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Circuit Urgellenc
Del 17 al 20 de juliol. Els horaris poden variar d’una setmana a l’altra. Podeu consultar-los a www.
circusa.com. Dilluns, dia de l’espectador (excepte vigílies i festius), sessions de tarda i nit. Descomptes: 
nens de 3 a 11 anys, majors de 65 anys, Carnet Jove, Carnet Universitari, aturats.

TÀrrega. maJEstiC

¡Scooby!
Dv.: 18.30, 21.15 (4,90 €). Db.: 19.15, 22.05. Dg.: 17.45, 19.50. Dl.: 19.05, 
22.05 (4,90 €).

Cuestión de justicia
Dv.: 21.15 (4,90 €). Db.: 22.0. Dg.: 20.00. Dl.: 22.00 (4,90  €).

el escándalo (Bombshell)
Dv.: 18.45 (4,90 €). Db.: 19.30. Dg.: 17.30. Dl.: 19.30 (4,90 €).

MOLLerUSSa. CENtRE CULtURaL

La innocència (Cicle gaudí)
Dv.: 22.00. 

BaLagUer. saLa D’aCtEs aJUNtamENt
Tancat

BeLLpUig. aRmENgoL

The gentlemen: Los señores de la mafia 
Db.: 22.15. Dg.: 20.00. Dl.: 21.45 (4,50 €).

Onward  
Dg.: 17.15. Dl.: 19.00 (4,50 €).

agraMUnT. CasaL

Cinema paradiso
Db.: 22.15. 

Sabates vermelles i els set trols
Dg.: 17.15. Dl.: 19.00 (4,50 €).

La llamada de lo salvaje
Dg.: 20.00. Dl.: 21.45 (4,50 €).

VieLha. ERa aUDiovisUaU
Tancat

TreMp. La LiRa
Tancat

SOLSOna. PaRís
Tancat

Binèfar. tEatRo Los titiRitERos

grease
Db.: 22.00.

TaMariT. saLa ENtiDaDEs

especiales
Db.: 22.00. Dg.: 19.15.

espies disfressats  (CiNC) 
Dg.: 17.00 (4,00 €). 

MeqUinenSa. CiNE saLa goya

Onward
Dc.: 19.15. Dj.: 19.15.

Bloodshot
Dc.: 22.30. Dj.: 22.30.

Marcelino, el mejor payaso del mundo
Dc. (22): 19.15.

espies disfressats
Dj. (23): 19.15.

La lista de los deseos
Dc. (22): 22.30. Dj. (23): 22.30.

sales de cine

les Pel·lÍcUles

El escándalo (Bombshell). Di-
rector: Jay Roach. Estats Units 
(2019). intèrprets: Charlize 
theron, margot Robbie, Nicole 
Kidman, John Lithgow. Drama 
biogràfic. Durada: 109 minuts. 
idioma: castellà. La caiguda 
d’un dels imperis mediàtics 
més poderosos i controvertits 
de les últimes dècades, Fox 
News, i de com un grup d’ex-
plosives dones va aconseguir 
acabar amb el seu responsa-
ble: Roger ailes. Urgellenc 
(Tàrrega).

¡Scooby!. Director: tony Cervo-
ne. Estats Units (2020). anima-
ció. 94 minuts. idioma: castellà. 
amb centenars de casos resolts 
i aventures compartides, sco-
oby i la colla s’enfronten al mis-
teri més gran i desafiador de 
tots els temps: un complot per 
alliberar el gos fantasma Cer-
berus. Urgellenc (Tàrrega).

Onward. Director: Dan scan-
lon. Estats Units (2020). ani-
mació. Durada: 103 minuts. 

idioma: Castellà. Després del 
seu flamant oscar per Toy 
Story 4, Pixar-Disney estrena 
la nova pel·lícula, amb l’aven-
tura de dos elfs per recuperar 
el seu difunt pare. Urgellenc 
(Bellpuig).

Sabates vermelles i els set 
trols. Director: Hong sung-ho. 
Corea del sud. 2019. anima-
ció. 92 minuts. idioma: català. 
Un encanteri converteix una 
princesa en una nana i només 
la troballa d’unes misterioses 
sabates roges podrà tren-
car la maledicció. Urgellenc 
(agramunt).

La innocència. Directora: Lu-
cía alemany. Espanya (2019). 
Drama, adolescència. 92 mi-
nuts. Català. Lis és una ado-
lescent que somia conver-
tir-se en artista de circ i sortir 
del seu poble, encara que sap 
que per aconseguir-ho haurà 
de treballar-s’ho durament 
amb els seus pares. Urgellenc 
(Mollerussa).

redacció
❘ LLEiDa ❘ La Paeria va fer ahir 
un nou pas per prosseguir les 
obres de rehabilitació i reforma 
de l’edifici de l’antiga Audièn-
cia de Lleida, a la rambla Fer-
ran, per convertir-lo en el futur 
Museu d’Art Jaume Morera. La 
junta de govern municipal va 
adjudicar el projecte modificat 
de les obres a la unió temporal 
d’empreses Romero Polo, Arnó 
i Sorigué, que ja es va fer càrrec 
del projecte principal i que el 
va paralitzar l’estiu passat al-
legant que no podien fer-se’n 
càrrec amb el pressupost inicial 
de gairebé 4,5 milions d’euros. 
S’ha de recordar que l’aparició 
al subsòl de l’edifici durant les 
primeres obres de restes de les 
adoberies medievals de Llei-
da, del segle XIII, va obligar 
també a modificar el projecte 
per preservar aquestes restes 
arqueològiques. 

El mes passat, la comissió 
de Patrimoni de la Generali-
tat ja va donar el vistiplau al 
projecte modificat de les obres, 
que preveu també unes micro-
pilones que travessen l’anti-
ga muralla, molt deteriorada. 
El projecte d’obres modificat 
s’ha adjudicat ara per un im-
port addicional de 525.454,66 
euros (IVA inclòs), per la qual 
cosa, de moment, el pressupost 
total per al futur equipament 
museístic ja s’atansa als cinc 
milions d’euros. 

La junta de govern munici-
pal també va desestimar les 
al·legacions que les firmes ad-
judicatàries havien presentat 
a aquest projecte modificat. 
D’aquesta manera, segons va 
informar la Paeria, “aquests 
tràmits, sumats a la pròrroga 
del termini d’execució dels 
ajuts dels fons Feder de la Unió 

Europea, permeten garantir 
la continuïtat de les obres 
d’aquest projecte emblemà-
tic per a la ciutat de Lleida”. 
El projecte compta amb una 
subvenció de la Unió Europea 
de dos milions d’euros que, en 
principi, obligava que les obres 
estiguessin finalitzades al-
menys en un 70 per cent el prò-
xim 30 de novembre. La Paeria 
també compta amb compromi-
sos de subvencions per part de 
la Generalitat i l’Estat (un milió 
cada administració) i de la Di-
putació (mig milió). Les obres 
tenien un termini d’execució de 
vint-i-cinc mesos, que acabava 
l’estiu del 2021.

projecte emblemàtic
La Paeria afirma que  
“es garanteix la continuïtat 
d’un projecte emblemàtic 
per a Lleida”

La Paeria adjudica les obres
modificades del morera
A les mateixes tres empreses del projecte principal de rehabilitació 
de l’antiga Audiència || Per un import de 525.000 euros

pOLíTiCa CULTUraL MUSeU

restes de les adoberies medievals a l’antiga audiència.

itmaR FabREgat

‘Persecució’, de 
toni sala, 
Crexells de 
novel·la
El millor títol publicat 
l’any 2019

LLiBreS gUarDOnS

europa preSS
❘ baRCELoNa ❘ Persecució, de To-
ni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 
1969), va ser elegida ahir com a 
guanyadora del premi Crexells 
de l’Ateneu Barcelonès a la mi-
llor novel·la catalana del 2019, 
en la 49a edició d’aquest guar-
dó. Sala va rebre el premi en 
un acte de petit format a causa 
de la pandèmia a l’Ateneu, al 
qual va assistir la consellera 
de Cultura, Mariàngela Vila-
llonga. El jurat va valorar la 
“valentia i ambició” de l’obra 
a l’explorar el mal i la violència 
des d’un punt de vista asèptic 
i incòmode que no estalvia al 
lector la cruesa de temes com 

el feminicidi, el racisme, la 
presó o la mort. Persecució, 
publicada per L’Altra Editorial, 
presenta la història d’un home 
que confessa a la seua parella 
que deu anys enrere va matar 
amb un ganivet la que va ser 
la seua dona i que, per aquesta 
raó, va estar a la presó. Sala va 
reconèixer que l’obra no ha es-

tat rebuda amb bons ulls a tot 
arreu. De fet, va revelar que la 
publicació del llibre als Estats 
Units ha quedat aturada per 
l’estil directe amb què es tracta 
l’assassinat d’una persona de 
color, davant de la polèmica 
que podria generar en ple au-
ge del moviment Black Lives 
Matter.

aCN

l’escriptor toni Sala, ahir a l’ateneu barcelonès.
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