
Mor una anciana de 88 
anys en un incendi al 
seu domicili de Juneda
La dona vivia sola i estava a l’espera 
d’entrar a una residència pel seu estat

Una veïna de Juneda de 
88 anys va morir la nit 
del diumenge causa d’un 
incendi que va afectar 
el seu domicili ubicat a 
la  Travessia Domènec 
Cardenal de la localitat de 
les Garrigues.

Juneda
ACN/EFE
Els fets es van produir a tres 
quarts i cinc minuts de deu de la 
nit. Els Bombers es van desplaçar 
fins al pis, situat en una segona 
planta i on va cremar mobiliari i 

les parets, mentre que la resta va 
quedar afectat pel fum. A l’inte-
rior d’una habitació, hi van tro-
bar el cos sense vida d’una dona 
d’edat avançada. Poc després de 
dos quarts de dotze de la nit, el 
foc es va donar per apagat i els 
bombers van refrescat punts ca-
lents i van ventilar el pis.

En l’incendi, cap persona més 
va resultar ferida. Fins a l’habi-
tatge afectat, s’hi van desplaçar 
set dotacions dels Bombers, tres 
patrulles dels Mossos i una am-
bulància medicalitzada del SEM. 
Està previst que aquest matí s’hi 

desplaci el tècnic municipal per 
valorar si hi ha danys estructurals.
La dona de 88 anys morta aques-
ta nit a Juneda estava a l’espera 
de poder entrar a una residència, 
ja que, malgrat la seva avançada 
edat, vivia sola i anava a un cen-
tre de dia. Fa tot just un mes, els 
serveis socials del consistori ha-
vien determinat que se li busqués 
una residència on ser atesa les 24 
hores, ja que “tot i que es troba-
va bé en termes generals el seu 
estat havia degenerat. Els serveis 
tècnics de l’Ajuntament van revi-
sar ahir l’estat de l’immoble.

FOTO: ACN / L’edifici de Juneda on hi ha el pis on s’ha calat del foc i on ha mort una dona d’edat avançada
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Ahir sobre les sis de la tarda a 
l’altura del quilòmetre tres de la 
carretera d’Almacelles a Alfarràs, 
es va produir un xoc entre dos 
vehicles, en el que van resultar 
ferides lleus tres persones, que 
van ser traslladades a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. 

Fins al moment es desconei-
xent les causes del l’accident 
entre els dos vehicles, en que 
viatjaven cinc persones en un i 

dos en l’altre. Un dels vehicles 
va sortir de la carretera, mentre 
que l’altra va quedar parat sobre 
la calçada. 

Fins al lloc de l’accident van 
acudir diverses dotacions dels 
Bombers de la Generalitat dels 
municipis de Lleida i d’Alme-
nar, dos ambulàncies del SEM, 
agents dels Mossos d’Esquadra 
i la Policia Local de la localitat 
d’Almacelles. Jordi Pascual

Tres persones resulten ferides 
en un xoc de dos cotxes a 
la carretera d’Alfarràs

FOTO: Jordi Pascual / Imatge del dos vehicles fora de la carretera

Agramunt 
permet ampliar 
l’empresa 
Grupo Consist
L’Ajuntament d’Agramunt i 
l’empresa Grupo Consist han 
signat un conveni per ampliar 
les actuals unitats productives 
que la factoria té en aquests 
moments a Agramunt. Aquest 
conveni està inclòs en una mo-
dificació de normes que va ser 
aprovat en l’últim ple del con-
sistori, després de mesos d’es-
tudi amb la Generalitat.

El catedràtic d’Economia de la 
Universitat de Barcelona, inves-
tigador ICREA-Acadèmia i actu-
alment diputat en el Parlament, 
Germà Bel oferirà avui a les 
18.00 hores a l’Ajuntament de 
Torrefarrera la conferència La 
situació econòmica actual i les 
polítiques necessàries per una 
recuperació sostinguda, dins el 
cicle de conferències sobre edu-
cació, emprenedoria i innovació 
organitzat aquest 2016.

Conferència de 
l’economista Germà 
Bel a Torrefarrera

Mollerussa
ACN
La nena de 5 anys que divendres 
passat a la tarda gairebé s’ofega 
en una piscina a Mollerussa en el 
marc d’una activitat de la Festa 
Major evoluciona molt favorable-
ment, segons fonts de l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, que és 
on està ingressada. 

La petita ja s’ha despertat del 
coma induït a què estava sotme-

sa, respira per si mateixa i ha co-
mençat a dir algunes paraules. 
El seu estat doncs, ha deixat de 
ser greu i està previst que aviat 

abandoni la Unitat de Cures In-
tensives (UCI) i sigui traslladada a 
planta. La nena va ser rescatada 
de la piscina quan ja portava una 
estona sense respirar i la ràpida 
intervenció dels socorristes mu-
nicipals i dels serveis mèdics va 
permetre la seva reanimació i 
posterior trasllat en helicòpter a 
l’Hospital de Sant Pau.

Els fets van tenir lloc divendres 
passat pels volts de les set de la 

Millora la nena de Mollerussa que 
quasi s’ofega a la piscina municipal

tarda en el marc de les activitats 
aquàtiques de la Festa Major de 
Mollerussa que es feien al recin-
te de les Piscines Municipals. Tot 
i que uns fulletons informatius 
indicaven que estava prohibit el 
bany dels menors de 8 anys a la 
piscina gran, la nena s’hi va tirar 
sense saber nedar i va ser llavors 
quan va estar a punt d’ofegar-se.

La ràpida intervenció dels so-
corristes i els serveis mèdics que 
li van practicar les tasques de re-
animació va permetre estabilit-
zar el seu estat dins la gravetat i 
després de passar pel CAP, un he-
licòpter medicalitzat la va traslla-
dar a l’Hospital de Sant Pau.

La menor ja 
s’ha despertat 

del coma induït

La Seu d’Urgell 
valida 86 propostes 
als pressupostos 
participatius
La comissió tècnica municipal 
dels pressupostos participatius 
de l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell ha realitzat la valoració de 
les 186 propostes noves pre-
sentades en l’edició d’enguany. 
Del total, 86 han resultat vàli-
des tècnicament. Per fer aques-
ta validació la comissió ha ana-
litzat la viabilitat legal i tècnica 
de cada proposta i n’ha calculat 
el pressupost d’execució.



Alfarràs
B.RUIZ 
El detingut per matar un home i 
ferir la seva filla el passat dijous 
en un pis d’Alfarràs, Josep Sope-
na, va ser traslladat ahir a la tar-
da a la Unitat d’Hospitalització 
Psiquiàtrica Penitenciaria de Can 
Brians degut al seu estat. 

El jove va ingressar el mateix 
diumenge a la presó de Lleida 

per ordre de la jutge i, després 
de passar la primera nit a Ponent, 
una psiquiatra el va visitar ahir i 
va determinar que era necessari 
traslladar-lo a aquesta unitat es-
pecialitzada. El seu advocat, però, 
Carles López, va assegurar que 
presentarà un recurs contra la si-
tuació del seu client per demanar 
que se l’ingressi en un psiquiàtric 
no penitenciari.

Traslladen el detingut 
pel crim d’Alfarràs a 
la unitat psiquiàtrica 
de Can Brians

FOTO: Selena García / Moment en que extreuen el cos de la víctima

D’altra banda, i tot i la dificul-
tat de formular acusacions amb 
troballes fortuïtes, els Mossos 
han obert una investigació arran 
dels indicis que apunten que en 
el pis on va tenir lloc el crim es 
podria haver traficat amb dro-
gues. Segons fonts properes a la 

investigació, els agents van tro-
bar marihuana, amfetamines, 
substància pel tall i dos balances 
a l’interior de l’habitatge. A més, 
el detingut va declarar que conei-
xia les víctimes de comprar-los-hi 
droga i que creia que l’enganya-
ven en la compra d’estupefaents.

Investiguen si al pis de les 
víctimes es traficava amb droga

Una dona de 52 anys va resultar 
ferida en una cama en ser atro-
pellada ahir a primera hora de 
la tarda a la Seu d’Urgell. L’ac-
cident va tenir lloc a les 15.47 
hores, a l’alçada del número 35 
del carrer Llorenç Tomàs i Costa 
de la capital de l’Alt Urgell. 

Tot i que inicialment es va 
avisar als Bombers de la Gene-
ralitat, no va ser necessària la 
seva actuació. La dona va ser 
traslladada amb una ambulàn-
cia fins a l’Hospital de la Seu 
d’Urgell on va rebre tractament 
per les ferides que presentava.

Una dona resulta 
ferida en ser 
atropellada al 
carrer Llorenç 
Tomàs i Costa a 
la Seu d’Urgell
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Des de l’Àrea de Cultura del Con-
sell Comarcal de La Segarra han 
elaborat un catàleg de les acti-
vitats que realitzen les entitats i 
associacions culturals i populars 
de la comarca.

Aquest catàleg pretén oferir, 
als ajuntaments i entitats de la 
Segarra i de les comarques ve-
ïnes que organitzen les festes 
i actes diversos informació de 
les diferents possibilitats de les 

associacions culturals i per te-
nir-les presents a l’hora de pro-
gramar festes i esdeveniments.

A més, pretén facilitar la co-
municació i interacció amb totes 
les entitats i associacions de la 
comarca que tenen relació i tre-
ballen en els diferents àmbits de 
la cultura popular i tradicional 
de la Segarra. El catàleg s’ha pu-
blicat de forma on-line a la web 
del Consell Comarcal.

El Consell de la Segarra recull 
en un catàleg les entitats de 
cultura popular de la comarca

Els nens de les escoles M.Im-
maculada i Valldeflors de Tremp 
han portat a l’Ajuntament de 
Tremp els seus dibuixos dedicats 
als infants hospitalitzats de l’aula 

Dr. Antoni Cambrodí de l’Hospi-
tal Arnau. És el 14è any que els 
responsables del projecte Amis-
tat passen per Tremp a recollir 
els desitjos solidaris dels nens.

Tremp dibuixa per als nens 
hospitalitzats de l’Arnau

FOTO: A. Tremp / Els menors que han dibuixat pels nens de l’Arnau
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DIA: AVUI, dimarts, 24 de maig | HORA: 18 hores
LLOC: Ajuntament de Torrefarrera (Entrada gratuïta)

Cicle de conferències 2016

Germà Bel

Organitza:

Patrocina:

➜ La situació econòmica actual i 
les polítiques necessàries per 
una recuperació sostinguda

Catedràtic d’Economia  
de la Universitat de Barcelona 
i investigador ICREA-Acadèmia



Conferència de Germà Bel sobre economia, a Torrefarrera
Germà Bel, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona i investigador ICREA-Acadèmia farà avui a Torrefarrera 
una conferència que durà per títol La situació econòmica actual i les polítiques necessàries per una recuperació sostinguda. 
L’activitat s’emmarca dins del Cicle de Conferències 2016. Lloc: Ajuntament de Torrefarrera. Hora: 18 h. Entrada gratuïta.

 ACTIVITATS
Conferència ‘III 
Marxa per la 
Pau a Lleida’, a la 
Biblioteca de Lleida 
A càrrec de Rosa M. Abella.
Lloc: Sala d’actes de la Biblio-
teca Pública de Lleida. Horari: 
18.30 hores

Demostració 
culinària a la 
Setmana Cultural 
de Foradada
A càrrec de les veïnes i els veïns 
del municipi.
Lloc: Poliesportiu de Foradada. 
Hora: 20.00 hores.

 EXPOSICIONS
‘El Món dels 
Moscardó’s’ 
Lloc: A l’Espai Cavallers fins al 20 
de juny.

‘Energia desitjant-
seR’
A càrrec de la pintora Montse 

Fernàndez. Es tracta de la prime-
ra exposició de la creadora a l’IEI.
Lloc: IEI, fins el 5 de juny.

Fotografies de 
Iolanda Sebé al 
Restaurant Classual
La fotògrafa lleidatana Iolanda 
Sebé –amb el nom de Violant 
com alter ego artístic– mostra 
una selecció d’11 anys de trajec-
tòria amb fotos artístiques i de 
caire social. Amb uns altres ulls 
és una mostra de 15 fotografies 
que tenen com a eix vertebrador 
la figura de la dona i les seves 
múltiples expressions.
Lloc: Restaurant Classual (carrer 
Humbert Torres, 7) de Lleida. 

‘Spirals’ amb Neus 
Daura Ramon a les 
Borges Blanques
Neus Daura exposa ara a les Bor-

ges Blanques de Lleida les seves 
Spirals. La lleidatana és la artista 
convidada d’aquest espai. 
Lloc: Sala Arts25400 (Espai Ma-
cià, planta 0) de les Borges Blan-
ques. Hora: la mostra es pot vi-
sitar els dimarts matí (d’11.00 a 
13.00), dimecres i dijous tarda 
(de 17.00 a 20.00), divendres i 
dissabtes (de 10.00 a 14.00 i de 
17.00 a 20.00) i diumenges matí 
(de 10.00 a 14.00). 

‘Ex Libris. Pompeia’ 
als Serveis 
Territorials de 
Cultura
Josep Maria Alarcón mostra a la 
Sala d’exposicions dels Departa-
ment de Cultura a Lleida el seu 
treball Pompeia. L’Ira de Vulcà. 
L’exposició està inspirada en la 
catàstrofe volcànica que va col-
gar Pompeia fa 2.000 anys.

Lloc: Serveis de Cultura a Lleida.

Una mirada a 
la Venècia de 
Canaletto
La mostra presenta una vintena 
de fotos inspirades en quadres 
de l’artista venecià Antonio Ca-
nal Canaletto (1697–1768) i una 
espectacular vista panoràmica 
de la ciutat italiana realitzades 
per la fotògrafa Araceli Merino.
Lloc: 2a Planta Edifici del Recto-
rat de la UdL. Fins 28 de maig

La Saleta de La 
Panera
Accionsmigrants.org és un recull 
d’ accions desenvolupades pel 
col·lectiu migrant amb l’objectiu 
d’apropar i donar visibilitat a les 
seves problemàtiques, experièn-
cies i aportacions. 
Lloc: Espai Expositiu La Saleta de 

La Panera de Lleida.

‘Gènesi’, de Sebastião 
Salgado
La mostra és un recull de 100 fo-
tografies que el reporter gràfic 
Sebastiao Salgado ha fet en di-
versos llocs del món, molts d’ells 
situats en indrets d’allò més re-
còndits.
Lloc: CaixaForum Lleida, fins el 
24 de juliol.

Xavier Gosé, 1876-
1915. II·lustrador de 
la modernitat
Coincidint amb el centenari de la 
seva mort, el Museu Nacional i el 
Museu d’Art Jaume Morera orga-
nitzen una exposició antològica 
de Xavier Gosé, un dels artistes 
catalans més internacionals dels 
inicis del segle XX.
Lloc: Museu Morera, fins l’11 de 
setembre.
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Més informació a

Museus
lleida

turó de la seu vella. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.

Museu de lleIda dIOCesÀ I COMarCal. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.

dIpòsIt del pla de l’aIgua. Múrcia, 
10. 973 211 992.

Museu de l’aIgua. Av. Miquel Batllori, 
s/n. 973 211 992. 

Museu de l’autOMOCIó rOda rOda. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

Museu d’art JauMe MOrera. Major, 
31. 973 700 419. 

Museu d’art MOrera. exposicions 
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

Museu hIstòrIC MunICIpal. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.

Centre d’art la panera. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.

comarques

AgrAMunt. Fundació espai guinovart.  
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 

AgrAMunt. Casa Museu de poesia visual 
lo pardal.  Pl. del Pare gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 

ALMACELLES. Museu d’arquitectura i 
urbanisme Josep Mas dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.

ArtESA DE LLEIDA.   Museu local  
arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.

ArtESA DE SEgrE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAguEr. Museu de la noguera. Pl. 
Comtes d’urgell, 5. 973 445 194.  

BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.

LES BorgES BLAnquES. parc temàtic de 
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.

CAStELLDAnS. Museu de l’Oli i del Món 
rural. Empit, 9. 973 120 002.

LA CEntrAL DE CAPDELLA.  Museu 
hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 

CErvErA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.

CoLL DE nArgó. Museu dels raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678

CoLL DE nArgó. Museu dels dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la unió, 10. 973 
383048/636 417678

EStErrI D’ÀnEu. ecomuseu de les valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436. 

góSoL. Museu picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.

guISSonA.  Museu eduard Camps.  Pl. 
vell-Plà, 1. 973 551 414. 

ISonA. Museu de la Conca dellà. Museu, 
7. 973 665 062.

LInyoLA. Museu pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 

LLESSuI.  ecomuseu els pastors de la vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 

MoLLEruSSA. espai Cultural dels Canals 
d’urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.

MoLLEruSSA. Museu dels vestits de paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.

EL Pont DE CLAvEroL. Museu dels raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.

PontS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.

PuJALt. Museu de les papallones de 
Catalunya. 973 620 743.

SALÀS DE PALLArS. CIaC. Botigues-museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.

LA SEu D’urgELL. Museu diocesà d’urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.

SoLSonA. Museu diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.

tÀrrEgA. Museu Comarcal de l’urgell. 
Major, 11. 973 312 960.

trEMP. Museu Comarcal de Ciències 
naturals. Passeig del vall, 13.  973 653 470.

tuIxÉn. Museu de les trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

vIELHA. Museu dera val d’aran. Major, 
26.  973 641 815.

castells

I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com

Castell de MOntsOnís (noguera).

Castell de MOntClar (urgell).

Castell de FlOreJaCs (Segarra).

Castell de les pallargues (Segarra).

Castell de Mur (Pallars Jussà).

Castell de vICFred (Segarra).

Castell d’arBeCa (garrigues).

exposicions i galeries

avui  recomanem
salut

09.30
cervera. pl. De joan salat.

‘Salut i amistat’
la paeria de cervera organitza di-
versos cops a la setmana una cami-
nada del cicle Salut i amistat, que té 
com a objectiu promoure els hàbits 
de vida saludable entre la població i 
facilitar les relacions entre els veïns.

exposicions

10.00
tàrrega. sala marsà.

Jaume Puiggròs Guantxo
Últims dies per veure l’exposició re-
trospectiva sobre jaume puiggròs 
guantxo, personatge local molt po-
pular mort el 2008, immortalitzat 
en un nan de guixanet. la mostra, 
Figura amb paisatge: Guantxo, reu-
neix objectes, fotografies i textos 
en un viatge nostàlgic a l’imaginari 
que el definia: una indumentària 
inconfusible, la bicicleta, la passió 
pels animals i la vida bohèmia i noc-
tàmbula, articulada en to poètic per 
l’escriptor local Xavier garcia.

jornada

10.00
tremp. centre suport territorial icgc.

Marca Geoparc
el projecte geoparc conca de tremp 
montsec realitza la sessió Marca 
i producció Geoparc, orientada a 
informar sobre el projecte els pro-
ductors locals del territori amb l’ob-
jectiu d’explicar-los com en poden 
formar part i què poden aportar al 
seu desenvolupament.

conferències

18.00
torrefarrera. ajuntament.

Germà Bel, economista
el cicle de conferències Educació, 
emprenedoria i innovació que orga-
nitza l’ajuntament de torrefarrera 
rep avui el catedràtic d’economia de 
la universitat de Barcelona germà 
Bel. el també diputat al parlament 
de catalunya dissertarà sobre La 
situació econòmica actual i les políti-
ques necessàries per a una recupera-
ció sostinguda.

18.30
lleiDa. BiBlioteca pÚBlica. r. aragó, 10.

‘III Marxa per la pau’
muasc lleida organitza la confe-
rència III Marxa per la pau a Lleida, 
que pronunciarà rosa maria abella 
a la Biblioteca pública. aquest acte 
forma part del programa paral·lel 
a l’exposició Caminem en Consci-
ència, sobre el camí universal de 
santiago de compostel·la a través 
de les seues cinc vies principals, 
que representen al seu torn els cinc 
continents, amb pintures d’antoni 
uceda.

20.00
la seu D’urgell. espai ermengol.

Productes agraris
l’espai ermengol acull la conferèn-
cia amb debat La producció i comer-Mer Matallonga exposa ‘Dispersió’, a Castell del remei.

BIBlIoteca de caPPont. lleiDa. uDl

Quan lleida va il·luminar Barcelona: les centrals hidroelèctri-
ques. coincidint amb el centenari de la presa de talarn, la udl explica 
amb aquesta mostra projectes hidràulics. fins al 9 de juny.

QuIoSc Gallery. tremp. ps. pare manyanet, 34

la presència de l’absència. col·lecció d’obres que segueix la sèrie Ho-
ritzons de vicent carda, en les quals el color és fonamental. fins al juny.

FundacIó SorIGué. lleiDa. alcalDe pujol, 2 Bis

In the beginning was... instal·lacions de grans dimensions de l’artista 
japonesa chiharu shiota. una compta amb objectes de persones anò-
nimes i una altra parla sobre els orígens. fins al 17 de juliol.

eSPluGa calBa. espai antoni ferrer Del castell

Pedres gravades. manela gracià exposa peces en pedra de la gravera, 
d’on surten també cap a la sagrada família. fins al 20 de juliol.

InStItut cartoGràFIc I GeolòGIc de catalunya. tremp

Geociències, art i innovació. mostra la complicitat entre els treballs 
en geociència de l’icgc i les obres d’art. fins al 21 de juliol.

caIxaForuM. lleiDa. av. BlonDel, 3

Gènesi. sebastião salgado ha fotografiat els orígens del món al llarg 
dels seus viatges i mostra paisatges, animals i persones en regions vas-
tes i remotes, intactes i en silenci. fins al 24 de juliol.

Mayoral eSPaI d’art. verDÚ. pl. major, 23

el tharrats de Dau al Set. exposició que reuneix una selecció de la 
producció de l’artista durant l’etapa com a fundador de la revista Dau 
al Set, en la qual destaquen les seues maculatures. fins al 28 d’agost.

productes artesans  
i de proximitat  
a la setmana Bio

cialització dels productes agraris eco-
lògics a l’Alt Urgell, què és el ccpae 
i els resultats del baròmetre 2015 
sobre percepció i consum dels ali-
ments ecològics. la ponent és nú-
ria fontanet, dinamitzadora de la 
producció agrària ecològica de l’alt 
urgell i cerdanya dels serveis ter-
ritorials de lleida del departament 
d’agricultura de la generalitat de 
catalunya. en el marc de la setma-
na Bio.

formació

19.00
Balaguer. casal lapallavacara. 35 €

composició digital
comença el curs d’Introducció a la 
composició i l’edició de so digital, de 
20 hores, que es desenvoluparà tots 
els dimarts i dijous. els assistents 
han de portar el seu propi ordinador 
portàtil i auriculars.

20.30
Balaguer. casal lapallavacara. 35 €

Manteniment informàtic
el casal inicia avui el Curs de man-
teniment d’ordinadors, de 20 hores 
lectives, que es durà a terme els di-
marts i els dijous.

Gastronomia

20.00
foraDaDa. la noguera. poliesportiu.

la millor gastronomia
Dins de la setmana cultural, els ve-
ïns de foradada participen en una 
demostració culinària que es durà a 
terme al poliesportiu, obert a tota la 
població.

música

20.00
Balaguer. teatre municipal.

‘concert de Primavera’
els alumnes de l’escola de música 
de Balaguer interpreten el Concert 
de Primavera, amb entrada lliure.

projeccions

20.00
lleiDa. teatre principal.

‘Pintant el jardí modern’
avui es projecta el documental Pin-
tant el jardí modern: de Monet a Ma-
tisse, dirigit aquest mateix any per 
l’artista David Bickerstaff i basat en 
la mostra de la royal academy de 
londres. pintors com ara van gogh, 
Bonnard, sorolla, sargent, pissarro 
i matisse van veure els jardins com 
una potent font d’inspiració per al 
seu art.

10.00
lleiDa. 
estaBliments             
De tota la 
província.

Diversos establiments dedicats a l’hos-
taleria i botigues amb productes ar-
tesans i de proximitat ofereixen aques-
ta setmana gastronomia autòctona, 
amb una variada oferta en articles re-
lacionats amb la salut i el benestar. així 
doncs, trobarem tastos i degustacions 
de vi, formatge, oli i cervesa ecolò-
gica amb programes que proposen 
conferències, visites guiades a horts, 
formatgeries, ramaderies i granges de 
carn ecològica, bibliografia a les biblio-
teques i molt més.

La ribagorça ofereix una variada gastronomia.


