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L’Arnau, entre els pitjors
hospitals de Catalunya en
confort i qualitat del menú
Rànquing || En comoditat és
Enquesta || Així ho indica
un sondeig que es va fer l’any l’últim i en el menjar se situa
passat a usuaris de 57 centres molt per sota de la mitjana

Els lleidatans
paguen en
comissions prop
de 35 milions a la
banca en 6 mesos
Encara que ha baixat
lleugerament des del 2018

Resposta || Salut diu que
aviat renovarà habitacions i
que el càtering ja és millor
lleida ❘ 9
efe

Els lleidatans han pagat vora 35
milions durant el primer semestre de l’any per les comissions
que la banca aplica a diversos
serveis. No obstant, aquesta
quantitat és lleugerament inferior a la del 2018 a l’haver
descendit la comercialització i
gestió de productes com assegurances o plans i fons d’inversió.
economia ❘ 27
magdalena altisent

Les platges d’interior
en llacs i rius, una
atracció turística
a l’alça a Lleida
L’afluència de persones a aquestes zones de bany va en augment i les institucions han hagut
de regular l’ús d’algunes àrees
per evitar l’incivisme.
és notícia ❘ 3-5

Familiars i amics de les víctimes
dipositen flors en memòria
dels setze morts.

símbols

La Paeria anuncia
que retirarà l’àguila
franquista de Gardeny

Clavells blancs per les víctimes del 17-A
La Rambla va acollir un acte sense parlaments i amb la música d’‘El cant dels ocells’ en una
jornada que va reflectir la divisió entre els damnificats dels atemptats i entre els partits
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El Govern rebutja el peatge
en autovies en pro d’una
vinyeta amb tarifa plana
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Lleida té un patrimoni natural de primer ordre, que és un dels principals atractius turístics, i encara que
pugui semblar que no hi ha platges, la realitat és molt diferent. Embassaments, pantans i rius funcionen com
a zones de bany que s’omplen de turistes i que compten amb càmpings, bars i fins i tot cases rurals.

➜

turisme les platges d’interior

Aquí sí que hi ha platja

Els embassaments i els rius de Lleida es converteixen a l’estiu en zones de bany que atreuen
centenars de turistes || Acullen activitats nàutiques i al voltant han obert càmpings i cases rurals
magdalena altisent

x. rodríguez / m.molina

❘ lleida ❘ El patrimoni natural
de primer nivell col·loca Lleida
com una de les principals destinacions pel que fa a senderisme,
cicloturisme i esports d’aventura. Aquest és un dels motors
turístics de la demarcació i encara que a primera vista pugui
semblar que aquí no hi ha platja,
no és així. I és que a Lleida, els
embassaments i rius funcionen
com a veritables platges durant
els mesos de calor i bona prova
d’aquest fet és que cada cap de
setmana s’omplen de visitants.
Al voltant d’aquestes zones de
bany s’han obert càmpings, bars
i fins i tot cases rurals, aprofitant la tirada turística d’aquestes zones de bany. Un altre dels
reclams d’aquests espais és que
no estan tan massificats com la
costa, de manera que també
atreuen els turistes que fugen
de les aglomeracions de la Costa
Daurada o la Costa Brava i que
prefereixen la muntanya abans
que la platja.
L’embassament de Sant Antoni al Jussà, el de Sant Ponç
al Solsonès, la platja fluvial
d’Ogern a l’Alt Urgell, el riu
Segre a Camarasa i el pantà de
la Torrassa al Sobirà són les plat-

El pantà de Sant Antoni és una de les zones de bany que hi ha a les comarques de Lleida.
magdalena altisent

conscienciació

les claus

Alguns ajuntaments i
consells han iniciat
campanyes per lluitar
contra l’incivisme
ges d’interior que hi ha a Lleida,
segons les dades de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). No
obstant, molts dels rius i salts
d’aigua del Pirineu es converteixen també a l’estiu en zones
de bany, i embassaments com
Rialb, Cellers o Canelles acullen
també activitats nàutiques.
L’èxit d’algunes d’aquestes
particulars platges ha obligat
ajuntaments i consells comarcals a aplicar mesures per evitar l’incivisme. En aquest sentit,
Camarasa ha posat en marxa
aquest mateix any una campanya de sensibilització per frenar la massificació de turistes i
conscienciar els visitants de la
necessitat de respectar aquest
espai natural.
Així mateix, el consell del
Solsonès també ha iniciat activitats contra actituds incíviques
a la Ribera Salada o al pantà
de Sant Ponç. Per la seua part,
l’ajuntament de Clariana de

Les ‘platges’ de Lleida

z Segons assenyalen les dades
de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), el pantà de Sant Antoni,
el de Sant Ponç i el de la Torrassa, el riu Segre a Camarasa i la
platja fluvial d’Ogern són les zones de bany de les comarques
de Lleida.

Motors turístics
z Aquestes platges funcionen també com a motors turístics de la zona en la qual es
troben. Al voltant s’han obert
càmpings, bars i fins i tot cases
rurals.

Prevenir l’incivisme

Tres ‘banyistes’ a l’embassament de Cellers, al Pallars Jussà.

Cardener preveu una normativa amb què preservar l’entorn
de Sant Ponç i prohibir fer fogueres o tirar escombraries en
espais naturals, a més de controlar l’acampada.
A l’embassament de Rialb
també està pendent d’un projecte sobre els usos turístics. De

fet, el Consorci Segre-Rialb que
integra els municipis d’Oliana,
Peramola, la Baronia, Tiurana
i Bassella, preveu tenir a punt a
la tardor d’aquest any el pla de
gestió de l’embassament que regularà les actuacions i activitats
entorn del pantà.
D’aquesta manera, s’orga-

nitzarà tot el que fa referència
a àmbits tan diversos com són
l’explotació agrícola i la instal·
lació de regadius, la gestió forestal i explotació de boscos i,
principalment, iniciatives nàutiques, tot el relacionat amb el
turisme i pràctiques que tinguin
a veure amb el lleure estival.

z L’èxit d’alguns d’aquests espais ha obligat ajuntaments i
consells a prendre mesures per
conscienciar els visitants i evitar
l’incivisme.

Activitats nàutiques
z En alguns dels embassaments
que compten amb zones de
platja, com és el cas del pantà de Sant Antoni, els visitants
també poden practicar-hi esports nàutics.
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turisme les platges d’interior
El pantà de Sant Antoni al Jussà és una de les principals
zones de bany de Lleida, encara que en embassaments
com Canelles també es pot practicar caiac, de la mateixa
manera que en una bassa de reg de Gimenells

Més de 7.000 lleidatans tenen una segona residència
a la Costa Daurada i des de l’aeroport d’Alguaire
alguns veïns de les comarques de Ponent opten
per visitar les platges de les illes Balears
les ‘platges’ d’interior de lleida
mariona kiskeri

Una de les activitats aquàtiques que es poden practicar a les basses de reg de Gimenells i Pla de la Font.

Imatge de nens banyant-se a la platja fluvial d’Ogern, a l’Alt U

Una bassa
de reg per a
l’esquí aquàtic
a Gimenells

La platja fluvial
d’Ogern, una
de les més
freqüentades

Els esports d’aigua,
també en pantans

n L’esquí aquàtic és una de
les activitats nàutiques que
es poden portar a terme en
una de les platges d’interior
de Lleida. En dos basses de
la comunitat de regants de
Gimenells i Pla de la Font,
l’empresa 2Llacs s’encarrega d’oferir aquestes activitats i també ofereix la
possibilitat de navegar en

caiac, canoa o piragua per
aquesta bassa, entre moltes
altres activitats aquàtiques
com water bike (ciclisme a
l’aigua), paddle surf (surf
a rem). Les instal·lacions
de 2Llacs també compten
amb un parc d’aventura
amb tirolina.
De fet, la pràctica dels
esports aquàtics també es

pot portar a terme en altres embassaments i pantans de les comarques de
Lleida. Per la seua banda,
al congost de Mont-rebei
(a les aigües de l’embassament de Canelles), al pantà de Cellers i al de Rialb
es pot navegar en caiac,
per posar-ne només tres
exemples.

Ubicada a la Ribera
Salada, a Bassella

n L’ajuntament de Bassella va obrir al públic al juliol la platja fluvial d’Ogern,
una de les zones de bany
d’interior més freqüentades pels turistes. Es va
clausurar l’estiu del 2016
al quedar sota mínims el
cabal de la Ribera Salada
i es va reobrir el 2018.
El consistori va haver de

magdalena altisent

anna visa

Turistes a l’arribar a Alguaire en un dels vols a les illes Balears.

La Costa Daurada i Mallorca, les
‘altres’ platges dels lleidatans
❘ lleida ❘ La Costa Daurada i les
illes Balears són les zones de
costa preferides dels lleidatans.
Més de 7.000 veïns de Lleida
tenen una segona residència
als municipis de les platges de
Tarragona, que principalment
durant Setmana Santa i a l’es-

tiu s’omplen de veïns de Lleida.
Aquestes segones residències es
concentren bàsicament a Cambrils, encara que també n’hi ha
a Salou, Vila-seca, Torredembarra, Altafulla, Coma-ruga,
l’Hospitalet de l’Infant i l’Ametlla de Mar.

Imatge de la platja de Cambrils, una de les principals destinacions de costa dels veïns de Lleida.

Aquestes són les destinacions de la costa de Tarragona
que compten amb més afluència
de lleidatans al llarg dels mesos
d’estiu i també en els ponts festius, encara que n’hi ha alguns
que prefereixen també la Costa
Brava de Girona.

Així mateix, els vols d’estiu
des de l’aeroport d’Alguaire a
Eivissa i Menorca, que se sumen
al que Air Nostrum ofereix durant tot l’any a Palma de Mallorca, han fet que els veïns de
Lleida triïn també les Illes Balears com una de les seues des-

tinacions de platja. Aquests trajectes s’ofereixen només durant
els mesos d’estiu i aquest any la
campanya de vols s’allargarà
fins al pròxim 1 de setembre.
Aquests vols reben normalment
uns 3.000 passatgers de mitjana
cada any.
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L’èxit d’aquestes zones de bany ha obligat
alguns municipis a prendre mesures per
intentar evitar l’incivisme en aquests espais,
com és el cas de la ‘platgeta’ de Camarasa

Els embassaments concentren la major part de
les platges d’interior que hi ha a les comarques
de Lleida, tot i que els banyistes també
s’atreveixen amb alguns dels rius del Pirineu

itmar fabregat

itmar fabregat

Urgell.

Taules de pícnic, gandules i para-sols a la ribera del riu Segre a Camarasa.

sol·licitar una nova concessió d’aigua per a usos
lúdics i turístics a la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) que es
va estar tramitant durant
mesos. A finals del 2017,
l’ajuntament de Bassella
va renovar la platja artificial i hi va construir un
nou accés. Totes aquestes

millores es van poder estrenar fa un any. No obstant,
el concurs per a la gestió del
recinte va quedar desert i,
finalment, el consistori el
va adjudicar com un contracte de serveis. Després
de superar diverses traves,
l’enclavament ha tornat a
recobrar l’afluència de públic d’antany.

Camarasa
busca evitar la
massificació de
la ‘platgeta’
Estudien fer pagar
una entrada simbòlica

n Ca marasa s’ha marcat un objectiu: evitar la
massificació de la platgeta del riu Segre. Aquest
any, l’ajuntament tanca
als vehicles l’accés durant
els caps de setmana i els
veïns han començat a assessorar sobre civisme els
turistes i els entreguen bosses perquè hi dipositin les

escombraries. Per la seua
banda, l’alcaldessa, Elisabet Lizaso, va agrair l’esforç que fan els veïns, que
estan organitzats per tal
d’assegurar la convivència
en aquesta zona de bany.
Així mateix, Lizaso va
avançar que s’estan plantejant regular l’accés i fer pagar una entrada “amb un

preu simbòlic” per controlar l’aforament i evitar la
massificació. Així mateix,
estudien habilitar nous espais d’estacionament per
als vehicles. Ara, el consistori vol reunir-se amb els
propietaris dels terrenys i
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la regulació de la
platgeta.

La gran majoria de
pobles, amb piscines per
lluitar contra la calor

c. sans

Algunes amb aigua salada i amb jacuzzis
❘ lleida ❘ Centenars de lleidatans
omplen cada dia les piscines que
hi ha a llarg de tota la demarcació. La gran majoria dels pobles
de Lleida compten amb piscines
municipals, que a l’estiu esdevenen el gran antídot contra
la calor. Hi ha fins i tot alguns
municipis que tenen jacuzzi al
recinte o on l’aigua de la piscina
és salada.
A l’estiu, aquests equipaments es converteixen també
en el centre neuràlgic de les poblacions petites i acullen multitud d’activitats esportives i
culturals. Aquest és el cas de
la bibliopiscina i de cursos de
submarinisme, com el que es
va celebrar la setmana passada
a la piscina d’Almenar i en què
van participar vint veïns de la
població.

A més, durant els episodis de
calor extrema que s’han registrat aquests últims mesos (quan
es van superar els 40 graus en
diversos municipis de Ponent),
les piscines de diverses localitats
van obrir de forma gratuïta o
van oferir descomptes als veïns
per lluitar contra les altes temperatures. Aquest va ser el cas,
per exemple, de Tàrrega i Solsona, encara que es van sumar
a aquesta iniciativa multitud de
pobles petits de Lleida.

iniciatives

Acullen multitud d’activitats
i durant l’onada de calor
moltes van obrir gratis
o amb descomptes

Imatge de veïns i turistes de la Seu d’Urgell banyant-se ahir a la piscina municipal.
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Divisió d’opinions pel sentit únic a
Lluís Companys i Acadèmia.
p.
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Condemnat a un any i mig de presó
per una estirada al Clot.
p.
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hospitals enquestes

L’Arnau de Vilanova, entre els pitjors hospitals
en la qualitat del menjar i en comoditat

Així ho reflecteix el resultat d’una enquesta a usuaris de 57 centres catalans || L’ICS replica que ja s’ha
canviat l’empresa de càtering i afirma que d’aquí a uns mesos començaran a renovar les habitacions
maria marquès

❘ lleida ❘ L’hospital Arnau de
Vilanova es troba entre els
pitjors hospitals de Catalunya
en la qualitat del menjar i en
la comoditat a les habitacions.
Així ho constata l’enquesta de
satisfacció dels serveis sanitaris (Plaensa) del Catsalut, amb
entrevistes fetes l’any passat a
4.517 usuaris de 57 hospitals.
Respecte a la qualitat del menjar, l’Arnau obté un 57,7% de
respostes positives i ocupa la
catorzena posició per la cua (la
mitjana catalana és del 64,3%)
i respecte a la comoditat a l’habitació, obté la pitjor puntuació
de totes, amb un 65% i molt per
sota de la mitjana, que és del
82,3%. Segons el CatSalut, si
no s’arriba al 75% de respostes
positives, és que el servei ha de
millorar. A més d’aquests dos
serveis, l’Arnau tampoc arribar
a aquest 75% en la tranquil·litat
per descansar a la nit (70,9%)
i en el consentiment informat
abans d’una operació o proves (70,5%). Per la seua part,
l’hospital Santa Maria només
es queda per sota d’aquest percentatge en la qualitat del menjar (63,6%). De fet, el menjar és
el més mal valorat pels usuaris
de tots els hospitals i, a Lleida,
només el del Pallars té un bon
resultat, amb un 90,5%.
El gerent de l’Institut Català
de la Salut (ICS) a Lleida, Jordi Cortada, va assenyalar que
“l’enquesta es va portar a terme a finals de l’any passat, just
quan es va canviar l’empresa
de càtering”. En aquest sentit,
va dir que “abans era pitjor i
amb la nova firma s’ha millorat
molt en qualitat i presentació,
per la qual cosa a les pròximes
enquestes sortirà més bona puntuació”. Respecte a la comoditat a l’habitació, va afirmar que
“les instal·lacions s’han quedat
velles després de trenta anys”.
Va recordar que “en els propers
mesos començaran les obres
de renovació de les plantes, finançades per la Diputació, que,
entre altres coses, ampliaran
les habitacions i s’instal·laran
dutxes, per la qual cosa estaran
modernitzades”. Precisament,
respecte a la comoditat, usuaris
denuncien que “les butaques de
l’acompanyant són molt incòmodes”, i també que “s’utilitzin
aparells, com un nebulitzador
[converteix el medicament líquid en vapor] que estan trencats”. Per la seua banda, la portaveu de Comissions Obreres,

Resultat global i dels hospitals lleidatans
Pregunta resumida

Temps a la llista d’espera
Explicacions funcionament de l’hospital
La comoditat de l’habitació
Tranquil·litat per descansar a la nit
No tenir problemes per compartir habitació
El menjar de l’hospital
Tracte personal amb les infermeres
Tracte personal del metge
Informació sobre la malaltia
Informació sobre les proves
Consentiment informat abans d’operació o proves
Informació sobre l’operació
Consentiment informat abans d’una operació
Disposició a escoltar i ocupar-se
Donar l’opinió
Sentir-se en bones mans
Informació coherent
Respecte a la intimitat
Ajuda a controlar o millorar el dolor
Explicacions quan va deixar l’hospital
Grau de satisfacció global
Continuaria venint?

catalunya 2018

arnau de
vilanova

hospital de
santa maria

espitau val
d’aran

fundació sant
hospital

hospital
comarcal del
pallars

78,6%
93,6%
82,8%
81,5%
89,9%
64,3%
95,8%
95,3%
88,7%
90,8%
71,2%
94,2%
86,6%
91,2%
91,5%
93,8%
93,2%
93,3%
96,0%
96,4%
8,53
88,5%

77,8%
92,3%
65,0%
70,9%
77,1%
57,7%
98,8%
96,3%
85,7%
96,2%
70,5%
94,4%
86,1%
96,3%
93,5%
97,3%
97,0%
92,3%
97,3%
94,9%
8,51
92,5%

75,4%
97,5%
85,9%
94,9%
97,3%
63,6%
97,5%
98,8%
96,1%
93,6%
88,6%
100,0%
93,9%
92,4%
96,1%
96,1%
98,6%
98,7%
98,4%
98,7%
8,80
92,5%

90,0%
92,1%
91,3%
85,9%
95,2%
71,8%
92,4%
96,3%
97,4%
91,1%
68,8%
97,6%
83,3%
93,6%
93,7%
96,1%
98,6%
94,9%
96,1%
97,5%
8,76
87,2%

93,3%
96,2%
72,5%
82,3%
91,7%
65,4%
98,8%
95,0%
80,8%
94,8%
66,3%
100,0%
83,3%
91,3%
89,9%
88,6%
92,0%
96,2%
95,8%
97,4%
7,98
82,5%

100,0%
96,3%
91,1%
91,3%
94,0%
90,5%
97,5%
97,5%
91,0%
93,7%
69,6%
86,7%
90,0%
93,7%
95,0%
89,2%
91,9%
94,8%
98,6%
98,7%
8,80
87,5%

Font: departament de Salut

Una butaca trencada.

Imatge de les safates de menjar al passadís d’una planta de l’Arnau.

Amparo Loren, va afirmar que
“el que està pitjor són les cadires
de l’acompanyant, a banda que
les habitacions són molt estretes
i és complicat moure els llits” i
va afirmar que “el menjar, que
no és bo, només millorarà amb

cuina pròpia”. Des de Metges
de Catalunya, José Ángel Montañés va apuntar que “amb les
males condicions del contracte
de l’empresa de càtering és difícil oferir un bon servei”, encara
que va dir que “a Urgències els

pacients mengen amb ganes”.
Finalment, Marta Mayals, de
Catac, va explicar que “alguns
pacients demanen que se’ls porti
menjar de casa” i que això “tan
sols se solucionarà canviant
d’empresa”.

Un nebulitzador trencat.

Segre
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fútbol copa lleida amateur

fútbol

El EFAC, a semifinales

El Liverpool es líder
y el VAR impide el
triunfo del City

Derrota de nuevo al Balaguer con goles de Òscar Imaz y “Pato” Álvarez || Los
de Ismael Mariani se medirán con el ganador del Lleida B-Artesa de Segre
mariona kiskeri

efac

2

balaguer

0

Jordi Chiné,
Viladegut, Guillén,
Mallafré, Adrián Rosa,
Trota, Simó, Ciruela,
Ckeikh, Juclà y Luna

Peguero, Grabalosa,
Martínez, Jonatan
Rodríguez, Valls, Solé,
Pau Solanes, Isaac
Solanes, Olaya,
Jordana y Darias.
También: Òscar Imaz, También: Sauret,
Mora, Sow, “Pato”
Estrada, Bonet, Mballo,
Álvarez, Agnero,
Freixes y Jordi López.
Benzoura y Montfort.

❘ liverpool ❘ El Liverpool, reciente campeón de la Supercopa de Europa, se apuntó
el segundo triunfo en la Premier, aunque con suspense,
por 1-2 ante el Southampton,
mientras que el City se dejó
ante el Tottenham los primeros puntos, con un empate
que pudo ser un 3-2 si el VAR
no le hubiera anulado un gol
en el tiempo añadido.

fútbol

El Dortmund golea
en su estreno en la
Bundesliga

Goles: 1-0 (59’) Òscar Imaz. 2-0 (89’) “Pato”
Álvarez.
Árbitro: Gerard Creus.
Incidencias: Partido de vuelta de la primera
ronda de la Copa Lleida, disputado en el Municipal de Almacelles.

❘ dortmund ❘ El Borussia Dortmund confirmó ayer sus aspiraciones a ganar la Bundesliga al golear en su primer partido por 5-1 al Augsburgo,
con dos dianas de Paco Alcácer, una de Jadon Sancho,
una de Marco Reus y otra de
Julian Brandt. El Friburgo
también goleó, por 3-0 al
Maguncia y se sitúa segundo, por detrás del Borussia
en la Bundesliga.

redacción

❘ almacelles ❘ El EFAC se convirtió ayer en el primer semifinalista de la Copa Lleida Amateur.
El equipo de Almacelles volvió
a superar al Balaguer (2-0), cerrando así una eliminatoria que
había quedado muy encarrilada
a su favor tras el 0-3 logrado en
el municipal de la capital de la
Noguera. El equipo de Ismael
Mariani se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria entre el Lleida B y el
Artesa de Lleida (19.00), que
está igualada tras el 1-1 de la
ida. Los otros dos encuentros de
hoy son el Mollerussa-Tàrrega
(19.00) con ventaja de 2-0 para
el Tàrrega y el Borges-Alcarràs
(20.00), equilibrado tras el 0-0
de la ida.
EFAC y Balaguer ofrecieron
un buen partido, más equilibrado que el de la ida, con un Balaguer bastante mejorado con
respecto a ese encuentro. Los de
Almacelles intentaron llevar la
iniciativa y en los primeros minutos tuvieron algunas llegadas
con peligro. El Balaguer dispuso
de una muy clara en el minuto
12, pero el remate de Darias lo
detuvo Jordi Chiné.

33

Jugadres del EFAC y del Balaguer disputan un balón aéreo, en una acción del partido de ayer.

La mejor ocasión local llegó
en el minuto 35, cuando un ataque aparentemente sin peligro,
acabó con un rechace de la defensa visitante que se estrelló
en el poste. Con el 0-0 inicial
se llegó al descanso.
En la segunda parte bajó el
ritmo con los cambios, pero llegaron los goles que acabarían
dando el triunfo al EFAC. El
1-0 fue un auténtico golazo de
Òscar Imaz, con un remate lejano ante el que nada pudo hacer
el meta visitante. El Balaguer
buscó el empate sin fortuna, la
que también le faltó en el último
minuto, cuando un remate de
“Pato” Álvarez se transformó
en el 2-0 (89’) por la indecisión
del defensa y el portero.

carles miranda

mariona kiskeri

fútbol

Hoy se deciden los
semifinalistas de
la Copa Pirineus

Dos jugadores pugnan por el control del balón.

❘ tremp ❘ La Copa Pirineus tendrá hoy definidos a sus semifinalistas. Tras clasificarse
el Coll de Nargó, exento de
jugar los cuartos, y el Pobla
de Segur, por la retirada del
Oliana, las otras dos plazas
saldrán de los enfrentamientos entre el EF Tremp y La
Seu d’Urgell (18.00, 0-2 de la
ida para el EF Tremp) y entre el Organyà y el CF Tremp
(18.30, 1-1 de la ida).

fútbol segunda división b

Daniel Provencio, en el punto de mira
del Lleida, que abrirá la Liga el día 25
j.c.m.c.

Pedro Martín, en una acción del partido ante el Mollerussa.

❘ lleida ❘ El centrocampista Daniel Provencio, que la pasada
temporada jugó en el Ibiza, de
Segunda B, cedido por el Elche,
es uno de los jugadores que el
Lleida está siguiendo para cerrar la plantilla. A falta de una
semana para que se inicie la
Liga, el club no da por cerrada
la plantilla y busca una o dos
incorporaciones. El director deportivo, Jordi Esteve, busca un
delantero, pero también un ju-

gador para el centro del campo o
un defensa central. Daniel Provencio, de 31 años, ha jugado en
Segunda división A con el Rayo
Vallecano, Mirandés y Elche.
La llegada de un nuevo refuerzo provocará más salidas.
De momento, el club ya tiene
claro que Albert Dalmau, Noel
Carbonell y Álex Felip dejaran
el club, probablemente la próxima semana.
Por otra parte, el primer partido de Liga que jugará el Lleida

ya tiene fecha y hora. El estreno
de Molo en la Liga, en el campo del Valencia-Mestalla, será
el próximo domingo, día 25, a
las 19.00.
La plantilla leridana se desplaza hoy a la Ciutat Esportiva
Dani Jarque, donde se medirá
ante el Espanyol B, en un partido previsto a las 12.00. Este
es el último amistoso de la pretemorada, ya que durante esta
semana el equipo preparará su
debut ante el Valencia-Mestalla.
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Segre
Domingo, 18 de agosto de 2019

deportes

fútbol primera catalana

El Tàrrega se reserva
pero supera al Ivars

fútbol sala segunda división B
mariona kiskeri

Con juveniles de cara al partido de hoy de la Copa Lleida
francesc gasull

El Futsal Lleida no tuvo problemas para superar al Tremp.

Los equipos del Ivars y Tàrrega posan antes del inicio del encuentro de pretemporada.

ivars

1

Meihai, Guillem,
Kerba, Bogdan,
Gerard, Xavier,
Gregori, Aldomà,
Aleix, Lamine e
Ismaila.
También jugaron:
Ionut, Toni, Ionel,
Jaouad, Saliou.

tàrrega

3

Oriol, Lluís, Tapia,
Miret, Priego,
Conceiro, Raül,
Castelló, Serrano,
Álex y Palacios.
También jugaron:
Aleix, Raimon,
Alejandro, Soldado,
Nil, Ilias, Kevin y
Mamadou.

Goles: 0-1, Álex (p) (31’); 0-2, Miret (60’); 0-3,
Kevin (70’); 1-3, Aldomà (75’).
Árbitro: Sánchez Madrona.
Incidencias: Partido amistoso disputado en el
Municipal de Ivars d’Urgell.

francesc gasull

❘ ivars d’urgell ❘ El Tàrrega se impuso ayer al Ivars (1-3) en un
partido amistoso en el que los
azulgranas se reservaron de
cara al partido de hoy (19.00)
de la Copa Lleida en el campo
del Mollerussa. En este sentido,
el Tàrrega se presentó con un
gran número de futbolistas del
equipo juvenil, reforzado con
tres jugadores del primer equipo para que ganaran minutos.
Los visitantes fueron superiores durante la primera mitad, con muchas ocasiones de
gol, como las de Serrano y Álex

NPhoto/Alberto Nevado/FEB

en los primeros compases. En
el minuto 31, el Tàrrega marcó
el 0-1 gracias a un penalti que
transformó Álex.
En la segunda mitad, amplió
ventaja el conjunto tarraguense con el 0-2 de Miret, mientras
que Kevin sentenció el encuentro a 20 minutos del final, sin
que el Ivars pudiera responder
a la calidad de los azulgranas.
Sin embargo, poco después los
locales marcaron su único gol,
después de que Aldomà transformara un lanzamiento de falta en el 1-3, resultado que fue
finalmente definitivo.

El Futsal Lleida golea
en su primer amistoso
❘ lleida ❘ El Lamsauto Futsal
Lleida goleó ayer al Tremp
(10-0) en el primer amistoso de pretemporada para el
único representante leridano
en Segunda B. Los jugadores de Sergi Gil mostraron
una rápida adaptación a los
sistemas y acierto de cara a
portería, ante un rival de inferior categoría. Roc, Iñaki y
Valero fueron los máximos
goleadores del partido, con
dos tantos cada uno, mientras que también marcaron

Casey, Xexu, Sus y Nando.
El próximo compromiso del
Lamsauto Futsal Lleida será
el domingo 25 en la pista del
Nonaspe, de Tercera, mientras que el viernes 30 arrancará el Memorial Quim Sala
con el duelo frente al Linyola. Después habrá amistosos
ante el juvenil del CET 10
y el Martorell, también de
Segunda B. El Futsal Lleida
abrirá la Liga el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
en la pista del Cerdanyola.

baloncesto internacional

La selección no puede con el
potencial de Estados Unidos
Buena actuación de Marc Gasol y Rubio, con 8 puntos de Oriola

90
81

estados unidos
españa

estados unidos: Walker (11), Mitchell (13),
Plumlee, Barnes (2) y Middleton (13) –inicial–,
Tatum (11), Kuzma (7), Turner (8), López (8),
Fox (2), Harris (3), Brown (9) y White (4).
españa: Rubio (16), Fernández (6), M. Gasol
(19), Claver, J. Hernangómez (4) –inicial–, Lull
(11), W. Hernangómez (6), Rabaseda, Ribas (5),
Oriola (8), Diop, Fernández, Colom (4) y Beirán.
Parciales: 31-20, 23-21, 17-17 y 19-23.

El leridano Pierre Oriola intenta superar a Kyle Kuzma.

❘ Anaheim ❘ No importa que la selección de EEUU esté formada
por jugadores secundarios de
la NBA, ya que su potencial fue
superior al de España (90-81).
El partido de preparación para el Mundial comenzó con un
5-8 para la selección, pero ahí
se acabaron las concesiones de
Estados Unidos, que puso la di-

recta y acabó el primer cuarto
con una ventaja de 11 puntos
(31-20). El segundo parcial tuvo
la misma tónica y el resultado
fue siempre favorable al equipo
local. España intentó resistir en
buen ritmo con el que comenzó el partido, pero las buenas
transiciones ofensivas y sobre
todo el gran acierto desde el perímetro permitió a los hombres
de Popovich irse con un 54-21.
Rubio se convirtió en el mejor
jugador estatal de la primera
mitad, con 14 puntos, y fue el
motor en el inicio del tercer periodo en el que España intentó
meterse de nuevo en el partido (58-50). Pero Brown y Kuzma pusieron tranquilidad en el
marcador para un 62-50 y todo
volvió a la normalidad. Aunque
después Rudy Fernández anotó

dos triples espectaculares, al final del tercer periodo la ventaja
de Estados Unidos se mantenía
13 puntos arriba (71-58).
La historia se repitió al inicio
del cuarto periodo cuando España anotó el 71-60, pero Middleton, Walker y Mitchell dieron a
Estados Unidos la máxima diferencia de 18 puntos (78-60), que
dejó ya sentenciado el duelo.
España no se dio por vencida.
Pero cada vez que intentaba
acortar la desventaja, siempre
llegaba la canasta de respuesta por parte de Estados Unidos
como el triple de Tatum para el
88-75.Gasol se atrevió con dos
triples para el 90-81 y recordó
a los NBA que tiene un título
de campeón, pero todo eran acciones individuales de cara a la
galería, que llegaron muy tarde.
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societat
lleida, de festa
jaume lluís claverol

Festes sense
límit
d’edat
Joves i nens
solen ser els
principals protagonistes de
les festes, però
la gent gran
també hi participa molt activament. Com
a mostra, la
dotzena de veïnes de Llimiana,
que apareixen
en aquesta foto
de divendres,
que sumen
més de mil
anys de vida.

itmar fabregat

Sucs. Sardinada popular per tancar la festa major de Sucs.
itmar fabregat

agenda d’avui

Torregrossa

z 19.00: Espectacle d’animació
infantil De Viatge a la plaça de
l’Església.
z 22.00: Nit de Bingo i monòlegs amb l’artista Jona, operari
de l’humor.

Arbeca
z 21.30: Sopar popular en el
qual el plat estrella de la vetllada serà la guatlla al pati gran de
les escoles.
z 23.00: Espectacle pirotècnic
a càrrec dels Diables Calents i
Cornuts per acomiadar la festa
major.

Maials
z 14.00: Paellada popular al
poliesportiu.
z 17.00: Tobogan urbà per als
més petits de al casa al carrer
Major.
z 21.00: Gran concert d’òpera,
sarsuela i música tradicional a
càrrec d’Opera Prima.

Albesa. Els més petits van gaudir durant tot el matí d’ahir amb un tobogan aquàtic gegant.

acn

memòria magisteri

La vall Fosca inaugura una
ruta en homenatge al
pedagog Artur Martorell
Peça clau en la renovació de l’educació
Redacció

❘ La vall fosca ❘ La vall Fosca va
inaugurar divendres passat La
Ruta Martorell en homenatge
al mestre i pedagog Artur Martorell, peça clau en la renovació del magisteri a Catalunya
a començaments del s. XX, i
que senyalitza cinc plafons de
la zona on es reprodueixen les
vivències d’alumnes i mestres i
que permeten al visitant gaudir
d’una lectura reposada. El Museu Hidroelèctric de Capdella
és l’impulsor d’aquest projecte,
que forma part de la recuperació de la memòria històrica de
la vall Fosca i que ha permès senyalitzar diferents espais amb
plaques que expliquen les experiències del professor Artur

Martorell durant els anys que
van fer uns campaments escolars a la Vall. El nét de Martorell, Jordi Cornudella, va ser
present a la inauguració de la
ruta i va reivindicar el paper
dels professors a la societat actual i va posar com a exemple
els seus dos avis materns, els
dos professors.
Durant els mesos d’agost
dels anys 1917, 1918 i 1919, un

record

El recorregut inclou
diferents plaques que
expliquen les estades del
professor a la zona

Moment de la inauguració de La Ruta Martorell, divendres passat a la vall Fosca.

grup de vint-i-cinc nens i tres
mestres de Barcelona van fer
uns campaments escolars que
l’empresa Energia Elèctrica de
Catalunya tenia a la Central de
Capdella. L’objectiu d’aquestes
colònies era millorar la salut
dels nens que vivien a la ciutat

de Barcelona, per això Artur
Martorell va impulsar aquests
campaments que van permetre
als més petits estar en contacte
amb la naturalesa, tenir una
alimentació rica i variada i una
higiene correcta.
L’historiador Martí Boneta,

que ha investigat la vida d’Artur Martorell, va seleccionar
diversos fragments de les memòries dels campaments escolars d’aquella època, que reflecteixen el dia a dia que alumnes
i professors van viure aquells
anys a la vall Fosca.

Segre
Diumenge, 18 d’agost del 2019

Ana Huguet
L’ADVOCAT L’INFORMA

advocada
info@huguetadvocats.com
www.huguetadvocats.com

El Tribunal Suprem
reforça la Llei de la
Segona Oportunitat
El passat 2 de juliol de
2019 el Ple del Tribunal Suprem va dictar una sentència
molt rellevant en la qual va reforçar la Llei de Segona Oportunitat ampliant la capacitat
dels jutjats del mercantil per
actuar sobre els deutes contrets amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària
(d’ara endavant, AEAT) i la
Tresoreria General de la seguretat Social (d’ara endavant,
Seguretat Social). Fins aquell
moment, la Llei no exonerava
de cap deute contret amb els
esmentats organismes però,
gràcies a aquesta sentència,
els jutjats podran perdonar
fins a un 70 per cent i establir plans de pagament per a
la resta.
En els seus inicis, la Llei
de la Segona Oportunitat,
publicada al Butlletí Oficial
de l’Estat el mes de juliol de
l’any 2015, es va vendre com
un instrument que permetia
començar de zero a les persones físiques que es trobaven

en greus conflictes financers
(sempre que complissin una
sèrie de requisits). No obstant això, la legislació estatal deixava fora de possible
exoneració els crèdits de dret
públic. L’esmentada limitació
era molt negativa per a la majoria de famílies arruïnades
ja que, encara que finalment
se’ls perdonessin tots els crèdits privats, el que ocorria a la
pràctica era que es quedaven
sense patrimoni i que encara
continuaven devent tots els
diners corresponents al deute públic. De fet, la Federació
Nacional d’Associacions de
Treballadors Autònoms (d’ara
endavant, ATA) assegura que
“des que es va posar en marxa
la llei no ha servit per a res”
ja que els deutes contrets amb
l’AEAT i la Seguretat Social
“són els que veritablement
ofeguen els autònoms i els impedeixen reprendre i tenir una
veritable segona oportunitat”.
La resolució del Tribunal
Suprem a la qual fem referèn-
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respecte a aquesta sentència
és que, una vegada que el pla
de pagaments fos aprovat pel
jutge, el creditor públic no
podria contrariar-lo i manar
embargament en contra d’allò
acordat, com abans sí que podia fer-ho.
S’ha d´’esmentar que abans
d’aquesta sentència s’interpretava que qui no podia pagar
tota la part de deute que és
crèdit privilegiat, havia de ficar en el pla de pagaments la
totalitat de la quantitat deguda amb l’AEAT i la Seguretat
Social. Aquesta interpretació
suposava una opció gairebé
inabastable per a persones
insolvents, que a la fi són les
que compleixen els requisits
per acollir-se la Llei de Segona
Oportunitat.
Per la seua part, la Federació Nacional d’Associacions de
Treballadors Autònoms (ATA)
ha reclamat que es corregeixi
la Llei perquè contempli la inclusió dels deutes amb l’AEAT
i la Seguretat Social d’acord
amb el que estableix la sentència del Tribunal Suprem.
Vist com està el panorama
actual, i en el cas que vostè es
trobi en alguna situació similar, li recomanem que posi el
seu cas en mans d’un advocat
en la matèria que l’assessori i
pugui defensar els seus drets.

La Llei de la Segona
Oportunitat permetia
començar de zero a les
persones físiques en
conflictes financers
cia va venir a corregir l’esmentada limitació obrint la porta
que als deutors se’ls condonés
més de la meitat del deute contret amb les administracions
públiques, en concret, el crèdit
ordinari i subordinat. Mentre
que la resta, el crèdit privilegiat, podrien abonar-lo en un
pla de pagaments fraccionats
de fins a cinc anys que tingui
en compte la seua capacitat
econòmica real.
Una dada molt interessant

meteorologia

El Segrià, en
alerta groga avui
per altes
temperatures
El mercuri podria
superar els 39 graus
❘ lleida ❘ Lluny de donar un
nou respir, les temperatures
tornaran a pujar a Ponent. I
és que el Servei Meteorològic
de Cataluya (Meteocat), alerta que durant el dia d’avui
la comarca del Segrià estarà en alerta groga per altes
temperatures, que podrien
arribar a superar els 39 graus
durant les hores centrals de
la tarda. Així mateix, a la
resta de la província encara
que no s’espera que els termòmetres arribin tan amunt,
les temperatures rondaran
els 35 i 36 graus. S’espera que
el mercuri comenci a baixar a
partir de dimarts. En aquest
sentit, durant el dia d’ahir
les temperatures més altes
de Catalunya es van registrar segons el Meteocat a la
província de Lleida. Així a
Alcarràs és on més calor va
fer amb 37,1 graus seguit de
Tremp (36,5 ºC), Lleida (36,2
ºC), la Pobla de Segur (36,1
ºC), Seròs (36 ºC) i Organyà
amb 35,8 graus.
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Euros/Billete Números



Diez series de 100.000 billetes cada una


Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final

SORTEO



Euros/Billete Números

Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números



Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete

64000.........300 64001.........360 64002.........300 64003.........300 64004.........300 64005.........360 64006.........300 64007.........420 64008.........360 64009.........300
64010.........300 64011.........360 64012.........300 64013.........300 64014.........300 64015.........480 64016.........420 64017.........300 64018.........360 64019.........300
64020.........300 64021.........360 64022.........300 64023.........300 64024.........300 64025.........360 64026.........300 64027.........300 64028.........360 64029.........300
64030.........300 64031.........360 64032.........300 64033.........300 64034.........300 64035.........480 64036.........300 64037.........300 64038.........360 64039.........300
64040.........300 64041.........360 64042.........300 64043.........300 64044.........300 64045.........360 64046.........300 64047.........300 64048.........360 64049.........300
64050.........300 64051.........360 64052.........300 64053.........300 64054.........300 64055.........360 64056.........300 64057.........300 64058.........360 64059.........300
64060.........420 64061.........360 64062.........420 64063.........300 64064.........300 64065.........480 64066.........300 64067.........300 64068.........360 64069.........300
64070.........420 64071.........360 64072.........300 64073.........300 64074.........300 64075.........360 64076.........300 64077.........300 64078.........480 64079.........300
64080......10.300 64081.....600.300 64082......10.300 64083.........300 64084.........300 64085.........360 64086.........300 64087.........300 64088.........360 64089.........300
64090.........300 64091.........360 64092.........300 64093.........300 64094.........300 64095.........360 64096.........300 64097.........300 64098.........360 64099.........300
95400.........300 95401.........360 95402.........300 95403.........300 95404.........300 95405.........360 95406.........300 95407.........420 95408.........360 95409.........300
95410.........300 95411.........360 95412.........300 95413.........300 95414.........300 95415.........480 95416.........420 95417.........300 95418.........360 95419.........300
95420.........300 95421.........360 95422.........300 95423.........300 95424.........300 95425.........360 95426.........300 95427.........300 95428.........360 95429.........600
95430.........300 95431.........360 95432.........300 95433.........300 95434.........300 95435.........480 95436.........300 95437.........300 95438.........360 95439.........300
95440.........300 95441.........360 95442.........300 95443.........300 95444.........300 95445.........360 95446.........300 95447.........300 95448.........360 95449.........300
95450.........300 95451.........360 95452.........300 95453.........300 95454.........300 95455.........360 95456.........300 95457.........300 95458.........360 95459.........300
95460.........420 95461.........360 95462.........420 95463.........300 95464.........300 95465.........480 95466.........300 95467.........300 95468.........360 95469.........300
95470.........420 95471.........360 95472.........300 95473.........300 95474.........300 95475.........360 95476.........300 95477.........300 95478.........480 95479.........300
95480.........300 95481.........480 95482.........300 95483.........300 95484.........300 95485.........360 95486.........300 95487.......5.840 95488.....120.060 95489.......5.840
95490.........300 95491.........660 95492.........300 95493.........300 95494.........300 95495.........360 95496.........300 95497.........300 95498.........360 95499.........300

Terminaciones

Terminaciones

1030.......1.500

7381.......1.680

Terminaciones

60........ 120

081........ 780

70........ 120

491........ 360

35........ 180

81........ 180

65........ 180

1......... 60

5......... 60

62........ 120

Terminaciones

Terminaciones

Terminaciones

804........ 300

885........ 360

866........ 300

3377.......1.500

Terminaciones

698........ 360

Terminaciones

5309.......1.500

Terminaciones

884........ 300

15........ 180

16........ 120

837........ 300

78........ 180

429........ 300

07........ 120

8......... 60

599........ 300

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna
encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los que
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
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La literatura, protagonista
en Sort y La Vall de Boí

Joan Obiols presenta en Barruera su VII ‘Viatge Universal pel
Pirineu’ || Maria Barbal lidera un encuentro entre escritores
biblioteca de sort

Les Kol·lontai reivindican el feminismo en Bellpuig ■ La
banda Les Kol·lontai dio ayer voz a las mujeres con la presentación de su último disco, Cançons Violeta, ante unas
100 personas en el convento de Sant Bartomeu de Bellpuig.

josep miquel garcia

críticadearte

La col·lecció
Gelonch Viladegut

A

Colin Barrett, Maria Barbal y Colm Tóibín, en el centro de la imagen, ayer en Sort.
redacción

❘ vall de boí ❘ El ayuntamiento de
La Vall de Boí, en Barruera,
acogió ayer la presentación del
libro Viatge Universal pel Pirineu. La Ribagorça catalana,
clavells de pedra, Patrimoni
Mundial de la Humanitat, a
cargo de su autor, el escritor
del Alt Urgell Joan Obiols. Se
trata del séptimo volumen de la
colección Viatge Universal pel
Pirineu, con la que el escritor
leridano reivindica el territorio
pirenaico de Ponent.
Este nuevo tomo está de-

dicado íntegramente a la comarca de la Alta Ribargorça
y traza un recorrido a lo largo
de sus lugares más singulares:
la Llevata, el barranco de Peranera, el Pla de Suert, el valle
de Boí y el de Barravés. Obiols
describe en el libro tanto los
parajes naturales, símbolos
inequívocos de la comarca,
como de su propia gente. De
hecho, ellos mismos –los que
habitan el valle ahora y los que
los que lo habitaron antaño–,
son “coautores” de este nuevo
ejemplar, y es que Obiols ha

construido su obra a partir de
testimonios del territorio, que
narran en este séptimo tomo
sus experiencias y deseos.
Por otra parte, ayer se celebró en Sort un encuentro literario entre tres grandes escritores. La autora de Tremp
Maria Barbal, en representación de Ponent, y los irlandeses
Colin Barrett y Colm Tóibín
compartieron sus experiencias
literarias más personales y sus
procesos creativos ante una sala de plenos del ayuntamiento
llena hasta la bandera.

certámenes balance

El festival de
arte Siartb se
despide con
3.000 asistentes

ajuntament de soriguera

El doble que en la
anterior edición
a.s.c.

❘ soriguera ❘ El festival de arte
Siartb de Vilamur, en Soriguera, despidió ayer su segunda
edición con una afluencia total de 3.000 personas, el doble que el año pasado, quienes
contemplaron maravillados las
cientos de obras de arte que
tomaron las eras, los corrales,
los pajares y cualquier espacio disponible de Vilamur. De
hecho, una de las actividades
principales de ayer, el día grande, fue la subasta de obras de
arte de autores del Pallars. De
los 27 artistas que participaron
en el festival, unos 20 pusieron
a la venta una de sus creacio-

El Maridatge Poètic llenó el Espai Poesia hasta la bandera.

nes. El público, muy animado,
terminó llevándose un total de
12 piezas. La más cara, un singular postigo de madera del artista Aaron Pérez que alcanzó
105 euros en la puja.
Otra de las actividades destacadas fue el Maridatge Poètic, a cargo de la rapsoda Ivet
Eroles, quien acompañó sus

versos entre copas de vino de
la bodega Batlliu. Asimismo,
los asistentes disfrutaron a lo
grande con el espectáculo de
danza Fosques en la iglesia de
Vilamur, escenario novedad de
esta edición, donde se despidió
un festival que tras dos años
de vida ha dejado claro que ha
venido para quedarse.

mb una formació multidisciplinari Antoni
Gelonch Viladegut va
llicenciar-se en Farmàcia i
Dret, i va graduar-se després
en Alta Direcció d’ Empreses
i en Estudis Europeus, i va fer
un MBA en Alta Direcció. Va
ocupar responsabilitats en el
camps de la gestió institucional i privada i quan estava a
París va desenvolupar la seva
passió pel col·leccionisme, on
es va centrar en el gravat en
totes les seves tècniques. La
primera exposició de la seva
col·lecció va tenir lloc l’any
2010 al Museu Morera, i ja
se’l presentava com un lleidatà col·leccionista a París.
El gravat és el centre de la
seva recerca, en un ventall
cronològic que abasta totes
les èpoques i proveeix la seva
col·lecció dels grans autors i
les obres més significatives.
Com és lògic, els fulls estampats han derivat també vers
la bibliofília, ja que moltes
de les obres formaven part
d’il·lustracions de llibres.
La col·lecció Gelonch Viladegut té una gran vocació
pública i està molt ben il·
lustrada i detallada a la seva
web. A més, nodreix moltes
exposicions, que s’han anat
esdevenint d’ençà d’aquella
primerenca al Museu Morera, amb mostres a Montolieu,
que es una vila dedicada al
llibre; al Museu Marès, on
va exposar el 2014 gravats
vinculats amb el 1714; les
dues exposicions que ha fet
a la Galerie des Hospices de
Canet de Rosselló, prop de
Perpinyà, i les dues darreres
exposicions, la de les Imatges
per creure al Museu de Lleida, on centrava l’atenció sobre el tema de Luter i la seva
època –que coneix bé per la
redacció del seu llibre sobre
el tema–, i la De París a Nova York, al Museu d’Art de
Cerdanyola, que viatja itinerant. Tenim, doncs, un col·
leccionista que mou les seves

obres a través d’exposicions
temporals, i té una web actualitzada en permanència.
El gravat és una tema que
els museus col·leccionen
en els gabinets de dibuixos
i obra gràfica, i no tots els
col·leccionistes privats s’hi
aficionen, ja que ho consideren un complement. Això
no passa en els col·leccionistes de bibliofília i en els
apassionats del gravats, que
coneixen a la perfecció les
tècniques i qui varen ser els
seus mestres i bons estampadors, molt apreuats pels
especialistes. Amb aquesta
idea la col·lecció Gelonch Viladegut ha anat creixent, no
només amb obres dels grans
mestres, com Piranesi, Rembrandt, Durer, Goya o Picasso, sinó que cerca les obres
i els autors singulars, com
Marià Fortuny o Joan Miró,
present amb el famós pochoir del D’ací d’allà, o Les
essències de la Terra amb
textos de Joan Perucho, o
les magnífiques xilografies
d’Aristides Maillol, sinó que
s’interessa per veritables joies específiques, com és el cas
dels linòleums de la Tonada
de la vista, de la dita, de la
busca i de la troba de Lluís
Trepat i Guillem Viladot, o
el Volem l’Estatut d’Antoni
Clavé, o una obra magnífica com les Imatges d’Alguer
d’Alfred Figueres. La col·lecció Gelonch Viladegut compta amb un equip d’assessors,
entre els quals figuren Francesc Mestre i Sebatià Petit
i es viva en el seu propòsit
constant d’estar al dia. En
aquesta dinàmica és única i
singular. Actualment té uns
800 gravats, però amb totes
les característiques i possibilitats de tenir llarg recorregut i d’ampliar-se fins a trobar aquells exemplars que
manquen i que tard o d’hora
apareixen i incrementen un
fons, dotat ja amb personalitat pròpia.

