14 COMARQUES
Ager reparteix
25 tones de
sal pe evitar
els accidents
amb el gel
Davant del temporal de neu
i de fred de fa una setmana,
L'Ajuntament d'Ager ha preparat aquests dies un operatiu
municipal que ha indos el repartiment pels carrers del municipi d'unes 25 tones de sal
per evitar la formació de gel,
una tasca que es continua fent
diariament. L'alcaldessa d'Ager,
Mireia Burgués, va agrair en
nom del consistori "la predisposició i implicació deis treballadors de la brigada i deis
tractoristes que des de primera
hora es van posar a disposició
del municipi".

La Diputació alerta
que 4 carreteres
locals continuen
amb plaques de gel
El fred va fer que en algunes carreteres de la xarxa viaria local
encara es mantinguessin plaques de gel, el que feia perillosa la circulació: I'LP-7013 entre
la Pobia de Cervales i la C-242;
I' L-913 entre Vilanova de Meia
i el Camí de Llimiana; I'LV-5134
entre Noves de 5egre i Espaén i
I' L-911 entre el coll de Comiols
i Sant Salvador de Toló.
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Educació frena l'inici de
l'Esport Blanc Escolar que
havia d'arrencar el dimarts
La secretaria general de I'Esport, pero, di u queja
tenia un acord perdura terme aquest programa
El Oepartament d'Educacló
va Informar ah ir que
les sortldes escolars
fora del munlclpl estan
11
restrlngldes" ara per ara,
11
flns a una nova resolucló
que en contempllles
condlclons".
Barcelona
ACN
Aixo afectaría el desenvolupament del programa Esport Blanc
Escolar, que segons la secretaria
general de I'Esport ha d'arrencar el proxim dimarts després
d'haver-ho acordat, van dir, amb
aquesta conselleria. De fet, des
de l'area d'Esports del Govern
ja se n'havia informat d'aquesta decisió als diversos Consells
Esportius, els quals gestionen
aquesta activitat. Des d'Educació
asseguren que estan treballant
amb Salut "per valorar la possibilitat d'autoritzar" aquest tipus de
sortides "en el moment que les
condicions del Covid-19 ho per-

FOTO: A. Lljarc:lo / Alumnes practicant esquí nordic a l'estació d'Aransa
metin". En un comunicat d'Educació enviat a les escoles, el departament ha volgut desmentir les
informacions que apuntaven que
aquest divendres es farien arribar
"noves instruccions" sobre activitats que impliquen mobilitat tora
del municipi. A més, han afegit

que !'actual confinament té com
a objectiu restringir els despla~a
ments i que la seva intenció és
que, quan en un futur s'autoritzin
les sortides curriculars en horari
lectiu, aquestes no impliquin pernoctació i es garanteixin els grups
estables de convivencia.

Segons les dades facilitades
des de la secretaria general de
I'Esport, enguany tenien previst participar en el programa
d'Esport Blanc Escolar un total
de 1.936 alumnes de 49 centres
educatius de nou comarques pirinenques. Així, 455 són de nou
centres del Ripolles, 318 més de
vuit escoles de I'Ait Urgell, 227 de
set centres de Cerdanya, 226 de
quatre escoles del Pallars Jussa,
uns altres 187 corresponen a
vuit centres del Bergueda, 153 a
quatre escoles del Solsones, 146
a quatre escoles de la Val d'Aran,
139 a tres centres del Pallars Sobira i els darrers 85 a dues escoles
de !:Alta Ribagor~a. La xifra global
és inferior a la de 2020, quan hi
van prendre part 2.688 alumnes,
donat que algunes escoles han
decidit no participar en el programa aquest curs. L'objectiu del
programa és impulsar la iniciacíó i
el coneixement deis esports d'hivern i ensenyar a respectar, gaudir, conviure i coneixer l'entorn.

La DOP Les Gat:rigues creu que
pot perdre un 20% de la collita

FOTO: FAVT 1Estat de la rampa del carrer La Plana de la ciutat

Queixes a Tórrega perqué
n-o treuen la neU del correr
La Federació d'Associacions de
Ve'ins de Timega va emetre una
queixa perque l'ajuntament encara no ha netejat de neu bona part deis carrers de la ciutat

després d'una setmana des de
les nevades. Consideren que en
l'estat actual obliga als jubilats o
usuaris de cadires de rodes a no
poder sortir de casa.

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues s'ha vist
greument afectada pel temporal
de neu del cap de setmana passat i les baixes temperatures que
s'han registrat posteriorment. Estima que perdra entre un 15 i un
20% de la collita d'enguany, que
encara quedava per recoHectar,
i preveu també una afectació important en les collites deis tres
próxims anys. Moltes oliveres
s'han vist malmeses a causa de la
neu acumulada i han patit el trencament de branques, fet que en
alguns casos implicara que s'hauran de tallar des del soc. A més,
els danys s'han vist agreujats pel
descens de temperatures. Des de
la DOP lleidatana fan una crida a
la ciutadania a consumir oli verge
extra de les denominacions d'ori-

FOTO: DOP Les Garrlgues / lmatge d'oliveres malmeses per la nevada
gen catalanes. Segons la Federació de Cooperatives Agraries de
Catalunya (FCAC) les nevades han
afectat unes 35.000 hectarees de

conreus d'olivera a tot Catalunya
i les denominacions d'origen protegides Les Garrigues, Siurana i
Terra Alta són les més afectades.
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FOTO: Generelltat 1 El conseller es va reunir amb diversos alcaldes

El conseller d'Empresa visita
el Pallars Jussó i el Sobiró
FOTO: Marta Uuvlch (ACN) 1 La formació va reclamar la municipalització de les hidroelectriques

---- - - - -- -

--- - - ------ -

La CUP diu que Endesa
vol tallar la llum a 200
famnies de la Vall Fosca
La formació assegura que !'empresa
explota centrals incomplint la llei
La Torre de Capdella
ACN

que va comptar amb la participació de Dolors Sabater, candidata
de la CUP-G. El cap de llista a la
demarcació de Lleida, Pau Juvilla,
va posar de manifest que hi ha
moltes centrals hidroelectriques
que es continuen explotant amb
les seves concessions exhaurides
i amb la connivencia del Govern.
Josep Plasencia, regidor de
la CUP a I'Ajuntament de la Torre de Capdella va recordar que
al cap de quatre anys, la historia
es repeteix i ve'ins de la Vall Fosca passen l'hivern sota l'amenar;:a

de talls de llum de la companyia
perque el conflicte amb la facturació del preu de la llum "segueix
obert".
Plasencia va explicar que a Endesa li torna a caducar el dret a
reclamar la devolució a Hisenda i,
per aixo ha comenr;:at "a coaccionar" a les beneficiaries del Contracte de 1927, que paguen el
seu consum segons el qual hi ha
establert en aquest contracte i no
el que els reclama de forma irregular !'empresa a través del preu
de I'IVA, va assenyalar.

El consultori de Salardú
retorna a 1' activitat
després d'unareforma

ha tingut un cost de 60.000 euros.
D'altra banda, el consistori, també ha optat per insonoritzar tot el
local ja que anteriorment s'escoltaven els sorolls que provenien
del propi ajuntament o del trafic
deis vehicles que creuaven el carrer en aquell moment. L'alcalde
de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela,
destaca que "necessitavem que
el consultori de Salardú es convertís en un espai sanitari digne
per als nostres ve'lns i amb aquesta remodelació ho hem aconseguit". Així mateix, concreta que
"tots els materials amb que s'ha
dissenyat aquest nou espai són
els que recomanen els protocols".

La CUP va denunciar ahir les
"amenaces" de talls de llum
d'Endesa a 200 famílies de la Va11 Fosca (Pallars Jussa) perque el
conflicte amb la facturació del
preu de la llum "segueix obert". A
aquesta denúncia, s'hi suma el fet
que, la mateixa empresa, segueix
explotant centrals hidroelectriques amb les concessions exhaurides, incomplint la llei, segons ha
assenyalat la formació, Des de la
central de Capdella, en un acte

El consultori sanitari de Salardú
s' ha tornat a posar en funcmnament després de mesos de treba11 i actuacions en la reforma integral de la seva estructura interna.
Aquests ómvis s'han dut a terme perque les instaJ.Iacions es
trobaven en mal estat i no eren
funcionals per a l'atenció als pa-

cients ni el desenvolupament de
les funcions del personal sanitari.
En aquest sentit, s'ha optat per
ampliar l'espai del consultori de
la infermera, s'ha adaptat el bany
pera persones amb discapacitat,
s'han reconstru'it les parets i canviat el terra, els mobles i la iJ.Iuminació d'aquest entorn. L'actuació

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa va
fer ahir una visita institucional
al Pallars Jussa i al Pallars Sobira. Tremosa va insistir que "el

Govern intenta combinar restriccions de mobilitat amb un
fil d'activitat económica; tenim
sectors economics al 'UCI que
he m de mantenir vius".

ERC considera
urgent que es
desplegui el
pla de Rodalies

L'Oficina }ove del
Solsones presenta
nova pagina web

Esquerra Republicana considera que és una prioritat urgent per a la demarcació de
Lleida desplegar el pla de Rodalies de la zona i es compromet a fer les gestions oportunes davant i a exigir al govern
de l'estat que tiri endavant i
volen que Lleida deixi enrere
el deficit en infraestructures.

L'Oficina Jove del Solsones va
presentar la seva nova pagi na
web, que sera més interactiva i
afegira més serveis als queja estaven disponibles i que permetra accedir als recursos que hi ha
l'abast en materies d'educació,
ocupació, salut, oci, participació,
mobilitat, habitatge i esports. Al
web hi ha tota la informació de
cadascun deis ambits d'actuació
de !'Oficina Jove.

El PdeCAT obre a la resta de partits el
seu manifest #DefensemloNostre
La formació vol aconseguir un moviment de defensa de la pagesia
del territori. Marc Solsona afirma que cal apostar decididament per
la competitivitat d'un sector que és estrategic peral país i que des de
Lleida, I'Ait Pirineu i I'Aran "hem de prendre les nostres propies decisions, i no des de Barcelona".

FOTO: Aj. Naut Aran 1La remodelació ha tingut un cost de 60.000 euros
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La escritora Maria BarbaL
nueva académica de las
Bones Lletres de Barcelona
La Reial Academia de Sones Lletres de Barcelona ha elegido, en
su última sesión plenaria, como
nuevos académicos a la escritora leridana Maria Barba!; a la
presidenta de la Academia de
Cinema Catala, lsona Passola;
al director teatral y director artístico del TNC, Xavier Albertí, y
al presidente del Grup 62, Josep
Ramoneda.
Fundada en 1799 como Academia deis Desconfiats, la Reia l
Academia de Bones Lletres de

Barcelona es "una institución
clave" del humanismo catalán y
una de las entidades culturales
españolas más antigua, anterior
en 13 años a la RAE. Con sede en
el histórico Palau Requesens, en
la calle Bisbe Ca~;ador, está presidida actualmente por el historiador Borja de Riquer.
Maria Barba! es de Tremp si
bien vive en Barcelona desde
los 60. 'Pedra de tartera' fue su
primera novela y su trayectoria
le ha dado la Creu de Sant Jordi.

FOTO: Oriol Cárceles 1 Renaldo & Clara en su actuación en las Festes de Maig de Lleida de 2017
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CRITICA CINEMA

'Tórrega Sona/ cuenta·
con los conciertos de
L
tres proyectos de Lleida

Marcel-lí Borrell 1opinio@lamanyana.cat

Feliu Ventura abrirá el ciclo el día 23
El cantautor Fellu Ventura abrirá el dra 23 el ciclo 'llrrega
Sona 2021' que también presentará conciertos de los
leridanos Renaldo & Clara, Maria Ribera y carolina Blavla.
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
El cantautor valenciano Feliu Ventura será el encargado de abrir el
día 23 la nueva edición dei'Tarrega Sona' con el cancionero de su
último álbum, 'Convocatoria'. El
ciclo reúne siete propuestas de
las que tres corresponden a proyectos de Lleida.
La música clásica· de la leridana
Maria Ribera tendrá protagonismo el 14 de marzo con un con-

cierto pedagógico en . homenaje
al maestro leridano Emili Pujol.
La guitarrista de Guissona publicó en 2018 un disco de tributo al
gran músico y también le dedicó
su tesis doctoral galardonada con
el premio Sant Jordi 2019.
El grupo Renaldo & Clara, liderado por la cantante leridana
Clara Viñals descargará en vivo
las canciones de su nuevo álbum,
'L'amor fa calor', el día 10 de abril.
Este trabajo significa un paso más

Los Premios Forqué serán
retransmitidos en directo
esta noche por La 1 de TVE
Pese a la compleja situación ac- tual, con la ola de frío dando sus
últimos coletazos y la tercera ola
de covid en pleno auge, los Forqué abren hoy la temporada de...
premios de cine con una gala en
el Palacio IFEMA, en Madrid, que
tendrá aforo restringido y las medidas sanitarias protocolarias.
'La boda de Rosa', dirigida por
lcíar Bollaín; 'Las niñas', de Pilar
Palomero; 'Adú', de Salvador Cal-

Pablo Alborán
y Pablo López
actuarán
vo y 'Akelarre', de Pablo Agüero,
son las finalistas a mejor película
en la 26 edición de estos galardones anuales.

adelante en la evolución de este
proyecto musical de éxito.
El jazz y los fados serán protagonistas el17 de abril con Txema
Riera Quartet estrenando su disco 'AIIegoria' y con la cantante fadista leridana Carolina Blavia, ex
líder del grupo EnFado, con su actual espectáculo de homenaje al
centenario del nacimiento de la
artista lusa Amália Rodrigues.
La programación también contará con el soul de Koko-Jean y
Dani Nel-lo, el 6 de febrero; el
rock de Pau Riba & De Mortimers,
el 28 de febrero, y un espectáculo
musical infantil, el 28 de marzo.

Este año, además, el palmarés se abre por primera vez a la
ficción televisiva. Las finalistas a
mejor serie son 'Antidisturbios',
de Rodrigo Sorogoyen e Isabel
Peña; 'Patria', de Aitor Gabilondo; 'Veneno', de Javier Ambrossi
y Javier Calvo; y 'La casa de papel',
de Álex Pina. Fernando Colomo y
Beatriz de la Gándara recibirán,
por su faceta de productores, la
Medalla de Oro, que se entrega
exaequo por primera vez.
Miguel Ángel Muñoz y Aitana
Sánchez-Gijón serán los presentadores de la gala que será emitida por La 1 de TVE (22.00 horas)
y contará con las actuaciones de
Pablo Albarán y Pablo López.

Passejant mademolselle Anne

a historia. París, avui. Guillauel sap qüestionar. En les anades i
me, pare divorciat i afillat, treles vingudes professionals i perballa de xofer Uber, un bon
sona ls de la 'mademoiselle' i el
dia ha de fer un viatge amb An - 'chauffeur', la comedia s'entreté
ne Walberg, estirada perfumista
perfilant les mancances de l'una
que el tracta a baqueta, pero ell
i l'altre. Entre traumes íntims i sose li planta, situació que donara
cials, 'Perfumes' circula en una
peu a altres col·laboracions ...
'road movie' de mirades, silencis,
Les formes. És practica habitual
efluvis, gestua litats, temences i
que el cinema nord-america es
dialegs (tecnics) connoten un trafaci amb films francesos i els du- jecte a dos, tan existencial com
gui al seu terreny. En comptainiciatic. De Id distancia social a
- l'enteniment cordes vegades el
trajecte és in dial. Així, entre el
vers. Amb 'Perpunt de sortida i
'Perfumes'
fumes' (Les perel de !'arribada, la
Director:
fums) m' atrecomedia no evita
veixo a dir que el
punts morts. Els
Grégory Magne.
cineasta frances
propis
d'un relat
lnterprets:
Grégory Magque,
en
rea litat,
Emmanuelle
ne (Bourli.Pgen
só
n
dos.
Per
Devos, Grégory
ne, 44 anys) s'ha
un
costat
la
meMonte!, Gustave
fet amb aquella
lodramatica maKervem, Zelie
memorable 'Palastruga n~a famiRixhom, William
seando a Miss
liar de Guillaume,
Sciortino.
Daisy' de 1989.
i per l'altre, la fuFran<;a,
2020.
Només que, ara
lletonesca anos100'. Screenbox
i aquí, la geniümía (perdua d'olLleida.
da avía Daisy és
facte) social d'Anla solitaria senne Walberg. Com
yoreta Walberg,
acostuma, I'Emuna petulant perfumista que desmanuelle Devos esta divina, pero
til·la fragancia d'arrogancia asoaquí és distant diva, prou replicacial. Pel que toca al xofer, el so- da per un Grégory Montel, escufert negre Hoke és ara atribolat
der sorrut
paras Guillaume, que malda per
El fons. Qui ajuda, s'ajuda.
atendre com calla seva filia petiLa imatge. Ella, solitaria, en el
ta. Ambdues pel·lícules han optat
pub nocturn i l'endema perd uper bastir una comedia sentimen- da al llit
tal, on l'enemistat entre dona i La frase. "La gente es más que
home acaba en just el contrari.
olor", que etziba Gu illaume a
Magne, a més, farceix la relació
I'Anne. L'hu manisme és germalaboral entre la mestressa i el tre- nor, pero la gent fa pudor.
ballador amb l'esnob perfum de La recomanació. Fidels a la comela diferencia de classe, alhora que
dia fra ncesa, i devots de la Devos.
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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar. envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su pt,~blicación . Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

VlDA SOClAL

Acord de la Fecoll amb Caragols Almacelles
L'empresa Caragols Almacelles i la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) han
formalitzat la renovació de l'acord de col·laboració entre ambdues parts per un període de tres anys.

El ciclisme al Pallars Jussa
rArxiu Comarcal del Pallars Jussa va acollir la presentació delllibre
'El ciclisme a la comarca del Pallars Jussa. Una cronica a cop de
pedal~ escrit per Pablo Martínez i que repassa la historia d'aquest
esport a la comarca des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.

--Joan Bosch lliura un retrat al Bisbe
El dibuixant i dissenyador lleidata Joan Bosch, autor del cartell de la festa de Sant Antoni Abat i dels
Tres Tombs va lliurar al bisbe de Lleida Salvador Giménez un retrat dibuixat per ell mateix.

Antoni Mor celebra
su 'kumpletakos' feliz
'serratejant' en familia

Tom Jones publica~;a nou disc als 80 anys
El músic Tom Jones publicara un nou disc el proper 23 d'abril que portara el títol de 'Surrounded by
Time~ en que reinventa un conjunt de can~ons "d'importancia personal".

Este músico leridano de largo recorrido está de enhorabuena
porque hoy celebra su 'kumpletakos' feliz 'Serratejant' en
familia ya que los conciertos están siendo muy maltratados. En
sus años mozos se dio a conocer como baterista de los Balash
pero en los últimos años ha enfilado su carrera como solista
hasta desembocar en el trío D'Aprop que ahora se encuentra a
la espera de que vuelvan a dar luz verde a las actuacion en vivo.
Por muchos más siempre en la brecha. Larga vida... Oh yeah!

