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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

Salut eleva a 78 els ancians 
morts a les residències
Un total de 17 centres registren contagis de coronavirus || Repunt 
de casos de Covid-19 a les comarques de Lleida i ja són 1.293

Treballadors de la llar d’avis del carme de Tàrrega, instal·lats en autocaravanes de caravàning lleida.

algunes de les mascaretes que la firma atlas energia ha entregat aquesta setmana.

l’ambulància del SeM que ahir va traslladar la pacient de l’alt Urgell a l’hospital Meritxell d’andorra.

segre tàrrega

❘ lleiDa ❘ La conselleria de Salut 
va elevar ahir a 78 els ancians 
que han mort a les residències 
de Lleida. Això suposa 24 de-
funcions més que divendres, 
quan eren 54. Aquest augment 
coincideix amb el termini que 
va donar Salut perquè tots els 
geriàtrics aportessin dades so-
bre els casos de coronavirus 
després d’assumir les compe-
tències sobre aquests centres. 
D’altra banda, ja són 17 les resi-
dències amb casos de Covid-19 i 
hi ha 240 usuaris contagiats. En 
aquest sentit, a la Llar de Sant 

Josep de Lleida ciutat s’han re-
gistrat dos morts més, la qual 
cosa eleva la xifra de defunci-
ons a 24. A Balàfia I han perdut 
la vida mitja desena d’usuaris i 
hi ha 5 treballadors infectats i 
aïllats. Al seu torn, al Centre 
Terraferma d’Alpicat hi hauria 
diversos residents positius, se-
gons ha pogut saber aquest dia-
ri, mentre que la residència de la 
Pobla de Segur va registrar ahir 
una defunció més, i ja en suma 
un total de 13. D’altra banda, 
15 treballadors de la residència 
Llar d’Avis del Carme de Tàrre-

ga es van confinar ahir al centre 
geriàtric per blindar l’entrada al 
coronavirus.

En un altre ordre, a Lleida es 
va registrar un augment de nous 
casos, al passar dels 32 de di-
vendres als 41 d’ahir. La xifra de 
morts als hospitals va ascendir a 
quatre, dos més que divendres. 
Tot i aquest augment, el nom-
bre d’hospitalitzats va baixar, al 
passar dels 203 als 200. També 
van reduir-se les altes hospita-
làries, de les 36 de divendres a 
les 18 d’ahir, 16 de les quals a la 
regió sanitària de Lleida.

c. SanS
❘ la seu ❘ La Fundació Sant Hos-
pital de la Seu d’Urgell va tras-
lladar ahir primera hora de la 
tarda una dona de 79 anys, ve-
ïna de la capital de l’Alt Urgell 
i afectada pel Covid-19, a la 
Unitat de Cures Intensives de 
l’Hospital Nostra Senyora de 
Meritxell del Principat d’Andor-
ra perquè necessitava l’ajuda de 
ventilació mecànica. El trasllat 
de la pacient es va convertir en 
el primer des de l’acord de col-
laboració entre Andorra i Espa-
nya, anunciat aquesta mateixa 
setmana, en matèria de salut per 
la crisi sanitària. L’alcalde de la 
Seu i president del patronat de la 
FSH, Jordi Fàbrega, va explicar 
que la pacient havia ingressat al 
centre mèdic i va ser necessària 
la ventilació mecànica. Va expli-
car que “la situació de tensió” 
a l’UCI de l’Arnau de Vilanova 
“no va permetre el trasllat allà 
de la pacient”, per la qual cosa 
l’hospital de la Seu va sol·licitar 
ajuda a Andorra.

El ministre de Salut andor-
rà, Joan Martínez Benazet, va 
destacar que “l’ocupació de la 
nostra UCI està molt per sota 
de la capacitat de ventilació pel 

❘ lleiDa ❘ L’empresa comercialit-
zadora d’energia de Lleida At-
las Energia ha repartit aquesta 
setmana milers de mascaretes 
de protecció individual, guants 
i equips de protecció sanitaris 
entre diferents centres assisten-
cials de les comarques de Lleida 
com Aspamis; Aspros, la resi-
dència Betula Alba; la Llar Sant 
Josep de Lleida; la residència 
geriàtrica de Bellvís; la Joviar; 
el centre assistencial de Bell-
puig i el Centre Geriàtric de 
Lleida. Davant de l’escassetat 

i les necessitats d’aquests cen-
tres d’adquirir aquesta mena 
de material, la firma va trami-
tar la seua adquisició i ha po-
gut entregar tot l’equipament 
als usuaris i professionals amb 
l’objectiu de frenar la propaga-
ció del Covid-19. Aquesta ini-
ciativa se suma a les que altres 
empreses lleidatanes han dut a 
terme aquests dies de confina-
ment amb l’adquisició d’aquest 
tipus de material per a les resi-
dències i centres assistencials, 
especialment per als professi-

onals sanitaris, i prevenir així 
el contagi del virus entre els 
usuaris. També altres grups de 
voluntaris dels pobles de Lleida 
s’han organitzat per fabricar a 
casa mascaretes i bates per als 
CAP i personal sanitari. S’ha 
de recordar que les residències 
d’ancians són un focus impor-
tant de contagi entre els resi-
dents i treballadors encara que 
també n’hi ha altres que han 
pogut evitar la propagació del 
virus a les seues instal·lacions. 
Les més afectades són tretze.

Atlas Energia entrega milers d’equips  
de protecció a centres assistencials

Habiliten una àrea per a 
enterraments islàmics
❘ almacelles ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles aprofita l’am-
pliació del cementiri que por-
ta a terme amb setanta-cinc 
nou nínxols per delimitar 
una àrea perquè persones de 
religió musulmana puguin 
efectuar els enterraments. 
La comunitat islàmica d’Al-
macelles, que també englo-
ba altres poblacions veïnes 
de la zona, s’atansa al miler 
de fidels i és una de les més 
actives i importants de Po-
nent. El consistori ja ha in-
format els responsables de 
la comunitat que ja s’han 
previst aquests espais per 
als enterraments.

El BBVA dóna respiradors 
a l’hospital de Tremp
❘ tremp ❘ El BBVA ha donat un 
total de 288 sistemes de res-
piració assistida que s’han 
distribuït en hospitals ca-
talans a través del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM). En concret, l’Hospi-
tal Comarcal del Pallars, a 
Tremp, hi ha rebut quatre 
d’aquests respiradors, es-
sencials en el tractament de 
la malaltia. Aquests equips 
són claus per salvar vides de 
persones contagiades per 
Covid-19.

Videotrucades per als 
pacients d’Aran
❘ Vielha ❘ El Conselh Generau 
d’Aran ha implementat a 
l’Espitau de Vielha i la Resi-
dència d’ancians Sant Antoni 
un sistema de comunicació 
amb tablets, cedides per la 
Fundació La Caixa, entre els 
pacients ingressats i les seues 
famílies. Cada tarda els pa-
cients poden fer una video-
trucada als familiars ja que 
no els poden visitar al centre 
hospitalari.

Sol·liciten recuperar  
el mercat de la Seu
❘ la seu ❘ La CUP a la Seu d’Ur-
gell ha proposat a l’equip de 
govern, format per Junts x la 
Seu i Esquerra Republicana, 
recuperar el mercat setma-
nal. L’organització plante-
ja l’“obertura parcial” dels 
punts de productes d’alimen-
tació de proximitat. Defen-
sen la mesura perquè “urgeix 
donar sortida a la producció 
agrícola i agroecològica de 
la comarca de l’Alt Urgell i 
el Pirineu”.

Demanen ajuts per a 
autònoms i empreses
❘ la seu ❘ El grup de Compro-
mís x la Seu ha proposat a 
l’equip de govern que es do-
nin ajudes d’entre 1.000 i 
2.000 euros als autònoms, 
comerços i petites empreses 
de la capital de l’Alt Urgell. 
Sol·licita que el consistori 
destini un fons d’un milió 
d’euros a aquests ajuts de 
manera immediata.

dadeS de la pandèMia

lleida

afectats            1.293
Morts    96
altes                   361
z la província va patir un repunt 
de nous casos, i va arribar als 41. 
també hi va haver 4 morts més.

caTalUnya

afectats         34.027
Morts             3.442
altes          14.975
z més d’un miler de nous casos 
a catalunya durant la jornada 
d’ahir.

eSpanya

afectats      161.852
Morts          16.353
altes          59.109
z a nivell mundial, els casos van 
arribar ahir al 1.657.755. hi ha 
102.726 morts i 365.900 curats.

Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
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coronavirus en primera perSona

«El pitjor era no poder ajudar al CAP»

n El col·lectiu de professionals 
sanitaris ha estat un dels més 
afectats per la pandèmia, i els 
que s’han contagiat a Lleida ate-
nent malalts es compten per de-
senes. Pujol explica que “vaig 
tenir febre i malestar durant uns 
dies. Tens certa sensació de por 
davant de la situació que estem 
vivint”. “Amb tot, el meu cas 
ha estat lleu i el pitjor era l’an-
goixa de no poder estar treba-
llant amb els meus companys 
del CAP de Guissona”, afegeix. 
En el seu cas, va passar la con-

valescència a casa i no va haver 
de ser hospitalitzat.  “La  vaig 
passar a casa, però vaig estar 
controlat en tot moment, tenim 

un nivell de sanitat excel·lent”, 
detalla. Indica que “vaig estar 
vint-i-un dies confinat, es fan 
llargs, i en aquest temps l’im-
portant és disposar d’un espai 
propi i viure separat de la resta 
de la família: una habitació, un 
bany i tenir la cura de rentar la 
teua roba a altes temperatures”. 
Aquesta setmana ha tornat a 
treballar després que el test del 
PCR donés negatiu. 

Pujol conclou que la seua “és 
una professió molt vocacional 
en la qual es viuen situacions 
complicades en què tots donem 
el màxim de nosaltres matei-
xos, i això genera un gran com-
promís amb la gent amb qui 
treballes”.

Ignasi Pujol
infermer Del CAP De GuissonA

els curats ja són 361

n Jordi Ricou, de 60 anys i veí 
d’Esterri d’Àneu, va explicar 
que fa dos setmanes va ingres-
sar a l’hospital de Tremp després 
que el metge que el va atendre 
al CAP sospités que tenia coro-
navirus al pujar-li la febre de 
manera sobtada. “Vaig estar 
diversos dies amb gairebé 40 
graus de febre i fins i tot vaig 
perdre una mica el sentit del 
gust, per la qual cosa em van 
derivar a l’hospital de Tremp”, 
va explicar Ricou, que va afegir 
que “allà em van fer la prova del 
coronavirus, vaig donar positiu 
i van decidir ingressar-me al de-
tectar una petita pneumònia”. 
Ricou va passar quatre dies en 
observació al centre hospitalari, 
amb oxigen, i quan va millorar 
va rebre l’alta. “Vaig rebre un 
tracte excel·lent per part del 
personal sanitari, ja que en cap 
moment no em vaig sentir desa-
tès, i ara em toca estar confinat 
uns dies més a casa per evitar 
contagiar ningú.” Aquest palla-
rès assegura que “això ha estat 
una experiència que m’ha fet 
pensar molt, ja que la salut és 
el més important que tenim i hi 
hagi molta gent que no ha passat 
aquesta malaltia amb la matei-
xa sort que la que jo he tingut”. 
“Cuidar-se a un mateix i als al-
tres i aprofitar el temps són les 
coses més importants en aquesta 
vida”, va concloure.

Jordi Ricou
CAçADor

«Molta gent no ha tingut la meua sort»

n Ana va agafar la baixa per 
bronquitis l’última setmana de 
març, però assegura que feia 
una setmana que treballava 
com a administrativa al Centre 
d’Atenció Primària de Cappont 
de Lleida amb malestar. “Par-
lem de febre i una tos seca que 
t’ofegava. Quan vaig pensar que 

podia ser coronavirus vaig tru-
car a Salut i em van dir que es-
perés uns dies perquè arribessin 
els tests.” Quan finalment van 
poder fer-li la prova i va donar 
positiu, Ana es va enfonsar. 
“Vaig passar por i, a més, tot 
apunta que em vaig encomanar 
de Covid-19 a la feina.” Però el 
pitjor de tot va ser que, durant al 
confinament, Ana va contagiar 
el seu marit. “El van haver d’in-
gressar i em vaig quedar sola a 
casa, prenent antibiòtics i inha-

Ana Ortega
ADministrAtivA Del CAP De CAPPont

«Ens ha destrossat molt, 
però és un alleujament 
saber que m’he curat»

|| El nombre d’altes  
no cessa i ahir ja van  
ser divuit

|| Entre els afectats per la 
pandèmia abunden els 
professionals sanitaris

|| Febre constant i gran 
malestar, alguns dels 
símptomes més comuns

|| Els que han estat 
hospitalitzats lloen el 
tracte rebut
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n L’alcalde de Sant Esteve de 
la Sarga, Jordi Navarra, va 
explicar que “aquí som tots 
veïns i hem d’ajudar-nos entre 
nosaltres”. En aquest municipi 
del Jussà són cinc regidors i 
“estem coordinats”. Davant 
de la crisi sanitària, “estem 
pendents de les persones 
grans i l’agutzil va a Tremp 

a buscar-los medicaments i 
menjar”. Navarra va apun-
tar que malgrat que es tracta 
d’un poble petit, també “s’han 
ofert voluntaris per fer aquesta 
feina, encara que de moment 
no ha estat necessària la seua 
participació”.

L’agutzil del municipi també 
s’encarrega de desinfectar car-
rers, mobiliari urbà i conteni-
dors com a mesura de preven-
ció davant de possibles conta-
gis de coronavirus. Navarra va 
apuntar que ell s’encarrega de 
fer un control de la gent de la 
tercera edat “per veure com 
estan” i si necessiten qualse-
vol cosa. També informa “els 
veïns de tot el que és d’interès” 
i que estigui relacionat amb la 
pandèmia.

n L’alcalde de Fulleda, Jordi 
Arbós, explica que ara estan 
“treballant més que mai” per 
la crisi del coronavirus. L’ob-
jectiu de tota la seua feina és 
“que ens pugui arribar qual-
sevol incident que passi al po-
ble” i també s’encarreguen de 
“coordinar l’atenció a la gent 
gran”.

“Entre els tres regidors 
anem fent tota la feina”, diu 
Arbós, i apunta que ell s’en-
carrega d’anar cada dia “a re-
visar el dipòsit i les bombes 
d’aigua”, una cosa que habitu-
alment fa cada dos o tres dies. 
També a instàncies de l’ajun-
tament, la botiga de l’Espluga 
Calba que els fa el repartiment 
a domicili els dijous arriba a 
Fulleda molts dimarts, tot per-
què “ens interessa que la gent 
es mogui el mínim de casa”. 
Per comprar el pa, que arriba 
cada dos dies des dels Ome-
llons, alguns veïns opten per 
deixar la bossa amb una nota 
amb la comanda i després el 
passen a recollir. D’aquesta 
manera, eviten trobar-se amb 
altres veïns.

n A Aitona, la xarxa de vo-
luntariat que s’ha organitzat 
a causa de la crisi sanitària 
del coronavirus la formen 
un total de sis persones de 
l’ajuntament. El consistori va 
prendre aquesta decisió per-
què “els veïns no s’exposin” 
i, per aquesta raó, s’encarre-
guen de fer la compra i portar 

medicaments a les persones 
vulnerables. L’alcaldessa, Ro-
sa Pujol, és una dels membres 
d’aquesta xarxa i va explicar 
que “cada dos o tres dies fem 
acompanyament telefònic a 
les persones grans o parelles 
que viuen soles” per “saber 
com estan i si necessiten al-
guna cosa”. En total, són una 
seixantena de trucades.

Ahir també van repartir les 
pantalles de protecció que han 
rebut com a donació per part 
d’una empresa entre tots els 
comerços oberts durant l’estat 
d’alarma en aquest municipi 
del Baix Segre. De la mateixa 
manera, l’ajuntament també 
coordina els grups de volun-
taris que confeccionen mas-
caretes i bates.

n Els Plans de Sió compta amb 
sis-cents veïns en els seus onze 
pobles. L’alcalde, Xavier Pin-
tó, i els sis regidors s’ocupen 
aquests dies d’estar connectats 
amb els veïns de tot el muni-
cipi, “majoritàriament gent 
gran”. El confinament i el fet 
que gent vulnerable estigui so-
la els ha portat a coordinar-se 

amb els voluntaris i el consell 
per trucar a totes les persones 
grans per donar-los conversa 
i saber si necessiten aliments, 
medicines o atenció dels ser-
veis socials. 

“També estem coordinats 
de forma telemàtica amb els 
alcaldes pedanis i coneixem 
la situació de cada família.” Al 
seu torn, el consistori s’ocupa 
de desinfectar els onze pobles, 
i d’estar atent a les possibles 
avaries en serveis bàsics com 
és el cas de la xarxa d’aigua 
o internet, “que en aquestes 
jornades no poden fallar”. De 
fet, “ens passem el dia fent 
gestions i anant de poble en 
poble per donar solució als 
problemes que es presenten 
diàriament”.

n L’alcalde de Torrefeta i 
Florejacs, Josep Castella, va 
explicar que la seua principal 
preocupació aquests dies és 
estar al costat dels veïns dels 
seus tretze nuclis agregats. 
“La gent està molt atemorida i 
et toca buscar solucions. Amb 
tot, et sents molt impotent per 
la falta d’informació sobre el 
que està passant. La gent se’ns 
mor i en molts casos te n’assa-
bentes quan ja ha passat. És 
una situació molt injusta i do-
lorosa”, va dir Castella.

“Ens passem el dia desin-
fectant carrers, bancs i pape-
reres, atenent trucades i coor-
dinant tot els esforços sense 
gairebé capacitat ni tècnica ni 
humana”, va assegurar. Així 
mateix, l’alcalde de Torrefeta 
i Florejacs va afirmar que no 
“ens arriba material de pro-
tecció i busquem solucions 
per evitar focus d’infecció”. 
A més a més, també treballen 
“vigilant que es faci de forma 
correcta el dipòsit dels residus, 
trucant per telèfon a veïns i 
alcaldes pedanis per conèixer 
i posar solució als problemes 
del dia a dia”. 

De la mateixa manera, tam-
bé estan en contacte amb “els 
veïns vulnerables per conèixer 
el seu estat, saber si necessi-
ten que els portem aliments o 
productes farmacèutics”. Per 
aquest motiu, va afirmar que 
“de fet, aquests dies el meu 
telèfon està obert les vint-i-
quatre hores del dia”.

coronavirus alcaldeS i regidorS

«Tots som  
veïns i ens 
ajudem»

«Coordinem 
l’atenció a  
la gent gran»

«Volem evitar 
que els veïns 
s’exposin»

«Coneixem la 
situació de  
cada família»

Jordi Navarra
sant esteve De la sarga

Jordi Arbós
fulleDa

Rosa Pujol
aitona

Xavier Pintó
els plans De sió

i no tenim tècnics intermedis 
que ens parin els cops, tots 
acudeixen directament a no-
saltres”, va dir. 

Durant aquests dies, l’alcal-
dessa ha sortit al carrer pràc-
ticament cada dia, ja sigui per 
repartir les targetes menjador 
de les famílies que tenen dret a 
percebre-les de tots els nuclis 
del municipi, o bé per assegu-
rar-se que “cap veí no quedi 
desvalgut”. Així mateix, és 
l’encarregada de gestionar i 
difondre tota la informació 
que arriba cada dia de canals 
oficials com, per exemple, de 
protecció civil. “Tenim un 
WhatsApp amb els veïns i 
m’encarrego que els arribi la 
informació al moment”, va 
apuntar.

en primera perSona

telemàtic. l’agutzil de Sant esteve desinfecta contenidors. Veïnes de Fulleda s’esperen per comprar el pa.

l’alcalde dels plans de Sió, Xavier pintó, treballant. pujol (dreta) entrega pantalles de protecció.
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comarques
www.segre.com/comarques

Més controls de trànsit per evitar les 
sortides a segones residències.

p. 25
El museu d’Isona compleix 25 anys a 
l’espera d’ampliar-se.

p. 26

Imatge de la zona on aniran els nous molins eòlics, alineats amb el parc de Sant Antoni.

ItMar fabrEgat

m. molInA
❘ llarDEcans ❘ L’empresa Eolia 
Renovables ha suspès els trà-
mits per construir el parc eòlic 
de Solans, que s’ubicarà entre 
Llardecans i la Granadella, per 
la crisi sanitària del coronavi-
rus. Aquestes seran les primeres 
obres de molins de vent després 
que el 2013 s’acabés de cons-
truir el parc eòlic de la Serra 
del Vilobí II, a Tarrés. El respon-
sable Eolia Renovables, Fran-
cesc Carulla, va explicar que 
la pandèmia comporta traves 
a l’hora d’abordar els treballs 
previs, sobretot de personal, per 
a la instal·lació dels vint molins 
que tindrà el parc. Per aquest 
motiu, el projecte es reprendrà 
quan es normalitzi la situació i 
la previsió és abordar les obres 
aquest any.

A més, l’empresa ja té enlles-
tit el projecte d’enginyeria de la 
planta fotovoltaica de gairebé 
75 hectàrees que preveu cons-
truir a Llardecans. Carulla va 
apuntar que es tracta de la do-
cumentació prèvia per abordar 
els tràmits i aconseguir els per-
misos d’obres. 

Seria una de les més grans 
de Lleida i la segona més ex-
tensa de les Garrigues després 

La crisi sanitària deixa en l’aire la construcció 
del primer parc eòlic a Lleida en set anys
La previsió era abordar la instal·lació dels molins entre Llardecans i la Granadella aquest any

municipis energia

de la termosolar de les Borges, 
que compta amb 96 hectàrees. 
L’empresa ja té permisos per 
connectar-la a la xarxa elèc-
trica general. La instal·lació 
tindrà una potència de trenta 
megawatts. La firma ja ha visi-
tat els terrenys on s’ubicarà la 

planta solar, a la zona de les Pe-
reroles, a prop del nou parc eòlic 
que es projecta i dels pantans 
del Segrià Sud. Així mateix, 
s’ha reunit amb els propietaris 
de terrenys per veure si estan 
disposats a vendre o llogar les 
finques.

L’empresa també confia en 
el fet que la nova política de 
la Generalitat faciliti i impulsi 
la construcció de parcs i plan-
tes solars a les comarques de 
Lleida quan se superi la situa-
ció actual de crisi sanitària pel 
coronavirus.

La Generalitat el 
va autoritzar fa  
10 anys i l’empresa 
el va suspendre
n La Generalitat ja va au-
toritzar la construcció del 
parc eòlic de Solans fa una 
dècada, però l’empresa va 
suspendre el projecte el 
2012 al no poder comple-
tar els tràmits necessaris 
per obtenir primes per la 
generació d’energia abans 
de l’entrada en vigor del 
decret estatal que suspe-
nia subvencions a aques-
tes iniciatives a primers 
d’aquell any.

S’ha de recordar que els 
vuit municipis de Lleida 
que compten amb parcs 
eòlics reben cada any un 
total d’1,4 milions d’euros 
de les empreses promo-
tores. Es tracta d’Alma-
tret, la Granadella, Bella-
guarda, Fulleda, Tarrés, 
Vallbona de les Monges, 
Sant Guim de Freixenet 
i Talavera (vegeu SEGRE 
de dijous).

fgc trasllada maquinistes amb taxi a lleida
Servei per carretera entre el Pla de Vilanoveta i l’estació Lleida-Pirineus per al personal 
habilitat per conduir els primers 1,9 quilòmetres, que són el tram estatal

mobilitat ferrocarril

Imatge d’arxiu dels dos trens de la línia de la Pobla.

e.FArnell
❘ llEIDa ❘ Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) 
pagarà més de 230.000 euros 
pel servei de transport per car-
retera per cobrir els desplaça-
ments del personal de Ferrocar-
rils entre el Pla de Vilanoveta 
i l’estació de Lleida-Pirineus a 
més d’altres serveis puntuals de 
la línia ferroviària de la Pobla 
de Segur. Per garantir l’inici dels 
serveis de tren diaris, l’empresa 
ha tret a licitació aquest trans-
port per carretera amb un vehi-
cle de com a mínim cinc places, 
perquè els maquinistes puguin 
accedir de forma ràpida i segura 
als trens per iniciar la jornada 
laboral. 

Segons consta al plec del 
concurs, es faran 1.460 viatges 
a l’any, quatre per dia els 365 
dies de l’any, amb dos sortides: 
des del Pla de Vilanoveta i des 

de l’estació de Lleida-Pirineus i 
amb destinació a Lleida o si és 
necessari a l’estació de la Pobla. 
Els vehicles hauran d’esperar 
sempre el temps que faci falta, 
en el cas que el personal dels 
trens arribi amb retard a aquest 
punt de la línia. 

Per evitar falta d’informa-
ció en cas d’incidències ferro-
viàries, l’adjudicatari del servei 
haurà de disposar de registre de 
sortides i arribada geoposicio-
nats quan FGC ho requereixi. 
Aquest transport està previst 
que s’iniciï el dia 1 de juny del 
2020 fins al 30 de novembre del 
2021.

S’ha de recordar que FGC es-
tà formant maquinistes propis 
per acreditar-los per circular 
pels primers 1,9 quilòmetres de 
vies de la línia a Lleida. Aquest 
és l’únic tram de propietat es-
tatal d’aquesta infraestructura 

òscar MIrón

i forma part de la Xarxa Ferro-
viària d’Interès General (XFIG). 
Es tracta d’un tram compartit 
amb la línia de Manresa i que no 
es va transferir a la Generalitat 
quan aquesta es va fer càrrec de 
la línia de la Pobla.

Fins ara és necessari un tí-
tol específic per circular-hi i 
FGC ha tingut dificultats per 
disposar de maquinistes que el 
tinguin. Fonts de FGC van asse-
nyalar en aquest sentit que des 

del passat mes de gener esperen 
que el Govern central concedei-
xi la certificació als conductors 
de la Pobla de Segur per circular 
pel tram estatal, per la qual cosa 
en cas que arribi abans no serà 
necessari traslladar els maqui-
nistes, i no van descartar que 
pugui finalitzar-se el contracte 
amb temps.

XArXA d’InterèS generAl
Els primers quilòmetres de 
la vies de la línia a lleida 
formen part de la Xarxa 
d’Interès general (XfIg)
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tremp
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 00 05
CAP Urgències  � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars  � 973 65 22 55

Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 10 00
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 904 10 81 08
Farmàcies � � � � � � � �Martínez  � � 973 65 00 32
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � Artigues  � � 973 65 01 38
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 03 09
Inem  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 07 65
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 08 80
Urgències Mossos � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �112
Mossos d’Esquadra � � � � � � � � � � � 973 65 88 00

SOrt
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 10
Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 01 64
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 904 10 71 07
Farmàcia � � � � T� Mallorqués  � � 973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat � � � �   � � 973 62 08 04
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 02 41
Escola de Piragüisme � � � � � �   � � 973 62 07 75 

Jutjat de Pau� � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 64
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 80
Mossos d’Esquadra � � � � � � � � � � � 973 65 88 85
eL pONt De SUert
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 05
CAP  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 11 59
Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 649 80 53 05
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 902 45 09 02
Jutjat de Pau� � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 77

Oficina turisme  � � � � � � � � � � � � � � 973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs � � � �   � � 973 69 01 08
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 03 05
C� de Recursos Pedagògics � � � � 973 69 03 43
Serv� d’Extensió Agrària� � � �   � � 973 69 00 40
Societat de Pescadors � � � � �   � � 973 69 05 15
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 80

Pallars/Alta Ribagorça

El museu d’Isona compleix 25 
anys a l’espera d’ampliar-se
El coll de dinosaure de cinc metres, el principal reclam

patrimoni arqueologia

ACN
❘ Isona I ConCa Dellà ❘ En els seus 
primers vint-i-cinc anys, el 
Museu de Isona i Conca Dellà 
s’ha convertit en un referent 
d’arqueologia i paleontologia 
del Pirineu i el Prepirineu de 
Lleida. Ara encara el futur 
amb l’ampliació com el gran 
projecte d’aquest equipament, 
que exhibirà una de les troba-
lles més grans d’Europa, un 

coll de dinosaure de més de 
cinc metres que es va trobar 
al jaciment d’Orcau-1, al mu-
nicipi d’Isona i Conca Dellà el 
2014. Per celebrar aquest pri-
mer quart de segle, a través de 
les xarxes socials es donaran 
a conèixer les vint-i-cinc peces 
més especials de la col·lecció 
del museu. Una peça per any 
de celebració. 

El director del museu, Àn-
gel Galobart, va explicar que 

tenien pensat fer diferents ac-
tivitats per celebrar els vint-
i-cinc anys però que aquesta 
celebració es porta a terme des 
del confinament. A través de 
les xarxes socials totes aque-
lles persones que han estat 
vinculades amb el museu al 
llarg d’aquests anys expliquen 
la seua relació o aportació a 
l’equipament. Va destacar al-
guns dels fets més rellevants 
des del punt de vista arqueolò-

gic d’aquests anys com el des-
cobriment de la muralla de la 
vila romana Aeso; la vila de 
Llorís; la documentació de la 
primera espècie de dinosau-
re descobert a Catalunya i la 
troballa del coll de dinosaure 
d’Orcau-1, que permetrà docu-
mentar una nova espècie, i ha 
de convertir-se en el principal 
reclam de l’equipament durant 
el pròxim quart de segle, va 
assegurar Galobart.

aCn

Imatge d’arxiu de la restauració del coll de dinosaure.

XArXeS SoCIAlS
la celebració d’aquest 
quart de segle es fa a 
través de les xarxes socials 
mostrant vint-i-cinc peces

espais naturals manteniment
segre

Imatge d’arxiu del carrilet de l’estany gento.

Milloren els senders  
dels parcs naturals
e. fArNell
❘ sort ❘ L’empresa pública Fo-
restal Catalana invertirà més 
de 110.363 euros en els tre-
balls de manteniment, con-
servació i millora del patri-
moni natural i cultural del 
Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici i el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
En concret, s’actuarà en una 
àrea de 40 hectàrees a Ai-
güestortes i de 79,3 hectà-
rees al Parc Natural entre el 
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. 
Aquests treballs preveuen, 
entre altres actuacions, la mi-
llora de més d’un centenar de 
senders i camins d’aquests 

dos espais naturals, la reti-
rada de vegetació i desbros-
sament o la construcció de 
desaigües naturals en alguna 
de les vies. Aquests treballs 
han d’afavorir també la pre-
venció d’incendis a la zona. 

En aquest sentit, es revi-
sarà tota la senyalització dels 
parcs, així com la col·locació 
de nous plafons direccionals 
o se substituiran o es pinta-
ran. També es faran tasques 
de neteja i recollida d’es-
combraries dels camins, de 
la qual es portarà un regis-
tre diari i es pesarà abans de 
ser dipositada en contenidors 
especials.

Alcaldes del Sobirà volen mitjans 
per dinamitzar l’economia

municipis finançament

❘ sort ❘ Els alcaldes del Sobirà 
van acordar dijous demanar 
al president de la Generalitat, 
Quim Torra, que faci les ges-
tions oportunes per alliberar 
el romanent de tots els ajunta-
ments i flexibilitzar la llei de 
contractació, per dinamitzar 
l’economia de la comarca i fer 
front a l’endemà del Covid-19. 

El consell d’alcaldes va 
acordar demanar al Govern 
una flexibilització de la nor-
mativa per tal de facilitar 
la instal·lació a la comarca 
d’empreses o l’ampliació de 
les existents. A la reunió de 
dijous també es va acordar 
reivindicar el reforç de les 
telecomunicacions.

aCn

Imatge d’arxiu d’un consell d’alcaldes del Sobirà.

La Vall de Boí ofereix un servei 
d’atenció psicològica

municipis iniciatives

❘ la Vall De BoÍ ❘ L’ajuntament de 
la Vall de Boí ofereix un ser-
vei gratuït d’atenció psicolò-
gica per gestionar el malestar 
generat per la crisi sanitària 
del coronavirus i el confina-
ment. L’accés és confidencial 
i els usuaris i la professional 
que prestarà el servei inici-
aran el contacte a través de 

correu electrònic. L’assesso-
rament és gratuït per a les tres 
primeres sessions i pot tenir 
continuïtat si l’usuari ho con-
sidera necessari. 

D’altra banda, la briga-
da municipal porta a terme 
tasques de desinfecció del 
mobiliari urbà i accessos als 
establiments.

a.l.V.B.

els treballs de desinfecció a la Vall de Boí.

Demanen accés 
a internet per 
als escolars de 
la Ribagorça

en comú podem

❘ el Pont De suert ❘ El grup mu-
nicipal d’En Comú Podem al 
Pont de Suert ha sol·licitat 
al consell i a l’ajuntament 
atendre tots els escolars 
perquè puguin iniciar de 
forma telemàtica el tercer 
trimestre educatiu. Van 
reclamar que es posi a dis-
posició dels alumnes que 
ho requereixin els equips 
tecnològics necessaris, així 
com la connexió de banda 
ampla o internet, perquè els 
permeti seguir el curs amb 
normalitat. 

Així mateix, també van 
sol·licitar a les dos adminis-
tracions que ofereixin habi-
tatges de titularitat pública 
a disposició de les persones 
afectades per la violència 
de gènere que les puguin 
necessitar.
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Un nen de la Seu durant la celebració ahir de les caramelles.

escola municipal la seu

c.SanS
❘ la seu D’urgell ❘ La situació de 
confinament i l’estat d’alarma 
impedeix que molts pobles pu-
guin seguir amb les tradicions 
de Setmana Santa. Aquests úl-
tims dies s’ha anunciat la sus-
pensió de les processons o els 
tradicionals àpats de la mona 
aal camp. Però a la Seu d’Urgell, 
iniciatives com la que va impul-
sar ahir l’Escola Municipal de 
Música de la ciutat van fer pos-
sible celebrar, encara que des de 
finestres i balcons, les cantades 
infantils de caramelles.

L’escola va animar tots els 
alumnes, molts dels quals par-
ticipen any rere any en aquesta 
tradició de la Setmana Santa, a 

participar en la iniciativa “per-
què cap veí de la ciutat no es 
quedi sense escoltar la músi-
ca”. Els participants van sortir 
a l’exterior de les seues cases 
engalanats per a l’ocasió i molts 
d’ells van utilitzar la roba que 
marca la tradició, amb una ca-
misa blanca i uns pantalons o 
faldilla de color fosc. Tots a la 
mateixa hora, a les 12 del mig-
dia, van començar a entonar la 
cançó Les flors de la primave-

caramelles malgrat tot
els més petits de la seu van dur ahir a terme aquesta tradicional actuació des 
dels balcons || Els veïns de Tremp també preparen avui la cantada

iniciatives tradició

ra, peça habitual en totes les 
cantades infantils.

Crida a sumar-s’hi
Les Associacions de Mares 

i Pares d’Alumnes dels dife-
rents centres educatius de la 
Seu van fer una crida a tots els 
alumnes perquè, encara que no 
participin de forma habitual en 
aquesta tradició, s’afegissin a la 
iniciativa. Tots van poder as-
sajar la peça musical, ja fos la 

lletra o la partitura per tocar 
un instrument, des de la pà-
gina del Facebook de l’Escola 
Municipal de Música, on van 
tenir a disposició un vídeo per 
fer l’acompanyament. Molts 
dels veïns que hi van partici-
par van compartir el vídeo a les 
xarxes socials amb l’etiqueta 
#caramellesdesdelbalcó.

Les caramelles infantils les 
organitza cada any l’Escola de 
Música i el Pla Educatiu d’En-

torn de la capital de l’Alt Ur-
gell, amb la col·laboració de les 
Ampes.

D’altra banda, l’Orfeó de 
Tremp tampoc ha volgut que 
els seus veïns es quedin sense les 
caramelles. Així que ha gravat 
un vídeo animant-los que can-
tin avui des dels balcons a les 
12.00 hores la cançó Som la veu 
del poble. A la pàgina web de 
l’ajuntament hi ha tant la lletra 
com la música.

múSica
els participants,  
engalanats per a l’ocasió, 
van cantar ‘les flors  
de la primavera’

lleure propostes

Dos dels participants en el concert des dels balcons ahir al barri lleidatà de cappont.
reDacció
❘ lleiDa ❘ En temps de confinament 
els balcons s’han transformat en 
un petit “tros de carrer” per a 
totes aquelles persones que ja fa 
setmanes que estan confinades. 
Des d’aquest espai, a més del ja 
tradicional aplaudiment de les 

vuit de la tarda dirigit als pro-
fessionals que fan possible que 
tot tiri endavant durant aques-
ta crisi, poden veure’s multitud 
d’iniciatives. 

Una de les més típiques són 
les actuacions musicals que so-
len omplir d’alegria els carrers i 

amaDo forrolla

comunitats de veïns. Aquest és 
el cas, per exemple, de nombro-
sos veïns del barri de Cappont, 
concretament els inquilins dels 
edificis coneguts com Equador, 
que ahir van fer el seu particu-
lar concert de Setmana Santa. 

En aquest sentit, van poder 
escoltar-se instruments d’allò 
més variats, des del violí fins a 
l’ukelele, passant per la flauta 
travessera, el baix o la guitarra. 

Músics veterans i alguns que 
estan començant a dominar el 

seu instrument van fer disfrutar 
de valent tots els assistents en 
aquesta particular actuació co-
ral en la qual van sonar cançons 
de grups com The Beatles, o 
cançons com el Boig per tu o 
algun Per molts anys.

amaDo forrolla

Van sonar cançons de The Beatles i també el ‘Per molts anys’.

música des dels balcons a  
cappont contra el confinament

el confinament 
podria provocar 
un ‘baby boom’

natalitat

❘ maDriD ❘ El sexòleg Iván Ro-
tella, responsable del Centre 
d’Atenció Sexual d’Avilés, 
es va mostrar ahir conven-
çut que el confinament a 
què obliga l’estat d’alarma 
a Espanya per combatre la 
pandèmia provocarà un nou 
baby boom. Segons el seu 
parer, no tindrà les dimen-
sions del que es va registrar 
els anys seixanta, però sí que 
constituiria un canvi en un 
país amb una demografia 
marcada per l’alt percentatge 
de població amb edat avança-
da. “No ens aniria gens ma-
lament”, va apuntar Rotella.

nova informació 
en la curació  
dels vessaments

estudis

❘ maDriD ❘ Investigadors de la 
Universitat de Lund (Suècia) 
han aconseguit restaurar la 
mobilitat i la sensació del 
tacte en rates afectades per 
un vessament cerebral al re-
programar cèl·lules de pell 
humana perquè es conver-
teixin en cèl·lules nervioses, 
que després van trasplantar 
al cervell de les rates. “Sis 
mesos després de l’operació, 
vam veure com les noves cè-
l·lules havien reparat el dany 
al cervell de les rates”, va ex-
plicar un dels autors de l’estu-
di, el professor Zaal Kokaia.
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josep miquel garcia

Miquel Barceló a la Moncloa
críticad’art

Aquests dies veiem el presi-
dent del govern espanyol 
presidint el Consell de 

Ministres o reunions davant 
d’un gran quadre de Miquel 
Barceló de 235x75 cm. 

Des que va arribar al govern, 
hi ha hagut canvis en la deco-
ració dels quadres de la Mon-
cloa. Abans hi havia encara 
aquell consens de modernitat 
que significaven Miró, Tàpies o 
Chillida, però darrerament s’ha 
mantingut Tàpies, amb una sala 
pròpia, alhora que proliferen els 
artistes dels vuitanta, amb obres 
de Sicilia i dels seus companys 
de generació.

És un recanvi subtil, però ple 
de simbologia. Quan la Gene-
ralitat va constituir-se, a Pa-
lau restaven encara els quadres 

que Samaranch havia comprat, 
molt especialment els Anglada 
Camarasa, que es varen anar 
a poc a poc despenjant. El nou 
govern no tenia patrimoni i als 
Torres García només s’hi afegia 
el Saló de Sant Jordi (que ara 
es vol canviar) i la sala Alumà, 
que ha restat de l’època Sama-
ranch. A poc a poc es varen 
ubicar de manera emblemàtica 
les obres de Dalí, el Tàpies de 
Catalunya davant del despatx 
del President, la sala Tàpies de 
les reunions del Consell Exe-
cutiu i les sales Clavé.

A les conselleries tampoc hi 
havia gaire obra artística. A 
Economia i Finances varen ad-
quirir un gran gravat de Miró 
que encara ara apareix sobre 
el conseller. A Cultura, al des-

patx del conseller, hi havia una 
gran pintura historicista que 
representava el rei recollint el 
pinzell de Tizià. Amb el temps, 
després de la compra de la col-
lecció Salvador Riera, s’hi va 
ubicar un gran Barceló que re-
presentava aquesta modernitat 
volguda. En Pep Subirós, que 
sempre pretenia anar més en-
davant des de l’Ajuntament, va 
reclamar aquest Barceló per a 
la mostra que organitzava al 
MACBA, i el Barceló va mar-
xar del despatx i es va canviar 
per un Clavé.

Gravats de Clavé també 
penjaven del despatx de Felipe 
González, i als Consells de Mi-
nistres hi havia els Miró que va 
rebre l’Estat en pagament de la 
successió de l’artista. Sempre 

es buscava un símbol rere els 
mandataris.

Aquests quadres de la Mon-
cloa vénen del Reina Sofia, 
que els cedeix i canvia quan 
és el cas. Ara hi ha tres Barce-
ló: aquest Taller d’escultures, 
de 1993, un altre que es titula 
Pintor animalista, també del 
1993, i l’escultura en bronze 
Animal de pintor.

Aquesta sèrie de quadres la 
vaig veure al seu taller de Ma-
llorca. Barceló estava llavors 
molt interessat en les pintures 
prehistòriques de les cavernes, 
i feia grans pintures amb re-
lleus que semblaven els de les 
coves i després ho unificava 
tot amb pigments i destacava 
les figures que emergien dels 
quadres. 

Recordo haver-li parlat de 
les nostres coves del Cogul, 
que no coneixia, i de mostrar-li 
algunes imatges. En el fons, el 
que Barceló agermanava era 
l’art contemporani amb el vell, 
demostrant que no hi ha hagut 
grans canvis entre les formes 
dels artistes antics i els actuals.

El Reina Sofia té bastants 
Barceló en la seva col·lecció, 
però aquesta gran obra presi-
deix ara l’era Pedro Sánchez.

No només és una gran pin-
tura, sinó una clara al·legoria 
de present i de futur. Barceló 
simbolitza encara l’art espa-
nyol més internacional i més 
contemporani. Una imatge de 
gran format que ens represen-
ta i ens envolta amb una idea: 
modernitat.

Internet, l’actual alternativa a les parades de llibres de Sant Jordi.

òscar mirón

agèncIeS/J.b.
❘ LLeiDa/barceLona ❘ El 23 de març 
es va posar en marxa a internet 
la plataforma llibreriesobertes.
cat com a suport al llibre en ca-
talà i a les llibreries que han 
hagut de tancar per culpa del 
coronavirus. La iniciativa, im-
pulsada per la cooperativa Som 
i l’agència Mortensen, es basa en 
una pàgina web que presenta 
un ampli catàleg amb prop de 
7.000 novetats i clàssics literaris 
de 550 firmes editorials. L’usu-
ari pot elegir el títol desitjat i la 
llibreria en la qual comprar-lo 
i on el recollirà quan finalitzi 
el període de confinament. La 
plataforma s’encarrega de fer 
arribar a cada llibreria l’encàr-
rec i l’import pagat per l’usuari. 
Si al principi es van inscriure en 
aquest web unes desenes de lli-
breries de tot Catalunya, cinc de 
Ponent, l’èxit d’aquesta iniciati-
va ha fet que tres setmanes des-
prés ja siguin més de 370 els co-
merços que s’hi han apuntat –de 
tot Catalunya, València, les Ba-
lears, Andorra, Perpinyà i fins 
i tot un d’Oviedo–, dinou dels 
quals de les comarques lleidata-
nes. Es tracta de l’Espai Lector 
Nobel de Balaguer i les llibreries 
Saladrigues de Bellpuig, Tasta-
lletres de Cervera, Abacus de 
Golmés, Chalamanch de la Po-
bla de Segur, Purgimon i Pape-
reria Papers de la Seu d’Urgell, 
Caselles, La Sabateria, El Genet 
Blau i Abacus de Lleida, Dal-
mases de Mollerussa, La Pelli 
d’Oliana, Pellicer de Solsona, 
Estel i Sauret de Tàrrega, i La 
Singratalla, Bochaca i Central 
de Tremp. Ahir a la tarda, la 

Les ‘llibreries obertes’ a Ponent 
ja sumen dinou establiments
Parlem aportarà un euro per cada llibre comprat en aquesta plataforma d’internet

comerç iniciAtives

campanya ja vorejava els 7.000 
exemplars venuts. S’ha de re-
cordar que aquesta iniciativa 
va nàixer amb l’objectiu de ven-
dre 30.785 llibres, que va ser la 
mitjana de vendes d’un sol dia 
del mes de març de l’any passat.

Dijous, la campanya Llibreri-
es obertes va sumar un nou su-
port. L’empresa de telecomu-
nicacions Parlem ha posat en 

marxa una acció de difusió i 
publicitat de cara a Sant Jor-
di que, a causa de la situació 
actual, no podrà celebrar-se 
aquest 23 d’abril. Així doncs, 
Parlem incentivarà els lectors 
aportant un euro per cada 
exemplar que comprin a la pla-
taforma d’internet, de manera 
que “els llibreters continuaran 
rebent el cent per cent del valor 
del llibre”. L’euro que aporta-
rà Parlem per a la compra de 
cada exemplar –campanya a la 
qual destina 70.000 euros– se-
rà opcional a l’hora d’efectuar 
la compra, condicionat al fet 
que el lector accepti rebre in-
formació per part de l’empresa 
de telecomunicacions.

gaIrebé 7.000 exemplarS
La plataforma 
‘llibreriesobertes.cat’ ha 
venut en tres setmanes 
gairebé 7.000 exemplars

El ministre Uribes 
tractarà amb la 
indústria cultural 
la crisi del sector
■ La portaveu del Go-
vern, María Jesús Mon-
tero, va anunciar diven-
dres que el ministre de 
Cultura, José Manuel 
Rodríguez Uribes, i ella 
mateixa com a cap d’Hi-
senda es reuniran amb el 
conjunt del sector cultural 
per abordar les dificultats 
al sector derivades de la 
crisi sanitària. Aquest 
anunci va arribar pocs di-
es després que Rodríguez 
Uribes no concretés mesu-
res específiques per salvar 
el sector cultural, fet que 
va comportar una allau de 
crítiques i fins i tot la con-
vocatòria d’una apagada 
cultural a les xarxes, que 
es va anul·lar després de 
la intervenció de la minis-
tra. Entre les nombroses 
crítiques rebudes per Uri-
bes, l’Acadèmia Catalana 
del Cinema va arribar a 
demanar-li la dimissió, i 
el director teatral Lluís 
Pasqual va lamentar en 
una carta que “aquest pa-
ís no estima els seus ar-
tistes”. Montero i Uribes 
també se citaran amb la 
titular d’Economia, Nadia 
Calviño, per estudiar les 
propostes que la indústria 
cultural els faci arribar.

Penelles estudia 
un ‘mini-GarGar’ 
a l’estiu

Art

❘ PeneLLes ❘ Després que el 
GarGar Festival de Murals i 
d’Art Rural de Penelles anun-
ciés a començaments de mes 
l’ajornament de la cinquena 
edició, prevista de l’1 al 3 de 
maig, l’organització i l’ajun-
tament estudien celebrar una 
versió “reduïda” del certa-
men a l’estiu o a comença-
ments de tardor. “En lloc de 
pintar una vintena de murals 
potser només se’n podran 
pintar cinc”, segons l’alcal-
de, Eloi Bergós. “Potser serà 
abans o durant la festa major 
de finals d’agost, encara que 
si pogués ser al juliol, millor”, 
va afegir Bergós. El festival 
havia rebut més de 200 sol-
licituds d’artistes.

el mag Xema 
ofereix màgia  
per Whatsapp

espectAcles

❘ LLeiDa ❘ L’actor, monologuista 
i mag lleidatà Xema Solé Solá 
protagonitzarà fins al 26 
d’abril jocs de màgia de for-
ma gratuïta amb participació 
de l’interlocutor a través de 
videoconferència de What-
sApp. Per gaudir d’aquesta 
singular iniciativa, els inte-
ressats li han d’enviar un cor-
reu a través de www.xema.
es. El mag fins i tot s’ofereix 
a trucar ell mateix en un ho-
rari acordat i segons l’ordre 
de petició. Qui ho demani hi 
participarà activament, bé 
escollint una carta, pensant 
un número, seleccionant un 
color o qualsevol altra acti-
vitat màgica.
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