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Divendres, 11 de juliol del 2014Cultura

juliol entre el consistori de la
capital del Pla d’Urgell, el con-
sell comarcal i la conselleria de
Cultura per concretar soluci-
ons.

L’Arxiu Comarcal del Pla
d’Urgell, situat al carrerTossal
Blanc, als afores de Mollerus-
sa, va suposar una inversió de

més d’1,8 milions d’euros.
L’equipament té una superfície
de 1.300 metres quadrats i
consta de dos plantes. Es dóna
la circumstància que l’empre-
sa adjudicatària de l’obra,Cons-
trucciones Lumbierres, va pre-
sentar fa anys concurs de cre-
ditors.

Mollerussa posa tanques a
l’Arxiu per unes esquerdes
L’edifici es va inaugurar fa cinc anys amb un cost de més d’1,8
milions d’euros || Queixes veïnals per l’estat de l’immoble

EQUIPAMENTSDEFICIÈNCIES

X. F.
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa ha posat tanques a
l’Arxiu Comarcal del Pla d’Ur-
gell com a mesura de precau-
ció per evitar qualsevol inci-
dència sobre la via pública da-
vant de l’aparició de diverses
esquerdes a la façana de l’edi-
fici.Alguns veïns de la zona re-
sidencialTorre Pintó, on es tro-
ba aquest equipament cultural,
han mostrat la seua preocupa-
ció per l’increment de l’ampla-
da de les esquerdes amb el pas
del temps i per la possibilitat
que cedeixi part del formigó de
la façana.

Pel que sembla, aquestes de-
ficiències estructurals ja es van
començar a detectar el 2010,
tan sols un any després de la in-
auguració de l’immoble, el de-
sembre del 2009, en un acte
presidit pel llavors president de
la Generalitat, José Montilla.
L’alcalde de Mollerussa, Marc
Solsona, va explicar ahir que el
consistori ha posat en coneixe-
ment del consell comarcal del
Pla d’Urgell les queixes veïnals
per instar la Generalitat, titu-
lar de l’edifici, a rehabilitar les
deficiències.Així mateix, els
serveis tècnics municipals han
elaborat un informe per avalu-
ar l’origen dels desperfectes es-
tructurals, que s’utilitzarà com
un instrument de treball més
per a la reunió a tres bandes
prevista a final d’aquest mes de

Les esquerdes s’aprecien a les arestes superiors de la façana.

X. F.

Operaris van començar aquesta setmana amuntar els escenaris.

ESTIUMÚSICA
MONEGROS DESERT FESTIVAL

SANTI COSTA DOMINGO
❘ FRAGA ❘ El Monegros Desert
Festival, un de dels grans fes-
tivals de música electrònica
d’Europa i que se celebrarà
al desert dels Monegres el
pròxim 19 de juliol, ja ha ini-
ciat el muntatge de les ins-
tal·lacions.A començament
d’aquesta setmana es van des-
plaçar prop de 200 operaris
al desert dels Monegres per
aixecar els tres escenaris i di-
ferents carpes.

A final de juny, els organit-
zadors del macroesdeveni-
ment van iniciar els treballs
de condicionament del te-
rreny i millora dels accessos
per als vianants. Segons fonts
de l’organització, 1.500
obrers, cambrers, animadors
i músics treballaran durant el
festival. L’esdeveniment es-
pera superar la xifra d’assis-

tents de l’any passat –uns
38.000– i arribar a les 40.000
persones, amb la idea de re-
cuperar l’assistència del 2012,
xifra que s’espera igualar al
ser el vintè aniversari de la ra-
ve. Comptaran amb actuaci-
ons de primer nivell comSkri-
llex, Boys Noize i SteveAoki.

El festival va començar el
1993 com una reunió d’amics
del propietari de la discote-
ca Florida 135, JuanArnau,
però amb el pas del temps s’hi
va anar multiplicant l’assis-
tència fins a convertir-se en
un dels festivals de referèn-
cia del techno. Ciutats com
Fraga, Lleida i Saragossa es
preparen per acollir els assis-
tents que s’allotjaran en
aquests municipis el cap de
setmana del 19 de juliol, du-
rant el qual s’espera arribar
al ple d’ocupació hotelera.

Unes 200 persones
inicien el muntatge per
al festival dels Monegres

Tres òperes i un
ballet al Principal

RETRANSMISSIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Principal de Llei-
da retransmetrà en directe
tres òperes i un ballet: La ba-
yadère (dia 14, 19.45 h) iWar
and Peace (dia 16) des delTe-
atre Marinski de Sant Peters-
burg, i Cavalleria Rusticana
i Pagliacci (dia 17) des deTa-
ormina (Sicília). 17 €/14 €,
abonament de 33 €.

Primer curtmetratge
de Springsteen

CINE

❘ MADRID ❘ Bruce Springsteen
s’ha estrenat com a director
de cine amb el curtHunter of
Invisible Game, que serveix
per posar imatges (en versió
estesa de 10 minuts) a la can-
çó del mateix títol del seu úl-
tim disc,HighHopes. Pot veu-
re’s al web www.bruces-
pringsteen.net.

El Cirquedu
Soleil, a Port
Aventura i
Andorra
Fins al 30 d’agost
al parc de Salou

ARTSESCÈNIQUESCIRC

Un dels moments acrobàtics de l’espectacle ‘Kooza’, ahir a la nit en l’estrena a Port Aventura.

ACN
❘ SALOU ❘ El Cirque du Soleil va es-
trenar ahir a la nit a PortAven-
tura amb gran èxit de públic el
seu espectacle Kooza, que re-
presentarà al parc d’atraccions
de la Costa Daurada fins al 30
d’agost en una carpa amb capa-
citat per a 2.500 persones. És el
primer parc d’atraccions d’Eu-
ropa en el qual fa aturada aques-
ta reconeguda companyia cana-
denca.Més demig centenar d’ar-
tistes de 18 nacionalitats dife-
rents participen en un muntat-
ge de dos hores de durada (amb
descans) que fusiona les acrobà-
cies i el clown. La multinacional
circense es repartirà així aquest

ACN

estiu entre el complex deVila-
seca i Salou iAndorra, on el pas-
sat 5 de juliol va estrenar l’es-
pectacle Scalada Mater Natu-
ra.Al Principat, la famosa com-
panyia del Quebec té previst ofe-
rir un total de 17 funcions de
Scalada MaterNatura fins al 2

d’agost (els dimarts, dijous, di-
vendres i dissabtes) al Parc Cen-
tral d’Andorra laVella. L’afora-
ment és de 5.000 persones:
3.000 dretes amb entrada gra-
tuïta i 2.000 amb butaca (15 €
o a través de pack amb hotel).
Després de l’èxit de l’any pas-

sat, quan el Cirque du Soleil es
va estrenar aAndorra amb un
espectacle que va congregar
47.000 espectadors, el nou xou
que la companyia ha creat per
al Principat està inspirat en el
paisatge andorrà i les forces de
la naturalesa.


