17033

Segre
Dissabte, 16 de gener del 2021

comarques
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Impulsen el reg al voltant
de Rialb amb panells solars.

www.segre.com/comarques

p.
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Aran avala que l’autovia A-14
arribi només fins a Benavarri.
p.
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ensenyament conseqüències de la pandèmia

Esports autoritza iniciar el programa d’esquí
escolar i Educació ho rebutja per la Covid

Inicialment es va comunicar a les escoles que podien començar les sortides a partir de dimarts que ve
|| El departament de Josep Bargalló prioritza el confinament municipal i descarta la mobilitat
tot nòrdic

redacció/acn

❘ lleida ❘ La secretaria general de
l’Esport (que depèn de Presidència de la Generalitat) va anunciar ahir a les escoles que tot està
disposat per iniciar dimarts una
nova edició de l’Esport Blanc
Escolar, el programa de sortides
d’alumnes d’educació Infantil
i Primària a estacions del Pirineu per familiaritzar-se amb
l’esquí. També ho van anunciar
al llarg del la jornada entitats
com Tot Nòrdic, que engloba
els complexos d’esquí nòrdic; i
l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Lleida (Actell). Tanmateix, la conselleria
d’Educació, que dirigeix Josep
Bargalló, va rebutjar hores després de ple les sortides perquè
contravenen el confinament
municipal a causa de la pandèmia en la majoria dels casos. En
un comunicat, el departament
va desmentir que hagués informat ahir els centres que podien
dur a terme les sortides, tal com
s’havia suposat inicialment.

“Autoritzar sortides”
Educació i Salut valoren per
ara la possibilitat d’“autoritzar,
en el moment en què les condicions de la Covid-19 ho permetin, sortides i altres activitats
curriculars en horari lectiu,
fora del centre sempre que no
impliquin pernoctació i es garanteixin els grups estables de
convivència”. El confinament
municipal va començar el 7 de
gener i s’ha prorrogat fins al
dia 24. Les estacions d’esquí es
mantenen obertes encara que

Imatge d’arxiu d’una de les sessions d’esquí per a alumnes del Pirineu.

amb poca activitat. Baqueira
va tancar dilluns dos dels seus
tres sectors i, entre les de nòrdic,
Lles i Aransa han tancat a causa
de les successives restriccions de
mobilitat. Fonts de la secretaria
general d’Esports van explicar
que consideren que l’Esport
Blanc Escolar podria desenvolupar-se malgrat el confinament
municipal, al tractar-se d’una
activitat lectiva que s’emmarca
entre els supòsits que permeten
desplaçar-se més enllà dels límits de cada municipi.

Més de 1.500 alumnes del Pirineu
segueixen el programa d’esquí
n L’actual és el vuitè any en
què s’imparteix l’esquí com
a assignatura en alguns cursos de Primària. Des del 2019
el segueixen totes les escoles
públiques i concertades del
Pirineu. El curs passat, un total de 1.568 alumnes de tercer i quart de Primària de 32
escoles del Pirineu de Lleida

van participar en les sessions
d’esquí, més d’un centenar
més que el curs anterior. Els
escolars reben vuit sessions
d’esquí: tres d’alpí, tres de nòrdic i dos de surf. El conseller
d’Empresa, Ramon Tremosa,
es va mostrar aquest dijous favorable a facilitar el programa
d’esquí escolar.

Les estacions
de nòrdic
carreguen contra
el Govern pel veto
n El president de la Mancomunitat de Municipis
per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic i alcalde de
la Seu, Jordi Fàbrega, va
criticar ahir la decisió del
departament d’Educació
i va assegurar que “no té
cap sentit ni es fonamenta
en cap criteri epidemiològic”. Els alumnes pertanyen a un mateix grup
bombolla i estaran sempre
més segurs a l’aire lliure i
practicant esport que en
una aula tancats, és molt
trist, va insistir. Al seu
entendre, l’esquí nòrdic
és un dels esports més segurs, sense remuntadors
ni aglomeracions i, amb
el confinament municipal,
la presència d’aficionats a
l’esquí és mínima.

Perjudici a les estacions
Fàbrega va lamentar
que la decisió “perjudica
de ple les estacions d’esquí nòrdic, que veuen en
el programa un fil d’activitat per mantenir-se
obertes”. “Les estacions
donen vida a petites valls
del Pirineu. Si no hi ha activitat les valls, moren”,
va assegurar.

temporal onada de fred

Gel i neu compliquen encara el trànsit
i el vent impedeix obrir pistes d’esquí
r. r. / redacció

❘ lleida ❘ Gel i neu complicaven
encara ahir la circulació en diverses carreteres de les comarques de Lleida. Nevades a la
Val d’Aran i el Pallars Sobirà
van obligar a utilitzar cadenes
al port de la Bonaigua, mentre
que persistien plaques de gel al
coll de Comiols (L-911) i vies de
Noves de Segre (LV-5134), Vilanova de Meià (L-913) i la Pobla
de Cérvoles (LP-7013). Per la
seua part, la firma CHM va dir

que ha destinat disset operaris
i tècnics al manteniment de noranta quilòmetres de carreteres
estatals a Lleida, entre l’N-230,
l’Eix Pirinenc i el port del Portilhòn. Els problemes a la xarxa
viària van obligar a cancel·lar
dos línies de transport escolar al
Pallars Jussà, amb deu alumnes.
Així mateix, forts vents de
fins a cent quilòmetres per hora van impedir obrir Boí Taüll i
part de Port Ainé i Espot Esquí.
Al pla, alguns ajuntaments con-

tinuaven demanant voluntaris
per retirar neu i escampar sal
als carrers. A Tàrrega, la Federació d’Associacions de Veïns va
reclamar a l’ajuntament retirar
neu en rampes “que dificulta o
impedeix circular a persones
amb mobilitat reduïda i cadira
de rodes”.
Per la seua part, el consistori
d’Àger va escampar 25 tones de
sal per “combatre les gelades i
garantir la seguretat” dels habitants del municipi.

Vídeo sobre formatges a la fira online de la Seu d’Urgell
❘ la Seu d’Urgell ❘ El web de la fira online de Sant Ermengol de
la Seu d’Urgell, firasantermengol.cat, va incorporar ahir un
vídeo a la secció de formatges d’autor. El primer dels tres que
formaran aquest espai sobre productors de formatge del Pirineu.

Demanen nous ajuts per al comerç del Segrià
❘ lleida ❘ El grup d’En Comú Poden a Lleida ha sol·licitat nous
ajuts per a comerços i serveis del Segrià afectats pel confinament
de l’estiu, la qual cosa permetria esgotar els ajuts de la primera
convocatòria, de 3,9 milions.

Tremosa insisteix en l’activitat malgrat les restriccions
❘ lleida ❘ El conseller d’Empresa, Ramon Tremosa, va insistir
ahir en una visita al Jussà a combinar les restriccions amb el
manteniment d’un “fil d’activitat” econòmica per mantenir vius
sectors que “ara estan a l’UCI” (vegeu SEGRE d’ahir).
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Cercle
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

Participa-hi i guanya: El teu temps, l’hivern

Fax: 973 246 031

cercle@segre.com

www. segre.com

Aniversari

Boira, fred i neu... ha arribat l’hivern!
Envia’ns fotos sobre l’hivern a cercle@segre.
com o puja-les al web (fins al 13 de març) i
entraràs al sorteig d’un cap de setmana per
a dos persones a l’Hotel Estanys Blaus de
Tavascan.
Bases i imatges a segre.com/cercle
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El nom del guanyador es publicarà el
dimarts 17 de març.

Amb la col·laboració de
l’Hotel Estanys Blaus

Nevades al Solsonès. “Així de preciós ha quedat l’arbre del nostre jardí, a la localitat de Sant Climent
de Pinell”, diuen a l’uníson Magda Bach i Jaume Vendrell.

Per molts anys, amb una mica de retard, pare! De part de la filla, el fill i
la teua dona. T’estimem moltíssim. Que passis avui també un bon dia.

Una blanca plaça de les Magnòlies. “La neu li queda bé a aquesta plaça del barri lleidatà de Balàfia”,
diu Joan Miquel Barrios, que desitja que es compleixi la dita “any gelat, any de blat”.

Any de neu. “A Tremp, a 10 de gener del 2021, continua nevant”, ens informaven Mario Aguilar i Ana,
que aquest hivern ja han vist tres grans nevades a la capital del Pallars Jussà.
Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

Companys d’aficions. “Dedicada al meu company de fotografia, Jaume
Roca, immortalitzat en plena nevada”, explica Jaume Carbonell.
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música programació

El ‘Tàrrega Sona’ 2021, amb
vuit concerts fins a l’abril

El cantautor valencià Feliu Ventura obrirà el cicle el dia 23 ||
Pau Riba, Renaldo & Clara i Carolina Blàvia, altres propostes

❘ tàrrega ❘ El cantautor valencià
Feliu Ventura obrirà el proper
23 de gener (20.00 h, 5 euros)
una nova edició del cicle de
concerts Tàrrega Sona, impulsat per la regidoria de Cultura
de la capital de l’Urgell, amb el
qual s’iniciarà un programa en
què fins al mes d’abril confluiran concerts de cançó d’autor,
pop-rock, soul, jazz, fado i clàssica. L’ajuntament va expressar
en un comunicat que “Tàrrega
ofereix així una vegada més
el seu suport a la cultura, sector severament colpejat per la
pandèmia”. Ventura actuarà
al Teatre Ateneu (seu de tots
els concerts), on presentarà les
cançons del seu últim treball,
Convocatòria. Aquest recital
s’havia de celebrar el mes de
novembre passat en el marc
del Correllengua, però es va
ajornar pel coronavirus.
El Tàrrega Sona seguirà el 6
de febrer (20.00, 10 €) amb el
grup de solul Koko-Jean & The
Tonics, també amb els temes
del seu nou disc, Please, Mr.
Milton, en una actuació en la
qual comptaran també com a
artista convidat amb el prestigiós saxofonista Dani Nel·lo.
La vetllada es completarà amb
l’actuació del duo de Tàrrega
A-Rítmiks, integrat pel ballarí
de claqué Jofre Costa i el percussionista Gerard Muntané.
El rock i la cançó d’autor
seran protagonistes el 28 de
febrer (19.00, 10 euros) amb
tot un clàssic, Pau Riba & De
Mortimers. La programació
seguirà el 14 de març (19.00,
5 euros) amb la guitarrista de

gèneres musicals

El cicle musical ha
programat propostes de
pop, rock, cançó d’autor,
jazz, clàssica i fado
Guissona Maria Ribera Gibal,
que presentarà un concert pedagògic en homenatge al mestre lleidatà Emili Pujol. El 2018
va publicar un disc de tribut al
prestigiós músic de la Granadella, al qual també va dedicar la
tesi doctoral, guardonada amb
un premi Sant Jordi 2019 de
l’Institut d’Estudis Catalans.

Públic familiar
El públic familiar tindrà un
espai al cartell del Tàrrega
Sona el 28 de març amb un

doble concert (17.00 i 18.30, 5
euros) de la Cia. Pels Més Menuts, una formació que adapta
per als més petits fragments
de musicals populars com El
rei Lleó, Mar i cel o West Side
Story. El 10 d’abril (20.00, 10
euros) serà el torn de la banda
lleidatana de pop Renaldo &
Clara, liderada per la cantant
Clara Viñals, també amb nou
àlbum, L’amor fa calor.
Finalment, el cicle Tàrrega Sona 2021 conclourà el 17
d’abril (20.00, 10 euros) amb el
jazz de Txema Riera Quartet i
les cançons de fado de la lleidatana Carolina Blàvia.
Les entrades (amb localitats
a cinc euros per a menors de
divuit anys) poden adquirir-se
a la pàgina web culturatarrega.cat i a La Botiga del Museu
Comarcal.

música artistes

Doble ‘bolo’ d’Ara
Malikian el 20 de febrer
a la Llotja de Lleida
❘ lleida ❘ Lleida reviurà el proper 20 de febrer la febre pel
violinista d’origen libanès
Ara Malikian, que oferirà
dos concerts (17.00 i 20.00,
42 a 47 €) en el marc de la
seua nova gira estatal Le Petit Garage, acompanyat al
piano per Ivan Melon Lewis.
Serà la seua setena visita a
Lleida en vuit anys, des del
2014, quan va omplir l’Auditori Enric Granados, èxit que
va repetir en cada següent
actuació. En aquesta ocasió,
l’escenari serà el Teatre de
la Llotja i ahir, tot just unes
hores després d’anunciar-se
el concert, ja s’havien venut
gairebé la meitat d’entrades.

Ara Malikian.

D’altra banda, Justo Molinero va anunciar la cancel·lació
definitiva de la gira per Catalunya amb La tercera juventud, prevista a la Llotja el 24
d’abril, “fins que la situació
es normalitzi”.

Maria Barbal, nova acadèmica de Bones Lletres
❘ barcelona ❘ La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
va elegir a l’última sessió plenària com a nous acadèmics l’escriptora de Tremp Maria Barbal; el president del Grup 62, el
filòsof i escriptor de Cervera Josep Ramoneda; la presidenta
de l’Acadèmia del Cinema, Isona Passola, i el dramaturg i
director artístic del TNC, Xavier Albertí.

Almacelles prorroga la mostra d’escultura urbana
❘ almacelles ❘ El Museu d’Arquitectura i Urbanisme Mas Dordal
d’Almacelles ha prorrogat fins a mitjans de març l’exposició Alma 2020 d’escultura urbana. La mostra, inaugurada
al setembre, exhibeix obres d’una quinzena d’autors, entre
ells Eduardo Chillida Belzunce.

Premis Forqué, la primera gran cita avui del cine
❘ madrid ❘ Els Premis Forqué obriran avui a Madrid la temporada de guardons cinematogràfics a Espanya. Entre les
finalistes a millor pel·lícula, La boda de Rosa i Las niñas.
Les nominacions als Goya es revelaran dilluns.

críticademúsica

Senzillament deliciosa

S
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Feliu Ventura presentarà l’últim disc, ‘Convocatòria’.

Javier de castro

abíem que Gemma Humet,
un dels grans valors femenins de l’última generació
de la cançó d’autor de Catalunya, va abandonar la seua molt
prometedora carrera com a pianista clàssica, i va optar per la
seua autèntica passió: interpretar professionalment composicions pròpies. La veritat és que
no li ha anat gens malament, a
la cantant de Terrassa, ja que
en aquests gairebé deu anys
de trajectòria ha editat tres àlbums molt meritoris –Si canto
enrere (2015), Encara (2017) i
Màtria (2020)–, havent millorat progressivament totes les
seues prestacions fins a convertir-se en el que és ara mateix,
un puntal més que consolidat
de la nostra música, compromesa socialment i políticament

guia

CULTURA/ESPECTACLES

i, per fortuna, amb un més que
esplendorós futur pròxim al davant. El cas és que, fins a la data, és a dir d’acord amb les seues
tres o quatre anteriors visites a
Lleida per actuar, mai no havíem tingut ocasió d’admirar en
viu les seues envejables aptituds
com a teclista i sempre l’havíem escoltat acompanyada de
banda. En aquesta ocasió, amb
l’únic suport del contrabaixista Pau Lligadas, que també va
afegir harmonies vocals, Humet va cantar gairebé sencer
el seu repertori vespertí asseguda davant un piano de cua,
evidenciant aquesta formació
pianística superba que ostenta i
que hauria de mostrar-nos molt
més sovint. L’espectacle va ser
senzillament deliciós, combinant temes del seu últim disc,

j.c.

trufats d’alguns de més antics i,
entre uns i d’altres, breus liaisons en què ens va anar explicant el perquè de les coses del
seu bagatge musical. Des de les
seues aventures i fruits comuns
amb altres companys de professió fins a la seua jove i desitjada
maternitat, passant per records
familiars molt íntims i, de vegades, dolorosos i aquest ferm
posicionament personal davant
l’entorn que defensa per tots els
mitjans amb decisió i encomiable enteresa. Meravellosa.

cançó d’autor
Artista: Gemma Humet.
Sala: Espai Orfeó.
Data: 29 de desembre.
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