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Fira Tàrrega estrenarà en-
guany un espai destinat a
tots els públics. L’Ondara
Park agruparà propostes
lúdiques en tres espais
d’actuació: la Fassina, el
carrer Migdia i el parc del
Reguer. La programació
matinal estarà dedicada al
públic familiar, amb es-
pectacles d’animació com
el de la companyia Efímer,
un itinerant amb 4 metres
de llargària i una pista de

patinatge. A la nit, s’hi po-
drà veure en concert La
Troba Kung-Fú i la Sidral
Bass Band. Una de les ci-
tes més destacades a l’On-
dara Park és l’estrena de la
darrera producció de La-
ïtrum, Micro Shakespea-
re, produïda per la matei-
xa companyia i el Teatre
Nacional de Londres.
L’obra condensa l’obra del
clàssic anglès i reclama la
interacció amb el públic.
Fira Tàrrega s’inaugurarà
enguany amb un especta-
cle de producció pròpia, i
entre l’11 i el 14 de setem-
bre s’hi podran veure 51
companyies.

D’altra banda, Tino
Carreño va recollir dijous
passat el premi Ramon

Roca Boncompte, convo-
cat per Fira Tàrrega i l’em-
presa Ros Roca. El premi
reconeix amb 6.000 euros
els estudis de gestió cultu-
ral. En aquesta quarta edi-
ció es van presentar quin-
ze treballs, i Carreño va
guanyar el premi amb un
treball sobre l’impacte de
la crisi en la gestió de festi-
vals d’arts escèniques,
música i audiovisual de
l’Estat. Tino Carreño és
gestor cultural i especialis-
ta en la producció d’espec-
tacles, i ha analitzat els
models de gestió, les estra-
tègies de finançament, la
gestió dels recursos hu-
mans i l’impacte de la re-
cessió durant el període
2008-2013. ■

Fira Tàrrega s’obre a
l’entreteniment
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a Enguany estrenarà
un nou espai amb
música i espectacles
infantils

‘Traps’, de la companyia Efímer, és un dels espectacles que
participaran en el nou espai Ondara Park ■ FIRA TÀRREGA

L’antic Museu dels Jo-
guets i els Autòmats de
Verdú estrena nou projec-
te per aquest espai propie-
tat de la família Mayoral.
Sota el nom de Miró a tau-
la, la iniciativa exposarà
obres pictòriques i degus-
tacions culinàries. L’expo-
sició estarà basada sobre-
tot en una trentena d’o-
bres de Joan Miró, però
també se’n podran con-
templar de Picasso, Dalí,
Calder, Tàpies, Barceló i
Chillida. L’espai està divi-
dit en cinc àmbits i en ca-
dascun s’hi vincula Miró.
Un maître farà de guia per
relacionar les pintures i
escultures, tot explicant
anècdotes dels autors. Pa-
ral·lelament a la degusta-
ció artística se’n fa una de
culinària. A cadascuna de
les tres plantes, el cuiner
Albert Marimon, del grup
Fogons de Forès, oferirà
un tast de tapes creades i
elaborades inspirades en
les obres d’art exposades.
Els àpats es basen, sobre-
tot, en el concepte de cui-
na senzilla que tenia Miró,
amb productes de la zona i
de temporada. El projecte
s’estrenarà el 17 d’agost i
l’experiència es podrà rea-
litzar tots els migdies de
diumenge. ■

El Museu dels
Joguets de
Verdú es
reconverteix
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L’Ajuntament de Lleida ha
iniciat la instal·lació d’una
nova senyalització al cen-
tre històric de Lleida, des-
tinada als vianants. La
Paeria col·loca 29 senyals
en 19 punts diferents, en
què indica els principals
atractius turístics. També
orienten sobre els carrers
més importants, com ara
Blondel, Cavallers o ram-
bla d’Aragó. Més endavant
té una segona fase en la
qual instal·larà 30 senyals
més. El pla de dinamitza-
ció de la zona pretén
transformar-lo creant una
marca que reforci l’atrac-
tiu del barri. ■

Nova
senyalització
al centre
de Lleida
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Membres de l’Assemblea
en Defensa dels Serveis
Públics de Lleida van inter-
rompre ahir pacíficament
el darrer ple de l’Ajunta-
ment de Lleida abans de la
parada estiuenca. Es van
presentar a la sala de plens
amb pancartes i les van ex-
hibir davant dels regidors, i
el ple es va aturar durant
uns moments mentre els
membres de la plataforma
duien a terme aquesta ac-
ció.

Segons va explicar a
l’agència ACN el seu porta-
veu, Agustí Liñán, amb
aquest acte van voler de-
nunciar públicament la
“poca transparència” de la
Paeria, que “no dóna res-
posta a les demandes” que
li van fer els ciutadans en
l’audiència pública del 14
de gener passat sobre l’ex-
ternalització dels serveis:
“Es van comprometre a
crear una comissió de se-
guiment i després de sis
mesos no han fet res.”

Entre les peticions ciu-
tadanes reclamades, hi fi-
guren un centre de dia al

mercat municipal de Cap-
pont, més enllumenat en
diversos carrers de la ciu-
tat i més transparència pel
que fa als contractes que
signi la Paeria.

Després d’aquesta ir-
rupció, el ple va continuar
l’ordre del dia amb norma-
litat. Era el darrer abans de
les vacances d’estiu i va ser

per aprovar, amb els vots a
favor del PSC i CiU, l’expe-
dient de modificacions de
crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament del 2014, a
través del qual es destina-
ran 215.000 euros més al
programa Reorienta’t i a la
promoció econòmica.
També es va aprovar el
compte general del 2013.

Aquest últim punt, però,
només va rebre els vots fa-
vorables de l’equip de go-
vern (PSC) ja que els grups
de l’oposició (CiU i el PP)
van criticar-ne la falta de
previsió. A més, tot i que el
govern municipal ha pre-
sentat un superàvit de 3,1
milions d’euros el 2013, el
PP ha criticat que només
s’han invertit 3,5 milions
d’euros dels 10,7 milions
previstos en obres, i només
570.000 euros dels dos mi-
lions d’euros pressupos-
tats d’inversió en el centre
històric. CiU també va cri-
ticar que l’Ajuntament tin-
gui un deute total de més
de 200 milions d’euros i
que deu als proveïdors 2,1
milions.

La tinenta d’alcalde
d’Economia de  la Paeria,
Montse Mínguez, va res-
pondre que “evidentment
es queixarà tant com cal-
gui” per reclamar els 13
milions d’euros que els deu
la Generalitat. A més, ha
assegurat que el deute de
l’Ajuntament a llarg termi-
ni és de 120 milions d’eu-
ros, cosa que suposa me-
nys dels seus ingressos
anuals. ■

Irrompen al ple de Lleida
per demanar transparència
a L’Assemblea en Defensa dels Serveis Públics reclama a la Paeria la creació de la taula de seguiment a
què es va comprometre en una audiència pública a CiU vota l’ampliació de crèdit pactada amb el PSC
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“La Paeria es va
comprometre a fer
una comissió sobre
l’externalització i
encara no s’ha fet”
Agustí Liñán
PORTAVEU DE L’ASSEMBLEA EN
DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS
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La frase

Un grup de persones va irrompre ahir en el ple i van exhibir pancartes ■ LAURA CORTÉS / ACN


