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ACATCOR presenta 
els seus objectius a 
la consellera Jordà

regadius

❘ lleiDa ❘ La junta directiva 
d’ACATCOR, l’Associació 
Catalana de Comunitats de 
Regants presidida pel presi-
dent del Canal d’Urgell, 
Amadeu Ros, es va reunir 
ahir amb la consellera d’Ac-
ció Climàtica, Teresa Jordà. 
El seu objectiu és professio-
nalitzar-se per convertir-se 
en el lobby de l’aigua i del 
regadiu a Catalunya.

CGT denuncia la 
col·locació “a dit”  
de càrrecs electes

educació

❘ lleiDa ❘ El sindicat CGT En-
senyament denuncia que la 
conselleria d’Educació, en 
mans d’ERC, col·loca a dit 
persones del partit. Qües-
tiona el procediment seguit 
per cobrir una plaça pública 
assignada al Centre de Re-
cursos Pedagògics del Pa-
llars Jussà a Tremp a Rosa 
Amorós, alcaldessa d’Isona 
i exresponsable del Govern 
al Pirineu i Aran.

els sondejos que es van dur a terme a mitjans de l’any passat.

maite monné

maría molina
❘ llarDecans ❘ L’empresa Eolia Re-
novable abordarà la setmana 
vinent els treballs previs a la 
instal·lació dels vint molins del 
parc eòlic de Solans, entre Llar-
decans i la Granadella, després 
d’haver arribat a un acord amb 
el 95% dels propietaris de ter-
renys, entre els quals la comu-
nitat de regants del Segrià Sud. 
El president, Joan Sabaté, va 
indicar que després de diverses 
reunions la firma s’ha compro-
mès a garantir que no afectarà 
les conduccions i fins i tot ha 
contractat una assegurança que 
es farà càrrec de les despeses si 
hi ha danys, va indicar. En total, 
són 135 els propietaris afectats.

Els amos de finques esta-
ran al davant mentre es facin 
els treballs d’estacatge per no 
afectar cap cable o canonada. 
Posteriorment, començaran les 
excavacions per deixar a punt 
les plataformes on s’aixecaran 
els aerogeneradors.

El juny de l’any passat es 
van dur a terme les perfora-

Primer parc eòlic a Lleida en 8 anys 
després de l’acord amb propietaris
La promotora del parc de Solans té el beneplàcit del 95% dels 135 afectats

energia eòlica

cions i sondejos dels terrenys 
per comprovar si eren aptes 
geològicament.

Aquest serà el primer parc 
eòlic a Lleida en vuit anys, des 
de la construcció el 2013 del de 
la Serra del Vilobí II, a Tarrés. 
Eolia Renovable va recuperar el 
projecte de Solans el 2019 des-

prés de quedar parat el 2012 
per les traves de llavors a les 
energies renovables. Seran una 
vintena de molins, setze a Llar-
decans i quatre a la Granadella. 
Responsables de la firma van 
indicar que segueixen les nego-
ciacions amb els pocs veïns amb 
qui no han arribat a un acord.

Dotze milions 
d’euros per a 
Llardecans i  
la Granadella
■ El parc eòlic deixarà 
dotze milions d’euros en 
aquests dos municipis du-
rant els trenta anys en què 
s’estima la seua vida útil. 
Aquesta és la suma que 
la firma preveu pagar en 
impostos als ajuntaments 
i compensacions a parti-
culars per ocupar les fin-
ques. Fonts de l’empresa 
van explicar que ja han 
liquidat un milió d’euros 
en concepte de llicències 
d’obres i que els ajunta-
ments rebran uns 180.000 
euros a l’any en concep-
te d’impost d’activitats 
econòmiques (IAE) i de 
béns immobles de ca-
racterístiques especials 
(BICES).
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Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a

Museus
lleida

turó de la seu vella. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.
Museu de lleIda dIOCesÀ I COMarCal. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.
dIpòsIt del pla de l’aIgua. Múrcia, 
10. 973 211 992.
Museu de l’aIgua. Av. Miquel Batllori, 
s/n. 973 211 992. 
Museu de l’autOMOCIó rOda rOda. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’art JauMe MOrera. Major, 
31. 973 700 419. 
Museu d’art MOrera. exposicions 
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
Museu hIstòrIC MunICIpal. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.
Centre d’art la panera. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.
Castell dels teMplers. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

comarques
AGrAMunT. Fundació espai guinovart.  
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 
AGrAMunT. Casa Museu de poesia visual 
lo pardal.  Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 
ALMACELLES. Museu d’arquitectura i 
urbanisme Josep Mas dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.
ArTESA DE LLEIDA.   Museu local  
arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.
ArTESA DE SEGrE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGuEr. Museu de la noguera. Pl. 
Comtes d’urgell, 5. 973 445 194.  
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.
TorrEBESSES. Centre d’interpretació de 
la pedra seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BorGES BLAnquES. Museu de cal pauet. 
Carrer Marquès d’olivart,7. 619 972 250.
CASTELLDAnS. Museu de l’Oli i del Món 
rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CEnTrAL DE CAPDELLA.  Museu 
hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 
CErVErA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.
CoLL DE nArGó. Museu dels raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678
CoLL DE nArGó. Museu dels dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la unió, 10. 973 
383048/636 417678
ESTErrI D’ÀnEu. ecomuseu de les valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GErrI DE LA SAL. Museu de gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 
GóSoL. Museu picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.
GuISSonA.  Museu eduard Camps.  Pl. 
Vell-Plà, 1. 973 551 414. 
ISonA. Museu de la Conca dellà. Museu, 
7. 973 665 062.
LInyoLA. Museu pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 
LLESSuI.  ecomuseu els pastors de la vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 
MoLLEruSSA. espai Cultural dels Canals 
d’urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MoLLEruSSA. Museu dels vestits de paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PonT DE CLAVEroL. Museu dels raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.
PonTS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.
rIBErA DE CArDóS. Museu de les papallones 
de Catalunya. 655 475 661.
SALÀS DE PALLArS. CIaC. Botigues-museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.
LA SEu D’urGELL. Museu diocesà d’urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SoLSonA. Museu diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.
TÀrrEGA. Museu Comarcal de l’urgell. 
Major, 11. 973 312 960.
EL TArròS. Centre d’Interpretació president 
lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TrEMP. Museu Comarcal de Ciències 
naturals. Passeig del Vall, 13.  973 653 470.
TuIxÉn. Museu de les trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera val d’aran. Major, 
26.  973 641 815.

castells
I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com

Castell de MOntsOnís (noguera).
Castell de MOntClar (urgell).
Castell de FlOreJaCs (Segarra).
Castell de les pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de vICFred (Segarra).
Castell d’arBeCa (Garrigues).

exposicions i galeries

escenes

09.30
tàrrega. tot el mun. Diversos preus.

FiraTàrrega per a tothom
segon dia de Firatàrrega, amb una 
extensa proposta escènica per a tots 
els gustos, amb cinquanta compa-
nyies. Hi ha espectacles sense text, 
alguns inclouen desplaçament i tots 
exigeixen la reserva prèvia i complir 
la normativa sanitària.

sortides

10.00
son. p. sobirà. mónnatura pirineus. 15 €

Papallones del Sobirà
Última proposta de divendres de 
mónnatura pirineus de la tempo-
rada, que es compon d’una sortida 
matinal per conèixer les papallones 
del pallars sobirà. a la tarda, sessió 
de jocs tradicionals i, a les 22.00 h, 
una altra sortida permet conèixer la 
fauna nocturna de l’entorn.

10.00
la vall De boí. esglésies romàniques.

Romànic obert
les esglésies romàniques de sant 
Climent de taüll, sant Joan de boí i 
santa eulàlia d’erill la vall obren per 
a les visites turístiques, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 19.00. santa ma-
ria de taüll obre cada dia de 10.00 a 
19.00 h, sant Feliu de barruera obre 
diàriament només de matí i la na-
tivitat de Durro, cada dia en horari 
de tarda.

21.15
estany D’ivars. urgell. ap. De vila-sana.

Grills, llagostes i família
espais naturals de ponent organitza 
la sortida Descobrint grills, llagostes 
i saltarel·les a l’entorn de l’estany 
d’ivars i vila-sana. els assistents co-
neixeran els sons dels insectes amb 
l’enginyer tècnic agrícola Daniel 
espejo, que explicarà la seua im-
portància per a l’ecosistema. és una 
activitat gratuïta per a majors de 10 
anys i amb inscripció prèvia.

diada

10.00
balaguer, solsona, tremp i D’altres.

La Diada institucional
en la vigília de l’11 de setembre, 
les institucions celebren actes en 
format restringit i complint la nor-
mativa sanitària vigent. balaguer 
retrà homenatge a pau Casals pels 
cinquanta anys del discurs davant 
de l’onu i a solsona pugen a la 
tarda l’estelada al Castellvell, on ce-
lebraran una conferència. Després, 
sardanes i a les 21.00 h la pl. ramon 
llumà acull els parlaments i canta-
ran Els Segadors amb la coral aims. i 
a tremp, parlaments i cant de l’him-
ne a la lira.

Fires i Festes

11.00
bellpuig. tot el muniCipi.

Gegants, missa i música
bellpuig celebra aquest cap de 
setmana la festa major en honor a Àlvar Calvet estrena exposició a Quiosc gallery. Tremp.

Le PeTiT aTeLieR. lleiDa.

Mirades, santuaris i colors. Doble proposta, amb pintures de merit-
xell Jiménez i fotografies de Josep Ferrés. Fins al 2 d’octubre.

MuSeu D’aRT jauMe MoReRa. lleiDa.

Plàstica i poesia. Cristòfol-Viladot i Nou plast poemes. sobre la pri-
mera publicació de poesia experimental. Fins al 3 d’octubre.

QuioSC GaLLeRy. tremp.

Ruber, remolatxa i Vichy. àlvar Calvet reflexiona sobre l’art de la cuina 
i el mateix art de menjar mitjançant la remolatxa, amb la qual constru-
eix una escenografia de dotze plats. Fins al 12 de desembre.

BiBLioTeCa PúBLiCa. lleiDa.

Tipus d’eines d’impremta. mostra que reuneix objectes procedents 
de l’antiga impremta petanàs i documenta una part de la història de la 
impremta a la lleida del s. XX. Fins al 31 de desembre.

MoNeSTiR De LeS aVeLLaNeS. os De balaguer

escultura i paisatge. l’artista de Campdevànol evelí adam presenta 
una col·lecció d’obres en les quals experimenta amb els materials i les 
seues textures, colors i els diferents suports. amb això pretén reflectir 
el seu entorn i les emocions que li provoca. Fins al 31 de gener.

FuNDaCió MaRGueRiDa De MoNTFeRRaTo. balaguer.

existencia umbral. una selecció d’obres de Demetrio navaridas que 
estarà oberta per a les visites fins al 26 de febrer.

FuND. SoRiGué. PLaNTa. CompleX la plana Del Corb, C-12, Km 162.

in the beggining was... la primera exposició permanent a europa de 
l’artista japonesa Chiaru shiota. permanent.

la santa Creu. avui planten els ge-
gants i celebren una missa al matí, i 
a la tarda la companyia vaiven arri-
ba amb la funció de circ Do Not Dis-
turb. les piscines acullen la terras-
seta reggae amb els grups mellow 
mood, susanna i la bumbum i, a la 
nit, concert del grup de versions de 
rumba i flamenc los golondrinos al 
pub la lluna.

11.00
JunCosa. garrigues. tot el poble.

Festes a juncosa
en el marc de la festa major, Juncosa 
organitza una gimcana matinal i, a 
la tarda, Cercavila Correbars amb la 
xaranga bsumeta. la loca Histeria 
tanca la jornada.

13.00
CastellDans. tot el muniCipi. 

Vermut popular i Koers

les festes de Castelldans han pre-
parat per avui un vermut electrònic 
al migdia i sessió de paintball a la 
tarda al camp de futbol, seguit del 
concert de la band gogh, tribut a 
la oreja de van gogh. el grup Ko-
ers, amb Kelly isaiah al capdavant, 
omplirà la nit de reggae.

18.00
guissona. tot el muniCipi.

Segueix la festa major
el concert familiar Versions per xics 
al pavelló obre la jornada festiva. 
Després, obre l’exposició Descobrint 
el vell Pla. Del primer espai de pobla-
ment de Guissona a plaça Singular, al 
museu; i a la nit, Concert Jove amb 
lildami, el raper català de moda.

19.00
torreFarrera. tot el muniCipi.

La Cremallera i Pep Plaza
la festa major de torrefarrera rep la 
Cremallera i la seua animació infan-
til. Després concert del grup ginestà 
i a la nit espectacle amb l’actor pep 
plaza i, per tancar, música amb mar-
sal ventura.

lletres

19.00
alins. llibreria naturallibres.

‘La puerta roja’
el club de lectura de la llibreria 
naturallibres rep avui l’escriptora 
Claudia Catalán, que ha debutat en 
el panorama literari amb La puerta 
roja, i celebra una tertúlia amb els 
seus lectors. per assistir-hi, és im-
prescindible haver llegit la novel·la i 
sol·licitar la reserva a naturallibres@
gmail.com o al telèfon 626 534 710.

avui reComanem

les festes de tremp 
reten homenatge  
a maria barbal

10.00
tremp. tot  
el muniCipi.

tremp viu la festa major fins diumenge 
amb actes per a totes les edats. avui 
comencen amb una ruta urbana, d’ho-
menatge a l’escriptora maria barbal. a 
la tarda se celebra la gimcana El trem-
polí de l’any, que reuneix proves d’en-
giny, habilitat i cultura per a majors de 
12 anys, circ amb la companyia bella 
tour i concert de swing latino. a la nit, 
el grup valencià nativa presenta el disc 
Cuentan a la plaça de Catalunya, avalat 
pels seus treballs anteriors amb macaco 
i d’altres.

els valencians nativa presenten el disc ‘Cuentan’.
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L’artista Antoni Llena vora la seua obra ‘Món’ a la Vinya dels Artistes, al Celler Mas Blanch i Jové.

m. c.

El món d’Antoni Llena
L’artista s’integra a la Vinya dels Artistes amb un poema de 
Robert Walser || La peça queda instal·lada a l’aire lliure

art enologia

M. CodinAS
❘ LA pobLA DE cérvoLEs ❘ L’obra Món, 
de l’artista Antoni Llena, pio-
ner de l’art conceptual i povera 
a Espanya, és la protagonista 
de la desena temporada de la 
Vinya dels Artistes del Celler 
Mas Blanch i Jové, a la Pobla de 
Cérvoles. Aquesta peça, expo-
sada a l’aire lliure a la part del 
darrere de la Cabana de Guino, 
una petita construcció entre 
vinyes de finals del segle XIX 
i que Llena ha rebatejat com 
La Barraqueta, consisteix en 
una cinta d’acer de 24 metres 

de llarg que porta inscrit un po-
ema de l’escriptor suís Robert 
Walser traduït de l’alemany 
al català per Jem Cabanes. 
“Vaig voler fer una obra molt 
poc arrogant i egocèntrica”, 
va explicar Llena, que va afe-
gir que “per això vaig elegir 
aquest lloc amagat, que em va 
commoure per la seua pobresa 
i senzillesa”. 

L’obra, subjecta a les parets 
d’aquesta petita i salvatge ca-
bana, evoca la idea que el món 
sempre està per demolir-se i 
per renàixer. S’havia d’ins-

tal·lar l’any passat però no es 
va poder fer per la pandèmia. 
La inauguració oficial se cele-
brarà el dia 19 de setembre i 
comptarà amb uns 350 assis-
tents, que també podran visitar 
altres escultures que es troben 
al celler. S’ha de recordar que 
la Vinya dels Artistes, conce-
buda per l’artista vinculat a 
Agramunt Josep Guinovart i 
inaugurada el 2010, ja exhibeix 
més d’una una dotzena d’obres 
de forma permanent disposa-
des entre les vinyes d’aquest 
celler de les Garrigues.

música concerts

redACCió
❘ LLEiDA ❘ Representants de la Fe-
deració d’Ateneus de Catalu-
nya (FAC), la Fundació Orfeó 
Lleidatà i la Casa de la Música 
de Lleida, Pirineu i Aran, un 
projecte de suport a la creació 
i formació musical en xarxa de 
Catalunya, van presentar ahir 
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
el cicle de concerts Vesprades. 

El projecte, que començarà 
el dissabte 25 de setembre a 
l’Orfeó Lleidatà amb l’actuació 
de Joana Cebolla, comptarà 
amb vuit artistes emergents 
del territori, que actuaran en 
tretze ateneus culturals de 
les comarques de Lleida du-

rant els mesos de setembre i 
novembre.

Vesprades ha sorgit fruit de 
la col·laboració entre aquestes 
entitats per tal d’impulsar la 
cultura i donar a conèixer el 
talent local lleidatà, alhora que 
servirà per impulsar el reco-
neixement dels ateneus com a 
agents culturals de referència 

a nivell territorial i atansar-los 
al públic jove. 

Aquest cicle, en el qual par-
ticiparan els artistes locals 
Amulet, Dwayna, Edu Escaño, 
Guada Garino, Her Majesty, 
Joan Blau, Joan Lozano i Joana 
Cebolla, es desenvoluparà en 
tretze ateneus culturals de les 
comarques de Lleida.

Nou cicle en 
tretze ateneus 
de Lleida amb 
vuit artistes
Començarà el dia 25 
a l’Orfeó Lleidatà

m. ENriquE

representants i organitzadors, ahir a la presentació a l’iei.

roger Mas, a punt d’estrenar nou disc, ‘Totes les flors’.

AcN

ACn
❘ bArcELoNA ❘ El cantautor de 
Solsona Roger Mas publicarà 
el pròxim 17 de setembre To-
tes les flors, “un viatge direc-
te amb cançons curtes”, que 
ha intentat que fossin “fres-
ques, una cosa que fes som-
riure i passar-ho bé” després 
d’un any marcat per la pandè-
mia. Mas apunta que l’àlbum 
presenta cançons que poden 
recordar peces dels seus vint-
i-cinc anys de trajectòria. En 
aquest sentit, assegura que el 
disc resumeix aquests vint-
i-cinc anys, “però sense mi-
rar enrere” perquè “està 
construït agafant les peces 
d’un mateix, tornant a com-
pondre un trencaclosques, 
i retrobar-se”. El cantautor 
afirma que la parada de fei-

na que es va donar durant la 
pandèmia va propiciar un 
treball que ja estava fent de 
retrobar-se artísticament en 
la seua relació amb la cançó, 
la guitarra, el piano i el can-
tar. I el resultat ha estat Totes 
les flors: “He aconseguit fer 
un disc terapèutic per a mi i 
que m’acompanya en la meua 
felicitat.” Mas va publicar di-
mecres el primer single, Amb 
la polla i amb l’ou, dedicat a 
Carme Ruscalleda. El músic 
va recordar que la popular 
cuinera va incloure a la seua 
carta del 2012 un plat que 
era una reproducció del disc 
Roger Mas i la Cobla Sant 
Jordi. “La cançó ha acabat 
amb rumba cubana celebrant 
el talent de Ruscalleda”, va 
afegir.

roger mas reviu 25 
anys de carrera, “però 
sense mirar enrere”

música nou disc

❘ LLEiDA ❘ L’Associació Amics
de l’Orgue de les Comarques 
de Lleida ha organitzat la 
vint-i-tresena edició del fes-
tival Orgues de Ponent i del 
Pirineu, amb un programa 
de quinze concerts des de 
demà dissabte i fins al de-
sembre distribuïts per tretze 
localitats de Lleida i també a 
Puigcerdà. Amb el suport de 
l’IEI i la Generalitat, el fes-
tival seguirà marcat per les 
mesures sanitàries de pre-
venció contra la pandèmia. 
Com sempre, l’accés als con-
certs serà gratuït, complint 
igual que l’any passat amb 
la normativa de mascareta 
obligatòria, evitar aglome-
racions a l’entrada i sortida 
dels recintes, desallotjament 
de les esglésies amb celeritat, 

assistir al concert amb prou 
antelació i, a l’interior, man-
tenir la distància interperso-
nal preventiva. 

L’església parroquial de 
Verdú acollirà demà dissab-
te (19.00 hores) el primer 
concert, a càrrec de Miquel 
González, professor del Con-
servatori de Lleida i impulsor 
del festival, acompanyat pel 
tenor Roger Padullés. Tots 
dos interpretaran un pro-
grama amb peces de Bach, 
Haydn, Händel i Juli Garre-
ta, entre d’altres. El festival 
també arribarà posterior-
ment al monestir de les Ave-
llanes, Tàrrega, les Borges, 
Tremp, la Pobla de Segur, Ta-
larn, Torres de Segre, Lleida, 
Cervera, la Seu, Sant Llorenç 
de Morunys i Vielha.

El festival orgues de 
ponent, amb concerts  
en catorze localitats

música programació
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