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Pagès Editors produirà ‘e-books’en
català, castellà i altres llengües

LLIBREELECTRÒNIC

❘LLEIDA ❘ L’editorial lleidatana Pa-
gès Editors i el seu segell en cas-
tellà,Milenio, posaran en mar-
xa aquest mes de novembre dos
noves branques editorials de-
dicades a la producció de llibres
electrònics.

Així, ePages i eMilenio edi-
taran i comercialitzaran a tra-
vés de diverses plataformes e-
books en català, castellà i tam-
bé en altres llengües, com l’an-
glès.

El salt al llibre electrònic, ini-

ciat per la casa editorial lleida-
tana fa uns anys amb un cente-
nar de títols publicats anterior-
ment en paper, pretén adaptar-
se ara al nou paradigma del
món del llibre, que permet pu-
blicar, llegir i comprar e-books
a través d’Internet.

Els dos primers llibres elec-
trònics seran, d’una banda, la
versió en anglès de Viure en
temps real, de Joan Ollé Bios-
ca, obra ja publicada en català
i en castellà, i de l’altraMi aven-

tura submarina, del veterà sub-
marinista EduardAdmetlla, tí-
tols que estaran disponibles en
les pròximes setmanes.
ePages i eMilenio oferiran

també als autors el servei d’im-
pressió a la carta d’un nombre
determinat d’exemplars en pa-
per d’aquella obra original que
s’editi en digital. Els títols en
format electrònic ja existents
als catàlegs de Pagès i Milenio
quedaran incorporats als dos
nous segells.

Ruta guiada per l’art funerari del cementiri de Lleida

❘ LLEIDA ❘ El projecte Art i Ciutat, que impulsen l’Ateneu, Òmni-
um,Cercle de BellesArts iAmics de la SeuVella, ha organitzat una
visita guiada demà diumenge a les 11.00 h per l’art funerari del
cementiri de Lleida, a càrrec de Magda Balcells, professora de l’Es-
cola Municipal de BellesArts.

Tàrrega celebra avui i demàel Correllengua 2013

❘ TÀRREGA ❘ El Correllengua 2013 arriba aquest cap de setmana aTàr-
rega amb doble jornada: avui amb un aplec de cultura popular i
animació infantil (pl. Carme, 18.00 h) i demà amb una caminada
a partir de les 11.00 fins alTossal Rodó per hissar la senyera.

EthanHawke protagonitzarà el nou filmd’Amenábar

❘ LOS ANGELES ❘ Ethan Hawke (Reality Bites, Gattaca, Training Day)
protagonitzarà la nova pel·lícula d’AlejandroAmenábar, la his-
tòria de suspens Regression, que es rodarà a la primavera.

La companyia de Barcelona D’Block va convèncer el jurat per la posada en escena i coreografia i es va emportar el primer premi de 6.000 euros.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ Desenes de ballarins de
set companyies de dansa urba-
na procedents de diversos punts
d’Espanya, Holanda, el Regne
Unit, Itàlia iAlemanya van pu-
jar ahir a l’escenari de la Llotja
de Lleida per participar en la se-
gona edició deThe Best On, un
certamen coreogràfic únic a Eu-
ropa organitzat per l’escola de
dansa Dancescape en col·labo-
ració amb la Paeria.

El teatre públic lleidatà va res-
pirar dance i hip-hop des d’abans
fins i tot de començar l’especta-
cle, amb un vestíbul ple de pa-
rades de venda de samarretes,
dessuadores, sabatilles i gorres
per anar a to amb la festa. El can-
tant i ballarí SergioAlcover, pro-
fessor de street dance de l’esco-
la del programa televisiu Fama
(Cuatro, 2008), i el comunica-
dor, creador de continguts i you-
tuberToniEmcee es van encar-
regar de presentar el certamen
i escalfar l’ambient, que es va
caldejar des del principi amb ex-
hibicions a càrrec de ballarins
de Dancescape com a celebra-
ció del desè aniversari d’aques-
ta escola de Lleida.

El jurat, format pels ballarins
i coreògrafs nord-americans
Chris Martin, Pat Cruz i Vinh
Nguyen, va atorgar el primer
premi de 6.000 euros a la com-
panyia D’Block, de Barcelona,
que tindrà bitllet també per al
festival Body Rock de San Die-
go, a Califòrnia, i que va acon-
seguir també el premi extraor-
dinari de la Llotja, una actuació
al teatre lleidatà la pròxima tem-
porada. La companyia N.Ough,
de Roma, es va emportar el se-
gon premi, 1.000 euros.

Ritme‘dance’i hip-hop a la Llotja
Set companyies competeixen en la segona edició del certamen europeu de dansa urbana de Lleida
The Best On || El grup D’Block, de Barcelona, s’emporta els 6.000 euros del primer premi
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Els organitzadors, l’escola Dancescape, també es van exhibir.

LLEONARD DELSHAMS

Els italians N.Ough van quedar en segona posició del concurs.

LLEONARD DELSHAMS

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


