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Divulgacao. Més de 40 propostes per a la 
nova edició de la Nit Europea de la Recerca. 

Arts escèniques. Tàrrega arrancarà la nova 
temporada de teatre el proper 3 d'octubre. 

SEGRE 
Dijous, 16 de setembre del 2021 

Escape rooms per conèixer Lleida 
Aposta didàctica de la Diputació per conscienciar els alumnes de Primària sobre l'emergència 
climàtica li Jocs -virtuals per 'navegar' pel Segre o salvar collites de la sequera el2032 

R.GASQUE 
1 LLEIDA I Endevinalles, vídeos 
amb preguntes i laberints són 
algunes de les proves que hau
ran de superar els alumnes de 
Primària per aconseguir resol
dre els diferents enigmes que 
plantegen els escape rooms vir
tuals educatius que presentaran 
en els propers dies des de l'àrea 
de Medi Ambient. Amb l'objec
tiu de donar a conèixer el terri
tori i conscienciar els alumnes 
de cuidar el medi ambient, des 
de la Diputació aposten per la 
digitalització del seu progra
ma formatiu amb dos propostes 
que esperen que ajudin que els 
més joves del territori coneguin 
els elements més característics 
de les comarques de Lleida i de 
cadascun dels municipis que la 
componen. 

LES CLAUS 

Més missions 
I Per ara hi haurà dos aventures 
a l'espera de conèixer la valo
ració d'escoles i professors per 
anunciar nous capítols. 

Alumnes de 8 a 12 anys 
I Les dos primeres propostes 
estan dirigides a alumnes de 
primària d'entre 8 i 12 anys. 

Arribar a tot el territori 
I L'objectiu de la Diputació és 
que totes les escoles de les co
marques de Lleida tinguin accés 
a aquest recurs educatiu. 

Adaptabilitat 
I El format d'aque-sta activitat 
permet dur-la a terme a l'aula 
i a casa així com en grup o en 
treball individual. 

Activitats presencials 
I Quan la pandèmia ho perme
ti, aquesta activita¡ es comple
mentarà amb altres de presen
cials com tallers í xarrades. 

SALVAR EL TERRITORI 

Solucionar els problemes 
mediambientals a la 
província és l'objectiu 
d'aquests escape rooms 

El diputat Ramon Cònsola, amb Joan Eroles i Sara Nadal, desenvolupadora dels escape rooms. 

"Des de l'àrea de sostenibili
tat volíem tocar l'educació me
diambiental. Amb l'arribada del 
Covid vam haver de replantejar 
totes les activitats que teníem 
programades, ja que eren pre
sencials," va explicar a SEGRE 
el diputat de Medi Ambient, Ra
mon Cònsola. 

"Amb l'actual crisi climàtica 
vam creure convenient anar als 
col·legis a explicar què està pas
sant i com es pot solucionar. Els 

nens tenen facilitat per aprendre 
el que se'ls explica i només així 
aconseguirem que les noves ge
neracions prenguin consciència 
i formin part de la solució", va 
afegir. 

A Una aventura pel riu Segre, 
l'escape room dirigit a alumnes 
de tercer i quart de Primària, 
de 8 a 10 anys, els alumnes co
noceran la Júlia i l'Aleix, dos 
aventurers que viatgen des de 
la Seu d'Urgell fins a Mequinen-

ACTIVITATS SALUT MENTAL 

Reprenen la Taula de Salut 
Mental set mesos després 
1 LLEIDA I L'Hospital Sant Joan de 
Déu de Lleida va acollir ahir 
la tercera sessió de la Taula de 
Salut Mental de Lleida i el Se
grià, impulsada per l'entitat 
Salut Mental Ponent. Una acti
vitat que es va posar en marxa 
el passat 3 de febrer del 2020 
però que va haver d'ajornar-se 
amb l'arribada de la pandè
mia. Aquesta tercera sessió 
va comptar amb més de 50 
assistents, en la sessió d'ahir 
es va portar a terme la primera 

sessió de treball dirigida per 
professionals, en la qual les di
ferents entitats membres de la 
taula van treballar per grups, 
centrats en la detecció de ne
cessitats de la comarca en els 
àmbits de coneixement i xar
xa, educació i sensibilització i 
promoció de polítiques, amb la 
finalitat de crear comissions 
de treball per a les següents 
sessions, que continuaran de 
manera periòdica a partir del 
proper mes d'octubre. 

sa seguint el recorregut del riu 
Segre, i hauran d'ajudar-los a 
completar les diferents proves 
que van sorgint pel camí amb 
l'objectiu d'aconseguir unes lle
tres que els permetin solucionar 
l'enigma final. 

D'altra banda, els alumnes de 
cinquè i sisè de Primària, entre 
10 i 12 anys, tindran a la seua 
disposició Salvem la collita, una 
missió que ubica els aventurers 
en un any 2032 en el qualla ciu-

tat de Lleida pateix una sequera 
extrema i els nivells de conta
minació són excessivament alts. 
A través de diferents missions, 
els alumnes hauran de reduir 
les emissions i el consum d'ai
gua i energia per poder salvar 
la collita. 

"La nostra mTssió és que els 
joves sentin el territori com a 
seu i ensenyar-los a cuidar-lo; 
per aquest motiu hem de do
nar-los a conèixer el medi que 

EQUIPAMENTS RESIDÈNCIA 

els envolta i això és el que bus
quem amb aquesta propos
ta", va explicar Joan Eroles, 
assessor responsable de medi 
ambient. 

La durada· de cada una 
d'aquestes sales és d'entre 40 
minuts i una hora, en funció de 
l'alumne, i es presentarà a les es
coles com un recurs per ampliar 
el contingut treballat tant a clas
se com deixant que els alumnes 
el duguin a terme a casa. 

Alba Jussà oferirà servei d'habitatge i 
acompanyament a discapacitats 
I LA POBLA DE SEGUR I La cooperativa 
Alba Jussà oferirà a partir de 
gener del 2022 un nou servei 
per a persones amb discapacitat 
intel-lectual del Pallars Jussà i 
comarques pròximes. Es tracta 
d'un equipament públic d'aco
llida residencial, de caràcter 
temporal o permanent, dirigit 
a persones amb un grau de des
capacitat intel-lectual igual o su
perior al33% i que necessiten la 
provisió d'un servei amb suport 
de caire residencial. Seran dos 

pisos amb habitacions individu
als i jardí que es convertiran en 
una casa adaptada i amb suport 
per a les persones que vulguin 
anar-hi a viure. 

Aquest nou proje_cte , que 
compta amb el suport de l'ajun
tament de la Pobla de Segur, 
naix de la necessitat detectada 
a la comarca després que per
sones i famílies manifestessin 
la voluntat d'algunes d'elles 
d'emancipar-se i la preocupació 
de les famílies cap al futur dels 

seus fills i familiars quan ells no 
estiguin o no puguin continuar 
sent un suport. 

Aquesta llar residència serà la 
primera i única a les comarques 
del Pallars Jussà, Pallars Sobirà 
i Alta Ribagorça. 

Durant la tardor del 2021, 
s'oferiran jornades de portes 
obertes als pisos i sessions infor
matives del servei en les quals 
l'entitat recollirà les sol-licituds 
dels interessats i els assessorarà 
amb els tràmits necessaris. 

cfarre
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MÚSICA TEMPORADA 

El barceloní Daniel Lumbreras presentarà el seu nou disc. 

El pop folk de Daniel 
Lumbreras obrirà 
l" Acústics' de l'Espai Orfeó 
I LLEIDA I El cantautor barcelo
ní Daniel Lumbreras obrirà 
el proper 3 d'octubre el nou 
cicle Acústics de concerts de 
petit format de l'Espai Orfeó 
de Lleida. Lumbreras presen
tarà les cançons pop folk del 
seu nou disc, Cinematic, ins
pirat en el cine que va visio
nar durant els mesos de con
finament per la pandèmia. 
D\cústics comptarà amb tres 
actuacions més aquesta tar
dor: la cantant, compositora 
i guitarrista alacantina San
dra Monfort (6 de novembre), 
que presentarà el seu d,isc de 
debut, Niño, Reptil, Angel, 
entre la música tradicional, 
l'avantguarda i l'electròni
ca; el cantant de Reus Joan 
Masdéu (20 de novembre), 
que va ser líder dels dissolts 
Whiskyn's i que revisarà per 
primera vegada les millors 

cançons de la banda incor
porades al seu nou disc, La 
Flor del Panical; i la segovi
ana Rebeca Jiménez (27 de 
novembre), amb el seu àlbum 
#RockRanchero, un viatge 
musical a través del pop-rock 
passant pel soul fins a arribar 
a les ranxeres. 

D'altra banda, l'Espai Jazz 
de Tardor programarà dos 
jam sessions el 29 d'octu
bre (amb Pau Mainé Trio) i 
el 26 de novembre i l'actua
ció de Irene Reig Trio (11 de 
desembre). 

Finalment, el Consell Par
ticipatiu de l'Espai Orfeó ha 
programat set propostes 
aquesta tardor que inclouen 
una taula de debat, recitals 
poètics, obres de teatre i un 
concert de rumba, impulsa
des per diferents entitats so
cials de Lleida. 

Maria Barbal, en alemany, italià i eslovè 
I BARCELONA I L'última novel·la de l'escriptora de Tremp Maria 
Barbal, Tàndem, Premi Josep Pla 2021, es traduirà a l'italià, 
l'alemany i l'eslovè. L'obra de l'actual Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes compta ja amb 30.000 exemplars venuts, 
amb set edicions en català i dos en castellà. 

El Festival de Sitges premiarà Saura i Belén Rueda 
I SITGES I El Festival de Sitges, del7 al17 d'octubre, entregarà 
els seus premis honorífics als directors Carlos Saura i Mamo
ru Hosoda i a l'actriu Belén Rueda; i els guardons Màquina 
del Temps al director Neill Blomkamp, l'actriu Alice Krige 
i el guionista Nick Antosca. El compositor de bandes sono
res Roque Baños serà reconegut amb la Maria Honorífica i 
Emilio Gutiérrez Ca~a, amb el Premi Nosferatu. 

Doble festival Sónar a l'octubre, amb 100 activitats 
I BARCELONA I El Festival Sónar comptarà amb prop de 100 
activitats entre les programacions del nou AI and Music 
S+T+Arts Festival (27 i 28 d'octubre) i del SónarCCCB (29 i 
30 d'octubre), amb artistes com Marc Mezquida, J.A. Bayona, 
Mouse on Mars, Laurent Garnier i Maria Arnal. 

Marc Seguí, demà al Lleida Music Festival 
I LLEIDA I El mallorquí Marc Seguí, un dels cantants més virals 
dels últims mesos, actuarà demà a la discoteca Biloba en el 
Lleida Musi<:: Festival (22.30 h). A les 21.00 obrirà la vetllada 
la formació lleidatana Valdiv'ia & The Boo Band. 
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ARTS ESC~NIQUES PROGRAMACIÓ 

Nora Navas i Pere Arquillué, 
a la temporada de Tàrrega 
També amb T de Teatre, Mercè Arànega i Carlota Oleïna li 
Apujarà el teló el3 d'octubre amb 'Canto jo i la muntanya balla' 

1 TÀRREGA I Noms populars de l'es
cena catalana com Nora Navas, 
Pere Arquillué, Mercè Aràne
ga, Carlota Oleïna o la com
panyia T de Teatre desfilaran 
pel Teatre Ateneu de Tàrrega 
en la nova temporada d'arts 
escèniques de la capital de 
l'Urgell. La programació, que 
comptarà amb vuit propostes 
fins al mes de febrer, arranca
rà el proper 3 d'octubre amb 
un dels recents èxits teatrals 
a Catalunya, l'adaptació de la 
popular novel·la Canto jo i la 
muntanya balla, d'Irene So
là, a càrrec de la companyia 
La Perla 29, dirigida per Gui
llem Albà i Joan Arqué i amb 
música de la cantautora Judit 
Neddermann. 

Un altre plat fort de la pro
gramació arribarà el 6 de no
vembre de la mà de T de Teatre 
i Focus amb 53 diumenges, de 
Cesc Gay, amb Pere Arquillué, 
Àgata Roca, Cristina Plazas i 
Lluís Villanueva. 

Per la seua part, Mercè Arà
nega serà una de les protago
nistes del muntatge Els gossos 
(20 de novembre); Carlota Ol
cina i Pol López encapçala
ran l'elenc de la tragicomèdia 
Classe (23 d'octubre); i Nora 
Navas, Marta Marco i Cristina 
Genebat donaran vida a Les 
irresponsables, una obra so
bre l'amistat dirigida per Sílvia 
Munt {18 de febrer). 

Finalment, el muntatge La 

ART EXPOSICIÓ 

Pere Arquillué, a la imatge promociona! de '53 diumenges'. 

sort (11 de desembre), la co
mèdia de Cactus Teatre L'abra
çada dels cucs (15 de gener) i 
l'espectacle circense Creatura, 
de Lapso Producciones (5 de 
febrer) completaran el cartell. 

D'altra banda, l'ajuntament 
també ha programat set espec
tacles per al públic infantil, a 
càrrec de La Fornal, La Guilla 
Teatre, el Mag Stigman o Xip 
Xap, entre altres companyies. 

Val a destacar que el 23 de 
setembre es presentarà la pro
gramació al públic en un acte 
al Club Escola Hípica (20.15 
hores), amb l'espectacle Si això 
és un cavall, de la Cia. Sense 
Boxes. 

LES CLAUS 

Primer espectacle 
I La temporada arrancarà el 
3 d'octubre al Teatre Ateneu 
amb la peça Canto jo i la mun
tanya balla, adaptacio de l'exi
tosa novel·la homònima d'Ire
ne Solà. 

Entrades, avui a la venda 
I La regidoria de Cultura de 
Tàrrega posarà avui a. la venda 
les entrades anticipades i abo
naments per a la temporada, a 
través de La Botiga del Museu i 
el web culturatarrega.cat. 

La lleidatana Gemma Farreny presenta 'Dones reals' a la Seu Vella 
I LLEIDA I L'artista lleidatana 
Gemma Farreny va inaugurar 
ahir l'exposició Dones reals a 
la Casa de la Volta de la Seu 
Vella de Lleida, de la mà de la 

plataforma lleidatana Zirku
lo, que va nàixer el 2019 amb 
l'objectiu de posar en contac
te artistes i espais expositius. 
La pintora d'Alguaire va ex-

plicar que la mostra de 27 re
trats (acrílics i collage) és un 
homenatge a les dones del seu 
entorn. Dones reals podrà visi
tar-se fins al 31 d'octubre. 

cfarre
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Ai, quin plaer. .. 
issabte al vespre, sota les voltes malament del tot, sinó en un terme mitjà. 
gòtiques de la bonica església Anar fent, que diríem. 
de Verdú, concert inaugural del La vigília, divendres, a la plaça Lluís 
cicle Orgues de Ponent i del Pi- Companys de Bell-lloc d'Urgell, asseguts 

rineu, a càrrec de l'organista (i obstinat els veïns guardant les distàncies, i no 
promotor d'aquest festival tardorenc que tothom amb la boca tapada, perquè se 
ja suma 23 edicions) Miquel Gonzalez i celebrava a l'aire lliure, un altre concert, 
el tenor Roger Padullés. Entremig del en aquest cas d'havaneres i cançons de 
programa, iniciat amb la Tocata Dòrica taverna, per part del grup Ultramar, el 
de Bach i enllestit amb una A ve Maria de primer del seu gènere en ser liderat per 
Juli Garreta, que no va ser només compo- una dona, Núria Berengueras, que als 
sitor de sardanes, l'ària Total eclipse de seixanta cantava al conjunt de rock Los 
l'oratori Samson de Haendel, escruixidor Una altra de les Salvajes, qu~es coses. No érem a la vora 
plany amarg del musculós protagonista b · d del mar sinó a la vora de la via, però a 
per la seva sobtada ceguera, després que 0 res znterpreta es falta de brisa marina almenys bufava la 
els filisteus li buidessin els ulls instigats va ser un 'lied' de marinada, que arriba a Bell-lloc però no 
per la mala pècora de Dalila, que abans l'alemany Hugo pas a Lleida, a tan sols 15 quilòmetres. 
l'havia privat ja de la cabellera i la força. Com és costum, es van acomiadar amb 
Quan Haendel va compondre aquesta Wolf (1860-1903) La bella Lola, tot un clàssic, malgrat 
peça encara hi veia, però al moment de titulat 'Gebet' ser en castellà ... de Cuba. "Ay, que pla-
ser estrenada ja s'havia quedat també cer sentía yo, cuando en la playa sacó el 
cec. Igual que Bach, per cert. De mane- ····-··················· · ·········· ········ ····· ··· · · ······· ···· pañuelo y me saludó." I tothom es busca 
ra que al sentir-la per primer cop en públic va rompre un mocador, ni que sigui de paper, per fer-lo voleiar 
a plorar, i amb ell tots els assistents, coneixedors dels d'un cantó a l'altre, per damunt del cap. Com que jo no 
seus problemes amb la vista. Una altra de les obres en portava, vaig posar-me a brandar l'únic tros de tela 
mterpretades va ser un lied de l'alemany Hug o Wolf que tenia a mà, la mascareta, subjectada per les gomes. 
(1860-1903) titulat Gebet, que significa Pregària. L'au- Si m'haguessin dit mai que algun dia me n'arribaria a 
tor hi demana a Déu passar aquesta vida ni molt bé ni servir amb finalitats tan festives ... 

la mdustria i la construccio 

privat 
Una exorcitzada 
per Novell 
El culebró de l'exbis
be Novell va per llarg 
i cada dia surten da
des noves. Ara recor
den que al llibre Cara 
a cara con Satanós de 
la lleidatana Teresa 
Porqueras i del qual 
vam donar compte 
en aquestes pàgines 
es recull el cas d'una 
dona, que es pre
sentava com Anaïs, 
en l'exorcisme de la 
qual va participar el 
que va ser bisbe de 
Solsona com a ex
pert en el tema. 

Mossos fent 
de jardiners 
Han proliferat du
rant els últims di-
es les plantacions 
de marihuana per 
les comarques de 
Lleida i un mosso 
d'esquadra comef"!
tava que els toca 
fer més de jardiners 
amb el xapo a la mà 
arrancant plantes 
que de policies. lla 
delinqüència s'apun
ta a les novetats: a 
la plantació d'ahir 
aprofitaven aigua del 
Segarra-Garrigues. 

la imatge 
rlel rli;l 
Aficionats amb 
molta barra 
Una trentena d'aficio
nats del Sant Andreu 
van entrar al camp sense 
pagar entrada i van des
bordar la seguretat del 
Lleida. Els Mossos van 
óptar per no desallot
jar-los per evitar inci
dents i van ser identifi
cats a l'acabar el partit. 

l'ascensor 

Jordi Fàbrega 
L'alcalde de Junts de 
la Seu, què dissabte 
deixa la vara després 
del pacte de ma n-

. dat amb ERC, se'n 
va veient inaugurat 
l'Inefc del Pirineu. 

o 
Sara Nadal 
Dissenyadora de l'es
cape room virtual 
per a nens, projecte 
de la Diputació per 
conscienciar alum
nes de la importància 
del medi ambient. 

o 
M. Helena Vicente 
Directora tècnica de 
la cooperativa Alba 
Jussà, que ha impulsat 
un allotjament per a 
persones amb disca
pacitat inteHectual 
a la Pobla de Segur. 

Alexànder Golovín 
Dimiteix als dos dies 
de ser nomenat asses
sor d'Universitats per 
la polèmica de la seua 
preparació acadèmi
ca, ja .que no havia 
acabat la carrera. 

ORO amb una àrea de treball de 360° 

Servei de dese ossament, neteja 
i mantenim nt de canonades 

Nou camió de reciclatge amb una tecnologia d'última 
generació I una gran potència en sistemes de reciclatge 

d'algUes per a tota classe de cololectorso 

o Pressió a 200 bars i 700 1/min o Succió a 3100 m3/h 
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