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Festa del Corpus en confinament

Sense les catifes de colors a l’Eix Comercial de Lleida i amb una missa a la Catedral amb aforament
limitat || Lleida TV va retransmetre l’eucaristia presidida pel bisbe Salvador Giménez
magdalena altisent

redacció

❘ Lleida ❘ La tradicional celebració del Corpus Christi a Lleida
va haver ahir de reinventar-se
per adaptar-la a les mesures de
seguretat a causa de la pandèmia. Una mica més d’un centenar de persones van assistir
a la tarda a l’ofici religiós a la
Catedral de Lleida, presidit pel
bisbe Salvador Giménez i que
va ser retransmès en directe
per Lleida TV. Els assistents a
la celebració eucarística, tots
amb la preceptiva mascareta
–que només es van treure els
que van prendre la comunió–,
van ocupar els bancs guardant
la distància de seguretat: amb
un màxim de tres persones per
banc, alternant-se les files de
tres ocupants amb les de dos per
oferir així una major sensació
de distanciament. Després de
l’eucaristia, es va celebrar una
processó per l’interior de la Catedral, que va culminar amb la
sortida del bisbe amb la custòdia a la porta principal de l’edifici per beneir la ciutat. També
val a assenyalar que, a causa de
l’alarma sanitària, l’accés a la
Catedral es va restringir a una
única entrada, pel carrer Almodí Vell. Així mateix, la pandèmia del coronavirus va obligar a
suspendre la tradicional processó per l’Eix Comercial, que l’any
passat va lluir fins a 17 catifes
de flors i serradures de colors en
el 25 aniversari de la recuperació d’aquesta festa popular, que
s’havia perdut el 1976.
D’altra banda, Tàrrega també
tenia prevista ahir una missa
al migdia a Santa Maria, amb
entrada inclosa de l’Àliga de la
ciutat. A Solsona, el bisbe Xavier Novell també tenia previst
celebrar una missa al migdia. A
Tremp, el rector també va sortir
a la porta de la basílica amb la
custòdia per beneir el municipi, en un acte amb només dos
feligresos.

Més d’un centenar de fidels van assistir ahir a la tarda a la missa de Corpus a la Catedral de Lleida, guardant les mesures de seguretat.
magdalena altisent

El bisbe de Lleida va sortir a l’exterior per beneir la ciutat.

jordi uriach

Benedicció després de la missa de Corpus, ahir a la basílica de Tremp.
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Màping avui a la Panera

asaja

Audiovisual del creador lleidatà Titilamel inspirat en la pandèmia
|| Projecte en el qual col·laboren Lleida TV i SEGRE
centre d’art contemporani la panera

redacció

❘ Lleida ❘ La façana del Centre
d’Art Contemporani la Panera
de Lleida servirà aquesta nit
de pantalla per a l’audiovisual
Acomiadem-nos, obra del creador i dissenyador gràfic lleidatà Enric Costafreda, conegut artísticament com Titilamel. L’autor, que ha abordat
en aquest projecte artístic les
conseqüències doloroses que
ha comportat el coronavirus,
partint d’una experiència personal –el dol per la mort d’un
ésser estimat i la impossibilitat d’acompanyar-lo en l’últim
adéu–, ha volgut complementar la creació convidant els
ciutadans a enviar missatges
electrònics a la Panera amb
reflexions, dibuixos, poemes,
lletres de cançons i cartes, entre altres documents.
Titilamel ha incorporat
aquest material a la seua creació, que aquests últims dies
s’ha pogut contemplar en un
autobús urbà i en opis i cartells distribuïts per Lleida. El
resultat final es podrà contemplar així a la projecció
nocturna sobre la façana de

Imatge dels presseguers fets malbé.

Senglars danyen fruiters
a la partida de Butsènit
m. marquès

Un dels missatges poètics de Titilamel en un bus de Lleida.

la Panera, audiovisual que
també podrà seguir-se en directe a les xarxes socials, a
través del perfil d’Instagram
del centre d’art contemporani:
@lapaneralleida.
Val a destacar que en aquest
projecte creatiu també col·laboren Lleida TV i SEGRE. Així, dissabte vinent, la cadena
televisiva oferirà un programa
especial amb la projecció de

l’audiovisual, a més d’entrevistes a l’artista i a la directora
del centre d’art contemporani
Cèlia del Diego, a càrrec de la
periodista Núria Sirvent.
A més, el resultat final del
projecte artístic també quedarà reflectit amb reportatges
que es publicaran a la revista
dominical Lectura de SEGRE
i al DiS, el suplement cultural
mensual del diari.

❘ lleida ❘ El president d’Asaja,
Pere Roqué, va denunciar
ahir que senglars han danyat aquest cap de setmana
presseguers a la partida de
Butsènit a l’Horta de Lleida.
“Des de l’inici de la pandèmia no s’ha fet cap batuda i
aquests animals estan fent
malbé cultius a les partides
de Grenyana i de la Plana,
les que són més a prop del
riu”, va explicar. Roqué va
dir que l’assegurança cobreix
els danys, “però el pagès ha

d’arrancar els arbres afectats,
així que perd tota la producció i això l’assegurança no ho
cobreix”. Així, el president
d’Asaja va reclamar fer batudes i es va mostrar partidari
de la postura de la Federació
Catalana de Caça, contrària
que la Generalitat augmenti les sancions. Abans eren
d’entre 1,5 i 300 € i el Govern
preveu apujar-les a entre 60
i 120.000 €. Com a protesta,
la Federació va avisar que no
ajudaran els pagesos a prevenir danys per animals.

micologia nova temporada

Voltors sobrevolen Soses ■ Desenes de voltors van sobrevolar
la jornada d’ahir una granja a Soses, on també menjaven.
Molts descansaven a la teulada de la granja.

Cistells i caixes amb ceps que es van plegar dissabte passat al Pirineu de Lleida.

Les pluges avancen la
temporada dels bolets
x. santesmasses

❘ Lleida ❘ Un hivern humit i les
intenses pluges registrades
durant el mes de maig passat,
juntament amb una meteorologia molt suau, han provocat
que s’avanci la temporada de
bolets. Així, a les cotes altes
del Pirineu de Lleida es pronostica una bona collita de
ceps. De fet, uns veïns de les
comarques del pla de Lleida
van plegar-ne més de vint quilos dissabte passat.
En les properes setmanes
no es descarta que apareguin
també els primers rovellons a
les cotes altes. Si bé és habitual

en aquesta època de l’any que
apareguin els primers bolets,
no ho és tant que sorgeixin en
grans quantitats com apunten
les primeres collites. Això sí,
per trobar-los cal traslladar-se
a més de 1.500 metres d’altitud. Concretament, a zones
com el Pallars, l’Alt Urgell, la
Cerdanya i el Ripollès.
Precisament, la falta de pluja
i la calor de l’estiu passat van
fer que la collita del 2019 fos
dolenta, amb una mitjana de
trenta quilos per hectàrea,
una quantitat que representa
la meitat d’un any normal pel
que fa a la producció de bolets.

La senyora

Maria Llaberia Vidal
Vídua de Josep Molins Gravalós
Ha mort cristianament el dia 14 de juny del 2020 als 95 anys
(A.C.S.)
Els seus fills, Francisco i Maria Carme; filla política, Fuensanta; néta, Cristina;
germana, Josefina; nebots i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració
per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc avui
dilluns dia 15, a les 10.00 h del matí, al santuari de Santa Teresina.
DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada s/n. Sala 5.
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