42

Cultura

GUIA

SEGRE
Dissabte, 9 d’agost del 2014

AJUNTAMENT DE SORT

PATRIMONI ART

Audiovisual per
admirar al detall
el retaule d’Enviny

Mostra
col·lectiva d’una
desena d’artistes
a Llimiana
Amb pintura, escultura,
ceràmica o forja
❘ LLIMIANA ❘ L’ajuntament de Llimiana acollirà, des de demà
i fins al pròxim diumenge 17
d’agost, una exposició col·lectiva de pintura, ceràmica,
cuir, forja, fusta i escultura,
entre d’altres. La mostra, que
s’emmarca dins dels actes de
la festa major de la població
del Pallars, comptarà amb la
participació d’Anna Aleman
(forja) i Assumpta Guiteras
(pintura), totes dos de Llimiana; a banda d’Eduardo Marín (cuir) de Peramea; Carmen Rodríguez (ceràmica) de
Tremp; Judit Casalprim (ceràmica) de la Pobleta de Bellveí; Manuel Gayete (fusta)
de Vilamolat de Mur; Pilar
Cases (pintura) d’Esterri
d’Àneu; Carme Vergés (llana) de Tírvia; Zulai Lopera
(sabó) d’Alins i Anna Salvat
(herboristeria) de laVall Farrera.
La inauguració és prevista
per demà, diumenge 10
d’agost, a partir de les 20.00
hores.

L’església acull una còpia en papelgel de l’obra
gòtica de Pere Espallargues des de l’any 2009
❘ SORT ❘ L’església de la Purificació d’Enviny ha instal·lat al seu
interior una pantalla en la qual
es reprodueixen amb tot luxe de
detalls les escenes del retaule
gòtic que presideix l’església,
obra de l’artista Pere Espallargues. L’audiovisual pot visitarse durant tot el dia fins a les
22.00 h i mostra no només les
imatges de l’obra pintada l’any
1490, sinó també alguns atractius turístics d’aquesta població
del Pallars Sobirà, pertanyent
a Sort.
Per ser exactes, el que pot contemplar-se actualment a l’església és la rèplica en papelgel
d’aquesta obra, que es va estrenar l’agost del 2009. I és que
l’original va creuar l’oceà fa un
segle. L’obra va ser pintada per
Pere Espallargues per encàrrec
del poble d’Enviny. El 1909, després d’acordar-ho amb el poble
i sol·licitar permís al bisbat d’Urgell, el capellà el va vendre a l’escultor i antiquari barceloní Juan
Cuyás. Des del 1913 el cos superior del retaule original es troba a l’Hispanic Society ofAmerica, a NovaYork, mentre que la
inferior pot admirar-se al Philadelphia Museum of Art i forma
part de la col·lecció John G.
Johnson.
Es desconeix el parador del
sagrari, que ocupava la part central de la predel·la (part inferior del retaule).

LES CLAUS

El retaule original
❚ Pere Espallargues va pintar el
retaule el 1490. El 1909 va ser venut a un antiquari i posteriorment va anar a parar als EUA, dividit en dos parts. La inferior
(predel·la) pot veure’s al Museu
d’Art de Filadèlfia i la superior, a
l’Hispanic Society of America de
Nova York.

La rèplica
❚ Es tracta d’una còpia en papelgel instal·lada el 2009.

L’audiovisual
❚ La projecció, d’uns 12 minuts
de durada, inclou la història del
retaule, així com atractius del
municipi.
La rèplica del retaule d’Enviny que pot veure’s avui dia.
JOSEP PONSICO

EDUCACIÓ

L’Escola de Música
de Torrefarrera,
amb 113 inscrits

L’audiovisual del
retaule d’Enviny

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

EXPOSICIONS

Imatge de la pantalla que permet observar els detalls de la rèplica del retaule de Pere Espallargues.

AJUNTAMENT DE GUISSONA

❘ TORREFARRERA ❘ L’Escola Municipal de Música de Torrefarrera (EMMT) va comptar amb
una mitjana de 109 alumnes
durant el curs 2013/2014, nou
més que durant el curs anterior. Per al pròxim curs ja suma 113 inscrits. És l’únic dels
centres associats a l’Orfeó
Lleidatà que creix cada any.
En aquest sentit, l’ajuntament
ho atribueix a la congelació
de taxes.

HISTÒRIA TURISME

Guissona reprèn les seues
visites guiades nocturnes

Un moment de la visita guiada nocturna que va tenir lloc a Guissona.

❘ GUISSONA ❘ Unes 45 persones, el
total de l’aforament, van participar en la primera sessió de la
tercera edició del cicle de visites guiades nocturnes a Guissona, organitzades per la regidoria de Cultura i el Museu Eduard Camps de la localitat de la
Segarra. En aquesta edició, la temàtica se centra en els espais públics i privats al llarg de la història. Per això, el cicle es va iniciar recorrent espais i serveis públics com les termes, hospitals,

consultoris mèdics, escoles i
ajuntaments mentre descobrien
les seues utilitats al llarg del
temps. Després de la visita, el
narrador CarlesAlcoy va recordar l’escola franquista i la seua
implantació a Guissona, així com
cançons, jocs i curiositats de
l’època.
La pròxima cita mostrarà altres espais públics i places. Les
dos següents se centraran en els
privats: portals i religiositat a nivell domèstic, entre altres.
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PALLARS SOBIRÀ / ENERGIA

La Val d’Aran
inicia la
temporada de
caça controlada

Rialp disposarà de gas natural a
partir del mes de novembre

VIELHA • La Val d’Aran ha obert
la nova temporada de caça controlada. Segons va afirmar ahir el
consèlher d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural d’Aran, Jose E.
Arro, “la població d’isard a la Val
d’Aran s’està recuperant a on hi
havia pestivirus, la de cérvol ha
ascendit i pel que fa a la població de cabirols, ha disminuït sensiblement”.
El passat 3 d’agost es va iniciar
la temporada de caça 2014/2015
amb els permisos de cabirol mascle. Pel que fa a la caça de l’isard,
la temporada anirà del 31 d’agost
al 2 de novembre; la del senglar,
del 21 de setembre al 1 de febrer
i la de la daina, del 3 d’agost al 1
de febrer.

OBRA ATURADA

] Gas Natural inverteix en aquesta
actuació 345.000 euros
RIALP

REDACCIÓ

Gas Natural Fenosa, a través de la seva companyia distribuïdora Gas Natural Distribución, invertirà 345.000
euros per fer arribar el subministrament de gas al municipi de Rialp (el
Pallars Sobirà).
La companyia energètica ja ha iniciat les obres que permetran fer arribar el subministrament de gas natural als primers habitatges del municipi a partir del proper mes de

novembre. La filial distribuïdora de
Gas Natural Fenosa té previst que
prop de 200 clients puguin gaudir
del servei de gas natural abans de
finals d’any.
En total, la inversió de Gas Natural Fenosa garantirà el subministrament de gas natural a 507 habitatges
d’aquest municipi del Pallars.
Actualment, la companyia subministra gas natural a 45 municipis de
la demarcació de Lleida, entre els

] La companyia preveu fer arribar
l’energia a 507 pisos del municipi
quals s’hi inclouen 8 capitals de comarca, i té previst invertir prop de 6
milions d’euros a les comarques lleidatanes durant aquest any. Aquestes inversions es destinen principalment a la construcció de noves xarxes i a la renovació i millora de la ja
existent, per millorar la garantia de
subministrament a les zones on ja hi
ha servei i per cobrir amb eficiència
l’increment de la demanda.
Gas Natural Distribución té pre-

vist incorporar durant l’any més de
3.760 nous punts de subministrament i construir 23 quilòmetres de
xarxa a la demarcació de Lleida.
La companyia energètica distribueix gas natural a 360 municipis
de Catalunya. Durant l’any 2013, gràcies a la inversió de prop de 67 milions d’euros, va incorporar 40.889
nous punts de subministrament en
el territori català, fins superar els
2,16 milions.

ACTIVITAT CULTURAL / INFANTS DE L’ESPAI TRENCACLOSQUES

Mequinensa
demana que es
finalitzi la
residència
L’Ajuntament de
Mequinensa aposta per finalitzar
la construcció de la residència de
la població amb càrrec al Pla de
Suport a la Mineria. Les obres a
l’edifici es van paralitzar fa quatre
anys una vegada va concloure la
construcció de l’estructura.
L’obra té completada la fase
de construcció de l’estructura de
l’edifici de tres plantes que, una
vegada finalitzat, tindrà capacitat per a 80 places a les que es
sumaran unes altres 20 del centre de dia. Per al primer tinent
d’alcalde, Antonio Llop, “és una
inversió productiva que generarà
ocupació directa en la seva construcció i després en el seu funcionament”.

ALGUAIRE • Els nens i nenes de l’Espai Trencaclosques de la pobalció
d’Alguaire han visitat aquesta setmana la biblioteca Josep Lladonosa i Pujol, ubicada a la població i han conegut aquest espai cultural. També han
après a fer-se el carnet i han escoltat diferents contes explicats per les mo-

MASCOTES

SERVEI MUNICIPAL / ORFEÓ LLEIDATÀ

Mequinensa
acull una
ludoteca d’estiu

L’escola de música
de Torrefarrera té
109 alumnes
aquest curs

MEQUINENSA •

MEQUINENSA • Una parella de
periquitos, Cariñoso i Arcoiris,
les mascotes de Erika i Aroa, dos
peixos, Colorines i Poli, mascotes
de Erik i Carla i dos tortugues,
Roco i Sol, mascotes de Rubén,
s’han convertit en protagonistes
de la ludoteca d’estiu de Mequinensa. Els nens que han visitat la
ludoteca aquests dies d’estiu han
après les necessitats que tenen
les mascotes.

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

Els infants van conèixer l’espai i van escoltar diferents contes que els van explicar les monitores

Els nens i nenes d’Alguaire visiten la Biblioteca Josep Lladonosa

L’Escola Municipal de Música de Torrefarrera
(EMMT) ha comptat amb una mitjana de 109 alumnes aquest curs
2013/2014, 9 més que al curs anterior, i és l’única de les escoles associades a l’Orfeó Lleidatà que creix
en alumnes cada any. Al llarg dels
darrers sis cursos, l’EMMT ha experimentat un augment constant

TORREFARRERA •

d’alumnes que es matriculen als diferents nivells formatius que ofereix
(parvulari musical, aprenentatge bàsic, nivell elemental, nivell mitjà i
mòdul obert) passant de 46 alumnes durant el curs 2008/2009, als
109 d’enguany. Per al proper curs, ja
hi ha 113 matriculacions. Aquestes
dades ratifiquen l’esforç de l’Equip
de Govern municipal de congelar
les taxes, tot i la reducció d’ajudes,
i demostren el creixent interès pels
estudis musicals dels torrefarrerins i
torrefarrerines i un afiançament de
la tasca de l’EMMT a la localitat.
Al curs passat, els instruments
més sol·licitats van ser els polifònics.

nitores, segons una nota difosa ahir per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
d’Alguaire. En aquesta activitat van participar nombrosos nens i nenes
d’aquesta localitat de la comarca del Segrià. Els nens i nenes van escoltar
amb atenció els contes que els van explicar.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Aquest curs l’escola ha tingut 9 alumnes més que l’anterior
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Granyena celebra els 150 anys de
la seua escola revivint els anys 40

Esterri d’Àneu, diverses
hores sense telèfon fix

Ara és un edifici multiserveis després de ser el primer col·legi que va tancar el 1999
per la falta d’alumnes || Una exposició mostra com era l’educació franquista
M.E

M.E.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Desenes de veïns d’Esterri d’Aneu van estar ahir sense servei de telefonia fixa després de la tempesta que va assolar la zona
la matinada de dissabte. Diversos establiments hotelers
van denunciar que la falta de
telefonia els perjudica en plena campanya d’estiu. En alguns habitatges també afectava el servei d’ADSL.

Mequinensa mantindrà
les obres del geriàtric
❘ MEQUINENSA ❘ L’ajuntament de
Mequinesa aposta per finalitzar la construcció de la residència de la localitat amb càrrec al Pla restaurat de Suport
a la Mineria. Les obres fa 4
anys que estan parades per
falta de subvencions i el consistori considera que ara les
podrà reprendre.

Wifi per a espais públics
a Torrefarrera
La reproducció d’una classe de l’any 1945.

Fotos dels alumnes i de la trajectòria del centre.

MARÍA MOLINA

acull la biblioteca, el consultori mèdic, la llar de jubilats i els
serveis d’assistència social.
Tanmateix, la població ha volgut rememorar els temps en els
quals l’escola era un dels emblemes de la localitat i ha reconstruït una classe pròpia de
mitjans del segle XX i de l’educació franquista. Així, i “gràcies a les aportacions dels veïns
que són els que han cedit tot els
objectes i materials, es pot veure des del retrat de Franco fins
a la bandera feixista, pupitres,
estufes, plomes i tot tipus d’objectes de la dècada dels quaranta”, va explicar l’alcalde.

❘ GRANYENA DE LES GARRIGUES ❘ L’edifici de l’escola centenària de Granyena de les Garrigues acull
l’exposició sobre la seua història, una mostra que va ser inaugurada ahir i que exposa material, plànols i projectes sobre
la seua construcció, fa ara 150
anys. Segons l’alcalde, Francesc
Esquerda, es tracta d’una de les
més antigues del pla de Lleida
i va ser aixecada gràcies al finançament del govern provincial i de les aportacions desinteressades dels veïns.
L’edifici va acollir l’escola fins
al 1999, any en el qual va haver

APORTACIONS

Els veïns han sigut els que
han aportat molts dels
objectes i elements que
integren la mostra
de tancar malgrat els nombrosos intents de l’ajuntament per
salvar-la intentant censar famílies foranes. Va ser el primer
d’una llista de centres de Lleida que va haver de tancar per
falta d’alumnes. Finalment, l’escola es va reconvertir en un edifici de serveis municipals que

TRÀNSIT RETENCIONS

Per tant, l’objectiu és aconseguir mostrar com era l’educació
i com es van viure “tots els que
allí van rebre els seus estudis i
que ara són persones grans del
poble”.
L’exposició serà visitable fins
a finals d’aquest mes, data en la
qual serà desmantellada i tots
els objectes tornaran als seus
propietaris legítims.Aquesta activitat s’emmarca dins de l’Agost
Cultural i és promoguda pel
Centre d’Estudis Locals amb el
suport de l’ajuntament i els veïns. En la jornada d’inauguració
van participar més de 150 persones.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha firmat un
acord de col·laboració amb
l’empresa E-Telecom Segrià
mitjançant el qual s’habilitarà una àrea de wifi gratuïta a les instal·lacions del complex esportiu i la zona de la
plaça de l’Amistat.

Queixes a Almacelles per
matèries contaminants
❘ ALMACELLES ❘ Veïns d’Almacalles han expressat les seues
queixes per l’aparició de canonades de fibrociment a les
obres d’una zona de passeig
de gossos. Asseguren que el
material és contaminant.

MUNICIPIS COMERÇ
C. SANS

ALBERT NADAL

El mercat va presentar una bona afluència de gent.

Arbeca celebra l’onzena edició
del Mercat a la Fresca
Cues de fins a 9 quilòmetres als accessos per entrar a Andorra
❘ LA SEU ❘ Els accessos per entrar
al Principat d’Andorra per la
frontera hispanoandorrana del
riu Runer van tenir complicacions de trànsit al matí i a pri-

mera hora de la tarda d’ahir.
L’entrada va arribar a presentar retencions de fins a 9 quilòmetres, que van arribar fins a
la Seu d’Urgell. La via no va re-

gistrar cap accident, sinó que
va ser la gran afluència de turistes, coincidint amb les vacances d’agost, la que va provocar
les cues.

❘ ARBECA ❘ L’associació de Botiguers,
Empresaris i Comerciants d’Arbeca (BEC) va organitzar ahir
amb èxit l’11a edició del Mercat a la Fresca. Encara que el
mercat obria a les 21.30 h, l’activitat va començar a les 20.30
h amb un espectacle de pallas-

sos titulat Sinopsi domingueru i
va comptar també amb diversos
espectacles infantils i musicals,
entre els quals els grallers de La
Revolta d’Arbeca i el grup de
rumba Naraina.També es va oferir un sopar econòmic amb entrepà, beguda i cafè.

