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Lleida ja supera les 200 
víctimes mortals amb 
14 decessos més ahir
les comarques de lleida van 
registrar ahir 14 defuncions 
de pacients amb Covid-19, 
la qual cosa eleva la xifra de 
morts a 213. ahir es van con-
tagiar 22 persones més i ja 
són 2.024 els infectats. es van 
donar 26 altes.

El Govern permetrà ara a  
la gent gran sortir el dia 2

Almenys 80 treballadors 
lleidatans de Litera 
Meat, infectats
les proves que s’han portat 
a terme f ins al moment a 
treballadors del macroescor-
xador de binèfar han revelat 
vuitanta casos entre els tre-
balladors que diàriament es 
desplacen de lleida a litera 
Meat.

La Generalitat critica  
les “imposicions” del 
Govern de Sánchez
Nou desacord entre Quim 
Torra i Pedro Sánchez. Torra li 
retreu que “només repeteixi 
els anuncis del govern” cen-
tral a la reunió de presidents. 
Mentrestant, l’estat exigeix 
doblar la capacitat de les UCi 
per desconfinar.

Sanitat diu que a 
Espanya “s’està 
doblegant la corba”
les dades que va donar a 
conèixer ahir el ministeri de 
Sanitat “mostren una clara 
tendència a la baixa” que 
constata que “s’està doble-
gant la corba” en el dia amb 
menys defuncions en un mes 
de pandèmia.

Fi del ‘tancament’ per a 
quinze empleats d’un 
geriàtric de Tàrrega
Quinze treballadors de la re-
sidència llar d’avis del Carme 
van acabar ahir el tancament 
voluntari que van iniciar fa 
quinze dies amb els 62 avis 
del geriàtric per evitar casos 
de coronavirus.

Les places de 
Mollerussa  
es van omplir 
de vida.

En patinet, bici o a 
peu, els nens van 
aprofitar l’hora.
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Segre tàrrega
❘ tàrrega ❘ Quinze treballadors 
de la residència Llar d’Avis 
del Carme van acabar ahir al 
matí el confinament que van 
iniciar fa quinze dies amb els 
seixanta-dos avis que viuen 
en aquest centre geriàtric. Ho 
van fer complint el seu objec-
tiu: evitar que el coronavirus 
entrés a la residència. 

El gerent, Xavier Camps, 
va explicar que ha estat una 
experiència “molt dura” però 
alhora “molt positiva i grati-
ficant”, ja que estan satisfets 
de la feina que han fet. A més, 
conviure les vint-i-quatre hores 
del dia amb els avis els ha fet 
replantejar moltes coses en la 
manera de funcionar, que te-
nen previst modificar. 

La impulsora del confina-
ment va ser Àngels Morera, in-
fermera de la residència, que 
va coincidir que “ha estat una 
experiència molt gratificant 
que ens ha permès conversar 
amb els avis moltes més hores 
i tenir un contacte directe més 

profund”. El gerent també va 
agrair el suport que els han do-
nat familiars i veïns, cada dia 
a les 20.00 hores sortíem uns 
quants a la porta per aplaudir 
els sanitaris i cada dia s’hi su-
maven més veïns des dels bal-
cons fent-nos arribar mostres 
de suport.

Per la seua banda, el coro-

navirus ha canviat el model 
d’atenció al pacient de forma 
radical. Els centres sanitaris 
s’estan adaptant per poder 
atendre’ls de manera telemà-
tica, com el CAP de Tàrrega, 
que ja està posant en marxa 
les vídeo consultes. D’aquesta 
manera, es facilitarà l’atenció 
i el seguiment.

coronavirus comarqueS

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats          2.024
Morts                 213
altes                941
z Lleida ha superat els dos cen-
tenars de víctimes mortals per 
coronavirus i els dos milers de 
malalts.

catalunya

afectats                        49.088
Morts           9.764
altes        27.849
z La xifra total de morts inclou 
les dades de funeràries. ahir van 
perdre la vida 118 persones.

eSpanya

afectats    207.634
Morts        23.190
altes        98.732
z el ministeri de Sanitat xifra en 
288 les defuncions en les últimes 
24 hores.

món

afectats                 2.947.616
Morts     205.142
z Les dades de la pandèmia ja 
estan a punt de depassar els tres 
milions de malalts.

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

Segre tàrrega

a.a.

Unes mil denúncies 
per saltar-se el 
confinament
❘ LLeiDa ❘ Els Mossos d’Esquadra 
van imposar durant la jornada 
de dissabte un total de 992 pro-
postes de sanció a persones per 
saltar-se el confinament i, a més 
a més, van fer vuit arrestos al 
conjunt de Catalunya. 

Durant el cap de setmana, es 
van mantenir els controls per tal 
d’evitar desplaçaments injusti-
ficats, com el que va fer ahir la 
policia catalana als accessos a 
Tàrrega.

sortida dels nens al carrer.

Fi del confinament en una 
residència de Tàrrega
Quinze empleats s’havien aïllat i no tenen cap cas

els treballadors que van acabar ahir el confinament a la llar d’avis del carme de tàrrega.

el cap de tàrrega posa en marxa les videoconsultes.

Segre tàrrega

cap tàrrega

Almenys 80 lleidatans treballadors  
de Litera Meat de Binèfar, infectats
❘  LLeiDa ❘  Almenys vuitanta 
dels lleidatans que treballen 
a l’escorxador de Litera Meat 
a Binèfar estan infectats pel 
coronavirus. Així es desprèn 
de les proves que les autori-
tats sanitàries aragoneses van 
practicar dissabte a un total de 
742 treballadors de les instal-
lacions de la capital de la Lli-
tera, que compten amb prop 
de 1.100 operaris. Poc menys 
del 25 per cent dels que es van 

fer el test van donar positiu, en 
total uns 180. 

El responsable del sector de 
la fruita dolça de JARC, Da-
vid Borda, va dir ahir que és 
“inacceptable” que les baixes 
per coronavirus es considerin 
com a accident laboral perquè 
“no es pot establir amb cap 
seguretat que l’origen del con-
tagi sigui el lloc de treball”. A 
més, en un comunicat, Borda 
va advertir que, si es produeix 

un contagi en una explotació, 
tota la plantilla haurà de po-
sar-se en quarantena en plena 
campanya. 

Per aquesta raó, va exigir 
que Agroseguro indemnitzi, en 
cas de baixes per coronavirus, 
amb un 70 per cent del valor 
de la producció no recollida. 
Així mateix, va demanar que 
es permeti viatjar dos persones 
per fila de seients als vehicles 
de transport de temporers.

Tremp divideix en 
cinc zones el nucli 
urbà per passejar 
amb nens
Perquè surtin per l’àrea 
propera a casa

❘  tremp ❘  L’ajuntament de 
Tremp ha dividit en cinc 
zones el nucli urbà perquè 
els nens que surtin al car-
rer gràcies a les mesures 
d’alleujament del confina-
ment aprovades pel Govern 
central ho facin als carrers 
veïns als seus habitatges. 
Així doncs, el consistori de 
la capital del Pallars Jussà 
ha delimitat cinc àrees, que 
són el Parc Urbà Flors Sire-
ra-Sant Jaume, l’Estació, el 
Juncar, Pinell i Peiró-La Cos-
ta, dins de les quals es reco-
mana moure’s als seus veïns. 
Tal com va explicar a SEGRE 
l’alcaldessa de Tremp, Ma-
ria Pilar Cases, l’objectiu és 
controlar la mobilitat i evi-
tar que els més petits i els 
adults que els acompanyin 
vagin d’una punta a l’altra 
de la localitat. Cases va as-
senyalar que ahir els ciuta-
dans van complir, en general, 
aquestes indicacions, encara 
que hi va haver moments de 
“més complexitat”.

El mercat de la Seu 
canvia d’ubicació
❘ La Seu D’urgeLL ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell reobrirà 
demà el mercat setmanal 
però canviant la ubicació ha-
bitual per complir les mesu-
res de distanciament social. 
D’aquesta forma, se celebra-
rà al passeig Joan Brudieu. 
Així mateix, es regularan 
els accessos per evitar aglo-
meracions segons l’edat dels 
consumidors.

Lleida ja té 29.713 
treballadors en ERTO
❘ LLeiDa ❘ Els treballadors afec-
tats per expedients de regu-
lació temporal d’ocupació 
(ERTE) provocats per la crisi 
del coronavirus a Lleida es 
van situar ahir en els 29.713. 
Un total de 5.249 empreses 
lleidatanes han presentat 
un ERTO a la conselleria de 
Treball.

Volen mesures per evitar 
el tancament comercial
❘ barceLona ❘ Les principals 
associacions del comerç a 
l’Estat denuncien que la 
moratòria a les pimes no 
soluciona la “tràgica” situ-
ació del sector i provocarà 
el tancament d’empreses 
minoristes. Els comerciants 
demanen l’exoneració del pa-
gament dels lloguers durant 
el tancament dels comerços i 
l’adequació del cost a la rea-
litat del mercat quan puguin 
tornar a obrir.
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InIcIatIves solIdàrIes  
de la PerPetu socors
Amb l’objectiu de promoure la 
recuperació dels pacients, l’àrea 
d’Infermeria de la clínica HLA 
Perpetu Socors de Lleida està 
sol·licitant als fills de pacients i 
treballadors que enviïn dibuixos 
amb missatges d’ànim per als 
ingressats amb Covid-19. “Els 
pacients ingressats per corona-
virus es troben en habitacions 
en aïllament, la qual cosa es fa 
molt dura per les condicions 

d’incomunicació. Per aquest 
motiu, provem d’aprofitar el fet 
que els familiars estan en confi-
nament per demanar-los als 
seus fills que ens enviïn dibui-
xos d’ànim i de record per fer-
los somriure. També convidem 
a participar amb els seus dibui-
xos els fills dels treballadors del 
centre”, afirma la directora 
d’Infermeria, Blanca Loriente.

Els dibuixos no tenen una 

temàtica específica, tan sols han 
de ser un missatge alegre i en 
positiu. L’entrega dels dibuixos 
es pot fer de dos formes: a tra-
vés de l’adreça de correu clini-
ca.perpetuo@grupohla.com, 
enviant una foto del dibuix amb 
qualsevol smartphone que tin-
gui càmera, o bé per correu pos-
tal a la direcció del centre, c/ 
Bisbe Messeguer 3, 25003 de 
Lleida.

A proposta d’Infermeria, conviden els nens a enviar dibuixos d’ànim als ingressats per Covid-19.

Autoescola Pallars ajuda a preparar-se a casa per tenir el carnet
A causa de la situació actual, Autoescola Pallars ofereix la possibilitat de realitzar el 100% dels tests 
online. Si en sou alumnes i esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb la vostra oficina en-
viant un correu. I, en cas de dubtes, podreu utilitzar el formulari del web. Els professors respondran 
a totes les qüestions relacionades amb les classes teòriques de 9 a 21 h. A més, han habilitat un canal 
de YouTube i una pàgina de vídeos, en què es pengen classes teòriques diàriament.

autoescola pallars

perpetu socors

Campanya promocional de Foment Tàrrega
Foment Tàrrega presenta un nou vídeo promocional i posa en 
marxa una campanya de sensibilització del comerç de proximi-
tat que es durà a terme a través de les xarxes socials i altres 
suports. Sota el lema Tornem la Vida a Tàrrega, l’objectiu de la 
iniciativa és visibilitzar la necessitat de mantenir el teixit co-
mercial, restauració, lleure i cultura local.

la fIrma de lleIda 
mIdgard Permet el 
teletreball al 100% 
L’empresa de telecomunicaci-
ons lleidatana Midgard ha 
aconseguit fer més senzill el 
treball dels seus clients gràcies 
al producte de veu i dades in-
tegrades anomenat Com On 
Office Smarpthone. Es tracta 
d’un sistema intel·ligent de 
teletreball completament real 
en el qual els clients del pro-
grama poden realitzar totes 
les tasques des de casa com si 
fossin a l’oficina física, amb 
trucades il·limitades i sense 
cost que reben des de la cen-
traleta del seu lloc de feina. 

Com que utilitza un siste-
ma de trucades en xarxa, els 
usuaris poden trucar a fixos i 

mòbils de tot el món sense cap 
tipus de cost. La seua confi-
guració permet, en el temps 
d’espera de les trucades, poder 
oferir missatges promocionals 
i veure quin client està trucant 
i des de quina regió i país. A 
més, aquest sistema ofereix la 
seguretat activa més valuosa 
gràcies a connexions encrip-
tades d’extrem a extrem, cò-
pies de seguretat i emmagat-
zemament i servei de núvol 
integrat, tot això sense cap 
cost addicional. 

Midgard ja treballa en una 
gran actualització dels ser-
veis, que publicarà d’aquí a 
pocs mesos. 

segre

Consulta gratuïta contra la crisi a pimes
El grup de professionals, alumnes i exalumnes de ThePowerM-
BA integra la plataforma #ThePowerMBAresponde. Resoldran 
dubtes sobre dret laboral, estratègia, finances, teletreball o cap-
tació de clients a través del màrqueting digital. Els interessats 
podran contactar amb #ThePowerMBAresponde a través de xat 
o videoconferència sense cost.

Simulador de Bankia per a la moratòria
Bankia ha llançat un simulador online perquè els afectats per 
la crisi del Covid-19 comprovin si compleixen els requisits per 
poder sol·licitar la moratòria hipotecària o de consum. L’eina 
facilita a l’usuari avaluar si es troba o no en la situació de vul-
nerabilitat prevista en la normativa aprovada pel Govern espa-
nyol. 

Aliança de CaixaBank i Global Payments
La Comissió Europea ha aprovat l’aliança entre CaixaBank i el 
proveïdor de serveis tecnològics de pagaments Global Payments 
al sector dels serveis de pagament i compres en comerç, al con-
siderar que no planteja problemes en l’espai econòmic europeu. 
L’Executiu considera que no posa en risc la competència al 
mercat únic.

notícies d’empresa
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➜coronavirus els efectes en l’esport

redacció
❘ lleiDa ❘ La combinació de prac-
ticar una activitat física des de 
casa i mostrar-se solidari en 
la lluita contra el Covid-19 va 
atreure ahir 494 persones, que 
van ser les que van atendre la 
crida de Pallars en Moviment. 
Aquesta iniciativa impulsada 
per dos estudiants de Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport, 
Adrià Cunyat i Arnau Cases, 
tenia com a objectiu recaptar 
diners per ajudar l’Hospital Co-
marcal del Pallars, a Tremp, a 
adquirir un aparell d’oxigeno-
teràpia d’alt flux per a la lluita 
contra el coronavirus. La jorna-
da es va tancar amb èxit, ja que 
els participants hi van aportar 
un total de 7.016 euros.

“Estem molt satisfets de la 
implicació que ha mostrat la 
gent”, explicava Arnau Cases. 
“Ha estat una cosa que s’ha anat 
fent gran gràcies a ells, que ho 
han anat compartint amb amics 
i familiars fins a arribar a això. 
Estem superagraïts”, afegeix. 
La recaptació podria incre-
mentar-se ja que, com explica 

Arnau, “alguns ens han dit que 
volien fer aportacions quan ja 
s’havia tancat el termini, així 
que l’hem ampliat fins aquest 
dimecres”. 

Per saber com fer-ho els in-
teressats poden entrar i con-
sultar el compte de la xarxa 
d’Instagram dels organitzadors,  
@elpallarsenmoviment.

Tots els que s’hi havien ins-

crit podien elegir una activitat 
física i, com afegeix Cases, en 
total “s’han recorregut 2.475 
quilòmetres, tant corrent com 
amb bicicleta, s’han assolit els 
18.539 metres de desnivell po-
sitiu pujant escales i s’han fet 
139 classes d’activitats sense 
desplaçament, com el ioga, la 
gimnàstica i fins i tot la boxa”. 
Cases afegeix que “fins i tot dos 

persones han fet natació en sec. 
Estem molt agraïts que tanta 
gent hagi sentit el projecte i se 
l’hagin fet seu”.

També va destacar que, en-
cara que la idea va nàixer al 
Pallars, “hi ha participat gent 
de Barcelona, Lleida, Girona, 
les Terres de l’Ebre... Fins i tot 
un des d’Àustria i un altre del 
Regne Unit”.

alguns dels prop de 500 participants de la iniciativa Pallars en Moviment, que es va celebrar ahir.

El Pallars exhibeix solidaritat
La iniciativa Pallars en Moviment recapta 7.000 euros per comprar un aparell 
d’oxigenoteràpia d’alt flux || Van participar en la jornada 494 persones

S’entrena en un 
contenidor com  
a piscina
❘ Ròtova ❘ El triatleta Isidro Be-
navent ha adaptat al garatge 
de casa un contenidor de re-
collida de runa com a piscina, 
per poder completar la part de 
la natació a l’entrenament que 
practica durant el confinament. 
Per portar-ho a terme, el triatle-
ta de la localitat valenciana de 
Ròtova ha desenvolupat l’en-
giny i ha tingut en compte cada 
detall, per la qual cosa ha dotat 
el contenidor d’un sistema de 
depuració.

Nadal: “Per què no 
ens podem tornar 
a entrenar abans?”

Itàlia permetrà 
entrenar-se a 
partir del 4 de maig

Una muntanyenca 
va tornar de Xile 
ignorant la crisi

❘ palma ❘ “Si la gent pot anar 
a una obra a treballar junts, 
tenint en compte les mesures 
de Sanitat i estant molt més 
junts que en una pista de te-
nis, per què no podem tornar 
a entrenar-nos com més avi-
at millor?”, aquesta reflexió 
de Rafa Nadal és compartida 
per molts tenistes, que ente-
nen que és més fàcil tornar a 
entrenar-se en el seu esport, 
que en els col·lectius. Però 
Nadal és pessimista.

❘ Roma ❘ El primer ministre 
italià, Giuseppe Conte, va 
anunciar ahir que el país 
inicia la fase 2 en la crisi sa-
nitària per la pandèmia del 
coronavirus, que permetrà 
la tornada d’activitats es-
portives de manera indivi-
dual a partir del 4 de maig, 
mentre esperen encara les 
condicions perquè la Sèrie A 
i altres competicions esporti-
ves es puguin reprendre amb 
normalitat.

❘ baRcelona ❘ “Vaig marxar el 
24 de gener i vaig tornar a 
Barcelona el 21 de març i, 
clar, el primer que em va sor-
prendre va ser que no hagués 
vingut ningú a rebre’m”, ex-
plicava a TV3 la muntanyen-
ca Sílvia Vidal. Tornava de 
Xile, on havia estat 33 dies 
confinada sola en una paret 
de 1.200 m, la seua especia-
litat. Viatja sense mòbil, així 
que no va saber fins a arribar 
a casa del confinament pel 
coronavirus i la crisi.

efe

a la imatge, Benavent s’entrena a la improvisada piscina que s’ha instal·lat al garatge.
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religió. El Palau d’Anglesosa s’implica amb 
música en la celebració del ramadà.
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Voluntariat. Repartiment de mascaretes en 
poblacions com Mollerussa i Alfarràs.
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joAn góMEz

redacció
❘ lA vAll DE boí ❘ La Coordinado-
ra de les Festes del Foc dels Pi-
rineus va celebrar aquest dis-
sabte una reunió telemàtica amb 
l’Associació de Municipis Fa-
llaires per debatre la celebració 
de la festa de les falles d’aquest 
any, una tradició ancestral al 
voltant de l’arribada de l’estiu i 
la festa de Sant Joan (vegeu el 
desglossament). 

Els vint-i-dos participants en 
la reunió van coincidir que s’ha 
d’esperar a l’evolució de l’estat 
d’emergència provocat per la 
pandèmia del Covid-19 abans 
de prendre una decisió, “sempre 
de forma unitària entre tots els 
pobles fallaires”. En el cas que 
es puguin celebrar, “es farà de 
forma simbòlica seguint escru-
polosament totes les mesures de 

seguretat i protocols sanitaris i 
reduint els aforaments tant de 
participació com de públic”, va 
explicar la presidenta de l’As-
sociació de Municipis Fallaires, 
del consell de l’Alta Ribagorça 
i alcaldessa de Vilaller, Maria 
José Erta.

També es va crear una comis-
sió entre totes les comarques 
de Catalunya i Aragó, així com 
de tots els territoris relacionats 
amb les festes del foc a Andorra, 

les falles, pendents del Covid-19
Reunió telemàtica dels pobles del Pirineu davant de la possible suspensió de les Festes del Foc, 
que obre la porta a una celebració de caràcter simbòlic i amb aforaments reduïts

tradicions cultura popular

imatge d’arxiu de la primera baixada falles igualitària a la Pobla de Segur.

ACn

França i Aran a fi de comptar 
amb una plataforma de contac-
te per generar un document de 
funcionament i de gestió.

Segons va assenyalar Erta, ha 
d’estar viva la flama de la festa 
de les falles i el sentiment fallai-
re s’ha de mantenir present per 
salvaguardar la tradició ja que 
és l’essència de la cultura dels 
pobles fallaires. No obstant, va 
remarcar que amb l’actual estat 
d’emergència pel coronavirus 

s’ha de prioritzar la salut de les 
persones seguint les indicaci-
ons de les autoritats sanitàries 
competents.

Patrimoni de la humanitat
S’ha de recordar que la de-

claració de la festa del foc al 
Pirineu com a patrimoni de la 
humanitat l’any 2015 va repre-
sentar un impuls per a l’avalua-
ció de la festa de les falles, haros 
i brandons i un revulsiu turístic.

comiSSió
Comarques i pobles 
afectats van crear una 
comissió de gestió  
i funcionament

els característics mantons de la festa de la Faldeta van decorar ahir els balcons.

Els mantons ‘prenen’ Fraga 
en una Faldeta virtual

tradicions festes

j.díaz
❘ FRAgA ❘ La crisi sanitària deriva-
da de la pandèmia per Covid-19 
va impedir que Fraga celebrés 
ahir el dia de la Faldeta, o al-
menys que ho fes com és tradi-
ció. La festa es va traslladar a 
les xarxes socials municipals, 
en què es van compartir vídeos 
i fotos antigues i, sobretot, als 
balcons, que es van decorar amb 
mantons de Manila autèntics i 
de fabricació casolana. L’ajunta-
ment de la capital del Baix Cin-

ca va promoure aquesta inicia-
tiva perquè, encara que fos de 
manera simbòlica, es mantin-
gués una festa tradicional molt 
arrelada. 

De fet, estava previst que 
la ciutat estigués engalanada 
durant tota la setmana de Sant 
Jordi, però la pluja va fer que els 
mantons no es pengessin majo-
ritàriament fins aquest cap de 
setmana. S’ha de destacar que 
el Dia de la Faldeta és una Festa 
d’Interès Turístic Nacional.

josé DíAz

leS clauS

Calendari. Durro i la Pobla de Segur són els primers a celebrar 
les falles a mitjans de juny. Els segueixen Boí, el Pont de Suert, 
Vilaller, Barruera, Erill, Taüll i Llesp, a l’Alta Ribagorça. Ara crema 
Eth Haro per Sant Joan i també hi ha falles a Isil, al Sobirà, entre 
altres poblacions.

Reconeixement. La Unesco va reconèixer el valor d’aquestes 
festes el 2015, cosa que va implicar un revulsiu turístic que atreu 
cada any milers de visitants.
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la imatge 
del dia

Dilluns, 27 D’abril Del 2020

l’ascensorprivat
Dia de Reis  
a la primavera
l’excitació dels nens 
ahir al sortir al carrer 
després de més de 
quaranta dies tancats 
a casa va recordar 
a més d’un el dia 
de reis. Ja es tenia 
ganes de recuperar 
l’alegria i sentir ria-
lles i crits des de la 
finestra... Però si fos 
6 de gener, hi hauria 
carbó per a alguns 
adults, que van posar 
en risc els seus propis 
fills i la resta de la po-
blació al no respectar 
les recomanacions 
sanitàries. la imat-
ge de la platja de la 
barceloneta plena de 
gom a gom es va fer 
viral, però lectors de 
seGre ens alertaven 
que la rambla de Par-
dinyes, entre altres 
espais públics de 
lleida, estava igual 
de freqüentada. Fins 
i tot n’hi havia que 
van sortir sense nens. 
Curiosament, hi va 
haver més civisme als 
pobles, on per densi-
tat demogràfica po-
dria semblar que les 
mesures preventives 
són més relatives.

Pugen els doctors del 
Santa Maria Anna 
Pérez (Medicina In-
terna) i Natxo Moliner 
(Geriatria) per la seua 
lluita a primera línia 
contra el Covid-19.

a. Pérez / n. Moliner

Són els organitza-
dors d’una activitat 
esportiva solidària a 
Tremp que ha acon-
seguit recaptar 7.000 
euros per a l’Hos-
pital del Pallars.

a. Cunyat / a. Cases

Aquest enginyer  
lleidatà treballa 
de forma altruista 
en un projecte de 
la Universitat
d’Alabama de pre-
dicció d’infectats.

Josep rubió Piqué

El règim de Corea  
del Nord segueix  
amb el seu hermetis-
me totalitarista i  
no se sap del cert 
si el seu líder es-
tà viu o mort.

Kim Jong-un

Gernika no oblida 
83 anys després
Tot i el confinament, 
Gernika va rememorar el 
bombardeig feixista ahir 
amb una ofrena floral de 
la tinenta d’alcalde, Ma-
ría uribe, als bustos de 
José de labauria, alcalde 
el 1937, i del periodista 
que va relatar els fets, 
George steer.

MiGuel Toña/eFe

En el pròleg del llibre, el professor 
Xavier Pla ens assenyala que pocs 
escriptors van entendre com Jo-
sep Pla que la vida quotidiana és 

un nivell de realitat. Que la vida de cada 
dia té un moviment intern que cal saber 
captar. A La vida lenta. Notes per a tres 
diaris (1956, 1957 i 1964) (Edicions Des-
tino. 2014), el gran prosista català del 
segle XX troba en el Mas Pla, a Llofriu, 
l’encant del dia a dia, lent, pausat, ama-
ble, amb un cert encant bucòlic, fins al 
punt de confessar que “aquesta casa m’ha 
salvat la vida”. Quan s’instal·la al mas, 
després de la mort del seu pare, de l’in-
terior de la casa, en Josep Pla no en toca 
res. Els mobles antics, les fotografies, la 
cuina precària però digna. Tot inaltera-
ble al pas del temps davant d’un paisatge 
etern. Impregnat per aquest caminar lent 
però segur que va marcar tota la seva 
obra. La nostra societat, tan avesada a 
potinejar les definicions dels mots, ha traduït el terme 
lentitud com si es tractés d’un gran defecte. Com que 
tot ha de resultar productiu (rendible, convertible en 
calerons i com més quantitat molt millor), que una per-
sona sigui titllada de “lenta” és com abocar-la al fons del 
pou de la inutilitat més menyspreable. És com aquell a 

qui li agrada badar, un plaer meravellós, 
i li acaben dient badoc. Una societat que 
no reflexiona perquè no té temps per a 
res més que no sigui produir i consumir 
és una societat abocada al fracàs. Les 
universitats han foragitat el pensament 
que, segons la societat nícia, és impro-
ductiu. La filosofia, al calaix de l’oblit. 
L’eclipsi de les humanitats. I la irreflexió, 
el diner pel diner, el consum responsable 
bescanviat barroerament per un consu-
misme esbojarrat, el córrer sense haver 
après abans a caminar, ens ha esclatat als 
ulls quan un virus ens ha empresonat. 
El destí té un curs fatal i irònic que ens 
convida a meditar dolorosament sobre 
les circumstàncies de la nostra pobra 
vida mortal, deia Pla. En sabrem, però? 
N’hi ha que del confinament en sabran 
extreure tot un llistat de bons propòsits. 
La vida lenta hauria de ser el camí triat. 
Si el present viscut no ens ha d’alliçonar 

per crear un futur millor res no haurà pagat la pena. 
Ahir, però, vaig tornar a comprovar fins a quin punt 
l’estupidesa humana no té aturador. Les notícies ens 
anunciaven que el cost dels viatges turístics per anar 
fins a la Lluna ben aviat es situaria a un preu molt 
assequible per a les nostres butxaques. Pobra Lluna.

La vida lenta

El gran prosista 
català del segle 
XX troba en el 
Mas Pla, a Llofriu, 
l’encant del dia a 
dia, lent, pausat

marta alòs || viurE pEr vEurE
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