
4 ÉS NOTÍCJA SEGAE 
Dime<fos.2d'octubredel2019 _____________________________________________ ..... ________________________________________________ __ 

m DOS ANYS DE L'1-0 ACATALUNYA 

Soses. Els veYns van organitzar un berenar i es van exposar fotos 
de la jornada de 1'1 d'octubre de fa dos anys. 

Tirrega. Un miler de persones es van manifestar ahlr per 
comn1emorar el referéndum .:!'Independencia. 

Les Borges. Ve"ons van desplegar ahlr ~na pancarta per record¡ 
e l referéndum 1 van celebrar una \aula rodona. 

''El Govem es compromet a avan~r 
pacíficament cap a la república" 
Imatge d'unitat del món independentista, que fa una crida a la desobediencia 
AGtNCIES 
!BARCELONA 1 El segon aniversari 
del referendum de 1'1 d'octubre, 
marca! perles ciinegues polici· 
als, va produir ahiruna imalge 
d'unitat de l' indepcndentisme 
i es va celebrar una dcclo.roció 
solemne del Govern al Pati deis 
Tarongers. El presiden\, Quim 
Torra, va afirmar que I'Executiu 
"cscompromct a avam;ar pací
ficamenl cap a la república". El 
Compromis Primer d'Octubre, 
Uegit a mitgcs amb el vicepresi
dent, Pere Arogoncs, destaco 
que "la república catalana sera 
ioevitable i la volem construir 
amb i pera tots des del compro
mís innegable i inqüestionable 
ambla pau, el dj¡'lleg,ln voluntat 
popular, el vol i la democracia 
del poble de Catalunya". 

A més, situa 1'1 d'Octubre 
com " la jornada fw1dacionaldel 
republicanismc d'avui a Cntn
lunya". A més, "el Govern es 
compromet ambla radical ita! 
dcmocratica, amb el dret d'au
todeterminació" i també amb 
eldiilleg. 

Tot aixo ment re Caries Puig
demoot afirma va en una entre· 
vista a Catalunya Radio que 
l'Estnt pretén reactivar l'euro
ordre en contra seu per delicte 
de terrorisme. Es refería així 
al surnari que el re lacionaría 

amb els CDR que es trobcn en 
prcsó provisional per ordre de 
!'Audiencia Nacional. A més, 
i després de reclamar davant 
de I'Eurocombrn poder accedir 
al seu escó, va anunciar la con
vocatoria d'una assemblea de 
cil rrecs elcctes com a res posta 
a la sentencia del Suprcm. 

El líder d'Esquerra Republ i-

cana, Oriol Junqueras, va re
cordar n Twitler 1'1·0 dicnt que 
" va m fer possible el que sem
blava impossiblc". AJbora, es 
va preguntar "quité por de les 
urnes i la democracia? Els de
mocrates no!". 

Abir també va tenir !loe un 
acle conjunt d'ERC, Junts pcr 
Catalunya, la CUP,l'ANC i O m-

nium Cultur·a l en el qua! es van 
ratificar que només acceptaran 
una sentencia absolutoria. 

El món independentista, que 
encara no ha fct públic de quina 
manera rtrlicularllla resposla, 
defensa que aquesta sigui mas
si va, amb una "lluita no-vio· 
lenta i la desobediencia civil i 
pacífica". 

Milers de veus a 
Barcelona: 11Ni 
oblit, ni perdó" 
IBARGlONAI Unes 18.000 perso
nes, scgons la Guardia Urbana, 
i 50.000, scgons l'orgnnització, 
es van manifestar ah ir a la tarda 
pe! centre de Barcelona en el 
segon nnivcrsari de 1'1·0 , amb 
el crit de "ni oblit ni perdó". La 
cap~alera de la marxa va portar 
una pancarta amb ellemta " Ho 
va m fcri vam guanyar" al cos· 
tal d'una urna del referendum. 

Tremp. Els ve'ins de la capital del Jussa van pa<1icipar en una 
marxa de torxes per commemorar la jornada de votaci6. 

Penelles. Aquesta localitat de la Noguera va celebrar un sopar 
popular per recordar la jornada del referendum de 1'1·0. 

Sellpulg. Els veins van pa!1icipar en una con su ha popular per 
triar el di a fesUu local de la festa major de l'any que ve. 
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MUNICIPIS INICIATIVES 

Alfarras consulta els veins 
sobre diverses obres i tires 
Per decidir sobre la biennalitat del certamen de la Truita i el 
Préssec 11 1 sobre una pancarta a favor deis presos 

X.R. 
1 AlFARRAS 1 Els ve'ins d'AHar
ras pod ran decidir sobre les 
invers ions que es portaran o 
terme a l municipi a través del 
P la Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) de la Ge
nernlitat. L'ajuntament cele
brara del dilluns 7 al dissnbte 
12 la primera de les consultes 
populors del mandot, en la qua! 
podran participar tots els ma
jors d 'cdat que cstiguin empa
d rona! S en oquesta local ita l. 
L'alcalde, Joan Caries Gnrcio 
(JxCat), va explicar que la pro
posta del consistori és rehabi
litar l'avinguda Catalunya i 
la pla<;a Lluís Companys. Els 
velns també podran aportar 
a l tres actuacions per dur-Jes a 
terme omb el PUOSC. 

Aixf mateix, els habitants 
d'Alfarl'iis decidiran si les f ires 
de la Trulla i del Préssec han 
de ser biennals. Actualment,la 
primera se celebra a !'abril i la 
segonn, a !'octubre. Ln inicia
tiva busca millorarel financ;a
ment d'aquests certamens. Els 
ve'ins també podran elegir si a 
la fa~ a na de l'ajuntament s'ho 
de penjar una pancarta dema
na nt la llibertat deis indepen
dentistes presos. 

Garcia va npuntar que a lo 
campanya de les municipalsja 
van anunciar que molles deci
sions pressuposta ríes i políli
ques es prend rien a través de 
consultes. 

Tercera edició del pressupost 
partidpatiu de Torrefarrera 
• L'njuntnment de Tonefar
rcra ha posat en mn rxa la 
te rcera cdició deis pressu
postos participatius perque 
cls vc'ins majors de 16 anys 
decidcixin a que destinar 
55.000 euros deis comptes 
rnunicipals del 2019. 

Avui tindrn !loe una ses
sió destinada a joves de 
12 a 21 a nys, perdonar a 
concixcr les particularitals 
del procés i fer les primeres 
propostes. 

Entre el14 i el 27 d 'oc
tubre s'obrirn la fase de 
presentació d 'iniciativcs i 
del 15 al 29 de novembre 
cls lccnics municipals les 
analitzaran. Aquesl any se 
celebraril una sessió de de
bat de les propostes selec
c ionadcs, que tindrll lloc e l 
9 de de11em bre, ment re que 
del20 al26 degeneres po
dran votar les iniciatives. 
El febrer de l'any que ve es 
presentaran els resuhats. 

INFRAESTRUCTURES MOBILITAT 

La plataforma del túnel de Tres Ponts demana explicacions perles obres 
1 ORGANYA I La plataforma del 
Túnel de Tres Ponts hn en vial 
una carla a In Generalitot per 
demanar explicacions sobre 
la paralització parcia 1 de les 

obresdemillora de la C-14 en
t re Organya i Montant de Tost. 
Insten a concixer "la prcvisió 
de temps de pnralització" de la 
perforació de les galeries d'eva-

cuació. Perla seu:.~ part, I' UTE 
d'Acciona i Copcisa, adjudica
torio del túnel, ho anunciat més 
tolls de circulació pera aquesta 
setmana. 

COMARQUES 15 1 

Les Borges obre les lnscripclons pera la Fira de I'Oii 

!lES BORGES BLANQUES 1 La 57 ed ició de la f ira do J'OJi de les 
Borges, que se celebrara entre cl17 i e l 19 de gener, va obrir 
ah ir les inscripcions per partic ipar en el certamen. Els inte
ressnts podran inscriure's i ins al15 de desembre i cls que ho 
facin nbans dcl 31 d'octubre tindran un 15% de dcscomptc. 
L'edi l de promoció economicn, Jordl Riba ltn, va assenyalar 
que l'edició d'aquest any se centrara en la promoció inter
nacional do !'olí d'ol iva vergc de les Garrigues. 

La Pobleta de Bellveí, capital de la vaca bruna 

t LA TOAAE DE CAPOELLA 1 La Pobleta de Bellve( es vestira de ga
la e l cap de selmana vinent per celebrar la fira ramadera 
d'aquest nucli de la Torre de Capdella, en la qual des de fa 
20 anys se celebra el concurs de la vaca brunn del Pirincu, 
en que participen més de quinze explotacions de di ns i fora 
del municipi, i e l concurs de cavall pirinenc cata la. 

Almacelles denuncia el mal estat de la deixalleria 

1 ALMACELLES 1 L'ajuntamcnt d'Almncelles va denunciar ah ir e l 
desbordament de la deixalleria comarcal que hi ha a la lo
calitat i e l mal estat en qu~ es traba. L'a1calde, Josep !barz, 
va explicar que han dcmnnat solucions al consell per "pa l
liar la saturació de residus" o les instaHacions. Va assegu
rar que " ja fa temps" que es traben amb aquesta situació i 
que l'ajuntament destina ·personal de la brigada municipal 
i maquinaria del consistori a la deixallcria. Així mateix, 
lbarz va apuntar que Ahnacelles guanya de mitjana u ns 10 
habitants cada mes. 

El Jussa defensa els drets civils i socials 

1 TREMP 1 El pie del Jussii va aprovar a h ir una moció en de
fensa deis drets civils i polftics. El text parte ix de !'Oficina 
de Drets Civils i Polítics, que se cent ra en la defensa de la 
lliberlat d'expressió i de reunió, entre d'altres. En la sessió es 
va donnr Hum verda al p1a d'actunció per als propers qunlre 
nnys, que recull objecllus i actuacions del consell . 

Tres periodistes al gabinet de la Diputació 

1 LLEIDA 1 Els periodistes lg11asi Calvo, Mireia Pomar i A leix 
Cuberes es van incorporar ahir al departament de Comuni
cació de la Diputnció de Lleida per n aquest manda t. 

.ANUNCI 
Exptd/Mt 1219/2fJf 9. • Mcdif/cJICló poo/W! de 1/otm~ Su~ de f'laM/MnMI de Bm¡¡uet 1 
regviacld n«rm~ffm de M lM/1 $1Q011$ llnllnd! 1n/erklf • SuiRrm ~ 1 Selembtll 2019; 
aptlll'll<l6 fnlclllllnfotmiCid ptliJIJcl. 
En data 26 de setembre de 2019, el P'e .a apr~ lnlclalment a "t.\OOIRCACIO POrmJAI. DE 
NORMES SU8SIO!ÑlleS DE PlANEJAMEHT DE IIAlAGlSI /RfGIILACIO HOflMATIVA DE lA ZONA 
SEGONS OROENACIO ANTERIOR, Subzona 3AI SETEMORE 2019", d aoord amb el documem tienlc 
dollgenclat que COO$la al'expodlerll. 
Es sotmet a lnk>rmll<~ públiCa la prosont modl!lcll<~ puntual del plarte]lrNlllt general p91 IHl 
te<mlnl d•111 mes mo~t ed•clea lnser1ren el OOGC, en el BOP de Ueld.a, en ellaliet eleclrOOic: 
d eclctes de fAjunlamenl l ~~ dlarl Se<¡re Ellermlnl d'inforrnacló públoea ea computa des de la 
darrera pul> leacló obllgat0r1a. 
lltnnl aqueal periode ftiCpediont rD$Illrll a ~6 en les de~ de la Seaetana de 
I'A#Jitamanl ~Mercada!, 1. 25600 I!UQuer), de 9:00 a 14:00 horos 1 tJe d~llll!l adlvondres 
hllblis, p91 tal que qualsei04 persona el pugul etaminM o oblenlr·ne cbr>les 1, si escau, peta que 
presenti les af •loos c¡ue es consideril perllnents. Alxl mateix. es di~ la seva publicadó oo 
eii'OI1al de l'lwparm d'aquestAjunl.lmenL 
Es suspén l'atorgamenl d'aprovaclons, autoouacions lllcéncles urbanbbque$ peta aquelieS frees 
del territxlr1 ob]ecte tlel plane]ament. les noos determln4cloos deis qua's supom una madlflutló 
del r~ urtanlstl<: vlaent. en els SEgllents termes que consl.n al doalmentlécnlc 
Contra el pmml acto no es pol intorposar ("P ~ de riiQirt perqu6 es trar;ta d·un acle de lrilmH 
no(Jialiflcal 
Balaguer, 27 de seternl>re de 2019. 
B Paer en cap, Jordi lgnasl 'lldal Gll6 
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SUCCESSOS TRIBUNALS 

Acusat un venedor de loteria de les 
Borges d'apropiar-se 72.400 euros 

Parapentista ferit a 
Sant Esteve de la Sarga 
1 SANTESTEVEDELASARGA 1 Un pa· 
rapentista va r·esultar ferit 
uhir des prés de t enir un 
accident a la zona del Coll 
d'Ares de Sont Estcve de 
la Sarga. Un helicl>pter del 
Sistema d'Emergcncics Me
diques (SEM) va lraslladar 
a un centre sanitari l' home, 
que va potir una [ractura al 
turmcll. Dilluns t:~mbé hi v:~ 
haver un altre accident de pa· 
rapen! a Ager. 

Un gestor d'un punt de venda de Loteries i Apastes de l'Estat que suposadament es 
va quedar la recaptació d'una setmana 11 Demanen 7 anys de presó per malversació 
M. CABELLO 
1 LLEIDA 1 L'Audi(mcia de Lleida té 
pr·evist jutjar nvui un venedor 
de loterin de les Borgcs Blan· 
ques acusat d'haver-se apropiat 
més de 72.400 euros de la re
cnptlltió corresponent a In sel· 
mona del 19 al 25 de desembre 
del2016, en plena campanya de 
Nndnl. J.A.B.T., u n vei de Bcll· 
lloc d 'Urgell que gestiona va un 
punt de venda de la Lotería Na
cional a la capital de les GM
rigucs, havia d'ingressar !'es
mentada quant itat a l compte 
de Loteries i Apostes de I'Es
tnt. Al no fer-ho, la seua com
panyia d'assegurnnces va abo
nar l'import, que ara reclama a 
l'acusat. A més d'indemnitzar 
la companyia d'assegurances 
amb aquesta quantitat, un total 
de 72.458,32 euros, la Fiscalia 
sol·licita que l'acusnt sigui con
demrmt a 7 anys de presó com 
a suposat autor d'un delicte de 
malversaci6. D'altrn banda, el 
fiscal demann que se li imposi 
una pena de quatre anys de pre
só i una multa de 3.000 euros 
pcr un delicte d'apropiació inde
guda. Segons especifica a l'escrit 
d 'acusació,la Fiscalía considera 
que el vencdor de lotcria no va 
ingressar In recnptnció setmannl 
al compte de !'operador estatal 
de loteries i jocs d'atzar "arnb 
anim d'cnriquiment iHícit", per 
la qual cosa l'acusa d'un delicte 
de m a lversació. 

VIstes d e I'Audl~ncla de Llelda, en el Canyeret. 

AMB ANIM DE LUCRE 

Fiscalia di u que no va 
ingressar els diners a 
Loteries de I'Estat "amb 
anlm d'enriquiment ll·lfcit" 

Una altra su posada estafa 

L'Audicncia tnmbé asseuril 
demll a 1::1 banqueta dos profes· 
sionals de subhastes d' immobles 
acusats d'esta[ar 63.800 euros a 
un matrimoni lloidata que volia 
adquirir una segona residencia a 
la costa. Segons l'acusació, entre 

el mes de gencr de l'any 20U i 
el ju ny del 2013, "cls ncusats, 
posats de mulu acord i amb 
ilni.md'enriquimenl injusl, van 
convencer el matrimoni perquc 
concerlessin la compra d'un ha
b itatge, apro(itantles ofertes 
que les subhastes deis immobles 
embargats o ferien". 

La Fiscalía sol-licita quatre 
anys de presó pera R.B.Q i tam· 
bé una multa de 5.940 euros, 
i pera J.S.G. una pena de dos 
anys i 4 .860 e uros de multa. 
Així mateix, reclama que in
demnitzin el matrimo ni amb 
64.500 euros. 

SUCCESSOS EMERGENCIES 

Ferit greu un operari al ca u re 
des de deu metres a Mollerussa 
Es trobava en una teulada quan va tenir l'accident 
REOACCIÓ 
1 MOLLfRUSSAI Un operari de 33 
anys va resultarfcrit de carne
ter grcu ah.ir a primera hora del 
matí després de precipitar-se 
des d'una altura de deu metres 
en una cooperativa de fruila de 
Mollerussa situada a l correr 
Arbecn. Els serveis d'emcrglm
cin van rebre poc abnns de dos 
quarts de deu del m a ti l'uvís de 
l'accident laboral, les causes del 
qual es desconeixen. 

Fins aliJoc dels fcts van acu
dir dos dotacions deis Bombers 
de la Generalital i dos ambu
lancies del Sistema d'Emcr
gcncies Mediques (SEM), que 
van traslladar el feril a l' hos
pitnl Arnau de Vilnnova. Pel 
que sembla, l'operari, un lre
ballador d' una empresa sub
contractada per pintar la fa~a-

na de l'cdifici, es trobava a la 
teulada quan es va precipitar 
al buit. Els sanitaris li van Ier 
p rimeros cures in situ abans 
que una ambulflncia l'evacués 
a l' hospitallleidata. L'home va 
pntir politraumatismes i el seu 

EVACUAT 

Es tracta d'un t reballador 
d'una empresa 
subcontractada per pintar 
la fa(;ana d'un edifici 

pronbstic era ah ir greu, segons 
va informar el SEM. 

L'any passat van morir nou 
persones a causa d'accidcnts 
laborals a les comarques lleida
tanes, set deis quals a l seulloe 

de treball i dos 111 ilinere. Són 
quatre víctimesrnorlals menys 
que l'any anterior, la qua] cosa 
su poso un descens del30 per 
cenl, segons les dades del mi
nisteri d'Ocupació. Tanmateix, 
el nombre d'accidcnts lnborals 
tota ls (lleus, greus i rnortals) 
va augmentar· un 1,1% l'any 
2018. Enguany, l'úllim acci
dent mortal es va produ ir el 
29 d'agost passat, quan un vef 
de Naves de 55 anys va morir 
mentre fcio tasques de netcja 
a 1 bosc en una masia de Riner, 
a la comarca del Solsones. Pel 
quesembla, l'homc va caure a 
terrn i va sor atropella! per la 
m~quina amb la qual eslava 
desbrossant. Fins allloc es van 
dcspln~ar patrulles deis Mas
sos, dotacions deis Bombers i 
efectius del SEM. 

Ueida registra dos 
causes judicials 
cadadiaper 
suposades estafes 
• Les causes judicia ls per 
estafes s'hnn disparnt l'úJ. 
tim any,ja que el2018els 
jutjats 'lleidatans van rebre 
més de 600 diligencies per 
aquest t ipus de delicte, la 
qua] cosa su posa que van 
registra r ele rnitjana dos 
casos cada día. Com java 
publicar SEGRE, els dc
lictes d'esta[a continucn 
incrementant-se a la pro
vfncin. de Lleido i l'nny 
passat es van registrar un 
30 per cent més de denún
cies per [rau, segons ]'úl
tima memoria de la Fis
calia. D'aquest incremcnt 
es [a ressl> el MiLlisteri 
Públic en el seu informe, 
a l'assenyalar que les cs
tafesja suposen el20 per 
cent deis del ictes contra 
el pat rimoni. D'aquesta 
manera l'any passat e ls 
tribunafs lleidatans van 
dictar un total de setanta 
condemnes per fraus, un 
tretze per cer1L més que el 
2017, i en cinc de les quals 
es van acordar mesures 
de presó. 

Judid per anar a 211 km/h 
a l'autovia a Cervera 
1 CERVERA 1 Els Mossos d'Esqua
dra van denunciar penalment 
dilluns un conductor andorril 
pcr un delictc contra la scgu
retat vi~ria després que fos 
sorpres cireulanta 211 km/h 
pcr l'autovin. A-2 a la Segar
raen direcció a Barcelona. 
Els agents van interceptar el 
vehicle al terme d'lgualada i 
van denunciar el conductor 
per circular a una velocitat 
penalment punible. 

Un 25% menys de 
morts a la carretera 
ilLEIDA 1 Lleida va tancnr sc
tembrc amb un 25 pcr cent 
menys de vfctimes mortals 
d'accidcnt de trilnsit respec
te al maleix període de l'any 
2018. Concretament, un Lo· 
ta l de 25 persones han per· 
dul la vida a les carreteros 
de Lleida, mentre que entre 
el mes de gencr i de setem· 
brc de l'any passat van ser 
33. A nive ll de Catalunya 
s'han registrat 133 morts, 
un 13,6% menys respecte al 
2018, segons el Servei Cata la 
de Transit. 

EMERGENCIES FUITES DE GAS 

lmatge de la zona de l' lncldent poc despro!s de la fuga. 

Desallotjats a Almacenes per una 
perforació en una canonada de gas 
1 ALMACELLES 1 Unes obres a l CM· 

rer Maria Rúbies d'Aimaccllcs 
van provocar una perforació a 
una ca nonada de gas, fet que va 
obligar a desallotjar preventiva
meo! diversos veins. Els Bom
bers van taocar la clau de pas 
poc després de les 09.56 i van 

alertar la companyia perquc 
es res ca rrcc de la rev isió de la 
instaHació. A les 16.05 tnmbé 
es va registrar una [uita de gas 
a l'avinguda de Sucs d'aquesta 
localilat. D'altra banda, es va 
registra r una fa lsa a larma a l 
carrer Vi la Antl>nia de Lleida. 
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PRO POSTES 
TEATRE DE LA LLOTJA 

T dt TN trt l Oagoll Dor m • La T•nd,...a • Oivendr..,4 d'O<I. 21.00h. 26 C- 2H(redJ 

Vcrsió GJI<llana d e l'aclilmadísslma comedia d'Aifredo Sanzol Lo ternura. 

Aulaya • Roy b ar-DM!ndr., 25 d'octubre. 21.00 n 26(- 22 € (<«luid.>) 

Se<Jon muntatge shakesperi~ de la da. sevillana Atalaya, desptés de Rkordo 111. 

lnformodó1 www.tootrtdolollotjo.cat Ttl 973 239 698. 
Entrados: www.t .. trodolallotja.cat. A taquilla (d1rmru. dlme<r .. l dl)ou$.d'11 a tl h; 
dedlliunsa drvendr .. no le<tlu~ det7a 20h; funclons encapsde '"'"'""'1 fe<llu>.de> 
d'1 hora abans] l Oflclna dt Tu~smo d o Llokl• (dilluns odivl!ruh"" 101 t~ 1161t9 h). 

MÚSICA ATENEUS 

Xavier Baró inaugura 
dissabte el cicle de 
cantautors 'Nostrades' 
CANr;ó O'AUTOR 
XAVIE~BARÓ 

Primtrconcert delcid•'Nostr.rdet 
Ci\lluona. O~ bu~. Bar Atentu Carrer Bisb31, 
4S 21.30 h. Gratui\. 

A.S.C. 
1 GUISSONAI Amb dotze discos a 
l'esquena, l'experimenlal can
tautor lleidatil X:wier Baró sera 
l'encan-egat d'inaugurar dissab
te a les 21.30 hores a Guissona 
el nou cicle de can~ó d'autor 
Noslradcs. Es t racia d'una ini
ciativa de la delegació lleidatn
na de la Federa ció d 'Ateneus de 
Cntolunya que té com a objectiu 
crear una xarxa de col·labom
ció entre aquestes enlitats, i fo
mentar els a rtistes locals. Pet· 
tot plegat, la dclegnció Tcrrcs 
de Ponent ha programa! un total 
de quinze actuacions (una per 
cadn utcncu llcidntil) que s'ence
taran aquest dissabte amb Baró 
i s'acabaran el28 de novembre 
amb Lo Pardal Raquera In sala 
Nausica de I'Atcncu Popular de 
Ponen t. 

L'acte destacnt d'aquesl cicle 
tindr1t lloc el di a 19 d'octubre n 
la Societat l'Ateneu de Tarrega, 
on aquest any se celebraril ln 
segonn Trabada General d'Ate
neus de Catalunya amb motiu 
del cenlenari de l'entital de 
l'Urgell. Així, Tarrcga acollira 
aquell din, a p:-trtir de les 19.00 
hores, les actuacions deis cinc 
cnntautors d 'aquestn primera 
cdició: Xavicr Baró, Angel An
dreu, El Fill del Meslre, Merit
xcll Gené i Lo Pat'dal Roquer. 

Xavier Baró. 

ACTE DESTACAT 

Els cinc cantautors actuaran 
el19 d'octubre a Tarrega 
amb motiu de la Trobada 
General d'Ateneus 

Els ateneus part icipanls en 
aquesl nou cicle són e ls de 
Guissona, Tremp, Tiírregn, 
Térme ns, Maials, les Borges 
Blanques, Golmés, Cervera, la 
FuLiola, Vilnllcr, la GranadclJn, 
la Pobla de Segur i els t res de 
Llcida (Funda ció Orfe6 Lleida
ta, Ateneu Popular de Ponenl i 
Cercle de Bolles Arts). 

Va l a destacar que el Nos
l rades recupera l'antic cicle de 
música d'autor Nostrats, que es 
va celebrar per úll ima vegada 
el Nada! del 2012-2013. 

'LaTemporadallelda'. 

AUOITORI ENRIC GRANADOS 
PI.Jor•p Prenafeu . 913 700639. 
www~udllorieovlcgranados cot 

OUOUS. J D'OCTUBRE. 2 ~30 H 

Clnemi tlc Rltdio. 11 euros. 

OMIIDRB, 4 O'OCTUBRE. 20.30 H 
Slmlonla del nou món de Dvorók. 
Ben)~mln S<hm1d, violl2S eurO$. 

TEATRE ESCORXAOOR 
Ueld• . C. Uuls Coml>'fn:fl. 1/n. 973 279 
356. www.teatree$COJXadoJ.com 

28A MOSTRA IYARTS ESCtNIQUES JO· 
SEP FONO LLOSA 'FONO' 
r .. ut.múslu.clrti .u ..... mb27 
comp;myiH partldpan15 de> del8 
d'octubrtfinu ltSdodescmbr<. 
Entr.ades)adlsponib~ • taquilla. 

MÚSICA CONCERT 

TARREGA · TEATRE ATEN EU 
P1•1•d•l C.rme. 97l3107lt 

DISSABTE, S O'OCTUBRE.liClO H 

TEMPORADA DE TEATRE 2019-20. 

'lapilnla'. Comedia familiarwbte el 
Pare Noellnterpretada per Roger Co
ma, Merib<ell Huerta¡, Meritxell yf. 
vo 1 Manel sans 1 dtrlglda per Cristina 
Clemente 1 Marc Angelet. 

Comedia fa miliar, a Tarrega. 

BALAGUER 
T•atre Munidp1L C. Angel Gumcr,\ 1 

24·28. Ttl. 9n 445 252. 
www.balauutf.cat 

PROGI\AMACIÓ PER DETERMINAR 

MUSEU DE L'AIGUA 
Lloldo. lw. Miquel Batllori, 52. 
Tol. 973 211992. 
www mu~guadeUeida.cat 

OISSA81E51 OIUMENGE5, 12.00A 14,00 H 

Submerglu·vos en el Oipósit del 
Pla de i'Aig u a l 
Accés pel carrer Murcia, 1 o. 
Entrada lllure. 

Teatre Municipal de Balaguer. 

Despr~s de deu anys a Nova Yo rk, el pia nista de Falset Lluls Capdevlla torna al Prloratal seu nou disc. 

LAuditori obre el curs amb el 
pianista del Priorat Lluís Capdevila 
Després del debut 'novaiorques', presenta els temes d'un nou disc 

PIANO 
LLUIS CAPDEVILA 

Clncmoror Rodro 

Lltlda. Audltorl Enrie Gro nodos. DiJou>. l 
d'octubro. 20.30k.Prw:11 f /9( 

lllEIDAI El pian ista Lluís Cap
dcvila (Fa lsel, Priorat, 1981) 
eslrenal'1t dema dijous la no
va lemporada de concerts de 
I'Au ditori Enrie Granados 
presento nt els temes del se u 
nou treball discogriific, Cme
matic Radio. Capdevila tor
nan Lleida dos anys després 
d'interpretar les canc;ons del 
seu album de debut, Diáspom, 

fruit de la seun estada de deu 
anys a Nova York "Aquell disc 
transmelia l'energia d'una gran 
urbs com Nova York, nquest en 
canvi és més int im, més rne
lodic", va explicar el pianista 
a SEGRE. " De fet, la música 
reflccteix més e ls paisolges 
del Pr ioral", va afegir aquesl 
artista que, després de llicen
cia r-se en D ret a Barcelona - i 
nmb master indos n Suecia- , 
va decidi r provar !'aventura 
musical, la p:~ssió de la seua vi
da, lrasllndant·sc :1 la capital 
deis gratacels. "És evidentla 
influencia del jazz en la meua 

música, encara que en aquesl 
nou treball es nota més el meu 
estil personal", va assenyalar 
el pianista, que en els úllims 
tcmps ha lom at n la seua tcrra 
nata l, immers en un singular 
projecte musical lligat a l'eno
logia i als ccllers del Priora!. 

D'altra banda, la nova tem
porada de l'Auditori de Lleida 
seguíril divcndres amb l'actu
ació de l'Orqucstra Simfon i
ca del Vnlli'ls (20.30, 25/20 €). 
L'OSV, dirigida per Víclor Pa
blo Pércz, oferirii un progrnmn 
en el qual destacara la Simfo
nia del Nou M611 de Dvorák. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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