi 
pintades de colors. 

Així mateix, ateses les tem·
peratures dels últims dies, els 
ajuntaments de Camarasa i 
Montoliu van comunicar l’ober·
tura de les piscines municipals 
en ple desembre. També l’ajun·
tament d’Anglesola va anunciar 
la reobertura de l’antic aerò·
drom de la localitat gràcies a un 
conveni amb AENA i el Grup 
de Recerques de les Terres de 
Ponent (GRTP) per impartir 
cursos d’iniciació amb vols bi·
motor silenciosos. Segons el 
ban, els vols estarien adaptats 
per no alterar l’Espai Xarxa Na·
tura 2000 de Farrugats, on an·
tigament hi havia l’aeròdrom. 

Una altra innocentada que va 
tenir molta repercussió va ser la 
que va publicar el restaurant La 
Fontana de Bellpuig que anun·
ciava l’ampliació del local amb 
una nova pista per construir 
una discoteca a l’aire lliure amb 
un aforament de mil persones. 

Per la seua part i com cada 
any, Tremp va celebrar ahir la 
ja tradicional Aixecada del Ni·
not organitzada per La Casa 
del Sol Naixent. Al matí, van 
penjar una llufa gegant de sis 
metres al campanar i a la tarda 
la van despenjar i la van cre·
mar. En el marc d’aquesta acti·
vitat, es va entregar el VI Llu·
faire de l’Any, que va recaure 
en la Colla Gegantera d’aquest 
municipi.

Les bromes envaeixen les xarxes
Consistoris i entitats lleidatanes mantenen la tradició del Dia dels Sants Innocents a través d’internet 
|| Tremp celebra la tradicional Aixecada del Ninot i premia la Colla Gegantera

tradicions innocentades

la casa del Sol Naixent va penjar ahir del campanar una llufa gegant que després van cremar.

AjunTAmEnT DE TREmP

projecte ‘iNNoceNt’

n La innocentada publicada 
ahir per aquest diari en col·
laboració amb el club Atlètic 
Lleida, anunciant el projecte 
de construir un estadi multi·
funcional amb capacitat per 
a 8.000 espectadors ubicat 
a l’actual camp de l’Atlètic 
Segre, va provocar múltiples 
reaccions a les xarxes. 

Algunes persones van se·
guir el fil de la innocentada 
i, en el marc del seu caràcter 
multiusos, van fer propostes 
com habilitar un circuit de 
karts connectat amb l’antiga 
N·II, aprofitar·lo per organit·
zar un campionat mundial de 
petanca, un de streamers o 
per a “una visita guiada per 
les instal·lacions que acabi 
amb una visita al CAP de 

Cappont”. Ja sigui perquè 
s’ho van prendre seriosa·
ment o per seguir la broma, 
l’enquesta via Twitter de l’At·
lètic Lleida amb la pregunta 
“t’agrada la idea? Deixa als 
comentaris quins altres usos 
donaries a l’estadi” havia re·
but ahir a la tarda més de 150 
respostes. També n’hi va ha·

ver alguns que van respondre 
penjant directament el ninot 
dels innocents, mentre que 
altres es van prendre tan se·
riosament aquesta exclusiva 
que buscaven la innocentada 
del dia entre altres notícies, 
com la de la presència de tres 
camells a la desfilada del Ca·
marlenc a Torrefarrera.

Més de 150 vots 
sobre el pla 
d’estadi de 
l’Atlètic Segre

el fotomuntatge del suposat projecte del futur estadi.

veritAt o meNtiDA?

Cafè del Castell a Sort
z L’ajuntament va anunciar que, 
atès l’increment de la factura de 
l’enllumenat públic, en lloc d’una 
biblioteca, al carrer Sant Ot cons-
truirà el Cafè del Castell, una ca-
feteria restaurant i sala de festes.

Piqué busca casa al Pallars
z  Segons Pallars Digital,  Ge-
rard Piqué va visitar al novem-
bre els Pallars a la recerca d’un 
habitatge.

La Foguera dels Innocents
z Balaguer va encendre la nit 
de dimarts a la plaça mercadal 
La Foguera dels innocents, una 
tradició vinculada al solstici d’hi-
vern que la ciutat va recuperar 
l’any passat.

Un hort urbà a Solsona
z La plaça del consell comarcal 
del Solsonès acollirà un hort ur-
bà en el qual poder conrear hor-
talisses i plantes aromàtiques.

Lluís Companys va ser bomber
z  La plataforma de memòria 
històrica Bombers en guerra va 
compartir ahir en primícia un 
document que acredita que el 
president de Catalunya entre 
el 1934 i el 1940 va ser bomber 
a Barcelona durant sis mesos, 
quan tenia 21 anys.

Termes romanes a la Pobla
z El consistori de la Pobla anun-
cia que les obres del refugi an-
tiaeri de la plaça del Daldo han 
destapat les restes d’unes anti-
gues termes romanes.

El Barça busca Mbappé
z El FC Barcelona vol fitxar l’estiu 
vinent Kylian mbappé, segons El 
Mundo Deportivo.

PAERiA DE BALAGuER

TwiTTER/BOmBERSEnGuERRA
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L’espectacle Christmas.cat 
porta despatxades unes 
quantes edicions des que 

es va estrenar el 2014 i s’ha 
convertit, per dret i qualitat 
propis, en un autèntic clàssic 
del nostre Nadal de tots aquests 
anys, amb permís de la pandè-
mia, que, com en moltes altres 
facetes de les nostres vides i 
activitats, ho va posar tot molt 
damunt davall. 

Formalment, la fórmula ar-
tística segueix mantenint-se 
inalterable des dels seus inicis 
mateixos, amb el cor mixt de 
l’Orfeó Lleidatà mostrant, sota 
la batuta i arranjaments vocals 
infal·libles de Pedro Pardo, la 
seua innegable qualitat inter-
pretativa i veus esplendoroses. 

Pel que fa als repertoris, 
formats exercici rere exercici 
a base de nadales i grans hits 
del pop-rock anglosaxó, han fet 
gaudir els espectadors que han 

assistit a totes i cadascuna de 
les edicions de l’esdeveniment, 
que va penjar el cartell de “tot 
venut”. 

La veritat és que mai abans 
havíem ressenyat aquest Christ-
mas.cat, però la notícia de la 
marxa de Pedro Pardo de les 
seues tasques al capdavant 
del cor de l’Orfeó per empren-
dre nous reptes musicals m’ha 
semblat una bona raó per aco-
miadar-lo com es mereix des 
d’aquesta columna i agrair-li la 
feina ímprobe realitzada i tants 

JAVIER DE CASTRo críticademúsica

Veus esplendoroses

pop

Espectacle: Christmas.cat.
Intèrprets: Cor de 
l’Orfeó Lleidatà.
Sala: Teatre de la Llotja.
Data: 17 de desembre.

★★★★✩

j.C.

‘Christmas.cat’, de l’Orfeó Lleidatà, el dia 17 a la Llotja.

bons moments musicals que ens 
ha regalat. 

Perquè s’ha de recordar i po-
sar-se en relleu, més enllà de 
la seua ingent tasca en el camp 
de la clàssica, l’òpera o el gòs-
pel, el seu impuls al cant coral 
modern mitjançant projectes 
inoblidables com Blanc (2013), 
En català si us plau (2014), El 

vell Mozart (2016), Songs.cat 
(2017) o Spiritual (2021), a més 
de tots aquests Christmas.cat 
tan exitosos ja esmentats. 

El cas és que el comiat va 
ser emocionant, agraint i amb 
felicitacions per a tots i totes, 
cantants, músics i a l’entitat que 
l’ha acollit durant tants anys, i 
al púbic que ha assistit de forma 

fidel a les estrenes i resta de con-
certs, aquí o on tinguessin lloc, 
cosa que dona sentit i alè a tots i 
cadascun dels projectes artístics 
ideats i duts a terme sota la seua 
direcció tan esplèndidament. 

Val a dir que van sonar un 
parell de nadales a més de l’es-
perat grapat de hits (medley 
dedicat a Elton John i temes de 
grups com The Bee Gees, Earth, 
Wind & Fire o Village People, 
etc.), amb les veus solistes i el 
cor sonant frondosament, acom-
panyats d’un combo elèctric 
també excel·lent compost per 
Josep Maria López a la bateria, 
Sixto Cámara al baix elèctric, 
Marc Canelles a la guitarra i el 
mateix Pardo al piano. Ah..., 
sense oblidar la breu encara 
que interessant intervenció del 
jove cantautor Asori, de futur 
prometedor.

A partir d’ara, serà Pol Pas-
tor l’encarregat de portar les 
regnes del cor de l’Orfeó Llei-
datà i, encara que el llistó ha 
quedat molt alt de la mà Pedro 
Pardo, estem segurs que en serà 
digne successor.

Tècnics van dur a terme l’any passat l’inventari de l’antiga farmàcia Pinyol de Llardecans.

jOrDi eChevarria

j.b.
❘ barCeLOna ❘ El departament de 
Cultura de la Generalitat, en 
el marc de l’aposta per l’impuls 
de la cultura digital i les tecno-
logies immersives, va publicar 
dimarts la resolució de conces-
sió de subvencions per un total 
d’1,3 milions d’euros a projectes 
culturals que facin servir tec-
nologia immersiva. Entre les 
setanta-una propostes selecci-
onades de tot Catalunya (cinc 
de les quals a les comarques de 
Lleida), hi ha experiències im-
mersives de diferents tipologies: 
realitat virtual, augmentada o 
mixta, màping i espais immer-
sius, que impacten en gairebé 
tots els àmbits i disciplines ar-
tístiques i culturals.

A Lleida, rebrà una subven-
ció l’ajuntament de Llardecans, 
al Segrià, pel projecte que im-
pulsa d’experiència de realitat 
augmentada a l’antiga farmàcia 
Tomàs Pinyol, la més antiga de 
Catalunya conservada al seu 
lloc d’origen –que va obrir les 
portes el 1846 i va tancar el 
1988–, un establiment que és 
actualment en procés de restau-
ració i musealització. 

Cultura també donarà suport 
al projecte impulsat des del con-
sell comarcal del Pallars Jussà 
de desenvolupament d’una apli-
cació digital de realitat augmen-
tada. Un altre projecte lleidatà 
que es beneficiarà d’aquest pro-
grama és el presentat per l’As-

Subvencionen cinc projectes de 
Lleida amb tecnologia immersiva
La Generalitat dona suport a 71 propostes a tot Catalunya amb 1,3 milions

poLítIca cuLturaL DIgItaL

sociació Amics del Castell de la 
Floresta, a les Garrigues, per a 
una sala immersiva en aquest 
edifici patrimonial. Així ma-
teix, Diego Xavier Caicedo, de 
la companyia de teatre de carrer 
Holoqué, a Bellpuig, que combi-
na arts escèniques i noves tecno-
logies, comptarà amb subvenció 
per al projecte Steam Pinball. 
Finalment, també està inclosa 
a la llista el projecte Urban In-
mersive, de Health Being, a la 
Noguera.

Concurs per al 
cartell del Festival 
dels Pirineus

múSIca

❘ La Seu D’urgeLL ❘ Un any més, 
el Festival de Música Anti-
ga dels Pirineus (Femap) ha 
convocat el concurs per triar 
el cartell i imatge oficial del 
certamen, en aquest cas per 
a l’edició de l’estiu vinent. En 
l’aposta per artistes locals, 
el concurs està obert a dis-
senyadors d’algun dels qua-
ranta municipis que acolliran 
concerts, vint-i-sis dels quals 
de Lleida. El guanyador s’em-
portarà un premi de 1.500 
euros i el finalista, un passi 
per a dos persones per a tots 
els concerts. Més informació 
a femap.cat.

ultimen obres a 
la nau 10 de Cal 
Trepat de Tàrrega

patrImonI

❘ Tàrrega ❘ L’ajuntament de 
Tàrrega ultima aquests di-
es la rehabilitació de la co-
berta de la nau 10 del Mu-
seu Trepat. Els treballs s’han 
portat a terme amb caràcter 
d’urgència per reparar les 
deficiències estructurals 
detectades a causa del pas 
del temps. Es tracta d’una 
intervenció de preservació 
del patrimoni industrial, que 
ha representat una inversió 
de 21.504 euros, i que és si-
milar a la que es va efectuar 
l’any passat a les naus 14, 15 
i 16 d’aquest gran conjunt 
arquitectònic.

PrOPOSTeS de LLeida

Llardecans. Experiència de realitat augmentada a l’antiga far-
màcia Tomàs Pinyol.

La Floresta. Sala immersiva al castell medieval.

Pallars Jussà. Aplicació digital de realitat augmentada.

‘Steam Pinball’. Projecte de la cia. Holoqué de Bellpuig.

‘Urban Inmersive’. Projecte de Health Being, Noguera.
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