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El Cadí la Seu comen<;a una
temporada histórica amb el debut
del basquet femenl a Europa
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Un estudi de la Udl i la UOC revela
que la majoria de nens juguen al
'Fortnite' abans de l'edat recomanada
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prescriure 4.700 produdes
sanitaris i mil medicaments
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Mor la lleidatana
Conxita Grangé,
última
supervivent de
Ravensbrück
Als 94 a nys i al mes de
l'homenatge al Palla rs

Generalitat 11 Aprovat ahir el Metges 11 Es pretén d'aquesta
decret que regula a Calalunya manera agilitzar l'atenció
aquesta competencia
als pacients als CAP
LLEIDA I 6

Un camp destrossat a
Golmlis 1un carrer
de Mollerussa.

La lleidatnna Conxita Grangé,
última superviventdel camp de
concentració naz i de Ravensbrück, va mori r ah ir a ls 94
anys a Tolosa, un mes després
de l'emotiu homenatge que se Ji
va relre a lo Torre de Capdcl.ln.
Era natural d'Espui.
GUIA I JO

Cervera obre una
escoJa de busseig al
viver d'empreses
amb 36 alumnes
Cervera ha eslrenal aquest any
una escoJa de submarinismo que
jn comptn nmb trcnta·sis a lumncs i esta ubicada al vivcrd'cm·
preses de la ciutat.
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EQUfi>AME,TS

El parquing de caravanes
de Balaguer, tancat al
faltar el permís de la CHE
COMARQUES 111

Aiguat i pedregada al Pla i I'Urgell
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SUCCESSOS

Un front de granís molt localitzat danya finques de pomeres a Golmés, Castellnou i Vilanova
de Bellpuig i Vila-sana i la pluja causa problemes urbans a Mollerussa i Bellpuig
ECONOMIA 120

lndids de violenda
al pis deis pares
del nadó agredit
llEIDA I 9
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OBITUARI MEMORIA HISTÓRICA

Mor la lleidatana Conxita Grangé,
última supervivent de Ravensbrück
Amb noranta-quatre anys a Tolosa, un mes després de ser homenatjada a la Torre de Capdella
L. GARCIA
ILLEIDA I La lleidatana Conxita

Grangé, últimnsupervivent del
camp de conccntració nazi de
Ravensbtiick, va morir ah ir als
94 anys a la resid~ncia en qu~
vivía a Tolosn, al sud de Fran~a. Natura l d'Espui, al Pallars
Jussa, fa tan sois un mes que va
rebrc un emotiu homenatgc a
la Torre do Capdclla. La scua
lluita va comen~ar des de molt
jove i va seguir després del seu
alliberament del camp nazi, explica ni nls més joves el paper de
la resist~ncia en la guerra contra el fcixismc i, també, contra
l'oblit. Nascuda el 6 d'agost del
1925, quan tenia dos anys se'n
va anar a viure amb els seus
oncles a Tolosn, fins a l'inici de
la Guerra Civil, quan van tornar a Catalunya per combatre
perla República. Al final de lo
contcsa, la família va tornar a
Fran<;a i va lluitar amb In resistimcia. Grangé i la seua cosina
van fer d'cnllac; amb el maqu is.
El maig del1944, va ser arrestada perla Gestapo, ambla seun cosina i la scua t ieta Elvira
lbnrz (natural de Mequinensa).
Van ser torturados i dep orta des al camp de concentrnció de
Ravcnsbrllck, amb Ncus Cnta·
la, que va morir el mes d'nbri l
passal. Només ten ia 18 anys,
pero va seguir ll uita nt contra
els nazis saboteja nt l'armament
que obligaven les deportad es a
fabricar·. Al final de la guerra,
va tomar a Tolosa, on es va casar amb Josep Ramos, un antic
guerriller·. Grangé va dedicar
tola In vida a explicar la scun
experiencia a ls més joves per
manlenir viva la memoria de les
dones deportades. El passat 26
de julio!, lo Torre de Capdella
va col·locar una placa d'homenatge davant de la casa familiar
pcr preservo r la seun bistbria.

LESCLAUS

Lluita antifeixi.s ta
1 Nascuda a Espul el 6 d'agost

del 1925, Conxlta Grang~ va
lluitar des de molt jove contra
el feixisme. El ma ig del 1944,
va ser arrestada per la Gestapo
amb la seua coslna i la seua tieta, Elvlra lbarz (natural de Mequinensa), lles van deportar a
les tres a Alemanya. Van vlatjar dos mesos en l'anomenat
tren fantasma, que va travessar
Fran~a. Oesprés de passar pel
camp de concentració de Dachau, van ser internades a Ra·
vensbrilck, on també va estar
Neus Catal!i. Va estar ml!s d'un
any al camp naZi.
Preservar la memoria
1 Grangé va dedicar tora la vida
Homenatge a Conxlta Grang~ celebrat el passat 26 de jullol a la Torre de Capdella.

"La seua lluita ha de ser un exemple pera tots nosaltres"
• Les xarxes socials es van
omplir ah ir de condolences per
la rnort de la lluitadora antifci·
xistn lleidntana. El presiden!
de la General itat, Quim Tor·
ra, va lamentar ahir la mort
de Conxita Grangé. A través
del seu compte a Twitter, Tor·
ra va destacar que, malgrat
ser detinguda pcr la Gestapo,
torturada i deportada al camp
de concentració a lemany,
mai va deixar d'explicar als
·oves In barbarie fcixistn. En
a maleixa lfnia, la consellern
de Justfcia, Ester Ca pella, va
afir·mnr que la seua Jluita con·
tra el feixisme i l'oblit és un
exemple per a tothom. ''Les
noslres polítiqucs de memb·
río han d'estor a !'altura del

l

seu Ilegal", va assenyalar la
conselleria. Perla seua part, el
presiden! del Parfamcnt, Roger
Torren!, també va mostrar les
seues condolences perla mort
de Gra ngé. "La generaci6 de
In Conx ita es va apaga nt a poc
a poc. Homes i dones que van
derrotar el feixisme per preservar la !liberta t. A nosaltres
ens correspon que la fkuna del
seu record es mantingui ben
forta. Us ho devem", va assenyalnr en un tui t. Grnngé, que
el 6 d'agosl va complir 94 anys,
va rebre diverses meda!les, entre les quals la Legió d'Honor
del Govern franccs cl1975,
i tenia el grau militar de
sergcnt com a enlla~ de la
resistencia.

a explicar !'experiencia als més
joves per mantenlr viva la memoria de les dones deportades
l ho feia des del Museu de la
Resistencia lla Deporta ció a lolosa. on es va lnstal·lar després
del final de la guerra amb el seu
marit, Josep Ramos.
Oltima supervivent
1 Després de la mort de Neus
Catalá, el mes d'abrll als 103

anys, Grangé era l'ültlma super·
vlvent del camp de concentració nazi. L'Amlcal de Ravensbrilck va posar en marxa fa uns
me sos un cens per preservar la
memoria de les dones deporta·
des, entre elles set lleldatanes.
Homenatge a la vall Fosca
1 Al jullol, la famílla Grangé va

asslstlr al reconelxement a la
lluita de la Conxlta, amb una
placa que explica la seua historia a l'habitatge familiar a la
Torre de Capdella.

SALUT INVESTIGACIÓ

Protegir el cervell preserva la memoria
de pacients amb cancer de pulmó
AGtNCIES
1BARCELONIII Un cstudi lidcrat per

Nuria Rodrfguez, doctora de I'Hosplta l de l Mar de Barcelona.

!'Hospital del Marde Barcelona
apunta per primera vegada que
protegir la zona de l'hipocamp
{al centre del cervcll) de la radiació que s'utilit za per evitar
la metasl<lsi en casos de c1tncer
de pulmó de eH lula petita preserva la membria deis pacients
sense efectes negatius pera la
salut. Aqucst ti pus de pacients
s'han de sotmetre a radioterapia
cranial per evitar la metastasi,

que es dóna en la meitat deis
casos.
L'estudi assenya la que es
conserva la memoria dos anys
després de rebre la radiació. Els
investigadors consideren que
els beneficis de la protecció de
l'hipocnmp "obligaran a canviar el tractament tradicional
a aquests pacients", que només
és possible amb equips avan~ats
pcr modular l'abast ila dosi de:!a
radiació que s'emet a cada zona.
D'altra banda, inves t iga-

dors de l' lnstitut d'l nvestigaci6 Biomcdica de Bcllvitge, de
l' lnstitut Cata la d' Oncologia i
1:1 Universitat de Bnrcelona han
detcrminal que los comunitats
ouliue en cilncer guiades per
profcssionals sanilaris milloron el benestar del pacient i la
relació amb aqucst. D'aquesta
manera, internet passa de ser
una font d'in[ormació a proporciona r "psicoeducació, cura personal, suport emocional
i psicoterapia".

