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legislació

Impulsen la llei
per garantir
caixers a les
zones rurals
❘ lleida ❘ Els grups d’ERC,
Ju nt s, CUP i Comu ns a l
Parlament han registrat una
proposició de llei estatal per
garantir que els municipis
rurals en risc d’exclusió financera disposin de caixer
automàtic i assegurar que
la població tingui accés als
serveis bancaris.
Aquesta iniciativa parteix
de la proposta del departament d’Economia de la Generalitat i afegeix una disposició que exigeix atenció
presencial als clients d’entitats bancàries. Tot plegat
respon al fet que l’Executiu
català no té competències
per legislar sobre aquestes
matèries.

Insten a revisar l’atenció
domiciliària del Sobirà
❘ sort ❘ L’empresa La Mangala,
que presta el servei d’atenció
domiciliària al Pallars Sobirà, reclama al consell comarcal una revisió del contracte
per apujar preus que, segons
la firma, no s’haurien modificat en més d’una dècada,
segons va publicar Pallars
Digital. El personal assegura que la seua retribució és
insuficient.

Regants reivindiquen el
potencial dels regadius
❘ lleida ❘ Més d’un centenar de
representants de comunitats
de regants de Lleida i la resta
de Catalunya van reivindicar ahir a Reus el potencial
que el regadiu suposa per al
desenvolupament econòmic. Ho van fer en un acte
organitzat per l’Associació
Catalana de Comunitats de
Regants (ACATCOR).

Distinció per al consell
del Pallars Jussà
❘ tremp ❘ El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha distingit per segon
any consecutiu el consell
comarcal del Pallars Jussà
per la seua tasca en matèria
de transformació digital de
l’administració.
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energia renovables

Lleida, sense reforços per desencallar
llicències de molins i plaques solars

La convocatòria de la Generalitat per contractar personal queda deserta i la reobrirà

Pastures per a
ovelles entre
panells fotovoltaics
al Pallars Jussà

r. r.

❘ lleida ❘ Lleida és l’única província catalana on la Generalitat encara no té reforços per
desbloquejar la tramitació de
centrals solars i eòliques. La
convocatòria d’ocupació que va
obrir el departament d’Acció
Climàtica per contractar nous
enginyers industrials ha cobert
totes les places, tret de les quatre previstes per examinar projectes d’energies renovables a
les comarques lleidatanes que
acumulen mesos de retard. La
consellera, Teresa Jordà, va dir
ahir que posaran en marxa un
altre procés de contractació per
cobrir aquests llocs.
Contractar quatre enginyers
suposaria duplicar el personal
dedicat a tramitar aquesta mena
de projectes. Fonts de la conselleria van atribuir l’absència de
candidats al fet que és un perfil
professional escàs i que troba
condicions més atractives en
el sector privat. Van descartar
augmentar la retribució en la
nova convocatòria d’ocupació, a

Un ramat d’ovelles entre panells solars a Talarn.

l’estar subjecta a taules salarials,
però hi haurà altres incentius
com l’opció de teletreballar.

De tretze mesos a sis
La contractació de més personal se suma a altres mesures
per agilitzar tràmits. Jordà ha
anunciat aquesta setmana un

acn

canvi al decret d’energies renovables per escurçar el procés
d’autorització d’instal·lacions
de fins a 5 megawatts (MW) de
potència. S’espera que puguin
obtenir-la en uns cinc mesos en
lloc dels tretze en els quals la
conselleria estima ara la durada
dels tràmits.

■ Un r a mat d’ovel le s
pastura entre panells solars instal·lats fa poc més
de dos anys a Talarn, en
terrenys on la producció
d’energia renovable es
combina amb l’activitat
ramadera, segons va informar ahir Televisió de
Catalunya.
Els promotors d’aquesta
instal·lació van sembrar
els terrenys per proporcionar aliment als animals,
mentre que les plaques
fotovoltaiques els proporcionen ombra i refugi.
Altres projectes en curs a
les comarques lleidatanes
plantegen unir la generació d’electricitat amb activitat agrària.

construcció nous materials

Una casa feta amb tiges
de panís de Miralcamp

Denúncia al pacte amb el
Consell de la República
❘ lleida ❘ L’associació Convivència Cívica Catalana ha
inter posat una denúncia
als jutjats de Lleida contra
el conveni que l’ajuntament
de Torres de Segre va firmar
la setmana passada amb el
Consell de la República,
el primer d’aquest tipus a
Catalunya.

comarques

La casa a Sant Cugat construïda amb tiges de panís de Miralcamp.

❘ lleida ❘ L’Escola d’Arquitectura
del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
va presentar ahir divendres
un prototip d’habitatge que ha
construït a Sant Cugat del Vallès fent servir com a materials
de construcció tiges de panís
procedents del municipi de
Miralcamp i restes de gira-sols
de Castelló d’Empúries, a l’Alt
Empordà.

Forma part d’un projecte en
el qual participa la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) amb set socis més
a Catalunya i França.
Aquesta edificació experimental té com a finalitat demostrar tant la capacitat d’aïllament
tèrmic d’aquests materials orgànics com la seua viabilitat a l’hora de reduir l’impacte ambiental
del sector de la construcció.
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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.
CASTELL DE MUR. Espai Museum. Conjunt
Rural Cal Soldat. 661 57 58 53 / 620 415 536.
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.

avui recomanem

Tremp celebra la fira
gastronòmica Pallars,
Terra de Corder
09.00

tremp. rambla
dr. pearson i
voltants.

Amb un esmorzar popular a base de
girella, Tremp obre la fira Pallars, Terra
de Corder. Després, inauguració oficial
amb l’actriu Ivana Miño, ambaixadora
d’aquesta edició, activitat comercial i
tallers entorn de la gastronomia, animació amb la colla de diables Lo Peirot
i el Cabaret pagès amb l’Esperanceta
d’Esterri d’Àneu. Al migdia, cercavila i
tast de formatges d’ovella i, a la tarda,
escape room, tallers artesans i obertura
de la Pallars Food Fest, amb música en
directe fins a la matinada.

09.00
lleida. tot el municipi.

Festes de Maig a Lleida

Segon dia de les Festes de Maig, que
obren amb una mostra de bonsais
als Camps Elisis i torneig d’escacs
davant de la catedral. Després, Mercat de l’Hort, arranca el bus turístic,
jocs a Ricard Viñes i animació a l’Eix
Comercial. Al migdia, presentació de
la nova Àliga a la Paeria i esports. A
la tarda arriba l’skateboard, la visita guiada Lleida secreta, música de
gaites a Ricard Viñes, sardanes davant de la Llotja, el festival folklòric
a Sant Joan i, a partir de les 19.30,
correfoc infantil pel centre històric,
seguit del d’adults.

els passatgers poden conèixer el
modernisme de Casa Mauri i l’Espai
Raier, la fàbrica de licors Portet i de
cervesa artesana CTretze, així com
festes i activitats que puntualment
se celebren al Pallars.

escenes

12.00

lleida. la saleta. Ballester, 15.

Torna Lo Microfest

jornades

09.00

18.00

bovera. les garrigues. casal.

El Centre d’Estudis de les Garrigues
organitza la primera Jornada Garriga, un fòrum de debat sobre el futur
de la comarca, en què s’aborda les
problemàtiques que venen de lluny
i que va posar en evidència el gran
incendi del 2019 i també les potencialitats com el contrast del paisatge,
el patrimoni de pedra seca i les oportunitats del nou turisme.
Cartell d’aquesta edició de la fira gastronòmica.
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La companyia Apropet, La Saleta i
La Càpsula Produccions celebren
avui i demà Lo Microfest. Pel seu
escenari passarà avui La Polla Teatre
amb l’obra Insertar título; Les Mans
Terribles, amb Konnectar, i la cia.
El Flechazo de los Robots Suicidas,
amb ¡Usted es un tío listo (y me gusta)!, en diferents horaris, fins a les
22.00.

Jornada Garriga

Lleida. teatre de la llotja. 27 €.

‘Master Xof’ amb Joan Pera

El veterà actor Joan Pera posa en
escena Master Xof, una divertida comèdia entre fogons amb un cuiner
enfadat al saber que la seua família
planeja jubilar-lo i posar el restaurant a la venda.

20.00

balaguer. sala la mercantil.

familiar

10.00
lleida. Magical. i P. científ. i agroalim.

Exposicions i galeries
Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal. Almacelles.

Clamor de Terra. Una col·laboració entre el MAU i l’Espai Guinovart
d’Agramunt permet aquesta mostra temporal, amb obres de l’artista
Josep Guinovart. Visitable fins al 29 de maig.
Espai Guinovart. Agramunt.

José Bonell. El Gran Banquet. Obres de José Bonell, un pintor d’escenaris ambigus i plens d’incògnites. Fins al 26 de juny.
IEI. Sala Gòtika. Lleida.

Naturaleses exemplars. L’art urbà del pintor i tatuador Albert Bonet,
de forma radical i tècnicament perfecta. Fins al 26 de juny.
caixaforum. lleida.

Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari. Mostra
de 109 obres que narren com, a partir del 1900, els cartells es van convertir en una poderosa arma publicitària. Fins al 24 de juliol.
fund. M. de Montferrato. Balaguer.

Una utopia subterrània. Amb aquesta mostra, Olga Olivera-Tabeni
dona visibilitat al paisatge a través de vídeos, àudios, fotografies i dibuixos processats digitalment. Oberta fins al 29 de juliol.
F. Espai Guinovart. Agramunt.

Terres. Quan Guinovart va visitar Algèria, es va sentir a casa. La sorra,
paisatges, colors i l’arquitectura local li van recordar la seua infància, i
va crear obres que s’exposen per primera vegada. Fins al 25/09.
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.

Mobile Week per a famílies
La Mobile Week proposa una matinal familiar amb activitats com un
taller i jocs d’introducció a la robòtica, l’espectacle participatiu de
dansa contemporània Una ciutat
d’ombres per a majors de 6 anys i el
taller Caminants.

10.00

almacelles. parc d’europa. 5 €

Festival Dreamland
Almacelles recupera el festival
Dreamland per celebrar el Dia d’Europa. És una proposta per a les famílies, amb circuits d’aventura, jocs,
rocòdrom, tallers, teatre, food trucks
i molta diversió.

18.00

lleida. caixaforum. blondel, 3.

‘Gratacels: reptes d’alçària’
Tots els dissabtes en horari de tarda
i els diumenges al matí, fins al 5 de
juny, CaixaForum proposa el taller
familiar per a majors de 5 anys Gratacels: reptes d’alçària, per experimentar conceptes i reptes associats
als gratacels i en què dissenyaran el
seu propi edifici.

sortides

10.40

castells
I nformació i reser ves al telèfon:
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).

festes

guia

Lleida. est. renfe-la pobla de S. 34 €

El Tren dels Llacs

‘Encreuament’, al Museu d’Art Jaume Morera.

Cada dissabte, fins al 29 d’octubre,
surt de Lleida el Tren dels Llacs, amb
tornada a les 17.00 h des de la Pobla de Segur. A més de gaudir dels
imponents paisatges del recorregut,

‘Solos’, de Cesc Gelabert
El reconegut ballarí i coreògraf Cesc
Gelabert presenta Solos, un espectacle de dansa contemporània que
reuneix els solos que ha ballat al
llarg de la seua trajectòria i les peces
que ha creat per a una col·laboració
amb el Centre d’Estudis en Estètica,
Religió i Cultura Contemporània de
la UPF per aquest any.

música

20.00

lleida. camps elisis. dif. escenaris.

Concerts de festa major
Lleida celebra concerts als escenaris
dels Camps Elisis, per on passaran la
banda Ginestà, Lala Love You, Fuel
Fandango, Auxili, Albert Neve +
Abel Ramos, Pepe Valero & BDJ, Air
Un i Lluís Ribalta.

21.00

térmens. ateneu c. sant joan.

El Mudo Kon Voz
Concert del pamplonès El Mudo
Kon Voz, dins del cicle Vesprades.
Música als ateneus, organitzat per la
delegació territorial de Ponent de la
Federació d’Ateneus de Catalunya
amb la Casa de la Música de Lleida,
l’Alt Pirineu i Aran.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

