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SOCIETAT P25

Dolors Pubill Organitzadora de la Diada de lo Garrotín

“Qui té al costat
un carrincló té la
festa assegurada”

FUTUR · Hi haurà més recerca
i diners i la troballa d’esquelets
ajudarà a explicar l’evolució
urbana de l’antiga Iesso

El Parc de Guissona
serà un campus
d’arqueologia
PERSPECTIVA · Ha signat
un conveni amb la UAB i
properament entrarà a la xarxa
de museus de la Generalitat

CULTURA P22

La capçalera de la manifestació que es va fer ahir per defensar els drets dels treballadors ■ ACN

ECONOMIA P22

Mig miler de persones es manifesten a Lleida per l’1 de Maig

Clam per la dignitat laboral

Documentaran la cacera
de bruixes a Lleida

Cultura P23

És una iniciativa que promou la Xarxa
de Museus de les Terres de Lleida

Busca diners per a un projecte per als
qui tenen més dificultats per trobar feina

Serveis Socials P24

La presentació que va fer Càritas ■ ACN

Càritas es centrarà
en la gent amb risc

Trobada del Pirineu
centrada en la incertesa

Administracions P24
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Aquesta setmana s’ha po-
sat punt final al mes dedi-
cat a Francesc Porta al
Cercle de Belles Arts de
Lleida. Al llarg de l’abril
s’han fet diferents activi-
tats al voltant de l’artista,
entre les quals destaca
l’exposició de fotografies
de Tot esperant Godot,
realitzades per Ton Sirera
i que remetia a l’estrena de
Beckett a Catalunya, que
precisament va tenir lloc a
Lleida el maig del 1965 i en
què Francesc Porta també
hi va estar involucrat.

Com a clausura
d’aquest mes dedicat a
Francesc Porta pel Cer-
cle de Belles Arts de Llei-
da, l’artista de Seròs Jor-
di Jové va fer una defensa
de l’art abstracte tal com
el febrer del 1959 el va
fer Francesc Porta en el
mateix entorn i com a
clausura, en aquell mo-
ment, de l’exposició de
Ralentíes espaciales de
Leandre Cristòfol.

Jové va aproximar els
assistents al que podia
suposar en aquell mo-
ment la conferència de
Porta, alhora que va jus-
tificar intel·lectualment

com i de quina manera
s’havia d’entendre i enca-
ra avui s’ha d’entendre
el fenomen dels “abstrac-
tistes”, que, en paraules
de Porta, eren persones
compromeses amb la
llibertat i compromeses
amb la seua època.

Jazz i Nouvelle Vague
Tant Jordi Jové ahir com
Porta ara fa 57 anys van
apropar els que els escolta-
ven a les interioritats dels
grans homes i dones de
l’abstracció per tal de, des
del sentiment profund
que va originar aquell mo-
viment, conduir-los i en-

llaçar-los amb altres ten-
dències creatives que
acompanyaven aquell fe-
nomen pictòric i que en la
dècada dels cinquanta del
segle passat van confluir
tant en forma com en sen-
sibilitats. Jové feia refe-
rència al jazz en el terre-
ny musical, al teatre de
l’absurd en les arts escè-
niques, a la Nouvelle Va-
gue en el món del cinema,
entre altres àmbits, en un
moment de l’art i la crea-
ció en què les tècniques i
estructures narratives i
creatives es van qüestio-
nar en pro de la llibertat
de l’autor i de l’obra. ■

Redacció
LLEIDA

Jordi Jové recrea i
actualitza la visió de
Porta sobre l’art abstracte
a El Cercle de Belles Arts de Lleida tanca el mes dedicat al fundador d’Òmnium
a Ponent recordant una històrica conferència de Porta sobre l’art abstracte

Jordi Jové durant la conferència oferta divendres al Cercle de Belles Arts ■ TERESA IBARS

La 27a Trobada Empresa-
rial al Pirineu abordarà
aquest any la presa de de-
cisions en un context d’in-
certesa global i local, amb
el lema “Decidir en un
món incert”. Serà en dues
jornades, el 16 i 17 de
juny, que se celebraran

per novè any consecutiu a
la Seu d’Urgell. Els empre-
saris que impulsen la Tro-
bada han lamentat la inca-
pacitat dels partits esta-
tals per formar govern
perquè la situació “no con-
tribueix a generar con-
fiança”. Asseguren que la
incertesa política, tant a
Catalunya pel procés sobi-
ranista com a l’Estat per la

manca de govern, se suma
als dubtes sobre l’evolució
mundial de l’economia.
Per tot plegat, “les expec-
tatives positives que s’ha-
vien generat el 2015 a ho-
res d’ara s’han frenat”, se-
gons el president de la Tro-
bada, Vicenç Voltes.

L’altre gran eix temàtic
serà l’impacte de les noves
tecnologies en l’economia

i les empreses. La confe-
rència inaugural la farà di-
vendres 17 de juny el pre-
sident de la Generalitat,
Carles Puigdemont.

La Trobada Empresa-
rial al Pirineu s’ha marcat
com a objectiu atraure pú-
blic més jove. Per això
aquest any entre les nove-
tats destaca la creació
d’una quota d’inscripció
per a joves d’entre 18 i 35
anys a meitat de preu. Els
qui estiguin en aquesta
franja d’edat pagaran 400
euros per a la inscripció
completa per als dos dies,
mentre que la resta n’hau-
ran d’abonar 800. ■

Trobada del Pirineu
centrada en la incertesa
ACN
LA SEU D’URGELL

Càritas Lleida està disse-
nyant un projecte dirigit
específicament a les per-
sones que tenen més difi-
cultats per trobar feina i
que necessiten un suport
més intensiu i està bus-
cant el finançament per
posar-lo en marxa, segons
ha anunciat el director de
l’entitat i president de la
Fundació Jaume Rubió i
Rubió, Ramon Baró. So-
vint, són persones que fa
molt de temps que no tre-
ballen i no consten ni a les
llistes de l’atur.

Segons Baró, els princi-
pals esforços per part de les
administracions es dedi-
quen a “aquells qui ho te-
nen més fàcil” per trobar
una feina perquè quedi re-
flectit en les estadístiques,
mentre que els qui necessi-
ten processos més llargs i
profunds en queden al mar-
ge. “Veiem que les políti-
ques públiques s’estan obli-
dant d’ells i ens preocupa
que quedi una bossa cròni-
ca de persones sense cap

oportunitat en el món del
treball”, ha dit Baró. Per ai-
xò, el principal objectiu de
futur és centrar esforços
en aquest col·lectiu.

El director de Càritas
dóna per fet que la seva
perspectiva de futur és
que, cada vegada, aten-
dran “menys gent però
d’una manera més inten-
sa”, perquè s’està parlant
“de perfils de persones que
són vulnerables per diver-
sos motius i, per tant, la in-
tensitat del suport ha de
ser més gran”.

Baró ho va anunciar di-
jous, durant la presen-
tació de la memòria del
2015 del projecte Troba-
lles. L’any passat, es van
assolir dues xifres rècord.
D’una banda, la d’hores
contractades en el pro-
grama d’inserció laboral
de persones en risc d’ex-
clusió, més de 17.000
(17.248) per part d’una
vintena de persones con-
tractades. D’una altra,
484 persones van partici-
par en els programes de
formació i orientació labo-
ral que ofereix Càritas. ■

Càritas se
centrarà en la
gent amb risc
d’exclusió

ACN
LLEIDA

a Busca finançament per a un
projecte d’ajut als qui tenen més
dificultats per trobar feina

Albert Puchol, vicepresident de la Fundació Jaume Rubió i
Rubió, i Ramon Baró, president de Càritas Lleida ■ ACN
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