
Carles Puigdemont
també va visitar la seu
d’Aigües del Segarra-
Garrigues a Tàrrega, a
l’Urgell, per conèixer el
centre de control de la
infraestructura.

Abans va visitar a Oliola, a la Noguera, la bassa
reguladora del sector 3 del canal Segarra-Garri-
gues, així com una de les finques de reg.

Puigdemont va manifestar el suport decidit
del govern a la infraestructura i a la cultura del
regadiu i va demanar el “compromís” de tothom
per tal que “l’equilibri sigui el concepte que guiï
les decisions que s’hagin de prendre en el futur”.
“Estic convençut que, si ho fem tots, la Unió Eu-
ropea, que es regeix per un principi de realisme,
ens farà la confiança que ens mereixem. I, si hi
ha aquest principi de confiança, se’ns obriran
moltes portes per resoldre conflictes que ara
sembla que no tenen solució”, va remarcar.

El president de la Gene-
ralitat va inaugurar el
nou edifici de l’escola El
Timó de Sidamon, que
ha disposat d’un pres-
supost de gairebé 1,7
milions d’euros. Du-

rant el seu discurs, Carles Puigdemont va dir: “A
Catalunya l’educació és un temple sagrat i invio-
lable i demanem al govern espanyol que no hi po-
si al damunt, les grapes perquè nosaltres ja ho
fem bé”.

El president va lloar la tasca dels responsables
docents per fer que els ciutadans del futur pu-
guin “decidir lliurement què volen fer”, va dir.

Puigdemont també va visitar la localitat de
Montgai per inaugurar la restauració del cam-
panar de l’església de la Mare de Déu de l’As-
sumpció i la remodelació de la plaça Prat de la
Riba.

Sidamon i Montgai
“L’educació
és un temple
sagrat i
inviolable”

Suport del
govern per
continuar-hi
invertint

Segarra-Garrigues

| Lleida | 21EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 2 DE SETEMBRE DEL 2016

L’APUNT

De la granja a la
biomedicina

centre CREBA ens en pot fer especialistes. Com a ter-
cera pota hi ha la UdL, una universitat que ha de for-
mar professionals en la gestió ramadera, en medicina i
en recerca per captar talent, inversions i, sobretot,
generar riquesa i coneixement. Val a dir que és fan-
tàstic arribar a l’excel·lència, però més difícil és
mantenir-la. Cal mimar-la i ajudar-la.Joan Tort

Sembla que a Ponent aviat farem bona la dita de tan-
car el cercle o d’haver trobat la quadratura del cercle.
És a dir, que si ja érem especialistes en la producció
porcina, ara hi sumen l’ús d’aquests animals per a la
recerca mèdica. Pot semblar broma, però els porcs
són els animals que més s’assemblen als humans, al-
menys per a determinats estudis biomèdics. El nou
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Un espectacle itinerant i
participatiu que recupera
el centre de la ciutat com a
escenari inaugural dona-
rà, el 8 de setembre, el tret
de sortida a tres dies i mig
de la principal cita per a les
arts de carrer, Fira Tàrre-
ga. La companyia francesa
Artonik presentarà aque-
lla tarda The colour of
time, una coreografia colo-
rista que evidencia l’àni-
ma que recorrerà una part
dels 60 espectacles nacio-
nals i internacionals
d’aquesta edició, la inter-
culturalitat.

Jordi Duran, director
artístic de Fira Tàrrega, va
assenyalar ahir durant la
presentació: “La intercul-
turalitat és un tret distin-
tiu de la fira i, també, de les
arts de carrer, perquè arri-
ba a la gent més enllà dels
contextos”, i va recordar
que enguany als escenaris
europeus ja s’han repre-
sentat un miler d’especta-
cles catalans. L’alcaldessa,
Rosa M. Perelló, assegura:
“En la fira, hi participa to-
ta la ciutat, amb la qual
s’han enfortit els vincles.”
Aquesta interculturalitat
enllaça amb la participa-

ció activa de 120 targarins
en diferents espectacles
d’escoles, instituts, resi-
dències d’avis... I a “fer ar-
ribar la fira a gent desfavo-
rida” i a llocs perifèrics.
Enguany, un 57% dels es-

pectacles seran gratuïts.
Fins a l’11 de setembre, Fi-
ra Tàrrega oferirà 263 ses-
sions de 57 companyies
nacionals i de nou països
més, en 26 espais escè-
nics. Aquesta edició, el fo-
cus internacional estarà
situat en companyies jo-
ves del panorama xilè,
com ara Teatro Niño Pro-
letario i Teatro Container.

Les propostes, organit-
zades per itineraris i on no
es descuida el públic fami-
liar, són riques en formats
i en barreja de tècniques
en un mateix espectacle.
Com el d’#UrbanNation,

que ocuparà amb pintura,
música i dansa la plaça de
les Nacions sense Estat
durant tot el dia. És desta-
cable que s’hi estrenaran
37 espectacles. Per encàr-
rec de la fira, dues compa-
nyies –una de coreana i
una de mexicana– inter-
canviaran mirades al nou
Espai Zebra.

En paral·lel a l’exhibició,
l’espai dedicat als profes-
sionals acredita enguany
715 persones de 418 enti-
tats, que vindran a Tàrrega
d’arreu del món a veure,
comprar espectacles i gau-
dir de les produccions. ■

a Enguany, la mostra internacional de les arts escèniques presenta 60 espectacles
i 257 sessions en 26 espais a La inauguració, itinerant i participativa

Eva Pomares
TÀRREGA

Fira Tàrrega reivindica la
interculturalitat de carrer

30
companyies catalanes parti-
cipen en la fira, un 53%. Un
78% de tots els espectacles
són arts de carrer.
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La xifra

Cia Maduixa presentarà a la fira l’espectacle de dansa ‘Mulïer’ ■ ASSAD KASSAD / JOSEP ESCUIN


