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La presentació de l’espectacle va comptar amb una breu posada en escena de la mà de dos actors.

PAULA PÉREZ

Teatre contra les injustícies 
cap a les dones a Torres
Emmarcat en l’edat mitjana i l’actualitat, l’obra parteix del relat 
de quatre ‘bruixes’ || Hi participen 50 veïns del municipi

INICIATIVES MEMÒRIA HISTÒRICA

PAULA PÉREZ
❘ LLEIDA ❘ Denunciar les injustí-
cies cap a la dona des de l’edat 
mitjana és un dels objectius 
amb què naix De dones sàvies 
a bruixes heretges, un espec-
tacle teatral que es posarà en 
escena del 29 d’octubre a l’1 de 
novembre a Torres de Segre i 
que ja ha esgotat totes les en-
trades. L’obra, en la qual par-
ticipen mig centenar de veïns 
del municipi (35 com a actors), 
és composta de dos parts que 
s’emmarquen en l’edat mitjana, 
en la qual es relatarà la història 
de quatre dones considerades 
bruixes, i la contemporània, 
que analitza la transcendèn-
cia d’aquests actes al llarg del 
temps. 

“Amb aquesta acció, volem 
restaurar la memòria històrica 
de moltes dones que van morir 

de manera injusta durant l’edat 
mitjana però també volem 
deixar constància que aques-
ta xacra social continua”, va 
assegurar la regidora de Cul-
tura de Torres de Segre, Pepita 
Ruestes, durant la presentació 
de l’acte ahir a la diputació de 
Lleida. Va destacar també que 
amb aquesta acció es fomen-
ta la creació d’un vincle entre 
els veïns al treballar de ma-
nera conjunta en un projecte. 
En concret aquest els ha por-
tat prop de 2 mesos i mig de 

producció entre la creació del 
guió, vestidor i escenaris, en-
tre altres tasques. L’espectacle 
tindrà com a escenari el carrer 
del Bou de Torres de Segre. “El 
nostre objectiu és portar la cul-
tura a tots els llocs del poble. 
Per això, organitzem aquest 
esdeveniment a la zona del car-
rer del Bou, un espai apartat on 
no va gaire gent i on es regis-
tra molts actes de vandalisme”, 
va explicar Ruestes. Així ma-
teix, va assegurar que des de 
l’ajuntament han dut a terme 
diverses accions per adequar 
aquest espai.

Amb la venda d’entrades 
tancada per l’alta demanda, 
s’estima que més de 500 per-
sones passaran per aquest mu-
nicipi de poc més de 2.300 ha-
bitants per veure alguna de les 
onze funcions de l’obra teatral.

PROBLEMA PERSISTENT

L’obra pretén mostrar          
com algunes injustícies 
cap a la dona continuen 
existint avui dia

Taula informativa del grup de Sany Cerebral d’Aspid.

SALUT DIA MUNDIAL

❘ LLEIDA ❘ Membres del grup de 
Dany Cerebral de l’associa-
ció Aspid van instal·lar du-
rant el matí d’ahir una taula 
informativa a l’hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida 
per donar a conèixer aquesta 
malaltia. La iniciativa forma 
part de la commemoració del 
Dia Mundial del Dany Cere-
bral Adquirit, una lesió sob-
tada al cervell que en un 78 
per cent dels casos està cau-
sada per un ictus i que provo-
ca anomalies en la percepció 
i en la comunicació, així com 

alteracions físiques, cogniti-
ves i emocionals. 

L e s  r e i v i n d i c a c io n s 
d’aquest any se centren en 
l’accessibilitat universal com 
una necessitat fonamental 
perquè les persones amb 
aquesta afecció puguin de-
senvolupar la seua vida de 
forma autònoma i en les mi-
llors condicions possibles. 
Per aquest motiu, empreses, 
entitats i institucions juguen 
un paper clau per adaptar els 
seus espais i serveis i elimi-
nar les barreres.

Aspid consciencia sobre 
el dany cerebral a Lleida

GUILLEM SOLDEVILA

Verdú celebra          
el 150 aniversari 
de les Carmelites 
Vedruna
Presentació d’un llibre 
i una mostra

RELIGIÓ

❘ VERDÚ ❘ Verdú commemora 
aquest diumenge els 150 
anys de la presència de la 
comunitat de les germanes 
Carmelites Vedruna, de les 
quals actualment en queden 
quatre. 

Els actes començaran 
amb una missa a l’església 
de Santa Maria i seguida-
ment es presentarà el llibre 
150 anys. Comunitat de 
les Germanes Carmelites 
Vedruna a Verdú 1872-
2022, que recull vivències, 
records i paraules d’agraï-
ment de les germanes, es-
crit per persones properes a 
la comunitat. Per acabar, es 
podrà visitar una exposició 
de fotos i objectes al castell 
que recorden aquests 150 
anys de la seua presència 
a Verdú. 

La comunitat de les ger-
manes Carmelites Vedruna 
va arribar a Verdú l’octubre 
del 1872 de la mà de Paula 
Delpuig de Sant Lluís, sent 
fidels al principi de “pro-
moure l’educació cristiana 
entre els joves i estar al ser-
vei dels malalts”.

Xarrada a            
Balaguer sobre la 
mort i Tots Sants

INICIATIVES

❘ BALAGUER ❘ L’especialista en 
acompanyament en el dol 
i impulsora de l’empresa 
Agraïments, Remei Capi-
tan, ofereix avui una xarra-
da a les 20 hores a la seu de 
Serveis Funeraris El Segre 
de Balaguer. Sota el títol de 
Parlem de la mort?, aborda-
rà la mort i els rituals vincu-
lats a Tots Sants. La xarrada 
forma part del cicle Temps 
de converses.

La incineració, 
l’alternativa més 
demanada

SEPELIS

❘ LLEIDA ❘ La incineració va ser 
l’opció més demanada a les 
funeràries de Catalunya el 
2021 amb un 52,2%, segons 
un estudi elaborat amb da-
des de l’empresa Àltima. 
Aquesta alternativa s’ha du-
plicat en els últims quinze 
anys i, respecte al 2020, ha 
augmentat un 3%. En línia 
amb aquesta tendència, els 
cementiris s’estan adaptant 
per instal·lar columbaris i 
espais específics per a les 
cendres.

La Paeria aborda 
l’estil de vida  
dels joves

BENESTAR

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va celebrar 
ahir la taula intersectorial 
d’estils de vida saludables en 
població infantil i juvenil de 
Lleida, en la qual es van do-
nar conèixer els resultats de 
l’Observatori Joves Salut i Ben-
estar, que posen de manifest 
la necessitat de treballar en el 
malestar emocional i controlar 
el consum de begudes alcohò-
liques, així com altres factors 
de protecció per prevenir con-
ductes de risc entre els joves.La taula intersectorial d’estils de vida saludables en joves.
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