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FOTO: Diputació/ La Fira es va presentar ahir a la Diputació de Lleida 

Gerri de la Sal, present a la 
Fira de la Sal de les Avellanes 
les salines de Gerri de la Sal, 
Peralta de Calasanz i Vilanova de 
la Sal seran presents a la cinque
naa Fira de la Sal de les Avella
nes. El certamen se celebrarà els 

dies 30 i 31 d'octubre i es com
plementarà amb activitats cultu
rals, gastronòmiques i lúdiques. 
la inauguració anirà a càrrec del 
president Joan Talarn. 

Entitats de Ponent debaten 
sobre les energies renovables 
per "visibilitzar" alternatives 
Sota el títol El model d'energies 
renovables a Ponent. On estem 
i on anem?, l'Ateneu Popular de 
Ponent, l'Associació lleida per 
la Unesco, Ponent Coopera, la 
Coordinadora d'ONGD i aMS de 
lleida, Òmnium Cultural i Far
mamundi organitzen unes jor
nades per debatre el present i el 
futur de les energies renovables 
a Ponent. les jornades tindran 
lloc els propers dies 30 d'octu-

bre, 20 i 27 de novembre, 1 i 
11 de desembre i se celebraran 
un total de set sessions on par
ticiparan més d'una vintena de 
ponents i experts relacionats 
amb la matèria. l'objectiu de les 
jornades és el de poder fer una 
radiografia de l'actual sistema 
energètic i poder "visibilitzar" 
les alternatives existents i en 
construcció des de l'economia 
social i solidària. 

Presenten al· legacions 
contra el projecte de 
la MAT d'Osca a Isona 
Els ecologistes consideren que les 
infraestructures afectarien el paisatge 
Lleida 
ACN 

lpcena, SEO Birdlife, Gepec i l'As
sociació Trenca han presentat al
legacions contra el projecte de 
línia elèctrica aèria de molt alta 
tensió (MAT) que el clúster Fores
tafia vol fer per transportar l'elec
tricitat de plantes eòliques pro
jectades a Osca, des de laluenga 
fins a Isona {Pallars Jussà). Con
sideren que les infraestructures 
projectades "afectarien irreversi
blement els valors paisatgístics" 
de l'entorn dels parcs eòlics i per 
on discorreria la MAT i, a la vega
da, representaria "una amenaça 
per a la supervivència d'espècies 
perill d'extinció" com ara l'àliga 
cuabarrada, el trencalòs o el xori
guer petit. Així mateix, asseguren 
que suposaria "una hipoteca per 
als territoris rurals ja que afecta
ria el sector agrari i turístic". 

Els ecologistes consideren que 
la tramitació d'aquests projec
tes, que inclou sis parcs eòlics, 
de 49,5 MW cadascun, i les cor
responents infraestructures per 
evacuar l'energia entre les quals 

FOTO: ACN/ Imatge de la protesta de l'octubre d'enguany contra la MAT 

la MAT laluenga-lsona, amb un 
recorregut previst de 152 quilò
metres, s'hauria de declarar "nul
la de ple dret". En aquest sentit, 
consideren que els promotors 
haurien incomplert diferents trà
mits administratius, al marge de 
l'afectació que aquestes instal·la
cions comportarien al paisatge i a 
la fauna de la zona. 

A més de la MAT laluenga-lso
na, el clúster Forestalia també 
projecta altres dues línies de molt 
alta tensió a Catalunya, una en
tre Valmuel (Osca) i Begues {Baix 
llobregat), i una altra entre llar
denacs .{Segrià) i Rubí (Vallés Oc
cidental). Els tres projectes su
marien uns 500 quilòmetres de 
recorregut. 

Vielha reobre 
l~ntara, el 
centre pera 
l'oci del jovent 
de 12 a 18 anys 

Tàrrega iniciarà les obres per 
instal·lar tres punts de càrrega 
ràpida per a cotxes elèctrics 

.. 

El Centre de Joventut Anta ra de 
Vielha e Mijaran torna a obrir 
les seves portes aquest diven
dres perquè la joventut, de 12 a 
18 anys, pugui tornar a tenir un 
espai fix d'oci per a ells durant 
els caps de setmana i festius. El 
centre es va tancar amb l'apa
rició de la pandèmia i des de 
llavors no ha pogut brindar el 
seu servei habitual als més jo
ves. Però, ara, amb una millora 
considerable de la situació en 
relació a la pandèmia, sobretot 
gràcies a les campanyes de va
cunació, es pot garantir el seu 
funcionament. 

l'Ajuntament de Tàrrega preveu 
que durant la primera quinzena 
de novembre comencin les obres 
per instal·lar els primers punts 
municipals de recàrrega de vehi
cles elèctrics situats a la via pú
blica de la ciutat. Mitjançant un 
conveni amb l'empresa Endesa, 
aquesta ubicarà tres punts de re
càrrega amb capacitat per a dos 
vehicles cadascun, ubicats en zo
nes estratègiques de la ciutat. En 
concret, se'n col·locarà un just a 
l'entrada del pàrquing municipal 
de l'avinguda de l'Onze de Setem
bre, un altre a l'alçada del núme
ro 15 de l'avinguda de Barcelona 
(a l'entrada de Tàrrega des de 
Cervera) i un tercer a l'avinguda 
de la Generalitat {al centre de la 
ciutat). Tant les dues estacions de 

• 

Es preveu 
començar 

els treballs al 
novembre 

recàrrega situades als extrems de 
la capital com la que s'instal·larà 
al centre seran de càrrega semi
ràpida o ràpida. 

l'empresa elèctrica té previst 
començar els treballs durant la 
primera quinzena del mes vinent, 
segons va donar a conèixer du
rant una visita als indrets on és 
previst que s'instal·lin els punts 
de recàrrega amb personal de 

FOTO: Aj. Tàrrega/ Aquest era un dels objectius fixats pel consistori 

l'àrea d'Urbanisme del consistori 
targarí. la Regidoria de Governa
ció, Seguretat i Promoció Econò
mica materialitzarà així un dels 
objectius que s'havia fixat a curt 
termini. Amb aquesta iniciativa 
"volem contribuir a fomentar la 
venda de vehicles elèctrics i hí-

brids", segons explica la regidora 
Núria Robert. "Des del consistori 
treballem conjuntament amb En
desa per fer realitat aquest pro
jecte amb la finalitat d'atendre les 
necessitats de les persones usuà
ries de cotxes elèctrics tot tenint 
cura del medi ambient", afegeix. 
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El ciclo de conciertos 
'Vesprades/ lleva a 
Joan Blau a Tremp y 
a Dwayna/ a Vilaller 
Ambos artista_s presentan sus nuevos 
proyectos, el sabado y el domingo 
El ciclo 'Vesprades' sigue su 
curso y este fin de sema na 
-viernes y sabado- hay dos 
nuevas citas concertísticas 
con los proyectos de Joan 
Blau y Dwayna en Tremp y 
Vilaller, respectivamente. 

Lleida 
ANDRÉS RODRÍGUEZ 
'Vesprades' llega este sabado a la 
Casa Cultural de Tremp con Jo'an 
Blau que presentara un directo 
íntimo y personal que adentrara 
el público en su universa de sen
timientos y emociones. Este mú-_ 
sico con raíces en Balaguer inició 
su trayectoria en 2015 con la pu
blicación del sencillo 'Blau', pre
vio a su disco 'Somnis'. 

El año pasado se propuso el 
reto de ir publicando una canción 
cada mes contando como invita
dos a dueto con amigos y amigas 
musicos, las cuales reúne en el 
album 'Arrels de músic' con di
ferentes sonoridades y guiños a 
estilos muy dispares pero con el 
nexo común de su sello personal. 

El domingo, el ciclo se despla
za a la Associació Cultural Amics 
de Vilaller donde Laia Melgosa. 
Dwayna, ofrecera su amplio cata
logo de canciones propias inter
caladas con conocidas adaptacio-

Nacho Vegas 
prèvé \Mundos 
inmóviles 
derrumbóndose' 
Nacho Vegas ha anunciada este 
martes que el próximo enero pu
blicara un nuevo disco de estudio 
titulada 'Mundos inmóviles de
rrumbandose' y que ese mismo 
mes comenzara los conciertos de 
presentación por toda España y 
algunos países de América Latina 
que le llevaran a Girona y Terras-

FOTO: Rafa Ariño I Dwayna acude en solitario a la cita de Vilaller 

nes personales de Nina Simone, 
Fito, Deep Purple o Metallica que 
cautivan a la audiencia desde el 
primer momento. 

La compositora es una virtuo
sa del piano, pero también desa
rrolla alguna pieza a la guitarra 
y en ambos casos acompañada 
por su voz rota y personal. 'Las 

nubes de la feria', 'El guardian de 
sueños' y su exitoso 'Cuentos sin 
leyendas' son los tres discos que 
firma como Dwayna & The Band, 
a los que próximamente se suma
ra 'Einjerher', mientras que 'Linfa' 
es su obra mas intimista de piano 
solo con obras propias para ban
das sonoras de películas. 

sa, puntos mas próximos a Lleida. FOTO: Atienza I El músico y escritor Nacho Vegas esta muy creativo 

El Festival Sónar Barcelona 
celebra los dos certómenes 
previos a junio de 2022 
Al and Music Festival y SónarCC
CB es el nombre de los dos fes
tivales que anoche empezaron y 
que son el preambulo del retor
no del Festival Sónar Barcelona 
que, tras dos años de pandemia, 
volvera a celebrarse en junio de 
2022. 

El primero es un nuevo festi
val que explora las sinergias en
tre la inteligencia artificial y la 
música, a través de conciertos, 

conferencias y demostraciones 
incluyendo 21 espectaculos. 

El segundo tiene un formato 
mas parecido al Sónar de vera
no, aunque con dimensiones 
mas pequeñas, y ofrece concier
tos y conferencias en el cecs, 
programando 61 actuaciones 
musicales, entre las que desta
can las de Koreless, Tirzah, Leon 
Vynehall, Space Afrika, Mouse 
on Mars, BFiecha y Dj Nigga Fox. 

CRITICA CINEMA 
Marcel·lí Borrell I opinio@lamanyana.cat 

Tresen una 

L a història. Ennui-sur Blasè, 
França, a mitjans del segle 
passat. En la redacció del 

'Kansas Evening Sun' s'escriuen 
tres històries sobre un pintor de
ment, els deliris juvenils i el se
grest d'un nen per una banda de 
criminals ... 
Les formes. Els fans del cinema 
del texà Wes Anderson (Hous
ton, 52 anys), estan d'enhorabo
na. Doncs tenen tres pel·lícules 

mà al Narrador Omniscient, evi
dencia un absolut descontrol, in
eficàcia visual (wes per on) sobre 
allò que pretén contar. El primmi
rat Anderson no és pas l'excep
ció de la regla. Ni de bon tros, per 
molt que Anjelica Huston hi hagi 
aportat la seva veu. En el recital 
de pretensions que no deixa de 
ser "La crònica francesa", el realit
zador texà busca i regira estils tea
trals creuant-los amb vinyetes de 

tebeo, recorre a 
l'animació digita l 

al preu d'una. "La 
crònica france
sa" (The French 
Dispatch) agluti-
na el bo i el pit
jor de( ls) l'estil (s) 
de l manierista 
cineasta, ob
sés patològic del 
perfeccionisme. 
Un perfeccionis-

La crònica 
francesa 

tot buscant reme
morar els traços 
qui sap si d'Her
gé, o ves a saber. 
Del blanc al co
lor, de l'histrionis
me a la caricatu
ra, en persecució 
.estèril de l'emo
ció reca lcitrant. 
El patètic Ander
son porta a l'os
tracisme el seu 
sentit de la narra
ció anti-naturalis
ta. El seu surrea
lisme fracassa en 

Director: Wes 
Anderson. 
Intèrprets: 

me que, en el 
cas que ens ocu
pa, ofega qualse
vol alè d'emoció 
i lògica narrati
va. Per dir-ho fi
nament, Wes An
derson perpetra 
un caòtic home--

- Bill Murray, 
Benicio del Toro, 

Adrien Brody, 
Tilda Swinton, 

Timothée 
Chalamet. 

EUA, 2021. 97'. 
JCA Al picat, 

Screenbox Lleida 

natge al periodis-
me de fa seixan-
ta anys. Dubto força que entre la 
parròquia francesa aquesta cròni
ca caigui rematadament bé. Per 
molt que es mimetitzi el Jacques 
Tati de "Mon oncle", es facin re
ferències a l'art pictòric gal, i una 
colla d'adolescents fills de papà 
personalitzin allò del Maig del 68 
parisenc, alhora que els gendar
mes no parin de perseguir cacos 
qual Fantomes, l'artifici no rut
lla. Sempre és difíci l que una pe
l·lícula d'episodis acabi tenint cos 
orgàn ic. Quan un cineasta posa 

voler convertir 
allò familiar en es
trany. La crònica 

és anècdota. O la subcultura "ma
de in USA", estètika "fast-food" i 
"sit-com". 
El fons. L'infern, diuen, està alica-

. tat amb bones intencions. 
La imatge. L'editor Howitzer-Bill 
Murray en el seu taüt. 
La frase. "No se llora en mi despa
cho", que etziba amb total displi
cència mandrosa l'obsolet editor. 
Ni en el seu despatx ni en el de 
cap director de periodistes. 
La recomanació. Del tot reservat 
per a fanàtics de Wes Anderson. 
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