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La setmana dels barbuts no pas-
sa de llarg per Alfarràs. Sota 
l’ampara de Sant Sebastià, vi-
uen unes festes bastides sobre 
dos pilars: devoció religiosa i 
música. 
   La primera es fa palesa amb la 
processó i la posterior missa, en 
honor al patró. Més nodrida és 
la faceta musical, amb propos-
tes per a tots.
   Per als balladors de mena, cita 
amb tres formacions. Dóna el 
tret de sortida avui Banda So-
nora, mentre que dissabte ani-
marà el ball llarg Café Latino.    
Com a tercer en discòrdia, el 
duo Ruben’s, disposat a atraure 
tothom cap a la pista la tarda de 
diumenge.

Quant al jovent, se’ls reserva el 
dissabte nit, amb una doble fór-
mula. Clàssics del funk, soul i 
disco com Stevie Wonder, Don-
na Summer, Ray Charles, Aret-
ha Franklin, Daft Punk, Bruno 
Mars, Beyoncé o Kylie Minogue,   
versionats pels Golden Beat. Els 
acompanyarà el DJ Guofinlan-
dia Club, que farà pujar la tem-
peratura ambient fins a la mati-
nada. I per tal que els menuts 
no tinguin motius de queixa, les 
festes els proposen traure tot el 
profit a les atraccions del parc 
infantil Mickey. Hi podran acce-
dir avui, des de les onze fins a 
les dos, i de dos quarts de qua-
tre fins a les sis. Els actes són de 
caire gratuït. La processó donarà el tret de sortida a les festes d’hivern d’Alfarràs.

Sant Sebastià amb segell musical
LES SESSIONS DE BALL ANIMADES PER BANDA SONORA, CAFÉ LATINO I RUBEN’S ES COMBINEN AMB LES 
VERSIONS FUNK, SOUL I DISCO DE GOLDEN BEAT I EL SO PUNXAT PEL DJ GUOFINLANDIA CLUB

DIMECRES 20
11.30 Processó en honor a Sant Se-
bastià.  A l’església vella.
11.00-14.00 i 15.00-18.00 Parc in-
fantil Mikey.
12.00 Missa solemne en honor a Sant 
Sebastià.
19.00 Ball amb l’orquestra Banda 
Sonora.

DISSABTE 23
19.00 Ball llarg amb Cafè Latino.
00.30 Festa jove amb Golden Beat. 
I per seguir la festa, DJ Guofinlandia 
Club.

DIUMENGE 24
18.00 Ball amb el duo Ruben’s.
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A. ALFARRÀS

Els menuts 
gaudiran amb 

un parc de jocs 
avui matí i tarda

Obert el termini per 
inscriure’s en el 
Carnaval de la Seu

TRADICIONS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament 
de la Seu va obrir ahir el 
termini per inscriure’s a la 
rua de Carnaval, que se ce-
lebrarà el proper dissabte 6 
de febrer. 

El consistori atorgarà tres 
premis d’entre 75 i 200 euros 
a les millors propostes i busca 
persones per formar part del 
jurat. Els interessats s’han de 
dirigir a l’ajuntament.

L’associació Antisida 
celebra el seu  
25è aniversari

ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ L’associació Antisida 
Lleida compleix aquest 2016 
els seus 25 anys d’història i, 
per celebrar-ho, ha convocat 
un concurs que vol involu-
crar tota la ciutadania. 

L’objectiu és dissenyar un 
logotip que representarà l’en-
titat durant tots els actes del 
2016. Els interessats poden 
consultar les bases del con-
curs al web www.antisida-
lleida.org.

Col·lapse pel certificat ‘antipederasta’
Desenes de docents lleidatans acudeixen a Barcelona i fan cua per aconseguir el paper 
que acredita no tenir antecedents d’abús a menors || Ensenyament amplia el termini

Centenars de persones feien cua ahir davant de la gerència del ministeri de justícia a Barcelona.
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S. DIEGO/AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Col·lapse, cues quilo-
mètriques i malestar generalit-
zat entre els docents i monitors 
interessats a aconseguir el cer-
tificat de penals que acredita no 
tenir antecedents per abusos a 
menors. És el que s’ha viscut els 
últims dos dies a les portes de la 
gerència territorial del ministeri 
de justícia a Barcelona, on s’han 
de desplaçar personalment tots 
els que necessiten aquest do-
cument, entre ells desenes de 
lleidatans interessats a inscriu-
re’s a la borsa d’interins del de-
partament d’Ensenyament. El 
Govern espanyol va aprovar el 
desembre passat que tot perso-
nal que treballi amb nens, com 
mestres, monitors o pediatres, 
han de presentar aquest docu-
ment (vegeu SEGRE de diven-
dres). L’oficina de Barcelona, 
l’única en tot Catalunya, donava 
uns 400 números diaris abans 
de Nadal per a tots els tràmits, 
però aquesta setmana està ate-
nent entre 800 i 1.000 persones 
diàries sols per a antecedents 
penals. 

Teòricament, el tràmit també 
pot fer-se per internet, però se-

MENORS NORMATIVA

gons els interessats, el web es-
tà col·lapsat. Des dels sindicats 
d’Ensenyament es va criticar la 
situació de caos generada pel 
requeriment. 

“El col·lapse ha arribat fins a 
tal punt que hi ha persones que 

fa tres dies que hi acudeixen i 
encara no han obtingut el cer-
tificat”, van afirmar des de 
Fete-UGT. 

Davant de la polèmica, el de-
partament d’Ensenyament va 
anunciar ahir que amplia el ter-

mini fins al 23 de març per pre-
sentar aquest document concret. 
S’ha de recordar que el període 
per presentar la sol·licitud per 
accedir a la borsa es va obrir 
dilluns passat i estarà obert fins 
al proper 8 de febrer. 


