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Proves de la fase catalana de l’olimpíada de Física
❘ LLEIDA ❘ L’edifici polivalent del
Campus de Cappont va acollir
ahir la celebració de la fase ca-
talana de l’olimpíada de Física,
en la qual participen alumnes

de Batxillerat o de formació
professional.

L’objectiu d’aquestes proves
és elegir la vintena d’estudiants
que formaran la delegació ca-

talana en la fase estatal.Avui
és previst que se celebrin, al ma-
teix edifici, les proves de l’olim-
píada de Biologia de Catalun-
ya.

Estimulació amb laWii a la residència de Balàfia
❘ LLEIDA ❘ La Residència i Centre de dia per a Gent Gran Llei-
da-Balàfia aposta per les noves tecnologies i des del seu ser-
vei de fisioteràpia han ideat laWiiterapia. Es tracta d’una ac-
tivitat d’estimulació física i cognitiva que els seus usuaris du-
en a terme amb la videoconsolaWii.

ElMuseu de les Papallones edita una revista

❘ SORT ❘ElMuseu de les Papallones de Catalunya, a Pujalt (Sort),
ha posat en marxa Addenda Naturae Pyrenaicae, una re-
vista científica de naturalesa única a la província. La publi-
cació es llança en format digital (addenda-naturae-pyrenai-
cae.eu) i en paper (a la venda al museu).

DEPARTAMENT DE SALUT

Cent empreses a la
primera fira de
turisme demuntanya

SALÓACTIVITATS

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ La primera edició del
Saló de l’Esport i elTurisme
deMuntanya, única a l’Estat,
s’inaugurarà el pròxim 14 de
febrer al pavelló 3 de Fira de
Lleida al cent per cent d’ocu-
pació. En total hi assistiran 60
expositors que representen
un centenar d’empreses en-
tre turoperadors, agències de
viatge, firmes d’esports
d’aventura, de gastronomia o
de motor, artesania, pistes
d’esquí, cadenes hoteleres o
càmpings, entre altres.Arri-
ben des de tot Espanya i tam-
bé de França. L’objectiu és
convertir-se en un referent del
sector de l’esport i el turisme
de muntanya i donar a conèi-
xer l’oferta que existeix, fo-
namentalment en les comar-
ques lleidatanes.“Els esports
d’aventura de Lleida són lí-
ders a l’Estat, tenim la super-
fície esquiable més gran i els
nostres rius estan entre els
millors del món per a descen-
sos”, va assegurar JaumeDal-
mau, cap de serveis del de-
partament d’Empresa.“El tu-
risme representa el 14% del
PIB de la província i la major
part es concentra a la munta-
nya”, va afirmar Miquel Pa-
dilla, vicepresident de la Di-
putació.

Els organitzadors de la fi-
ra també han programat una
vintena d’activitats paral·le-
les entre jornades, conferèn-

cies, una pedalada popular o
les primeres edicions de la
Cursa i la Caminada de la
Boira.

També es presentarà la pri-
meraMostra Internacional de
Cinema d’Esports de Munta-
nya de Lleida, amb l’estrena
de la pel·lícula sobre l’alpi-
nista lleidatà Juanjo Garra i
dels tràilers dels films que
participaran en el certamen
el setembre.

Paral·lelament es muntarà
un parc d’aventura amb un
rocòdrom de set metres, el
més alt d’Espanya.

LESCLAUS

Horaris i preus
❚ La fira obrirà portes des del
divendres 14 al diumenge 16
de febrer. L’horari seran, els
tres dies, entre les 10.00 i les
20.00 hores. L’entrada general
costa 4 euros i 3 per als nens
entre 4 i 16 anys.

Activitats destacades

❚ Entre les activitats progra-
mades destaquen la presen-
tació de la Mostra Internacio-
nal de Cinema d’Esports de
Muntanya, amb l’estrena de la
pel·lícula sobre Juanjo Garra,
i la visualització dels tràilers
dels films; una pedalada i la
Cursa de la Boira; i un parc
d’aventura amb rocòdrom.

SOCIETAT

Elegits en un concurs per al decorat de ‘Segon origen’ || Un llibre, uns
prismàtics, una màquina d’escriure, un transistor i una caixa

CINEPROJECTE

Objectes (dos d’ells són el llibre ‘Mecanoscrit del segon origen’) que apareixeran a la pel·lícula.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

❘LLEIDA ❘ El llibreMecanoscrit del
segon origen, uns prismàtics,
una màquina d’escriure, una
caixa metàl·lica i un transistor
formaran part del decorat i els
escenaris de la pel·lícula Segon
origen, basada en l’obra deMa-
nuel de Pedrolo i que compta-
rà amb escenes rodades en di-
ferents llocs de les comarques
lleidatanes. Són els cinc objec-
tes guanyadors del concurs or-
ganitzat pel Patronat deTuris-
me de la Diputació de Lleida i
la productoraAntàrtida Pro-
duccions sobre aquest film, el

rodatge del qual s’iniciarà
aquest mateix mes. Els partici-
pants havien de penjar aTwit-
ter o Instagram una imatge de
l’objecte personal que salvari-
en si arribés el final del món (la
història ideada per Pedrolo co-
mençava amb un atac alieníge-
na que exterminava gairebé tots
els éssers humans) i els motius
de la seua decisió. En total es
van presentar 93 peces de les
quals se n’han seleccionat cinc
per integrar-les en l’escenogra-
fia. Els seus propietaris (en to-
tal sis persones, ja que dos van

escollir el llibre Mecanoscrit
del segon origen) podran assis-
tir un dia al rodatge i a la pre-
estrena de la pel·lícula, i el seu
nom apareixerà als crèdits del
film.A més, els organitzadors
també han escollit cinc objec-
tes finalistes (un bolígraf, una
llanterna, una navalla, unes
ulleres i una flor de paper), els
amos dels quals rebran regals
promocionals.Al capdavant de
Segon origen hi ha el produc-
tor lleidatà Carles Porta, des-
prés de la mort del cineasta Bi-
gas Luna l’abril del 2013.

Cinc objectes de pel·lícula

BiblioSort
Resaltado


