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comarques

El protètic dental que va gravar
empleades accepta 2 anys de presó.
p.

www.segre.com/comarques
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Normativa per canviar làpides per
arbres al cementiri de la Seu.
p.
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turisme marques

Baqueira rescata webs que suplantaven
l’estació i promocionaven un càmping

Va rebutjar comprar-los i va recórrer a l’organisme de propietat intel·lectual de la Unesco per registrar-los al
seu nom || La resolució diu que les pàgines es van crear amb “mala fe” per “obtenir benefici econòmic”
r. ramírez

❘ lleida ❘ Baqueira Beret ha rescatat i registrat al seu nom quatre
pàgines web que suplantaven
la marca de l’estació aranesa.
Les més antigues tenien fins a
15 anys d’antiguitat i totes eren
d’un mateix propietari: un hoteler que les va registrar a títol
personal. Les va utilitzar per tal
de promocionar un càmping de
la seua propietat a la comarca
de la Cerdanya i va provar de
vendre-les a l’estació d’esquí.
Aquesta va recórrer a l’Organització Mundial de Propietat
Intel·lectual (OMPI), organisme de la Unesco que arbitra les
disputes per denominacions a la
xarxa. La sentència va donar la
raó a l’empresa i li va permetre
inscriure les quatre pàgines com
a seues.
Les quatre direccions en litigi corresponien als dominis
baqueira.com, baqueira.info,
baqueira.org i baqueira-beret.
com. Després de la decisió de
l’OMPI, tots les adreces redireccionen els usuaris al web oficial
de Baqueira Beret (baqueira.
es). La resolució, del passat 26
de novembre, considera que
aquestes quatre denominacions es van registrar amb “mala
fe” per aprofitar el nom d’una
marca coneguda “per tot el públic espanyol en general i, fins i
tot, a l’estranger” a fi d’“obtenir
benefici econòmic”.
La resolució assenyala que
les pàgines en litigi van estar
“en construcció” durant anys i
que s’utilitzaven per “redireccionar els usuaris a un web que

les claus

La norma i la picaresca

Intents de revendre

Topònims

“Protegir la mateixa marca”

z Les normes sobre el registre
d’adreces (dominis) a internet es
basen en el principi que les denominacions lliures són per al primer
que les registra. Això va donar peu
al fet que persones registrin els
noms d’empreses, entitats i institucions per provar de revendre’ls
o per atreure visitants.

z L’OMPI rebutja també els registres de dominis per revendre’ls. En
el cas de Baqueira, dedueix aquesta intenció arran d’un email en
què el demandant afirma que “ens
entendrem” i esmenta accionistes
de l’empresa, amb la qual cosa
no pot al·legar que va utilitzar el
nom de Baqueira sense conèixer
l’estació.

z L’OMPI admet la possibilitat de
registrar topònims si s’utilitzen
per “promocionar de bona fe el
lloc al qual es refereixen”. En el
cas de Baqueira, no admet aquest
ús, ja que el nom de l’estació difereix de la zona de Vaqueira. Així
mateix, assenyala que “és l’estació
la que dóna nom al nucli urbà de
Baqueira”.

z Durant més d’una dècada han
sorgit pàgines web que suplantaven l’oficial de Baqueira. Al costat
de les que perseguien finalitats
comercials, n’hi va haver també
alguna de creada per ecologistes per criticar operacions urbanístiques vinculades a les pistes
d’esquí durant la dècada passada.
L’estació mai no havia actuat per
tancar-les. Ara, en canvi, considera
necessari “consolidar i protegir” la
seua pròpia marca davant d’usos
il·lícits per part de tercers, en paraules del director comercial, Xavier Ubeira.

Disputes i arbitratges

baqueira beret

z L’Organització Mundial de la
Propietat Intel·lectual (OMPI) arbitra en litigis sobre el registre de
dominis a internet. Les seues resolucions són vinculants i poden
suposar la inscripció automàtica
del registre a qui ho reclama. Això
és precisament el que va resoldre
l’organisme en el cas de Baqueira.

Altres suplantacions a Lleida

Accions de “mala fe”
z Registrar un domini i no donar-li
ús; utilitzar-lo per redireccionar
pàgines sense relació aparent amb
el nom registrat; i utilitzar la denominació de marques i organismes
prestigiosos són alguns dels indicis que porten l’OMPI a dictaminar
“mala fe” del propietari.

promociona la Cerdanya”, en
la qual “s’ubica un càmping regentat pel demandat”. D’aquesta manera, apunta que aquest
tenia la intenció de “negociar
la venda” d’aquests dominis en
litigi a Baqueira Beret. Fonts
de l’estació aranesa, per la seua banda, van corroborar que

turisme iniciatives

Imatge recent d’esquiadors a Baqueira.

van rebutjar pagar un preu per
aquests dominis al considerar
que es tractava d’un ús indegut
de la seua marca comercial, i
que van preferir reclamar-los
directament davant de l’OMPI.
Aquesta actuació arriba després d’anys que nombroses pàgines han suplantat el nom de

Baqueira, registrades per particulars per tal d’atreure visitants
o per provar de revendre-les a
l’estació d’esquí. El director
comercial de Baqueira, Xavier Ubeira, va assenyalar que la
recuperació d’aquestes quatre
direccions a internet s’emmarca
en la voluntat actual de l’em-

z Un antic domini de la Diputació
de Lleida que havia quedat inactiu va ser registrat per un particular tan aviat com va caducar la
inscripció de l’ens provincial i el va
utilitzar per redireccionar els usuaris a un web de contingut eròtic.
El mateix va succeir amb el web
d’Espot Esquí, després que l’estació sortís a subhasta, abans de
passar a mans de la Generalitat de
Catalunya.

presa de “consolidar i protegir”
la seua marca i “posar una mica
d’ordre” davant dels usos il·legítims per part de tercers. Va
afegir que han detectat altres
usos del seu nom que consideren irregulars i que també tenen intenció d’actuar per poder
impedir-los.

medi ambient residus

Visites guiades per veure Competència haurà de validar la nova
fauna salvatge a Boumort empresa per a l’abocador de Riba-roja
❘ Lleida ❘ El projecte del consell comarcal del Pallars Jussà per impulsar el turisme d’albirament
de fauna a Boumort incidirà especialment en les visites guiades
per observar animals en llibertat. Val a recordar que aquesta
iniciativa, presentada el mes de
desembre passat, es concentrarà
en la millora de les condicions
de la fauna en aquesta reserva;
a augmentar l’oferta turística
i el suport a les empreses del
sector; a potenciar les accions

de comunicació i formació, i a
afavorir la cooperació i les vies
de finançament.
Aquest projecte ha permès
brindar assessorament especialitzat a empresaris a fi de desenvolupar i millorar productes
turístics amb Boumort com a
escenari, així com els seus canals de comercialització i de
promoció. Així mateix, aviat
es publicarà una guia per dissenyar i executar altres projectes
a la zona.

redacció

❘ Lleida ❘ La Comissió Nacional
de Mercats i la Competència
(CNMC) haurà de validar la
nova societat constituïda per
rellançar el projecte de l’abocador de Riba-roja, denominada Lestaca i formada pel
promotor original de la planta, la constructora Urbaser, i
per l’empresa lleidatana Griñó
Ecològic, que té el 50 per cent
del capital (com va avançar SEGRE el dia 25 de desembre).

Les dos firmes han notificat ja
la creació d’aquesta nova societat mercantil per gestionar residus i l’organisme estatal haurà
de dictaminar si això suposa o
no obstacles a la lliure competència al sector.
L’entrada de Griñó ha rellançat el projecte de l’abocador,
que va obtenir les autoritzacions de la Generalitat l’any
2013 i que havia quedat en
suspens des d’aleshores. Promogut per Urbaser, aquesta

firma ha passat de mans del
grup ACS a formar part d’un
grup empresarial xinès, China
Tianying.
La recuperació d’aquest
projecte, pendent només de
llicència d’obres, ha provocat
sorpresa entre els municipis del
sud del Segrià i de les Terres
de l’Ebre, que han expressat la
seua oposició en mocions dels
seus respectius plens i han iniciat contactes per coordinar
actuacions de rebuig.
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comunicacions iniciatives

municipis seguretat

Rescatar l’AP-2 i l’AP-7
costaria més de 830 milions

amado forrolla

Segons un estudi de la UPC presentat al grup de peatges del
Parlament || Liberalitzar l’Eix Tranversal, 462 milions més
segre

redacció

❘ lleida ❘ Rescatar l’AP-2 i l’AP-7
costaria, amb dades del 2018,
835 milions d’euros, segons un
estudi que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
ha presentat al grup de treball
sobre la gestió i finançament de
vies d’altes prestacions del Parlament. Segons va avançar ahir
La Vanguardia, aquesta xifra
és el resultat de la suma de la
inversió executada per les empreses que van construir i exploten aquestes autopistes (en
aquest cas, Abertis) i el lucre
cessant (els diners que deixaran de guanyar) per rescindir
els contractes anticipadament.
La concessió de l’AP-2 finalitza
el 31 d’agost del 2021, mentre
que la de l’AP-7 expira el dia 31
de desembre d’aquest mateix
any en el tram entre Alacant i
Tarragona. El Govern central
ja va anunciar que no preveu
renovar les concessions, per la
qual cosa el ministeri de Foment assumirà la gestió de les
autopistes de l’Estat una vegada aquestes acabin i retiraran
els peatges.
Per la seua part, rescatar
l’Eix Transversal (C-25) costaria 462 milions d’euros. Aquesta via té peatge a l’ombra, que
consisteix que el Govern paga
posteriorment a l’adjudicatària
pels vehicles que transcorren
per aquesta carretera.
Segons l’informe de la UPC,

Imatge de la reunió que es va fer ahir a Alcoletge.

Veïns d’Alcoletge
demanen solucions per
una onada de robatoris
x.r.

Imatge d’arxiu del peatge de l’autopista AP-2 a Lleida.

catalunya

El cost de rescatar totes
les autopistes i autovies
de peatge catalanes
ascendiria a 4.276 milions
rescatar totes les autopistes i
autovies de peatge que hi ha a
Catalunya per part de l’Estat i
la Generalitat costaria 4.276
milions d’euros. Aquesta quantitat és un 25,3 per cent inferior
a la que resultaria si s’apliqués
el mètode de càlcul de l’informe anterior (2015), que ascendia a 5.721 milions. La raó

d’aquest canvi en la quantitat
és la nova llei de contractes.
El 2012, un estudi d’un geògraf xifrava en 129 milions
el cost de rescatar el peatge
de l’AP-2 entre Lleida i Montblanc, una xifra que tenia en
compte que encara quedaven
nou anys per concloure la concessió. L’informe va ser encarregat per l’Ateneu Popular Garriguenc i el col·lectiu Conca 22.
Aquesta és una de les alternatives proposades per millorar
la seguretat i descongestionar
l’N-240, a banda del projecte
per desdoblar la carretera, ja
que l’autopista transcorre en
paral·lel a l’N-240.

❘ alcoletge ❘ Veïns de la partida Miralbó i de la urbanització El Roser d’Alcoletge van
demanar ahir solucions davant d’una onada de robatoris. Només durant els últims
dos caps de setmana s’han
registrat una dotzena d’entrades a domicilis, segons va
explicar l’alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat. En aquest sentit,
ahir va tenir lloc una reunió
entre els veïns, l’ajuntament
i els Mossos d’Esquadra, a la
qual van assistir mig centenar d’afectats.
Els Mossos van donar consells de seguretat als veïns
i els van explicar que estan
investigant aquests robatoris després de rebre almenys
cinc denúncies. Els Mossos
van recomanar als ciutadans que presentin denún-

cies quan tinguin constància
dels robatoris per poder facilitar la investigació. Per la
seua part, Prat va assegurar
que des del consistori ja estan
estudiant algunes mesures
com una millor senyalització d’aquestes urbanitzacions
per permetre que els Mossos puguin arribar més ràpid
als domicilis. Així mateix, la
primera edil va avançar que
també valoraran la instal·lació de càmeres per controlar
el trànsit al municipi.
En aquest sentit, l’ajuntament preveu comptar a partir
del proper mes d’abril amb
un vigilant. “Estem ara amb
el procés selectiu i comptem
amb 12 aspirants.” Amb
aquest vigilant, el consistori
espera combatre l’incivisme
i lluitar també contra aquests
robatoris.

política partits

El PDeCAT prepara les municipals
després de la crisi al partit a Lleida
PDecat

r.r.

❘ lleida ❘ Caps locals del PDeCAT
i alcaldables del partit a les comarques del pla es van reunir
ahir amb el president de la formació, David Bonvehí, i el secretari d’organització, Ferran
Bel, per preparar les eleccions
municipals del proper mes de
maig. Aquest encontre va quedar pendent després de la reunió del passat 21 de gener, en la
qual l’expresident del PDeCAT
al pla Joan Reñé va anunciar
la seua renúncia al càrrec. Va
ser llavors quan la direcció nacional del partit va prendre el
comandament de l’executiva
de la formació i la presidència
lleidatana quedarà vacant fins
passades les eleccions del mes
de maig. Aquest va ser un dels
temes que es van tractar durant
l’assemblea d’associats que es va
celebrar a la seu del PDeCAT a

La reunió amb Bonvehí i Bel que es va celebrar ahir a Lleida.

la capital del Segrià, a la qual
van assistir uns 150 càrrecs i
militants del partit. Per a les
eleccions municipals, el partit
encara ha de decidir els candi-

dats a l’alcaldia de municipis on
ostenta el govern, com és el cas
de les Borges i Cervera, malgrat
que també està per elegir l’alcaldable de Sort.
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economia

La DO Garrigues consensua
l’ampliació a 17 noves poblacions.
p.

www.segre.com/economia

L’Ibex perd els 9.900 punts
després de cedir un 0,49%.
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p.
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laboral indicadors

L’atur augmenta a Lleida en 362 persones al
gener un cop acabada la campanya de Nadal

Tot i que hi ha gairebé 850 aturats menys que l’any passat i 9.900 menys que fa un lustre || El sector
primari és l’únic que millora resultats, amb 62 inscrits menys el primer mes de l’any
redacció

❘ lleida ❘ Lleida va registrar un
repunt de l’atur el primer mes
de l’any fins a assolir la xifra
de 21.455 persones sense feina,
362 més que al tancament del
2018. D’aquesta manera, segons
les dades publicades ahir pel
ministeri de Treball, la pujada
de l’atur va ser de l’1,72% en
comparació amb el desembre.
Malgrat aquest increment, les
comarques de Ponent, Pirineu
i Aran van acabar el mes de gener amb 846 aturats menys que
el mateix mes del 2018. Així
mateix, en un lustre, la xifra
d’aturats a la demarcació ha
retrocedit en 9.903 persones.
Després de finalitzar la campanya de Nadal, el sector serveis
va ser el que més va contribuir
a l’augment de l’atur a Lleida,
amb 282 nous parats. Així mateix, també es van registrar 52
noves persones sense treball
a la demarcació en l’àmbit de
la construcció, a diferència del
que va ocórrer a la resta de Catalunya, on l’atur va minvar
en aquest camp. Al contrari,
l’agricultura va ser l’únic àmbit
productiu lleidatà en el qual el
nombre de treballadors inscrits
a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) va
baixar, en concret en 62. Tanmateix, al tancament del gener,
aquest sector era el segon amb
més nombre d’aturats a Lleida,
un total de 2.525 persones.
D’altra banda, el nombre
d’afiliats a la Seguretat Social
a Lleida va baixar al gener fins

a les 184.786 persones, la qual
cosa representa una caiguda del
0,71 per cent en relació amb el
mes de desembre, quan la xifra
d’afiliats era de 186.102 persones. No obstant, en termes
interanuals, Lleida té 4.610 afiliats més.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, el nombre d’aturats es
va situar en 398.376 persones
al gener, 5.469 més que al desembre. Tanmateix, en comparació amb el gener del 2018, hi
ha 24.490 parats menys. Igual
com a Lleida, en el conjunt del
territori català va ser el sector
serveis el que va liderar l’increment de l’atur, amb 6.123
aturats més que al desembre.
En canvi, la xifra d’ocupats a
la construcció a Catalunya va
augmentar en 981 persones. A

EL PITJOR DEL LUSTRE

A nivell estatal, l’atur va
protagonitzar el seu pitjor
mes de gener des del 2014,
amb un increment del 2,6%
l’Estat, l’atur va experimentar
un increment del 2,6 per cent
al gener, amb 83.464 aturats
més i una xifra total de persones sense feina de 3.285.761.
En aquest sentit, es tracta de la
pujada més gran de l’atur en un
mes de gener des del 2014. De
nou, el sector serveis va ser el
principal responsable de l’avenç
de l’atur.

empresa gènere

Madrid admet que
són males dades
però les desvincula
de la pujada de l’SMI

les xifres de l’atur al gener
LLEIDA

ESPANYA

CATALUNYA

21.455
+362

3.285.761
+83.464

398.376
+5.469

L’atur a Lleida
EVOLUCIÓ
2018
2019

21.455
GEN.

FEB.

MARÇ ABR.

MAIG JUNY

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

PER SECTORS

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

SENSE ANTERIOR

2.525

1.965

1.730

13.843

1.392

-62

+51

+52

+282

PER SEXES

POBLACIÓ ACTIVA

HOMES

DONES

9.495

11.960

+91

+271

PER EDATS
< 25 anys
+ 25 anys

+39

221.900
NOUS CONTRACTES

1.709
19.746

Total registrats
De durada limitada
Indefinits		

13.082
11.222
1.860

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball

n La ministra de Treball,
Magdalena Valerio, va admetre ahir que les dades de
l’atur del mes de gener no
són una “bona notícia”. No
obstant, va assenyalar que és
“l’habitual” de tots els anys i
es va conjurar per aconseguir
“que es creï més ocupació i
que l’ocupació sigui de més
qualitat”. Així mateix, la secretària d’Estat d’Ocupació,
Yolanda Valdeolivas, també
va reconèixer que els indicadors de l’atur al gener no han
estat bons. No obstant, ho va
desvincular de la pujada del
salari mínim interprofessional (SMI).
Al contrari, Javier Ibars,
director de Relacions Laborals i Assumptes Socials de
Foment del Treball, va alertar que l’alça de l’SMI tindrà
efectes negatius en la creació d’ocupació. el secretari
general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va
atribuir l’augment de l’atur
a l’efecte “d’acabar les festes
de Nadal”.
D’altra banda, tant UGT
com CCOO van exigir mesures per posar límit a l’“estacionalitat” en l’ocupació
i augmentar-ne la qualitat.

riquesa xifres

Les dones controlen el 28
per cent de les empreses

Les comarques lleidatanes es queden
lluny del PIB mitjà per persona a Catalunya

❘ MADRID ❘ El 28% de la titularitat
real de les empreses espanyoles es troba en mans de dones,
segons revela un estudi donat
a conèixer ahir pel Col·legi de
Registradors d’Espanya. Segons
aquestes dades que es recullen
al Registre Mercantil, el 85%
de dones són titulars reals directes, la qual cosa significa
que, en darrer terme, controlen directament un percentatge
superior al 25% del capital de
la companyia. Mentrestant, les
dones amb titularitats reals in-

❘ lleida ❘ Les comarques de Lleida són lluny del producte interior brut (PIB) mitjà per habitant a Catalunya. Segons les
dades publicades ahir per la
conselleria d’Economia, només
la Segarra va registrar un PIB
per càpita superior a la mitjana
catalana, un 2,7% per sobre
del 2016. Així mateix, Aran
també va aconseguir un PIB
per habitant un 17,4% superior al català de fa tres anys.
Tanmateix, tots dos territoris
van seguir tendències dispars

directes són el 4% i les titulars
reals assimilats, el 9 per cent. El
restant 2% correspon a titulars
reals en societats de la cadena
de control.
Aquestes dades es refereixen
a dones de nacionalitat espanyola i són recollides en la presentació de comptes anuals del
2017. Per diferència de sexes,
segons l’estadística duta a terme
pels registradors espanyols, el
28 per cent de 1.247.340 titularitats reals són dones, i el 71%
són homes.

durant el lustre 2011-2016. Així, mentre que el PIB per càpita
a la Segarra va passar de ser
un 0,3% superior el català el
2011 a superar-lo en un 2,7%
el 2016, l’aranès sobrepassava
en un 20,2% la mitjana catalana fa vuit anys, mentre que el
2016 havia reduït el seu marge
positiu al 17,4%. Per la seua
part, el Pallars Jussà va ser la
comarca lleidatana amb PIB
més baix, un 33,1% inferior
a la mitjana de Catalunya, seguida de prop per l’Alt Urgell,

amb un 32% inferior, i les Garrigues, amb un 31,7% per sota.

Alentiment del creixement
D’altra banda, l’economia
catalana va moderar el creixement el 2018. Després de tres
anys d’expansions superiors
al 3%, l’any passat el PIB va
avançar un 2,6%. Tot i així,
Catalunya va créixer una dècima més que l’Estat. A més,
va superar en vuit dècimes el
creixement dels països de la
zona euro.
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esports

poliesportiu jocs esportius escolars de catalunya

Lleida reunirà més de 8.000
escolars en els Jocs Esportius
En cros, esquí, natació, futbol 7, escacs, handbol, atletisme i orientació
x. pujol

❘ lleida ❘ Lleida preveu mobilitzar
prop de 8.200 nens i nenes de
gairebé 300 clubs i entitats en
els Jocs Esportius Escolars de
Catalunya 2018-2019. El Trofeu
Diputació de Lleida, que engloba totes les lliguetes, compta
aquest any amb vuit esports,
dos més que en el curs anterior.
Els escacs i les carreres d’orientació són les grans novetats
d’un calendari que preveu incloure en la pròxima edició al
bàdminton.
De les vuit disciplines esportives que conformen els Jocs
Esportius de Lleida, la més freqüentada tornarà a ser el Circuit
de Cros, que ja ha arrancat i que
preveu una participació superior als 4.500 atletes en les seues
tretze categories. Actualment
ja s’han disputat sis de les nou
carreres programades i només
resten les d’Agramunt (17 de febrer), les Borges (17 de febrer) i
la fase territorial de Golmés (24
de febrer).

Disciplines
També ha iniciat la seua activitat la Lliga d’esquí alpí, que
espera més de 800 participants
en una competició que recalarà
a Espot (24 de febrer) i Baqueira
Beret (24 de març), després de
disputar-se ja les proves de Boí
Taüll i Cerler, que s’ha incorporat al circuit.
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esquí alpí

Àlex Puente,
a Suècia per
al Mundial
❘ are ❘ El supergegant femení,
amb la participació de les
nord-americanes Mikaela
Shiffrin i Lindsey Vonn, que
es retirarà després d’aquests
campionats, obrirà avui el
calendari de competició de
la 45 edició dels Mundials d’esquí alpí, que es disputen a Are (Suècia). A la
ciutat sueca ja vetlla armes
l’equip estatal, integrat entre d’altres pel lleidatà Àlex
Puente. L’aranès, que torna
al màxim nivell, no entrarà
en competició fins al proper
14 de febrer, quan disputarà
el gegant.

handbol

El Barça ja té
substitut de
Mortensen
Les diferents lligues del Trofeu Diputació es van presentar ahir a l’ens provincial.

La Lliga de futbol 7, una de
les més antigues i que es disputa
únicament a les demarcacions
del Pirineu, es troba d’aturada
hivernal i reprendrà la segona
volta a l’abril, mentre que la natació arranca aquest dissabte
amb una primera competició a
la piscina de l’Episcopal, que seguiran Mollerussa (23 de març),
Vielha (27 d’abril) i el Pont de

Suert (11 de maig). L’atletisme
en pista és una altra de les disciplines amb més participació,
que aquest any compta amb dos
grans cites: la Flamicell, que es
disputarà a la Pobla de Segur el
16 de març amb més de 1.200
atletes, i la Trobada Intercomarcal d’Arbeca, programada per al
6 d’abril i que espera uns 400
escolars.

futbol americà superbowl

Quant a l’handbol, s’han programat sis concentracions, bàsicament a les comarques del
Segrià, l’Urgell i la Segarra. El
mateix format s’ha utilitzat per
als escacs, que tindran el col·legi
Príncep de Viana com a centre
d’operacions, mentre que les
carreres d’orientació tindran
aquest any dos cites a l’Espluga Calba.

❘ barcelona ❘ L’internacional
serbi Nemanja Ilic, que milita a les files del Tolosa francès, és l’escollit pel Barça
d’handbol per suplir la baixa
de Casper Mortensen, que
divendres passarà pel quiròfan per una lesió de menisc,
segons va publicar l’esportiu
L’Équipe. El club podria fer
oficial avui l’operació. Ilic,
de 28 anys i que arribarà en
qualitat de cedit fins a final
de campanya, portava anotats 25 gols en set partits,
amb una mitjana del 66%
d’efectivitat.

natació artística
efe

A la imatge, les quatre integrants de l’equip d’artística.

El CN Lleida, en la primera
jornada del Català de figures
Els Patriots conquisten la Superbowl i Tom Brady fa història
❘ atlanta ❘ Tom Brady ha entrat
a la història de l’NFL al conquerir la matinada de diumenge a dilluns el seu sisè anell de
campió gràcies a la victòria en

la 53 edició de la Superbowl
dels New England Patriots per
13-3 davant de Los Angeles
Rams, després d’un partit marcat per les defenses i decidit per

un moment de lucidesa de l’estel·lar quarterback en l’últim i
definitiu quart. Va ser la Superbowl amb pitjor anotació de la
història.

❘ barcelona ❘ La secció de natació
artística del Club Natació Lleida
va prendre part aquest cap de
setmana en la primera jornada
del Campionat de Catalunya
benjamí de figures, que va tenir lloc a la piscina Sant Jordi
de Barcelona. Entre les lleida-

tanes va destacar l’onzena posició aconseguida per Martina
Segura i la vint-i-dosena de Jana
Armengol, totes dos en el nivell
II. En el nivell I, Noa Palau es
va classificar al lloc trenta-unè
i Martina Ballesté va acabar la
quaranta-setena.

Segre
Dimarts, 5 de febrer del 2019
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CULTURA/ESPECTACLES

ensenyament programació

El Conservatori ‘exporta’ música

La Setmana Cultural del centre, amb 40 activitats, s’estendrà a l’IEI i altres
espais de Lleida || Cantata final amb 350 alumnes, retransmesa a internet
❘ Lleida ❘ La Setmana Cultural del
Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida, que
se celebra cada any a les aules
d’aquest equipament i a l’Auditori Enric Granados, sortirà
en aquesta ocasió per primera
vegada també a altres espais de
la ciutat, com l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Biblioteca Pública o la Universitat de Lleida.
La regidora d’Educació, Rosa
M. Salmerón, va presidir ahir
la presentació de la 21 edició
d’aquesta activitat, que se celebrarà la propera setmana,
de l’11 al 16 de febrer, dirigida
tant als 750 alumnes actuals del
centre com també al públic en
general, sobretot amb els concerts que tancaran el programa
de cada jornada.
Entre la quarantena d’activitats previstes, el director del
Conservatori, Lluís Boix, va
destacar entre d’altres una sessió d’autohipnosi per superar
la por escènica, a càrrec de la
terapeuta danesa Birgitte Staal;
un taller d’improvisació de blues, pop i rock per a instruments

paeria

el programa

Unes 40 activitats

z De l’11 al 16 de febrer amb tallers, sessions monogràfiques,
masterclass i concerts.

Concerts oberts
z Al final de cada jornada, el
públic podrà assistir a concerts
a l’Auditori o l’IEI (dia 12), entre d’altres, així com la cantata
simfònica (dia 15, 19.00 h), que
podrà seguir-se en streaming a
través del Facebook del centre.

Classe de Marta Infante

Presentació ahir de la Setmana Cultural del Conservatori de Lleida.

de corda, a càrrec del violinista
Asier Suberbiola; o el concert de
l’acordió, violoncel i clarinet del
Trío Ja! de Madrid. Com cada
any, la setmana culminarà amb
la cantata que protagonitzaran
uns 350 alumnes del centre, en

aquesta ocasió titulada Llum
i fosca, amb text de Laia Terré i música de Ramon Andreu.
Com a novetat, l’espectacle
es retransmetrà en directe en
streaming a través del Facebook
del Conservatori.

z El dissabte 16, la mezzosoprano lleidatana Marta Infante impartirà una classe magistral de
cant amb una conferència final.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

literatura guardons

La poeta Elvira Sastre guanya el Biblioteca
Breve amb la seua primera novel·la
europa press

❘ barcelona ❘ La poeta Elvira Sastre (Segòvia, 1992) va guanyar
ahir el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, dotat amb
30.000 euros, amb la seua primera novel·la, Días sin ti, que
sortirà a la venda el 5 de març.
Amb una alternança de les experiències vitals, la novel·la és
una història de complicitat a través del temps: la d’una àvia i el

seu nét –ella, mestra en temps
de la República, i ell artista en
l’actualitat–, que recrea vincles i
passions, art i vocació, el pes del
passat i la importància de la memòria. La guanyadora va reivindicar el respecte als avis. “Són el
nostre futur. Veig la meua àvia i
veig el meu futur. Tots arribarem
allà si hi ha sort”, va assegurar.
Al rebre el premi, Sastre va confessar que es trobava en estat de

Elvira Sastre.

xoc, ja que l’ofici de l’escriptor és
bastant solitari: “Un es troba sol
en un tren, en una habitació, en
un hotel, i comporta certa frustració i dubtes”, i va celebrar haver-se envoltat de gent que li ha
fet molt bé. També va explicar
que es va plantejar el salt de la
poesia a la novel·la com una espècie de desafiament i joc, amb
el qual ha estat tres anys. De fet,
va reconèixer que la història de
Días sin ti “té cert lirisme i poesia”. Sastre va publicar el 2013
el primer poemari, Cuarenta y
tres maneras de soltarse el pelo,
i el 2016, el quart, La soledad
de un cuerpo acostumbrado a
la herida.
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música

Camprodon, al
Ripollès, s’afegeix
al Festival
dels Pirineus
❘ La seu d’urgell ❘ El Festival de
Música Antiga dels Pirineus
(Femap) continua creixent i
ahir va anunciar la incorporació aquest pròxim estiu al
certamen de la localitat de
Camprodon, al Ripollès, de
forma que ja són 37 els municipis que acullen concerts
i activitats. S’ha de recordar
que més de la meitat dels
municipis del Femap, una
vintena llarga, són de les
comarques pirinenques de
Lleida, des d’Aran fins a la
Cerdanya, passant pels Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Alt
Urgell i el Solsonès. El festival arriba també al Berguedà
i Ripollès, Andorra i el Rosselló, a França.

discos

Backstreet Boys
tornen al número
1 als EUA vint
anys després
❘ madrid ❘ Després de gairebé vint anys, els Backstreet Boys han retornat al número 1 del Billboard 200,
la llista de venda d’àlbums
dels Estats Units en format
físic, descàrregues digitals
i escoltes en streaming que
és, al capdavall, la més important i influent del món. I
és que el quintet nord-americà debuta dalt de tot de la
llista amb el seu nou àlbum
d’estudi, DNA. Aquesta és la
tercera vegada que ho aconsegueixen i la primera des
d’aquell Black & Blue editat
l’any 2000. DNA va arribar a
les botigues el 25 de gener i
en la primera setmana ja va
despatxar 234.000 còpies als
Estats Units.

