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El grup municipal de CiU a la
Paeria portarà de nou davant
la Comissió de la Transparèn-
cia l’incompliment reiterat de
l’equip de govern dels acords
pactats en el cartipàs de
l’Ajuntament de Lleida, sobre-
tot pel que fa a la publicitat de
les factures. El cartipàs dispo-
sa que les factures municipals
es publicaran a internet en un
termini màxim de tres mesos,
amb una actualització men-
sual, tenint en compte les re-
comanacions de l’Agència de
Protecció de Dades. La regi-
dora Rosa Mari Salmerón va
recordar que el compromís
del govern socialista de la
Paeria era complir amb
aquest compromís a partir del
mes de juny. ■ REDACCIÓ

El Concurs Internacional de
Piano Ricard Viñes de Lleida
canvia de format: passa a ser
bianual i inclou una versió in-
fantil. Així, la nova convocatò-
ria se celebrarà el 2018, incor-
porant novetats, com ara con-
certs dels finalistes amb l’Or-
questra Simfònica del Vallès,
que permetran equiparar-lo
amb grans concursos interna-
cionals. A més, el primer pre-
mi es dobla fins a 12.000 eu-
ros. L’any que no tingui lloc el
concurs, es convocarà el pre-
mi per a nens i joves. El nou
projecte, presentat ahir a l’Au-
ditori, s’anomena Concurs Ri-
card Viñes Kids and Youth i es
dividirà en tres categories
amb l’edat màxima de 17
anys. ■ REDACCIÓ

Versió infantil del
concurs de piano
de Lleida

POLÍTICA

SALUT PÚBLICA

Desarticulat un
grup que traficava
a la Noguera

CiU exigeix que es
publiquin totes
les factures

CULTURA

Els Mossos d’Esquadra han
desarticulat a Balaguer un
grup que es dedicava a ven-
dre marihuana, haixix i coca-
ïna a diferents poblacions de
la Noguera. Tres veïns de Ba-
laguer de nacionalitat marro-
quina, de 25, 26 i 41 anys, han
estat detinguts com a pre-
sumptes autors d’un delicte
contra la salut pública. Opera-
ven des de dos pisos, situats
en un mateix edifici del carrer
Bellcaire. Els Mossos hi van
trobar 7,4 quilograms de mari-
huana, 19,3 grams de cocaïna
i 53,5 grams d’haixix. Després
de prendre’ls declaració, el
jutge va ordenar l’ingrés a la
presó dels tres arrestats.
■ EPA

Lleida és la primera ciutat
catalana on fa parada la gi-
ra del 50è aniversari de
l’estrena del musical Ca-
baret de Broadway. La gi-
ra va començar el 18 d’oc-
tubre del 2015 al Teatro
Rialto de Madrid. L’èxit va
fer que es mantingués en
al cartell fins al 12 de juny
del 2016, i ha reunit fins
ara més de 200.000 espec-
tadors, segons la produc-
tora. Encara no havia po-
sat els peus a Catalunya.
Ho farà demà a la tarda, a
La Llotja, amb una pro-
ducció que imita la versió
original estrenada a
Broadway, adaptada i diri-
gida per Jaime Azpilicue-
ta. Hi haurà set funcions,
del 13 al 16 d’octubre.

El muntatge ha rebut
diversos reconeixements
del sector: el premi al Mi-
llor Musical a Madrid la
temporada 2015/16, i en
la 9a edició dels Premis del
Teatre Musical, celebrada
el dilluns 6 de juny passat,
va ser el musical guanya-
dor en 8 de les 15 catego-
ries premiades.

L’original s’ha convertit
en un gran clàssic de la cul-
tura del segle XX. L’any
1972 es va traslladar a la
gran pantalla dirigida per
Bob Fosse, i va rebre un to-
tal de 8 premis Oscar, 12
premis Tony, 3 premis Oli-
vier i 3 premis Drama
Desk. Cabaret s’ha repre-

sentat a més de 50 països i
traduït a més de 30 idio-
mes.

La banda sonora és una
de les més conegudes i des-
tacades de la història dels
musicals: a gairebé tot-
hom li sonen les lletres i els
ritmes de Willkomen, Ca-
baret, o Money, Money, i

és considerat una de les
obres mestres del teatre
musical de tots els temps.

La gira de la versió del
50è aniversari de Cabaret
impulsada per Azpilicueta
arriba a Lleida gairebé un
any després de la seva es-
trena, i és la primera ciu-
tat catalana que l’acull. ■

El ‘Cabaret’ de Broadway fa
parada a la Llotja de Lleida
a La gira del 50è aniversari del musical més famós de Broadway arriba a Lleida un any després de
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200.000
espectadors ha assolit
aquest espectacle de Jaime
Azpilicueta, estrenat ara fa
un any a Madrid.
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La xifra

Un dels moments de l’espectacle, que s’estrena a Lleida demà al Teatre de la Llotja ■ CABARET

Una trentena de membres
de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH)
de Lleida es van manifes-
tar ahir a la plaça Paeria
per demanar una solució
per a la Sandra, una dona
nigeriana que serà desno-
nada del pis de lloguer on
viu amb la seva filla de deu
anys. Aquesta família no

pot pagar el lloguer i l’afec-
tada va explicar que la seva
situació és molt dolenta,
que està cansada i confusa
perquè no li donen solu-
cions i que no sap on anar.
La PAH es va mostrar es-
pecialment crítica amb la
Paeria per la falta de su-
port a aquestes persones.

Per la seva part, el regi-
dor de serveis socials, Xa-
vier Rodamilans, va expli-
car que s’ha ofert a la San-
dra i a la seva filla allotjar-
les al centre de la Dona Sa-
maritana, per a dones en
situació de vulnerabilitat,
com a mesura temporal
d’urgència, i que més en-

davant es valorarà si pot
aconseguir alguna feina o
un pis de lloguer social. El
regidor va assegurar que
no es quedarà al carrer.

No obstant això, un dels
membres de la PAH, Hen-

ry Mora, tem que la Paeria
s’oblidi d’ella després de
deixar-la al centre d’acolli-
da de dones. La Sandra viu
a Lleida des de fa tres anys
i en fa 13 que resideix a
l’Estat espanyol, però no

té targeta de residència,
que no va poder renovar
perquè va perdre la feina.
La falta de papers encara
la perjudica més, tot i que
la seva filla és nascuda a
l’Estat. ■

Reclamen ajuda
per a una família
desnonada
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a Mare i filla perden
l’habitatge i la PAH es
queixa del poc suport
de la Paeria

Protesta a la Paeria de membres de la PAH, que volien parlar amb l’alcalde ■ ACN


