
El BOE publica la llista dels 4.427 
espanyols morts a Mauthausen i 
Gusen, on consten 167 lleidatans
El Ministeri de Justícia busca que els familiars puguin efectuar 
els registres de defunció, ja que no tenien aquest estatus
El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) va publicar ahir la 
llista dels 4.427 espanyols 
que van morir als camps 
de concentració nazis de 
Mauthausen i Gusen, 1.800 
dels quals són catalans 
i, d’aquests, 167 són de 
la demarcació de Lleida. 
El llistat es pot veure a la 
pàgina quatre.

Lleida
REDACCIÓ
L’objectiu d’aquesta publicació, 
segons el Ministeri de Justícia, és 
que els familiars dels assassinats 
als camps de concentració pu-
guin efectuar els registres de les 
defuncions i a la vegada presen-
tar al·legacions o corregir les pos-
sibles errades que aquest llistat 
pugui contenir.

Les 167 persones de la demar-
cació que es coneix que van morir 
als camps provenien de 98 pobla-
cions diferents de Lleida, des de 
la ciutat ponentina fins al Vilosell, 
Almacelles, Torregrossa o pobla-
cions situades al nord del Pirineu, 
com Bausén o Sarroca de Bellera, 
entre moltes altres. 

Els seus noms i cognoms, així 
com el lloc de procedència, la 
data de la mort i el camp de con-
centració, van ser recollits en deu 
volums que va elaborar la Oficina 
Notarial de l’Estat Francés per a 
Deportats entre el 1950 i el 1951, 
després de produir-se l’allibera-
ment del camp de Mauthausen, i 
enviats a Espanya un any després 
de realitzar-los.

Aquests registres van roman-
dre ‘ocults’ durant més de vuitan-
ta anys a la seu del Registre Civil 
de Madrid, des de que el govern 
franquista els va dipositar sen-
se fer-los públics, i fa uns mesos 
el Ministeri de Justícia va enca-
rregar a un grup d’investigadors 
l’elaboració de la llista.

Amb la publicació d’aquest llis-
tat es duu a terme el que la ma-
gistrada encarregada del Registre 
Civil central va acordar, i compleix 
amb una de les iniciatives de la 
Llei de Memoria Història per a la 

Es duu a terme el compliment 
d’una de les iniciatives de la 

Llei de Memòria Històrica per 
a la reparació de les víctimes

FOTO: Sara Prim (ACN) / Gusen va ser un camp de concentració vincultat a Mauthausen, al qual “donava suport”
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reparació de les víctimes del na-
zisme, segons va destacar ahir el 
Ministeri de Justícia.

La ministra de Justícia en fun-
cions, Dolores Delgado, va consi-
derar “un deure de memòria i jus-
tícia” la publicació i va lamentar 
en una tribuna publicada al diari 
El País que aquesta iniciativa de 
la Llei de Memòria Històrica arribi 
anys tard. 

També va voler destacar “la  
gran simbologia i importància per 
aportar identitat oficial a allò que 
va ser silenciat durant anys”, i ho 
va emmarcar dins el 80 aniversari 

de l’exili republicà, donada, a més, 
la circumstància de que la pràcti-
ca totalitat dels presos espanyols 
que van anar a parar als camps de 
concentració nazis tenien aquesta 
ideologia política, motiu pel qual 
els van expulsar del país.

Com a pas previ, el Govern  es-
panyol publica les seves identitats 
amb l’objectiu de que “ els fami-
liars o coneguts puguin dir si hi 
ha alguna dada errònia”, va expli-
car la magistrada Amalia Bastan-
ta, del Registre Civil Central, que 
també és l’instructora d’aquest 
expedient. 

“La inscripció de defunció en 
el Registre Civil per si mateix no 
provoca l’efecte d’adquirir la na-
cionalitat espanyola, però d’algu-
na manera els estem considerant 
espanyols perquè seria entrar 
a assumir la competència per a 
inscriure fets relatius a espanyols 
esdevinguts a l’estranger”, va afir-
mar la jurista.

Els familiars i interessats tin-
dran l’oportunitat de presentar 
alegacions i sol·licitar correccions 
en el plaç d’un mes i, així, seran 
inclosos en el registre de difunts, 
un estatus que encara no tenien. 
Qui vulgui, ho pot sol·licitar a tra-
vés de la pàgina web del BOE, on 
es publica l’enllaç per fer-ho.

El Ministeri de Justícia vol po-
sar en relleu que la iniciativa per-
segueix agrair i reparar als més de 
deu mil espanyols deportats als 
camps pel govern franquista, dels 
quals més de la meitat va per-
dre-hi la vida a mans dels nazis.

Celaá diu 
que el seu 
tiet va ser 
víctima de 
Mauthausen
La portaveu en funcions del 
Govern espanyol, Isabel Ce-
laá, va reconèixer ahir que 
se sent “emocionada” amb 
la publicació de la llista dels 
4.427 noms de persones di-
funtes als camps de concen-
tració d’Àustria (Mauthausen 
i Gusen) perquè el seu tiet va 
ser una d’aquestes víctimes. 
Ho va dir en roda de premsa 
després de ser preguntada 
per la publicació del llistat.
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COGNOMS NOM LLOC NAIXE-
MENT

DATA 
DE LA 
MORT

CAMP EDAT

Gabarró Mauri Pascual Alàs 26/06/41 Gusen 27

Carrera Botines Carmelo Albatàrrec 02/11/41 Gusen 25

Vera Jove Basilio O 
Emilio

Alcarràs 10/09/41 Gusen 40

Mir Escarpe Casimiro Alcarràs 13/01/42 Gusen 25

García Segués Fernando Alcarràs 12/01/42 Gusen 26

Companys Castells Francisco Alcarràs 23/08/43 Mauthau-
sen

31

Alcazar Mistoy Ramón Alguaire 10/12/41 Gusen 30

Terre Vila Antonio Almacelles 26/11/41 Gusen 28

Arbonés José Almatret 28/01/45 Watens-
tedt

42

Sanjuan Cuco José Almenar 07/11/41 Gusen 30

Sarroca Vitria Juan Almenar 05/05/42 Gusen 23

Segues Boncompte Pablo Almenar 16/11/41 Gusen 22

Gabernet Macià Antonio Anglesola 07/12/41 Gusen 34

Gabernet Ganet Lorenzo Anglesola 08/08/41 Gusen 37

Gues Vidal Pablo Anglesola 15/12/41 Gusen 21

Esqué Motlló Alejandro Arbeca 05/11/41 Gusen 40

Perera Bellmunt Estanislao Arbeca 06/11/41 Gusen 44

Montero Canet Pau Arbeca 22/12/41 Gusen 31

Esqué Motlló Román Arbeca 03/12/41 Gusen 34

Font Ruque José Artesa de Segre 06/02/45 Neuen-
gamme

53

Tersa Joaquim Arties 06/03/45 Dachau 56

Cordoba Bordoi Víctor Asnurri 08/03/44 Mauthau-
sen

27

Grano Alsina Juan Barbens 13/11/41 Gusen 24

Sarrieu-Espana Armand Bausén 25/02/45 Neuen-
gamme

23

Pujol Isidore Bausén 21/04/45 Wôbbelin 34

Peralta Fontova Antonio Belianes 15/02/43 Dachau 37

Claramunt Segura José Belianes 28/07/41 Gusen 61

Llanes Coll Francisco Bellcaire 30/03/44 Mau-
thausen 
(Gross 
Raming)

33

Grano Sala Pedro Bellpuig 26/01/42 Gusen 28

Pons Llobera Miguel Bellpuig 25/03/41 Gusen 22

Sans Capdevila Santiago Bellvís 21/09/44 Gusen 23

Sillero Gómez Domingo Benavent del Segrià 03/02/45 Dachau 44

Cases Blasi Pedro Bescaran 10/07/41 Gusen 39

Vilagrosa Mon-
rabeta

Jaime Biosca 10/09/41 Mauthau-
sen

31

Porta Plana Genaro Bovera 15/11/41 Gusen 49

Porta Plana Jaume Bovera 08/11/41 Gusen 47

Sacau Manuel Canejan 19/03/44 Bu-
chenwald

57

Rey Ferrer Marcelino Castelldans 02/10/41 Gusen 43

Ferrero Pei Ramón Castelló 20/09/41 Gusen 35

Riera Closa José Cervera 15/05/43 Gusen 37

Porte Rius Miquel Cervera 01/01/42 Gusen 32

Alceda Sanan Ramón Cervera 25/09/41 Gusen 35

Domenech 
Cortado

José Cervià 14/11/41 Gusen 33

Balaguer Trilla Alfredo Corbins 11/10/41 Gusen 22

Torreguitar Basi Antonio Corbins 02/02/42 Mauthau-
sen

22

Carné Serana Pau Corbins 21/04/41 Gusen 51

Juanati Guillen José Durro 05/09/44 Mauthau-
sen

29

Piferre Fito José El Pla de Sant Tirs 16/09/41 Gusen 33

Torres Bosch Ramón El Poal 11/11/41 Gusen 44

Sarle Graell Ramón El Soleràs 29/09/41 Gusen 27

Tamarit Guiu Alejandro El Soleràs 20/12/41 Gusen 40

Huix Masdeu Camilo El Vilosell 05/08/41 Gusen 33

Fornons Senaller Armengol Escòs 05/11/41 Gusen 34

Portillo López Antonio Esterri d'Àneu 11/12/41 Gusen 35

Sarradell Casanova Pedro Fígols 25/12/42 Gusen 28

Armengol Novau Ramón Foradada 14/02/42 Mauthau-
sen

29

Bonet Villarubi Ramón Granyena de Segarra 01/12/41 Gusen 46

Costa Cardona Agustín Guixes 07/11/41 Gusen 34

Castro Giménez José Ilbas 02/08/41 Gusen 30

Coma Aura Juan Isil 13/03/42 Gusen 32

Mestre Tartera José Isona 02/08/41 Gusen 63

Masanés Mestres Josep Isona 20/10/42 Gusen 39

Amoros Roca Miguel Isona 10/12/41 Gusen 26

Batalla Subarroca Miguel Isona 10/12/41 Gusen 31

Barrufet Barrufet Antonio Juneda 20/11/41 Gusen 35

COGNOMS NOM LLOC NAIXE-
MENT

DATA 
DE LA 
MORT

CAMP EDAT

Ferrer Juanos Antonio Juneda 15/11/41 Gusen 25

Reig Barrufet Antonio Juneda 26/11/41 Gusen 36

Arques Agiles Francisco Juneda 01/11/41 Gusen 41

Reig Barrufet Jaime Juneda 06/11/41 Gusen 23

Pons Carceller José l'Albi 01/04/41 Gusen 30

Torres-Martorelli Joseph L'Espluga Calba 14/04/45 Wôbbelin 33

Cervello Torruella Marcelino La Granadella 10/11/41 Gusen 36

Estiarte Teixido Julián La Granja de Escarp 05/11/41 Gusen 47

Figueras Sanuy Josep La Guàrdia de 
Noguera

24/12/41 Gusen 37

Valls Guasch Teodoro La Pobla de Cérvoles 14/11/41 Gusen 24

Reig Fortit José La Pobla de Cèrvoles 21/09/41 Gusen 34

Jaumot Montans Félix La Pobleta de Bellveí 24/06/41 Gusen 32

Sans Sansa José La Seu d'Urgell 04/01/42 Gusen 29

Morella Giraut Remigio La Seu d'Urgell 25/04/41 Gusen 37

Andreu Solans Bienvenido Les Borges Blanques 19/02/41 Gusen 42

Bolda Corbella Marcelino Les Borges Blanques 30/09/41 Gusen 38

Aguilar Bru Miguel Les Borges Blanques 17/06/42 Mauthau-
sen

23

Merli Cornellana Antonio Les Oluges 21/11/41 Gusen 44

Mas Fabregat Francisco Linyola 24/02/41 Gusen 43

Verges Segura Jaime Linyola 08/08/41 Gusen 41

Pascual Carne Pascual Linyola 14/11/41 Gusen 27

Muntada Villaró Pedro Lladurs 01/12/41 Gusen 36

Mateu Morlans José Llardecans 28/12/44 Farge 39

Cases Blanch Antonio Lleida 24/05/41 Gusen 40

Morello Pinto Benito Lleida 01/03/42 Gusen 22

Chaco Palau Carmelo Lleida 24/11/41 Gusen 27

Miñano Lozano Domingo Lleida 10/02/42 Gusen 25

Casteras Oro Esteban Lleida 07/01/42 Gusen 40

Cruz Manguillot Francisco 
De La

Lleida 17/03/42 Gusen 22

Estrada Fabregat José Lleida 03/12/41 Gusen 24

Teixidó Badia José Lleida 19/03/42 Gusen 27

Sauri May José Lleida 09/10/41 Gusen 38

Pinol Millas José María Lleida 07/04/41 Gusen 32

Baqué Coll Josep Lleida 13/11/41 Gusen 38

Toro Borra Julián Lleida 28/12/41 Gusen 22

Sol Miguel Lleida - - -

Casteras Oro Miguel Lleida 24/09/41 Gusen 32

Borras Sole Miguel Lleida 28/12/41 Gusen 26

Pinos Abad Pablo Lleida 19/12/40 Mauthau-
sen

50

Llo José Llesui 17/03/45 Bu-
chenwald

61

Capdevila Pons Baldomero Llorens 24/09/41 Gusen 27

Triguell Pont Arturo Maials 25/06/42 Mauthau-
sen

38

Areste Areste José Maials 13/01/42 Gusen 32

Duch-Carreras Ramón Maials 19/12/44 Neuen-
gamme

54

Arbones Gallinat José Massalcoreig 05/11/42 Gusen 27

Altisen Ortiz Manuel Menànguens 24/09/41 Gusen 55

Forns Mallet Emilio Menàrguens 12/01/42 Gusen 30

Ortiz Altisent Manuel Menàrguens 24/01/41 Gusen 54

Buchaca Parra-
móna

Martín Menàrguens 24/11/41 Gusen 35

Espona Buchaca Miguel Menàrguens 25/10/41 Gusen 29

Aldoma Villabriga Miguel Miralcamp 13/08/41 Gusen 40

Torres Tribó José Mollerussa 22/09/41 Gusen 41

COGNOMS NOM LLOC NAIXE-
MENT

DATA 
DE LA 
MORT

CAMP EDAT

Riera Borrel José Montclar d'Urgell 10/02/43 Mauthau-
sen

39

Solans San Vincens José Montferré 24/01/41 Gusen 46

Sirvent Domingo José Musa 22/11/41 Gusen 44

Bullich Ginot Fructuoso Noves de Segre 28/07/42 Gusen 29

Riba Orrit José Odèn 30/09/41 Gusen 43

Folch Pons Antonio Omells 29/12/41 Gusen 33

Jove Flotats Jaime Ossó de Sil 28/10/41 Gusen 42

Cirera Fabrega Enrique Pallerols de Riau 28/05/41 Mauthau-
sen

34

Marti Moro Pedro Pinell 05/11/41 Gusen 37

Azuaga Villalonga José Pont de Bar 31/01/43 Mauthau-
sen

24

Gaspa Remolins Emilio Ponts 25/05/43 Gusen 24

Caldero Albado Salvador Prenenosa 26/07/42 Gusen 27

Cuberes Porta José Rosselló 15/12/41 Gusen 26

Jove Farre Benjamin Rosselló 10/01/42 Gusen 33

Curià Gatius Enric Rosselló 28/01/42 Gusen 30

Brunet López Ángel Sanahuja 02/12/41 Gusen 29

Roca Roca Josep Sant Miquel de la Vall 01/10/41 Gusen 44

Cierco Castell Fèlix Sarroca de Bellera 04/12/41 Gusen 42

Juanico Mateu Josep Sarroca de Bellera 19/11/41 Gusen 22

Teixido Romia Andrés Seròs 14/10/42 Gusen 24

Puig Guiu Felipe Seròs 16/03/45 Steyr- 
Mauthau-
sen

37

Mir Valles Francisco Seròs 01/02/42 Mauthau-
sen

30

Ibars Alba José Seròs 08/12/41 Gusen 26

Roca Alba Ramón Seròs 27/04/41 Gusen 41

Nosas Auge José Solsona 21/01/42 Gusen 23

Furnell Call Luis Solsona 17/07/41 Gusen 34

Puvill Batalla Manuel Soriguera 21/07/41 Gusen 40

Sole Balleste Magin Talavera 24/08/41 Gusen 46

Foguet Doll Antoni Tàrrega 09/12/41 Gusen 27

Peruga Puy Emilio Tàrrega 16/02/43 Steyr- 
Mauthau-
sen

30

Real Lloses José Tàrrega 24/06/41 Gusen 40

Ybos Brianso Josep Tàrrega 01/12/41 Gusen 32

Goma Sole Ramón Tarroja 02/04/44 Steyr- 
Mauthau-
sen

30

Torres Massot Teodoro Térmens 26/11/41 Gusen 28

Riba Call Andrés Tor 19/01/42 Gusen 31

Garriga Flotats Juan Tornabous 28/10/41 Gusen 42

Pelegrín Porqueras Pelegrín Torrebesses 08/12/41 Gusen 45

Bacardí Casals Bonaventura Torrefarrera 22/10/41 Gusen 26

Porta Solsona Pedro Torregrossa 29/10/42 Gusen 29

Puig Perdell Ramón Torregrossa 16/10/41 Gusen 27

Llovera Pons Ramón Torregrossa 07/04/42 Mauthau-
sen

25

Ruestes Cami Antonio Torres de Segre 17/08/42 Gusen 37

Villagrasa Lorda Gaspar Torres de Segre 09/09/41 Gusen 22

Ruestes Cami Juan Torres de Segre 02/02/41 Gusen 29

Gómez Francisco Tremp 26/04/45 Eisenach 31

Canut Pallas Ángel Vilaller 29/09/41 Gusen 42

Florensa Tudela Manuel Vilanova de Bellpuig 26/09/41 Gusen 40

Torrellas Baneras Ramón Vilanova del Segrià 07/11/41 Gusen 37

Pere Moragues Ramón Vinaixa 28/09/41 Hartheim 38

Ambrós Josep - Transport

FOTO: Lídia Sabaté / ‘Stolperstein’ que recorda que Josep Estrada Fabregat va néixer a Príncep de Viana

Llista lleidatana del patiment 
inhumà als camps d’extermini
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E l Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar ahir un llistat de 4.427 
espanyols morts en els camps de concentració nazis a Àustria de 
Mauthausen i el seu annex de Gusen, amb l’objectiu de facilitar als 

familiars el seu registre com a persones mortes. El llistat que posa noms i 
cognoms al patiment inhumà, i que inclou la referència de 167 represaliats 
procedents de les comarques de Lleida, és una de les iniciatives de la 
Llei de Memòria Històrica per a la reparació de les víctimes del nazisme 
que al seu dia va acordar la la magistrada encarregada del Registre Civil 
Central espanyol. La finalitat d’aquesta macabra llista no és una altra que 
permetre que aquestes víctimes de la barbàrie puguin ser incloses en el 

registre de morts, un estatus legal que encara no en tenien. El llistat, en 
tot cas, sembla incomplet, ja que la nòmina de represaliats lleidatans que 
hi consten en d’altres arxius sembla bastant més gruixuda, cosa que fa 
pensar que el número global des d’ahir inventariat podrà ser en un futur 
ampliat. Igualment incompleta queda la tasca al voltant de la Memòria 
Històrica, ja que el ritme i l’abast de les accions impulsades no sembla 
ser ni prioritari ni reparador. Per a quan un registre com aquest –tot i les 
limitacions que té– de les víctimes del franquisme? 80 anys després de 
finalitzada la Guerra Civil ara s’estan començant a obrir amb dignitat foses 
comuns i s’intenta identificar els cossos, com s’està fent al Soleràs. 

editorial: La llista del patiment inhumà

ermengopolys

Totes les coses importants 
d’aquesta vida s’han fet des 
d’un balcó. Sense anar més 

lluny, Francesc Macià va procla-
mar la República des del balcó de 
la Generalitat i Lluís Companys va 
fer el mateix amb l’Estat Català 
(que va durar algunes hores més 
que la declaració d’independèn-
cia posterior a l’1-O). Pensava en 
els balcons i tot el que s’hi ha anat 
fent. Temps enllà era costum que 
el Barça celebrés els títols des dels 
balcons de la Plaça Sant Jaume. Va 
ser allí, precisament, on es va veu-
re Hristo Stoitxkov fent saltar Jor-
di Pujol entre el dream team. En 
altres indrets, el balcó és sinònim 
de festa. Valgui com a exemple 
Artesa de Segre, on cada Pasqua 
el balcó de l’Ajuntament acull la 
corporació municipal per escoltar 
els darrers cants de caramelles. 
Als balcons també s’hi posa flors 
i domassos per les processons de 
Corpus, a més de ser el lloc es-
collit per estendre la roba i aire-
jar-se una mica. Per tot això em va 
cridar l’atenció, positivament, el 
certamen Música als balcons que 
s’han empescat a Tremp. Deia 
que als balcons s’hi ha fet de tot. 
Però fer-hi concerts per promoci-
onar els músics locals i el comerç 
del centre històric, com han fet 
a la capital del Pallars Jussà, és 
d’aplaudir. Bravo. 

MÚSICA ALS 
BALCONS

FRANCESC 
GUILLAUMET

DARRER 
COMUNICAT
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P er als ramaders, tenint en compte l’increment de 
gestions de tot tipus que comporta el nou decret 
de fertilització, la gestió més assequible de les 

dejeccions ramaderes és la directa, com a fertilitzant en 
les dosis i moments d’aplicació, amb l’objectiu d´apropar 
l’aplicació a la implantació del cultiu o durant el cultiu que 
tindrà les necessitats d’absorbir els fertilitzants. 
Però la voluntat dels ramaders de continuar treballant en 
la viabilitat de les granges al territori no coincideix sempre 
amb la possibilitat d’una gestió de proximitat. Fa uns anys 
es va incentivar la instal·lació de plantes de tractament de 
purins amb un sistema de cogeneració, per resoldre diverses 
necessitats, crear energia elèctrica i una infraestructura 
de gas al territori, i tractar purins en zones excedentàries. 
Tot això amb una retribució econòmica que va facilitar la 
realització d’aquestes inversions, però amb una retribució 
amb data de caducitat: primer 15 anys i ara, prorrogat a 25.
Entre les comarques d’elevada densitat ramadera, les 
Garrigues té una petita dimensió de les explotacions 
agrícoles i, al nord, una elevada concentració de bestiar. Els 
companys ramaders van ser pioners en trobar una solució 
a l’excedent de purins i van fer possible la instal·lació de 
dos plantes de tractament amb un sistema de cogeneració, 

aprofitant la legislació del moment. El 2014, les plantes 
es van veure abocades al tancament pel canvi legislatiu 
en la retribució de la producció elèctrica, però la lluita 
per mantenir l’activitat ramadera va portar l’associació 
de ramaders a comprar les plantes amb la voluntat de 
trobar una alternativa al sistema de tractament i amb poca 
esperança de que la justícia faria canviar el revés legislatiu 
de la retallada de la retribució econòmica. Per això, van 
buscar sistemes alternatius per aprofitar les instal·lacions 
existents i per gestionar les dejeccions complint amb la 
legislació.
E ls ramaders van trobar en la gasificació dels combustibles 
derivats dels residus (CDR) una tecnologia que feia 
possible continuar amb l’activitat ramadera, amb un cost 

assequible, com alternativa a l’actual sistema de gas natural 
en el tractament de purí.  En aquest procés han sorgit veus 
que qüestionen aquesta proposta tecnològica, econòmica 
i legalment viable i han començat una campanya contra 
el projecte de Nova Tracjusa. Els informes de diferents 
departaments de la Generalitat (Salut, Agricultura, Territori) 
en cap cas qüestionen el projecte, com diuen els que hi 
estan en contra, per una possible repercussió en la salut de 
la població. El Govern sosté que si s’estableixen les mesures 
correctores que condicionaran la llicència de l’activitat no hi 
ha un risc ni per a la població ni per al medi ambient.
Ara s’ha sumat a les veus en contra el Consell Comarcal 
de les Garrigues, fins i tot amb una recollida de signatures, 
quan caldria que tingués més en compte l’activitat agrària 
i el compromís de la pagesia amb el territori. Als pagesos 
ens fiquen el llistó cada vegada més alt en qüestions 
mediambientals i benestar animal, però seguim buscant 
solucions. Per aquest motiu, els nostres projectes 
col·lectius per continuar gestionant el territori i les nostres 
dejeccions mereixen ser escoltats per tenir l’oportunitat de 
desenvolupar-los. 

Gestió de purins i compromís amb el territori ROSSEND SALTIVERI
RESPONSABLE DEL SECTOR
PORCÍ D’UNIÓ DE PAGESOS

La voluntat per assolir la 
viabilitat de les granges no 

coincideix amb la possibilitat 
d’una gestió de proximitat 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



Troben el cos sense vida d’un noi 
de 14 anys desaparegut a Espot
Va desaparèixer el dijous al vespre d’un càmping i l’helicòpter el va 
localitzar ahir en el fons d’un barranc, en una zona de difícil accés
Un noi de 14 anys, de 
nacionalitat holandesa, va 
ser trobat mort ahir pel 
matí en el fons d’un barranc 
proper a Espot. El menor 
havia desaparegut el dijous 
d’un càmping de la localitat 
del Pallars Sobirà.

Espot
REDACCIÓ
Els Bombers de la Generalitat van 
localitzar ahir pel matí el cos sen-
se vida d’un menor de 14 anys, 
de nacionalitat holandesa, que 
havia desaparegut el dijous d’un 
càmping d’Espot i que es busca-
va des de llavors. En aquest sen-
tit, els seus pares van sortir a fer 
una excursió i va ser quan van 
tornar quan van comunicar al 
servei d’emergències que el seu 
fill no es trobava a les instal·laci-
ons del càmping i que, per tant, 
havia desaparegut, moment en el 
que es va iniciar la recerca. Final-
ment, el noi va ser trobat per un 
helicòpter dels Bombers al fons 
d’un barranc proper a la localitat 
del Pallars Sobirà, en una zona de 
molt difícil accés.

Pel que fa als fets, la recerca es 
va iniciar el dijous a les 20.21 ho-
res, quan els pares van notificar la 
desaparició del menor. La família, 
de nacionalitat holandesa, estava 
de vacances en un càmping de la 
zona. El matrimoni havia sortit 
a fer una excursió per la munta-
nya, concretament al pantà de 
la Torrassa, pròxim a Espot, i el 
noi no va voler anar-hi amb ells. FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Lloc del barranc on va ser trobat el menor

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Imatge de l’helicòpter que va participar en el rescat del cos sense vida del jove de 14 anys desaparegut a Espot

Un home de 73 anys va resultar 
ahir ferit de caràcter lleu, amb 
ferides en una cama, quan el ter-
ra de fusta de l’habitatge en el 
que es trobava va cedir, ubicat 
a la Plaça Ramon Arqués de les 
Borges Blanques. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències van 
ser alertats a les 11.00 hores que 
el terra de fusta d’una casa s’ha-
via enfonsat i la persona que es 
trobava en l’interior havia quedat 

atrapada per una cama amb les 
fustes. Ràpidament, es va activar 
el corresponent protocol i fins al 
lloc dels fets es van desplaçar un 
total de quatre dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, els 
Mossos, policial local i els Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM). Finalment, l’home de 73 
anys va ser rescatat de l’interior 
de l’habitatge i només va patir 
ferides de caràcter lleu.

Un home de 73 anys, ferit lleu en 
enfonsar-se el terra de fusta d’un 
habitatge de les Borges Blanques
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Quan els pares van tornar al càm-
ping no van trobar el seu fill, de 
14 anys, i van avisar a emergènci-
es. Immediatament es va activar 
la recerca amb quatre dotacions 
dels Bombers de la Generalitat i 
una unitat dels Mossos d’Esqua-
dra. En aquest sentit, s’hi van es-
tar fins les 4.00 hores d’ahir, però 
no van localitzar-lo.

A primera hora del matí es van 
reprendre les tasques de recerca, 
amb un helicòpter i cinc dotaci-
ons terrestres dels Bombers de la 
Generalitat, a més d’una altra uni-
tat dels Mossos d’Esquadra. Va 

ser cap a les 9.30 hores quan l’he-
licòpter va localitzar el cos sense 
vida del noi al fons d’un barranc. 
Segons van explicar fonts dels 
Bombers, el menor es trobava 
en un lloc de molt difícil accés. La 
localització va activar una unitat 
d’intervenció de muntanya dels 
Mossos d’Esquadra amb tasques 
de policia judicial.

Paral·lelalment, a través del 
Grup d’Emergències Mèdiques 
(GEM) dels Bombers de la Gene-
ralitat, també es va mobilitzar un 
equipo d’atenció psicològica per a 
la família.

Els Bombers 
rescaten un 
excursionista ferit 
de 50 anys a Tremp
Els Bombers van rescatar ahir 
un excursionista de 50 anys, de 
nacionalitat francesa, ferit de 
caràcter menys greu a Tremp. 
L’home estava amb un grup de 
20 persones i emergències va 
ser alertada a les 3.17 hores. 
Un helicòpter el rescatar a les 
7.00 hores i el SEM el va tras-
lladar a l’Arnau de Vilanova. Per 
altra banda, van rescatar un al-
tre home a Coll de Nargó.FOTO: Lídia Sabaté / Imatge de l’habitatge on va cedir el terra de fusta
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El Festival de Música Antiga 
dels Pirineus oferirà des 
d’avui i fins al 19 d’agost 
una sèrie de divuit concerts, 
tretze d’ells a la demarcació 
de Lleida, a càrrec de set 
formacions.

Lleida
REDACCIÓ
El certamen, que està celebrant 
concerts de forma continuada 
des del passat mes de juliol, se-
gueix el seu ritme frenètic amb 
un total de divuit concerts fins al 
proper 19 d’agost. El grup de cor-
da Newman Trio obrirà la tanda 
a Ceuró (Castellar de la Ribera) 
amb la interpretació de la peça 
Diàlegs, amb les obres de Boc-
cherini, Beethoven, Kurtág i Bach 
(19.00). El mateix trio actua demà 
a Vilanova de Banat (18.30). 

El Ensemble Cor o Vos Omnes, 
portarà dilluns la seva música reli-
giosa i plena de matisos a Salàs de 
Pallars (20.00). Per la seva banda, 

FOTO: FeMAP / L’Ensemble Cor o Vos Omnes actua a Salas de Pallars

El FeMAP ofereix fins a 
18 concerts al Pirineu
Des d’avui i fins al 19 d’agost amb activitats paral·leles

el grup Musica Trobada, que es 
caracteritza per un estil reflexiu, 
actuarà el dimecres 14 d’agost a 
la Pobla de Segur (20.00), men-
tre que Utopia interpretarà Les 
lamentacions de Cristóbal de Mo-
rales el dia 15 a la Central de Cap-
della (Pallars Sobirà) i el dia 16 a 
Llavorsí. 

Els darrers concerts seran els 
de la formació RedHerring Baro-
que Ensemble, a Estamariu (16 
d’agost), Escalarre (17 d’agost) i 
Castell de Mur (18 d’agost) i el de 
Les Abbagliati a Tavascan i la Seu 
d’Urgell. L’oferta es completarà 
amb visites guiades als diferents 
escenaris dels concerts.

CRITICA CINEMA

La història. Los Àngeles, USA, 
avui. Claude, vidu de 70 anys, 
es fa passar per malalt d’Al-

zheimer per estar al costat de Li-
lian, l’antic amor de la seva vida, 
ingressada per la malaltia en una 
residència geriàtrica. 
Les formes. La industria del ci-
nema sap bé que cal diversifi-
car l’oferta, promocionant pro-
ductes per a totes les edats. És a 
dir, que a les pel·lícules ‘teen’ per 
adolescents, cal 
afegir-hi les ‘feel 
good movie’, co-
medietes ama-
bles per a que la 
gent gran se sen-
ti bé. És el que fa 
‘Remember me’, 
estrany produc-
te en comandita 
entre Espanya, 
França i els USA 
que ha elaborat 
el novell direc-
tor Martín Ro-
sete (Madrid, 39 
anys) per a gaudi 
llaminer d’espec-
tadors veterans. 
Es tracta d’un conte beninten-
cionat, i romàntic, al voltant d’un 
home vidu més aviat murri amb 
la família, que de sobte retroba 
l’amor de la seva vida ingressat 
en una residència especialitza-
da en casos d’Alzheimer. La ten-
dresa esclata incontinent i fluida 
quan Claude, l’enamorat tardo-
ral, es fa passar per malalt d’Al-
zheimer, amb la complicitat d’un 
vell amic i veí, el Shane, que s’avé 
a fer el paperot davant la directo-
ra del centre. A partir d’una excu-

sa tan pedestre, el conte segueix 
els viaranys propis d’una comè-
dia romàntica, allò del noi-busca-
noia, només que ara ella ja no és 
tan noia i tampoc no se’n recorda 
massa d’ell, un noi un pèl arrugat. 
Tot i la previsible seqüència de si-
tuacions emotives, amb rialles i 
alguna que altra llagrimeta, ‘Re-
member me’ tira endavant grà-
cies a la sòlida nòmina d’actors 
i d’actrius comandats pel vene-

rable Bruce Dern 
que, amb 82 an-
ys a les espatlles, 
exhibeix naturali-
tat i enginy al seu 
enamorat perso-
natge. Li fa costat 
una altra patum 
de la interpre-
tació, l ’escocès 
Brian Cox en el 
company alcavo-
ta. Tot arrodonint 
el pastisset, tam-
bé intervé la ma-
drilenya Verónica 
Forqué en la di-
rectora del cen-
tre, lluint un an-

glès força comestible. 
El fons. L’amor no té edat ni da-
ta de caducitat. Si més no. O tan-
mateix. 
La imatge. Lilian intervenint en la 
representació teatral del ‘Conte 
d’hivern’ de William Shakespeare 
a la residència. 
La frase. ‘Vull que se’n recordi de 
mi’, força l’apassionat Claude. Cal 
perseverar en el desig i la il·lusió. 
La recomanació. Reservat per a 
romàntics de pedra picada i altres 
enamorats de l’amor platònic.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Conte romàntic i platònic

Remember 
me

Director: 
Martín Rosete. 

Intèrprets: Bruce 
Dern, Brian 

Cox, Verónica 
Forqué. EUA-

Espanya-França, 
2019. 88’.

JCA Alpicat, 
Funatic Lleida.

www.lamanyana.cat

El Bar Centro Maldà va acollir 
amb gran èxit de públic la presen-
tació del curtmetratge Guinart, el 
asesino del pincel, que és el re-
sultat del treball de final de grau 
dels alumnes de Comunicació Au-
diovisual i Periodisme de la UdL. 
El protagonista del curtmetratge 
és l’escultor Miguel Ángel Gonzá-
lez, creador del Mañanito.

Èxit de públic 
a Maldà en la 
presentació del 
curt ‘Guinart’

FOTO: Joan Bosch / És el treball de final de grau d’alumnes de la UdL
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