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La biblioteca recapta xocolata 
en pols pel Banc d’Aliments

MOLLERUSSA (Pla d’Urgell)

La Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa 
va acollir el passat 2 de no·
vembre un altre dels tallers 
infantils programats per 
aquesta temporada sota 
el títol Som uns manetes... 
fent detalls originals. Els 
infants que van participar 
de la iniciativa van contri·
buir també amb xocolata 
en pols seguint amb el ca·
ràcter solidari que enguany 
s’ha volgut donar a aquesta 
activitat. Tot el material re·
collit es destinarà al Centre 
de Distribució d’Aliments de 
Mollerussa i comarca.

AGRAMUNT (Urgell)

Setze joves inicien un curs d’ACTIC
El Servei de Joventut i el 
programa de Garantia Ju·
venil del Consell Comarcal 
de l’Urgell conjuntament 
amb la Regidoria de jo·
ventut de l’Ajuntament 
d’Agramunt ha organitzat 
un curs d’ACTIC (acredi·
tació de competències en 
tecnologies de la informa·
ció i comunicació).
El curs compta amb 16 
inscrits i té lloc aquest 
mes de novembre a la 
sala de juntes de l’Ajun·
tament d’Agramunt. Des·
prés de les 8 sessions, els 
alumnes hauran de fer un 
examen per tal d’aconse·
guir el certificat d’ACTIC. 

El curs s’emmarca en el 
projecte comarcal ‘For·
mació 2.0’, que consisteix 

en desenvolupar accions 
formatives a l’Urgell en 
benefici dels joves.

LAIA PEDRóS

AJUnTAMEnT DE MOLLERUSSA

La programació musical 
de la Festa Major, 
nominada als Premis ARC

TÀRREGA (Urgell)

La programació musical 
de la Festa Major de Tàr·
rega 2016 ha estat nomi·
nada als Premis ARC que 
concedeix la indústria 
dels concerts en directe 
a Catalunya. La capital 
de l’Urgell és una de les 
quatre finalistes en la ca·
tegoria de programació 
musical de festa major 
juntament amb les loca·
litats de Roses, Terrassa i 
Vilaseca. Per tant, Tàrre·
ga és l’únic municipi no·
minat de la demarcació 
de Lleida. 
Els Premis de la Indústria 

Musical del Directe ARC 
són escollits per màna·
gers, promotors, tècnics, 
agents i programadors de 
festivals, teatres i audito·
ris de Catalunya. Enguany, 
en les diverses categories, 
els premis ARC sumen un 
total de 64 nominats. Els 
guardons es lliuraran el 
dilluns 28 de novembre 
a la Sala Barts de Barce·
lona. 
La passada Festa Major 
de Tàrrega va oferir del 
12 al 16 de maig una vari·
ada oferta musical dins la 
seva programació.

Club de Lectura virtual sobre 10 
films internacionals a la biblioteca

La Biblioteca Comarcal Jau·
me Vila de Mollerussa és 
una de les 20 escollides a 
tot Catalunya per participar 
d’un Club de Lectura virtual 
al voltant de 10 llargmetrat·
ges internacionals recents 
recomanats per la Filmote·
ca de Catalunya. Aquesta 
primera edició del Biblio·
club Filmoteca, impulsada 
pel Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalu·

nya com a projecte pilot per 
avaluar la possibilitat d’in·
cloure material audiovisual 
a la plataforma digital eBi·
blio.cat, beneficiarà a partir 
d’aquest mes a 25 usuaris 
de l’equipament mollerus·
senc que vulguin participar 
del projecte. Val a dir que 
Mollerussa i Tremp són les 
úniques ciutats de Lleida 
que formen part d’aquest 
projecte pilot. 

El Biblioclub proposarà a 
tots els inscrits una pel·
lícula cada mes, que es po·
drà veure en versió original 
subtitulada en català i al 
voltant de la qual s’obrirà 
un debat virtual amb ma·
terial complementari i con·
tinguts específics que pro·
porcionarà la Filmoteca a 
través de la plataforma. La 
primera de les pel·lícules 
proposades és La grande 

MOLLERUSSA (Pla d’Urgell)
AJUnTAMEnT DE MOLLERUSSA

bellezza (2013), de Paolo 
Sorrentino, que s’haurà de 
visionar durant aquest mes 
de novembre. La seguiran 
els 9 mesos següents: Mud, 
Petit Indi, Les neiges del Ki-
limanjaro, Tokyio kazoku. Le 
gamin au vélo, Master of 
the Universe, Un château en 
Italie, La Vénus à la fourrure  
i Cesare deve moriré. 
Els usuaris inscrits en la 
iniciativa, a banda de poder 
visionar gratuïtament els 
films des de casa seva a tra·
vés d’una plataforma digital, 
també estaran convidats a 
les sessions especials que 
es faran cada mes a la seu 
del Raval a Barcelona de la 
Filmoteca de Catalunya que 
estaran presentades cada 
una d’elles per un especia·
lista convidat. 
Les inscripcions per partici·
par d’aquest club de lectura 
es poden fer a través de in·
fo@bibliotecamollerussa.cat 
on se’ls facilitarà un usuari 
i una contrasenya per poder 
accedir a la plataforma vir·
tual.   

AJUnTAMEnT DE TàRREGA

El programa d’ocupació 
juvenil noves Oportunitats 
Lleida, que ofereix una al·
ternativa formativa i pro·
fessional a joves que no 
estudien ni treballen i que 
provenen d’entorns vulne·
rables o amb especials di·
ficultats, ha atès enguany a 
217 joves. D’aquests s’han 
creat 11 grups que estan 

TÀRREGA (Urgell)

cursant un certificat de pro·
fessionalitat a escollir entre 
diferents cursos i 9 grups 
més que s’estan preparant 
per les proves d’accés a grau 
mitjà. El programa també ha 
permès la contractació de 18 
tècnics o orientadors que fan 
el seguiment personalitzat 
d’aquests alumnes.
El perfil d’aquests joves, ha 

El programa Noves Oportunitats atén a 217 joves sense feina ni estudis
obligat al programa a inno·
var en la metodologia de 
treball i plantejar les accions 
amb un primer objectiu de 
millorar la seva autoestima i 
apoderament. “Es tracta de 
joves que han sortit expul·
sats del sistema, a qui mas·
sa sovint se’ls ha dit que no 
serveixen, que no se’n sorti·
ran, que en definitiva, no hi 

ha lloc per ells en el sistema. 
Per això, el primer que cal 
fer és reconstruir els bocins 
d’autoestima perquè poc a 
poc vagin trobant de nou la 
motivació per aprendre, per 
créixer i per tirar endavant”, 
ha dit noemí Torrelles, direc·
tora de nEW SCHOOL II i re·
presentant de la UTE noves 
Oportunitats Lleida.

nEW SCHOOL


