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Avui, els lleidatans tornaran a 
omplir els carrers de la ciutat en 
una Diada de Sant Jordi en què 
els llibres i les roses seran els ab-
soluts protagonistes. A les terres 
de Ponent, els gairebé trenta es-
tabliments que formen part del 
Gremi de Llibreters oferiran les 
més recents novetats en el món 
editorial.

Com l’any passat, la novel·la 
negra, la literatura infantil i juve-
nil i els llibres de tema polític són 
els gèneres més predominants i 
dels que s’esperen més vendes, 
amb títols com Primàries de 
sang, de David Marín i Pau Ju-
villà; Minueto en Fa Mayor, de 
Gloria Martín; o Jo Acuso, de Be-
net Salellas.

Novel·la negra i llibres sobre 
política, estrelles d’una 
nova Diada de Sant Jordi

‘La Mañana’ regala 
aquesta Diada
‘La immigració a 
Lleida al segle XX’

La immigració a Lleida durant 
el segle XX. El punt d’inflexió 
del franquisme, de l’histo-
riador Xavier Aguayo Ortíz, 
és l’obra guanyadora del 29à 
Premi Josep Lladonosa d’His-
tòria Local i la que el diari 
LA MAÑANA regalarà avui als 
seus lectors.

Marisa García 
Viñals parla sobre 
la lluita de la dona 
a ‘Faida, la bruja’

L’autora de la Seu d’Urgell i ar-
ticulista de LA MAÑANA arri-
ba amb un nou conte, Faida, 
la bruja, una història que es 
pot extrapolar al que passa 
avui en la nostra societat, ja 
que parla, entre altres temes, 
sobre la lluita per la indepen-
dència de les dones.

Gloria Martín 
s’endinsa en el 
gènere negre en la 
seva quarta novel·la
L’escriptora de Manresa canvia 
de registre i aposta pel gènere 
negre a Minueto en fa mayor y 
una gota de sangre, un thriller 
psicològic en el qual ens apropa 
la història d’un famós periodis-
ta de televisió que vol escriure 
un llibre sobre un crim i que 
decideix posar-se en contacte 
amb l’assassí – ja al carrer– per 
persuadir-lo i així poder-lo es-
criure.

Editorial: Autoeditat
Preu: 15,20 €

Editorial: Edicions UdL

‘Operació trasllat’, 
imatges inèdites de 
l’operació policial 
al Museu de Lleida
El llibre, amb text de Marga del 
Campo i imatges del fotògraf 
Jordi V. Pou, és el relat cronolò-
gic dels fets que es van viure 
aquella nit realitzat a partir 
de les converses mantingudes 
amb tots els treballadors de la 
pinacoteca que expliquen en 
primera persona com van viure 
les catorze hores que van ser a 
dins del museu, fins que va fi-
nalitzar l’operació policial.

Editorial: Pagès Editors
Preu: 17,50 €

Maria Barbal torna 
amb la història 
d’una amistat en 
plena Guerra Civil
L’escriptora de Tremp serà 
una de les grans protagonistes 
d’aquest Sant Jordi gràcies a la 
seva darrera novetat, A l’amic 
escocès, un relat que “parteix 
d’uns documents verídics amb 
els neguits d’un soldat republi-
cà recuperant-se de les ferides 
de guerra”. Amb aquest punt 
de partida, Barbal teixeix una 
història d’amistat marcada per 
la Guerra Civil espanyola.

Editorial: Columna
Preu: 20,00 €

El periodista Jordi 
Sebastià reflexiona 
sobre la darrera 
dècada a Lleida

El periodista d’UA1 Ràdio pu-
blica La ciutat invisible, on 
reflexiona sobre l’evolució de 
Lleida en l’última dècada, a 
través de 9 converses amb di-
ferents personalitats, com Àn-
gel Ros, Ángeles Ribes, Albert 
Velasco o Ignasi Calvo, direc-
tor de LA MAÑANA.

Editorial: Pagès Editors

Ermengol barreja 
el seu humor 
gràfic amb textos 
de personalitats

Els punyents dibuixos del 
col·laborador de LA MAÑANA 
Ermengol es barregen amb els 
textos de diverses personali-
tats com Josep Valtonyc, An-
na Gabriel o Mireia Boya i un 
pròleg de Carles Puigdemont 
en A cop d’humor (o no), un 
llibre per riure i pensar.

Editorial: Fonoll
Preu: 14,40 €

Editorial: Milenio
Preu: 11,00 €
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Lleida es queda a les portes de 
la plena ocupació turística per 
la Setmana Santa pel mal temps
La xifra fluctua entre el 85 i el 90%, similar a la de l’any 2015, 
però està cinc punts per sota de la dels darrers tres anys
Lleida
REDACCIÓ / ACN
El grau d’ocupació turística per 
Setmana Santa a les zones turís-
tiques  de la demarcació de Lleida 
es va situar entre el 85 i el 90%, 
un percentatge molt similar  al 
registrat en el mateix període de 
l’any 2015, però 5 punts per sota 
dels registrats en els darrers tres 
anys. De fet, la previsió de mal 
temps de cara al cap de setmana 
va impedir poder arribar a la ple-
na ocupació, com estava previst, 
als establiments d’hosteleria del 
Divendres Sants fins al Diumenge 
de Resurecció, que es van situar 
en una mitjana d’ocupació al vol-
tant del 85%. En canvi, cal esmen-
tar que les places de bungalous, 
com també el conjunt de les pla-
ces de turisme rural de tota la de-
marcació, van penjar el cartell de 
complert durant els dies festius.

El president de la Federació 
d’Hostaleria a Lleida, Josep Cas-
tellarnau, va xifrar entre un 80 i 
un 85% l’ocupació durant la Set-
mana Santa. El dissabte dia 20 en 
molts establiments es va registrar 
un 90% d’ocupació, va afirmar. 
Castellarnau va justificar que el 
nivell de reserves era perquè 
“aquest any la Setmana Santa ha 
caigut tard” i les previsions me-
teorològiques “no eren bones”.

ESPORTS D’AVENTURA 

Per altra banda, les empre-
ses de turisme actiu i d’esports 
d’aventura van tenir un nivell de 
contractació entre el 65 i el 70% 
de la seva capacitat de serveis, a 
causa de les previsions del temps. 
Així, Florido Dolcet, president de 
l’Associació d’Empreses d’esports 
d’aventura del Pallars Sobirà, va 
explicar que els dies amb una 
realització de serveis més alt van 
ser el divendres i el dissabte re-
gistrant una ocupació d’entre el 
65% i el 75%. Aquesta xifra queda 
lluny de la de temporades passa-
des i Dolcet va argumentar que la 
meteorologia adversa va fer ra-
lentitzar les reserves i en alguns 
casos fins i tot anul·lar.

L’Oficina de Turisme de Lleida 
ha atès 1.729 persones durant 
la Setmana Santa, el que signi-
fica un increment de visitants 
del 7%, respecte a l’any passat, 
quan van atansar-se fins aquest 
servei municipal 1.611 turistes.
El dia que es va registrar més 
afluència de turistes va ser el 
Dissabte Sant, 20 d’abril, jor-
nada durant la qual van passar 
per l’oficina 386 visitants, inte-
ressant-se per l’oferta patrimo-
nial històrica, cultural, natural i 
gastronòmica de la ciutat. El Di-
vendres Sant, 19 d’abril, va ser 
el segon dia de més afluència, 
amb 269 persones, seguit del 
dijous, dia 18, amb 230.

L’Oficina de 
Turisme de 
Lleida atén 
un total de 
1.729 persones

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Un grup de barques baixant pel riu Noguera Pallaresa el 22 d’abril d’aquest any

Lleida
REDACCIÓ
Les estacions d’alpí de Baqueira 
Beret, Boí Taüll i Port Ainé van 
tancar ahir la temporada 2018-
2019 coincidint amb el període 
final d’aquesta Setmana Santa, 
tal com estava previst inicial-
ment. Aquestes estacions van 
oferir unes bones condicions 
per a la pràctica de l’esquí grà-
cies als gruixos acumulats i a les 
darreres nevades d’aquesta pri-
mavera. Tot i la climatologia no 
es va mostrar del tot favorable 
en tots els dies de Setmana San-
ta, el nombre de forfets venuts 
entre el 13 i el 22 d’abril a ser 
d’uns 65.000. També algunes es-
tacions de nòrdic que van obrir  
durant aquestes dates per a la 
pràctica de raquetes i per a usos 

La temporada d’esquí podria tancar 
amb uns 1.340.000 forfets venuts

turístics van comptar amb for-
ça visitants als centres d’hivern 
com també als restaurants. 

Malgrat tot, una vegada fi-
nalitzada la temporada 2018- 
2019, caldrà esperar el tanca-

ment definitiu de la campanya i 
els resultats que en els pròxims 
dies donaran a conèixer les dife-
rents estacions d’esquí, si bé tot 
apunta que es podria tancar en 
uns termes molt similars als re-

gistrats la temporada anterior, al 
voltant d’1.340.000 forfets.

En aquest sentit, els turistes 
que van visitar les comarques 
lleidatanes van poder gaudir du-
rant aquestes dates d’una bona 
oferta de neu al final de la tem-
porada d’esquí a les diferents co-
marques del Pirineu de Lleida i a 
la Val d’Aran, com també d’una 
àmplia oferta de turisme actiu i 
esports d’aventura, pesca, acti-
vitats de senderisme i BTT, entre 
d’altres vinculades amb el con-
tracte amb la natura, a més del 
turismes cultural amb visites a 
diferents elements patrimonials, 
a museus, amb algunes repre-
sentacions teatralitzades com la 
de l’Esperanceta de Casa Gassia 
al castell de Llordà, al Pallars Jus-
sà, al COU a Àger, mostres i fires 
gastronòmiques, i també l’inici 
de l’onzena temporada del cone-
gut Tren dels Llacs, que va co-
mençar la seva activitat el passat 
20 d’abril.

FOTO: M. Ll. (ACN) / Imatge d’arxiu d’esquiadors a Port Ainé
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Dos ferits lleus 
en un accident 
de trànsit a la 
C-14, a Organyà

Dos persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu quan el 
vehicle en el que viatjaven va 
patir una sortida de via al quilò-
metre 161 de la C-14, al terme 
municipal d’Organyà. El sinistre 
es va produir a les 13.22 hores 
i fins al lloc es van personar els 
Bombers, els Mossos i el SEM. 
Els dos ferits van ser traslladats 
a l’Hospital del Seu d’Urgell.

Els Agents Rurals 
inspeccionen en 
àrees recreatives 
del Pallars Jussà

Els membres del cos d’Agents 
Rurals van realitzar recentment 
inspeccions de les àrees recrea-
tives al Pallars Jussà. En aquest 
sentit, van comprovar l’estat i 
si hi havia alguna mancança ho 
van comunicar als responsa-
bles perquè prenguin mesures 
o tancar la instal·lació. L’objec-
tiu de l’actuació és prevenir els 
incendis forestals.

Busquen l’amo 
d’un gos caigut al 
Segarra-Garrigues

Lleida
REDACCIÓN
L’Ajuntament de Guissona es va 
fer càrrec de la custòdia d’un gos 
que va ser rescatat viu al canal 
Segarra-Garrigues pels Agents 
Rurals amb la col·laboració dels 
Bombers de la Generalitat. En 
aquest sentit, cal esmentar que 
l’animal no disposava de la iden-
tificació obligatòria, és a dir, ni xip 
ni placa identificativa, i per tant 

en aquell moment no es podia 
localitzar el propietari, raó per la 
que el consistori de la localitat es 
van fer càrrec de l’animal a l’espe-
ra de poder trobar l’amo.

Els Agents Rurals van recordar 
que, d’acord amb la Llei de pro-
tecció dels animals, aquests han 
d’estar identificats amb microxip 
i censat a l’ajuntament, han de 
portar  una placa identificativa i si 
es perd s’ha de denunciar.

FOTO: Agents Rurals / Imatge del gos, un cop va ser rescatat a Guissona

Un contenidor 
de rebuig, cremat 
a la localitat 
de Miralcamp

Crema el cartell 
elèctric d’una 
empresa situada 
a Rosselló

El Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi que 
va calcinar un contenidor de re-
buig que es trobava a la locali-
tat de Miralcamp, al costat del 
camp de futbol. Els fets es van 
produir a les 16.07 hores i ràpi-
dament els serveis d’emergèn-
cies van activar el corresponent 
protocol. Fins al lloc es van des-
plaçar els Bombers.

El cartell elèctric d’una em-
presa situada al quilòmetre 10 
de l’N-230, al terme municipal 
de Rosselló, es va cremar ahir 
de matinada. Els fets van tenir 
lloc a les 3.52 hores, moment 
en el que els serveis d’emer-
gències van ser informats. Cal 
esmentar que el citat cartell es-
tava a la teulada i l’empresa no 
es va veure afectada pel foc.

Un camió va quedar ahir de ma-
tinada totalment calcinat quan 
es trobava estacionat en un pàr-
quing de camions situat al qui-
lòmetre 88 de la C-14, a Tàrre-
ga. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
dels fets a les 3.31 hores i fins al 
lloc del foc es van els Bombers 
de la Generalitat i els Mossos 
d’Esquadra. Per altra banda, a 

Aitona, concretament al núme-
ro 6 del carrer Sant Antolí, es va 
cremar un turisme. En aquesta 
ocasió, els fets van tenir lloc a les 
13.17 hores i, segons van expli-
car l’alertant, el vehicle es troba-
va fora del garatge de la casa i va 
ser apagar inicialment pel pro-
pietari del cotxe. Els Bombers el 
van acabar d’extingir i la casa no 
va patir danys.

Un camió i un turisme 
queden calcinats en sengles 
incendis a Tàrrega i Aitona
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