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sanitat

Simón diu que els brots de Lleida i Osca
són els més importants de tot Espanya

Illa no descarta confinaments selectius en blocs d’habitatges, empreses o edificis || Salut detecta 87
casos al Segrià en brots en una residència, tres firmes hortofructícoles i una d’agroalimentària
a.s.

agències / redacció

❘ lleida ❘ Els brots de coronavirus
de les comarques de la Franja i
de Lleida són els dos que més
preocupen el ministeri de Sanitat. Així ho va assegurar ahir
el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències
Sanitàries (CCAES), Fernando
Simón. Respecte al brot d’Osca, va apuntar que “sembla que
evoluciona bé” i només el 10
per cent dels afectats presenta
símptomes i està en aïllament,
mentre que la major part de la
resta no tenen simptomatologia
i són infeccions ja resoltes. Simón va afirmar que això significa que “estan controlats” i, si
hi va haver transmissió comunitària, ha estat “molt limitada”.
Aquest brot té “moltes similituds” amb el de Lleida i també

control complicat

Vergés assegura que hi
ha un component “social”
que fa difícil el control
d’alguns brots a Lleida
relacionat amb temporers, i fins
i tot per proximitat geogràfica
existeixen “dubtes” de si poden
estar relacionats. En tots dos casos es tracta de temporers que
“desgraciadament estan vivint
en unes condicions molt dolentes”, però va descartar que el
vincle amb la infecció sigui la
feina que desenvolupen. Així
mateix, el ministre de Sanitat,
Salvador Illa, no va descartar
confinaments selectius en blocs
d’habitatges, empreses o qualsevol altre edifici.
Per la seua part, la consellera
de Salut, Alba Vergés, va explicar que hi ha un component
de “problemàtica social” que
fa “un punt més difícil” el control d’alguns brots a Lleida. Va
afegir que estan “molt relacio-

El pavelló de Saidí que s’ha habilitat per acollir temporers contagiats i que encara no ha obert.

les frases

«Hi ha dubtes
sobre la relació
del brot de Lleida
amb el d’Osca»

«Costa mantenir la
quarantena quan de
la teua feina depèn
la teua vida»

fernando simón

alba vergés

director del ccaes

consellera de salut

nats” amb el que passa a Aragó
i va insistir que “costa” identificar contactes i que les persones mantinguin les quarantenes
“quan de la seua feina diària
depèn la seua vida”. Va explicar
que es treballa amb la Paeria
de Lleida i altres ajuntaments i
el departament de Treball i va
adesma

Visita ahir a la residència Sant Antoni de Pàdua de Lleida ciutat.

assegurar que l’esforç és “màxim”. Vergés va assegurar que
no estan “gaire” preocupats a
nivell sanitari perquè majoritàriament els afectats són joves i
amb símptomes lleus. La consellera va explicar que també hi
ha alguns brots en residències,
però controlats. En tot cas, va

reconèixer que la incidència de
casos per cada 100.000 habitants és “molt superior” a Lleida. Per aquesta raó, va insistir
que hi treballen però no amb la
idea de tornar a un confinament
sinó de “gestionar” els brots.
D’altra banda, dels 92 casos
positius que es van detectar el
26 de juny a Lleida, un total de
87 corresponen al Segrià, segons van informar fonts de Salut, que van afegir que són de
cadenes iniciades detectades en
una residència, tres empreses
hortofructícoles i una d’agroalimentària. Salut no va detallar
quins són, però ha recomanat
a firmes del sector fer proves
d’anticossos als empleats i, en
cas que surtin negatives, realitzar la PCR.

Les 4 comarques de
la Franja seguiran
en fase 2 al sumar
330 infectats
n El departament de Sanitat del Govern d’Aragó manté la fase 2 de la
desescalada a les quatre
comarques afectades per
brots de coronavirus: la
Llitera, Cinca Mitjà, Baix
Cinca, i Baix Aragó-Casp,
que ja sumen al voltant
de 330 contagis confirmat s. La major ia dels
brots d’aquestes quatre
comarques han sorgit entre treballadors temporers
encarregats de les campanyes de recol·lecció de
fruita. Des de l’Executiu
aragonès van explicar que
hi ha bona coordinació i
entesa amb el ministeri
de Sanitat i es va acordar
continuar treballant en la
mateixa línia, mantenint
totes les mesures ja aplicades, i a meitat d’aquesta
setmana es farà un balanç
de la situació.
D’altra banda, la direcció general de Salut Pública d’Aragó va detectar
diumenge quinze nous
casos a la comunitat, dels
quals onze corresponen a
la província d’Osca i quatre, a la de Saragossa. A
més a més, es van registrar sis ingressos a planta i s’han donat catorze
altes epidemiològiques.
Aquests nous casos s’estan
estudiant per establir-ne
el vincle amb els ja coneguts i, de moment, sis corresponen a les comarques
del Baix Cinca, Cinca Mitjà i la Llitera, i dos, a la del
Baix Aragó-Casp.

Residències apliquen el nou protocol de
sortides i només 4 tenen vetades visites
❘ lleida ❘ Residències de Lleida
van començar ahir a implantar
el protocol per a la fase de represa que va aprovar diumenge
el Procicat i que permet la sortida d’usuaris amb els familiars
o passar les vacances amb els
seus, sempre extremant les precaucions. Si la sortida és de més
de tres setmanes, els residents
hauran d’estar en quarantena al
tornar (vegeu SEGRE d’ahir). El
pla també proposa que residents

i treballadors siguin objecte de
control diari per a la detecció
precoç de casos. No obstant,
centres com el d’Adesma de
Sant Antoni de Pàdua a Lleida
continua aplicant les mesures
de fase 3, a l’espera “de noves
comunicacions de la Generalitat”, segons la directora, Rosa
Horta. Respecte a les visites de
familiars, totes les residències
del Pirineu poden rebre-les, ja
que estan catalogades com a

verdes (sense casos i sectoritzades). Entre aquestes es troba
el Centre Geriàtric del Pirineu
de la Pobla, on hi va haver tretze morts. Al pla, quatre centres
tenen les visites vetades al ser
rojos (amb casos i amb una situació no controlada), segons
la conselleria de Salut. Sí que
poden fer-ho 69 geriàtrics, els
63 verds i 6 taronges (amb casos
de Covid-19, sectoritzades i amb
el brot controlat).
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Endesa obre una
nova oficina
d’atenció al
client a Tremp
❘ tremp ❘ Endesa ha obert un
nou punt de servei a Tremp
per atendre clients i veïns del
Pallars Jussà. S’afegeix a uns
altres tres a Granollers, Olot
i Terrassa. Aquestes oficines
substitueixen a altres instal·
lacions anteriors i sumen un
total de 61 centres d’atenció
presencial a Catalunya. Així
ho va anunciar ahir la companyia elèctrica, que va recordar que les oficines van
tancar amb la declaració de
l’estat d’alarma i van destacar que la reobertura, així
com l’estrena de nous centres, es fa perquè “ara poden
generar-se més consultes de
les habituals” arran de la crisi del coronavirus.

Segre
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lleure piscines

El Baix Segre obre les piscines i les
Borges i Belianes voten fer-ho ja
Mollerussa, Juneda o la Seu també comencen la temporada de bany
amado forrolla

Les piscines d’Aitona, al Baix Segre, també van obrir ahir.

a.m.

Un grup de nens a l’entrar ahir a les piscines de Mollerussa.
redacció

❘ lleida ❘ Ajuntaments del Baix
Segre han començat a obrir les
piscines municipals: Aitona ho
va fer ahir i Seròs i la Granja
d’Escarp ho faran demà. Alcarràs descarta obrir-les almenys
en les pròximes dos setmanes.
En tots els casos és preceptiu
mantenir la distància de seguretat, i Aitona i la Granja controlaran la temperatura a l’entrar.
Entre altres mesures, Seròs i
la Granja només deixen entrar
amb tiquet abonament. En una
zona limítrofa, la tornada del
Baix Cinca a la fase 2 de desescalada ha portat a ajornar
l’obertura de les piscines almenys quinze dies i no obriran
Ballobar, Osso, Saidí, Chalamera i Torrent de Cinca. Per la seua banda, les Borges i Belianes

també tindran temporada de
bany després que els veïns decidissin que s’obrin les piscines
en sengles consultes populars.
Les Borges ho farà divendres.
A la capital de les Garrigues hi
va haver un 50,2% a favor i a
Belianes, més d’un 70 per cent.
També van obrir ahir les piscines de Juneda i la Seu, que
va aplicar mesures de seguretat
contra el Covid-19.
Mollerussa va rebre els primers banyistes de la temporada amb cita prèvia i una estada
màxima de dos hores i mitja
al dia per usuari. També s’han
establert franges horàries. El
PP de Mollerussa va reclamar
a l’equip de govern un preu raonable dels abonaments. A Tàrrega, l’ajuntament eliminarà les
franges horàries demà.

infraestructures aeroports

El Govern diu que Alguaire
pot captar activitat del
comerç electrònic
❘ lleida ❘ El director d’Aeroports
de Catalunya, Jordi Candela,
va explicar ahir que l’aeroport
d’Alguaire pot “aspirar” per
la seua ubicació a captar certa
activitat derivada del comerç
electrònic.
Al ser preguntat per si pot
imitar el camí de l’Aeroport de
Terol, centrat en el manteniment, Candela va assenyalar
que el de Lleida també aposta
per aquesta via i que l’any que
ve comptarà amb una escola de
formació de tècnics de manteniment d’aeronaus.
En aquest sentit, Candela va
assenyalar que “la proximitat
amb l’autovia A-2 i els canvis
en els hàbits de consum fan
pensar que poden sorgir grans
oportunitats”. S’ha de recordar
que la Generalitat aposta per

l’aeroport de Lleida com a plataforma industrial i de formació
aeronàutica.
Fa una setmana, el Govern va
anunciar una inversió de gairebé 600.000 per ampliar la plataforma d’estacionament d’avions.

oportunitats

“La proximitat amb l’A-2
i els canvis en el consum
fan pensar en grans
oportunitats”
Es preveu actuar en 40.000 metres quadrats per a ús industrial, amb l’objectiu d’oferir més
superfície a les empreses que
vulguin aparcar aeronaus per a
manteniment o altres activitats.
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successos maltractament animal

Denuncia la mort del seu gos a
trets a Almenar perquè bordava

Va tenir lloc divendres i l’animal presentava almenys un tret amb una escopeta de
perdigons al cap || Els Mossos han identificat veïns del denunciant
l. garcía

❘ almenar ❘ Els Mossos d’Esquadra
han iniciat una investigació després de rebre la denúncia d’uns
veïns d’Almenar que van assegurar que havien matat el seu
gos a trets amb una escopeta
de perdigons mentre era al pati
de casa seua.
Segons fonts properes, els fets
van tenir lloc divendres passat,
quan els propietaris van anar a
la casa i es van trobar l’animal
mort a terra, amb almenys un
tret al cap. Després de fer la necròpsia al gos, els propietaris
van anar als Mossos d’Esquadra
per interposar una denúncia. Els
agents van acudir al lloc i van
parlar amb diferents veïns i en
van identificar dos, que viuen
a la casa contigua a l’habitatge
dels denunciants.

tribunals

Condemnat a presó
per un intent de
furt amb violència
❘ lleida ❘ Un jove va acceptar
ahir una condemna d’un any
de presó per un robatori amb
violència en grau de temptativa amb l’agreujant de reincidència. El judici de conformitat es va celebrar al jutjat
penal 3 de Lleida. La jutge el
va condemnar també a tres
mesos de treballs en benefici
de la comunitat i al pagament
d’una indemnització.

Caçat un conductor
a 189 km/h per la
C-14 a Verdú

El gos, Rey, de 14 anys, i a la dreta, com el van trobar amb diversos trets divendres passat.

Lleida va arxivar la denúncia
del propietari de dos gossos que
suposadament van ser abatuts
a trets per un home al municipi
de Sarroca de Bellera. Segons
el tribunal, tal com al·legava
el denunciat, aquest va actuar “per por” als gossos, que
anaven solts. El denunciant va
assenyalar que havia sorprès
l’acusat intentant-se emportar

incivisme investigació

els cadàvers dels gossos al seu
vehicle una vegada havien estat
tirotejats.
L’advocada Estela Torres assenyala que molts casos de maltractament animal es queden
sense denunciar per por o temor
de represàlies i també alerta que
els casos, així com els abandonaments, no han cessat durant
l’estat d’alarma pel Covid.

emergències
Asociación Unión de Brigadas

L’acte vandàlic es va difondre ahir per les xarxes socials.

Vandalisme contra el monument
de Lluís Companys al Tarròs
❘ tornabous ❘ Uns desconeguts
van orinar i van tapar amb una
bandera d’Espanya la placa
commemorativa que hi ha al
monument a Lluís Companys
al Tarròs (Tornabous), el poble
natal de l’expresident de la Generalitat afusellat. L’acte va ser
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trànsit

Amenaces
Els afectats lamenten que és
“difícil demostrar qui ha estat”
però assenyalen que havien rebut amenaces durant molt temps
pels lladrucs del gos, de nom
Rey, que tenia catorze anys.
Les indagacions policials continuaran per una denúncia per
maltractament animal. “Era un
gos molt vell, no hi ha dret que
hagi acabat així. Que molestessin els lladrucs no és excusa per
matar a trets un animal”, van
assenyalar.
Fa uns mesos, l’Audiència de

comarques

gravat i el va difondre l’Asociación Unión de Brigadas. Els
Mossos ho investiguen. D’altra
banda, l’ajuntament de Tremp
va condemnar ahir un acte similar. Uns desconeguts van col·
locar un vinil amb la rojigualda
a la porta del consistori.

Dos ferits greus
en un incendi
en un pis
d’Andorra
❘ Andorra la vella ❘ Una dona
i un home de quaranta i setanta anys, respectivament,
van resultar ferits de caràcter
greu ahir al registrar-se un
incendi en un pis d’Andorra
la Vella.
La dona es va fer cremades
i va ser evacuada a l’hospital
Vall d’Hebron de Barcelona
mentre que l’home, intoxicat per inhalació de fum, va
ser traslladat a l’hospital de
Meritxell. L’incendi es va declarar passada la mitjanit al
carrer Pompeu Fabra de la
capital del Principat. Vuit veïns que resideixen a l’edifici
van ser desallotjats preventivament. El foc s’hauria iniciat en una de les habitacions
de l’habitatge i en l’extinció
van treballar tres dotacions
dels Bombers.

❘ verdú ❘ Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment
aquest diumenge per un delicte contra la seguretat en
el trànsit un conductor que
circulava a 189 quilòmetres
per hora per la carretera C-14
a Verdú. Es tracta d’un tram
on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres
per hora. El conductor és
d’Andorra i va ser caçat durant un control.
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atletisme ultradistàncies

“Volia fer una cosa especial”
Eugeni Roselló no va faltar ahir a la feina , l’endemà de completar 215 km en
57 hores || Demana ajuda per reunir els 3.000 euros per al repte solidari
j. antoni romero

j.c. monge

❘ lleida ❘ “Ha estat molt bèstia,
molt dur, he trobat molts trams
de neu”, explicava ahir l’atleta de la Pobla de Segur Eugeni Roselló, que diumenge va
completar una ruta inèdita de
215 quilòmetres, que ha denominat Carros del Cel, ja que
uneix “dos de les rutes més dures d’alta muntanya”, com són
la Ports del Cel i la Carros de
Foc. Són 14.200 metres de desnivell positiu i 28.000 de desnivell acumulat.
Eugeni explica el motiu que el
va portar a plantejar-se aquest
repte. “Amb el tema del coronavirus, volia fer una cosa solidària i bonica alhora”, explica.

“Jo competeixo en molts països
al llarg de l’any però a la Pobla
encara no m’havien vist. Així
que vaig buscar una cosa que no
s’hagués fet mai, que fos emotiva i especial.” L’objectiu també
era reunir 3.000 euros per comprar una central de monitoratge del pacient per a l’Hospital
Comarcal del Pallars. “Vaig
parlar amb ells a veure què els
feia falta i em van comentar que

❘ orlando ❘ La Lliga Professional de Futbol (MLS) dels
Estats Units va confirmar
que 24 persones van donar
positiu al coronavirus abans
que comencessin a viatjar a
la bombolla d’Orlando, on
es jugarà un torneig de preparació abans de reprendre
la temporada regular. Dos
persones més dels equips que
ja són a la ciutat també han
donat positiu. 668 jugadors
s’han sotmès a un test.

L’RFEF no té
constància d’una
anul·lació electoral

Eugeni Roselló s’abraça amb la seua mare, Pilar Solé, diumenge a l’arribar a la Pobla de Segur.

els aniria bé aquesta màquina.
Jo vaig voler donar un euro per
cada quilòmetre, així que vaig
aportar els primers 215. Animo la gent a ajudar-nos a tancar
l’objectiu, em faria molta il·lusió després de l’esforç”, afegeix.
Fins ahir, 79 donants ja havien
aportat 2.200 euros.
Malgrat l’esforç de 57 hores
des de divendres a la nit, ahir
va ser un dia normal de feina

per a l’Eugeni. “Tinc un supermercat que des de fa trenta anys
és de la família i que ara porto
jo. Estic cansat, però he anat
a treballar. L’únic que en lloc
d’anar-hi a les sis del matí hi he
anat a les 8.30”. Del recorregut
explica que “el més dur van ser
trams que no havia pogut entrenar i en els quals hi havia molta
neu. La idea era fer-ho al juliol,
però és època de vacances al

supermercat i també una època de molta feina”. Es confessa
sorprès per la repercussió que
ha tingut. “No ho esperava, al
final, quan vaig obrir el telèfon,
estava desbordat de missatges
de suport. Ha estat increïble.”
El seu pròxim repte sera a
l’octubre, quan afrontarà la
Diagonale Des Fous, a l’illa
de la Reunió, de només 170
quilòmetres.

ciclisme activitats

futbol

Cinc mil
quilòmetres
per recollir
aliments

Portugal
descarta que
hi hagi públic a
la Champions

Acte solidari amb el
Banc d’Aliments
redacció

❘ lleida ❘ El barceloní Bernat
López iniciarà el 16 de juliol un
repte de caràcter solidari que,
sota el lema “Uno más uno”,
pretén recórrer 5.000 quilòmetres per tot l’Estat espanyol
i, com explica, “convertir cada
quilòmetre en un quilo d’aliments”. L’aventura finalitzarà
a començaments d’octubre i
Lleida serà una de les primeres
parades.
“És una iniciativa individual,
que he dissenyat i creat jo, encara que amb el suport del Banc
d’Aliments i de les delegacions
de la Federació de Ciclisme. En
cadascuna de les ciutats on pa-

EUA admet 24
positius més a la
Lliga Professional

futbol

hospital del pallars

Amb els diners comprarà
una central de monitoratge
del pacient per a
l’Hospital del Pallars

futbol

Bernat López, amb la bicicleta i el vehicle de suport.

rem farem aportacions al banc
local”, explica.
A la carretera compta amb
el suport del seu pare, Antonio López, que conduirà el
vehicle d’assistència i que també serà casa seua mentre duri
l’aventura.
“Tinc dos col·lectius que em
donen suport, el CF Alella i

l’empresa La Rústica Camper,
especialitzada a transformar
furgonetes en autocaravanes.
Els dos faran aportació d’aliments i la gent també podrà
fer-ho allà per on passem”.
El dia 16 de juliol sortirà de
Barcelona fins a Igualada i, l’endemà, 17 de juliol, arribarà al
Banc d’Aliments de Lleida.

❘ lisboa ❘ El secretari d’Estat
de Salut de Portugal, António Sales, va deixar clar ahir
que, tal com està ara la situació del Covid-19 a Lisboa, no
hi haurà públic a la Lliga de
Campions. “No puc predir el
futur, en aquesta fase, òbviament que no”, va contestar
davant de la possibilitat que
hi hagi públic a la Fase Final
de la Lliga de Campions, que
se celebrarà a Lisboa del 12
al 23 d’agost.
En relació amb l’organització d’aquest esdeveniment,
Sales va vaticinar que “serà
un èxit, en el qual la salut i
la seguretat de tothom són
el més important”. Nega
d’aquesta manera les especulacions sobre la possibilitat
que hi hagués públic durant
el torneig.

❘ las rozas ❘ La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha
afirmat “no tenir constància”
de l’anul·lació de les eleccions
a la presidència d’aquest organisme, previstes per al 17
d’agost o el 17 de setembre,
pel Tribunal Administratiu
de l’Esport (TAD) a causa
d’un suposat defecte de forma, segons apunta en un comunicat. Marca va anunciar
l’anul·lació.

futbol sala

Movistar Inter i
Valdepeñas es
juguen avui la Lliga
❘ màlaga ❘ El Movistar Inter i
el Viña Albali Valdepeñas
es jugaran avui al Fernando Martín Carpena de Màlaga (15.30 hores) el títol de
campió de la Primera divisió
del futbol sala, un partit amb
gust de revenja i que enfronta l’equip més premiat contra
la revelació de l’any. El Movistar Inter és el favorit per
prendre el relleu del Barça
com a campió.

futbol

La Bundesliga
podrà fitxar fins
al 5 d’octubre
❘ berlín ❘ La Bundesliga ha ampliat el període de fitxatges
per a la temporada vinent,
de comú acord amb la FIFA,
fins al 5 d’octubre a causa de
la pandèmia de coronavirus.
El període de fitxatges estarà
dividit en dos.
La primera part serà d’un
sol dia, l’1 de juliol. La segona part començarà el 15
de juliol i durarà fins al 5
d’octubre.
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ajuntament de balaguer

Lleure. Comença la temporada de
casals a Balaguer i la Seu d’Urgell.
Espectacles. La Fase Cultura de Lleida, amb
unes 70 activitats d’estiu.

memòria històrica guerra civil

Més de 200 fosses comunes a Lleida

En els últims anys la Generalitat n’ha exhumat una dotzena amb nombroses restes, la més gran
al Soleràs || Justícia explica avui les excavacions a diversos emplaçaments al Cogul
l. g.

❘ lleida ❘ La Generalitat té censades més de 200 fosses comunes
a les comarques lleidatanes, la
majoria de les quals sense una
confirmació més enllà del que
han pogut salvaguardar els
testimonis de veïns. Segons el
mapa actualitzat pel Memorial
Democràtic, del departament de
Justícia, el llistat inclou un total
de 215 fosses comunes de persones mortes durant la Guerra
Civil, la majoria soldats republicans que van perdre la vida
a les diferents batalles que es
van produir a la província, però
també civils ajusticiats durant la
contesa, o a l’acabar, així com
aquelles que van morir durant
els bombardejos. Segons aquest
registre, només hi ha confirmades 91 fosses, la majoria al Se-
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170
Les restes han estat recuperades
de les fosses exhumades a Lleida.

fosses

traslladades

exhumades

persones

Són les que estan incloses al mapa
de fosses de la Generalitat.

Al Valle de los Caídos, segons el
mapa del ministeri de Justícia.

Fosses excavades pel Govern a la
província de Lleida des del 2017.
segre

les claus

Pla de fosses
z Des del 2017, la Generalitat ha
exhumat una dotzena de fosses
a les comarques lleidatanes, on
s’han recuperat les restes de
170 persones. La més important ha estat al Soleràs, amb
146 víctimes.

milers de víctimes

Tombes dignes

A les més de 200 fosses
localitzades a la província
de Lleida hi ha restes
de soldats i civils

Valle de los Caídos

grià, la Noguera, el Pallars Jussà
i el Sobirà, i al Solsonès.
D’altra banda, 124 més són
probables gràcies a investigacions i testimonis. Amb la posada
en marxa del pla de fosses l’any
2017, la Generalitat ja ha exhumat una dotzena de fosses comunes amb desapareguts de la
contesa a les comarques lleidatanes i s’han recuperat les restes
d’un total de 170 persones. La
més gran és la del Soleràs, amb

z Les persones que no poden
ser identificades reben sepultura al cementiri del municipi
on van ser exhumades.
z Segons el ministeri, vuit fosses
de la província van ser traslladades al Valle de los Caídos, amb
més de 1.400 restes.
Restes de cadàvers de soldats en rases al cementiri vell del Soleràs, a les Garrigues.

146 individus recuperats, dels
quals se n’ha pogut identificar
sis, que ja han rebut una sepultura digna.
Per poder fer aquesta identificació, és necessari que els
familiars donin el seu ADN al

x, santesmasses

Programa d’Identificació Genètica de la Generalitat, que
creua aquestes mostres amb
les restes trobades a les fosses
exhumades.
Al tancament de l’any passat,
més de 140 lleidatans havien do-

nat l’ADN per poder buscar familiars desapareguts. Està previst que la consellera de Justícia,
Ester Capella, informi avui de
les noves excavacions dutes a
terme en diverses fosses localitzades al Cogul.

Cens de desapareguts
z Més de 300 lleidatans formen
part del Cens de Persones Desaparegudes durant la Guerra
Civil i el Franquisme de la Generalitat. D’aquestes persones inscrites, 140 familiars han aportat
el seu ADN al Programa d’Identificació Genètica.

tradicions activitats

Guissona manté les activitats prèvies a
la festa romana, cancel·lada pel Covid
x. santesmasses

Nardus s’ocupa cada any d’inaugurar les celebracions.

❘ guissona ❘ L’aju nt a ment de
Guissona, que ja va anunciar
el mes de maig passat que suspenia pel Covid la festa romana
(Mercat Romà i Bacanal), que
havia de celebrar-se els dies 18
i 19 de juliol, mantindrà les activitats culturals de la setmana
prèvia a la festa, que es coneixen amb el nom de Capvespres
a la Romana. Els actes encara
estan per determinar si bé es
mantenen les dates entre el 13

i el 18 de juliol. Com a novetat,
aquest any s’obrirà com a punt
d’activitats el pàrquing del parc
arqueològic, que ja va veure el
seu primer concert dissabte passat a càrrec d’Inversen Band.
Aquest punt se sumarà als ja
tradicionals a la plaça Major i
a la plaça de l’Ajuntament. Les
activitats dels Capvespres a la
Romana solen estar dedicades
cada dia a una de les arts clàssiques com són el teatre, la dansa,
la música i el cine. L’última jor-

nada acostuma a estar dedicada
a la gastronomia.
En un comunicat, el consistori va confirmar ahir que suspenia la festa romana a causa
de la pandèmia pel Covid-19
i va assenyalar que lamentava
prendre aquesta decisió excepcional però que prioritzen la
salut i benestar dels ciutadans.
Ara, l’ajuntament i el Museu de
Guissona estan preparant les
activitats que proposaran per
als Capvespres.
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Katy Perry confessa que va pensar en el
suïcidi per la ruptura amb Orlando Bloom
La cantant Katy Perry, que espera el seu primer fill, ha
revelat que va considerar suïcidar-se després de separar-se
el 2017 del seu promès, Orlando Bloom, i del baix èxit de
l’àlbum que aleshores havia publicat.
voliaina

La fotògrafa Jimena Coronado i Joaquín Sabina es van conèixer fa més de vint anys.

Joaquín Sabina es casa a Madrid
i Grande-Marlaska oficia l’enllaç
Prop de 200 persones celebren el Dia de
l’Orgull LGTBI+ amb un vermut al Pallars
Al voltant de 200 persones van participar ahir en la primera celebració del Dia de l’Orgull LGTBI+ al Pallars,
impulsat pel nou col·lectiu Voliaina. L’acte va incloure un
vermut espectacle a l’ajuntament de la Pobla.

El cantant Joaquín Sabina es va
casar ahir al matí amb la seua
companya sentimental des de
fa anys, Jimena Coronado, en
una cerimònia íntima celebrada al Registre Civil de Madrid.
El casament, al qual va assistir el seu company i col·lega de
professió Joan Manuel Serrat,
va ser oficiat per l’actual ministre d’Interior, el magistrat Fernando Grande-Marlaska, a qui
l’uneix també una gran amistat.
Peruana i fotògrafa de professió,

Coronado va conèixer Sabina
fa més de vint anys quan ella el
va entrevistar i, des d’aleshores,
s’ha convertit en la seua companya inseparable en els bons
i mals moments, com quan el
cantant va tenir recentment una
forta caiguda durant un concert
al Wizink Center de Madrid. Va
ser el passat 12 de febrer, quan
el cantant natural d’Úbeda es va
precipitar al buit davant de l’escenari, fet que li va provocar un
“traumatisme d’espatlla esquercreu roja lleida

ra, toràcica i cranioencefàlica” i
un “petit coàgul” del qual va ser
intervingut i que el va mantenir
uns dies a l’UCI.
Aquest és el segon matrimoni
del músic, que l’any 1977 es va
casar amb Lucía Inés Correa, de
la qual es va divorciar el 1985.
Seguidament, va mantenir una
llarga relació amb Isabel Oliart
que es va estendre fins a l’any
1998, fruit de la qual van nàixer
les seues dos filles, Carmela i
Rocío.

Creu Roja recapta 1.500
quilos d’aliments per a
famílies vulnerables
Creu Roja de Lleida va recaptar la
setmana passada uns 1.500 quilos d’aliments amb la campanya
Quilos de Solidaritat Carrefour,
en la qual van participar vint-i-cinc
voluntaris de l’entitat. Les tretze
assemblees locals de Creu Roja de
la demarcació repartiran aquests
aliments entre les famílies que
s’han vist afectades directament
per la crisi sanitària.

Carmen Lomana reclama al televisiu Kiko
Matamoros un deute de 50.000 euros
L’empresària Carmen Lomana va reclamar a través de les
xarxes socials 50.000 euros al televisiu Kiko Matamoros.
Aquest deute sorgeix de la sanció a què va ser condemnat
després que Lomana el denunciés el 2011 per injúries.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Una proposta inusual serà temptadora.
No descarteu un suggeriment abans de
donar-li una oportunitat. Comenceu amb poc i
deixeu que els plans es desenvolupin.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Una conversa que tindreu amb algú
amb qui treballàveu anteriorment us
donarà una perspectiva interessant. Expliqueu
tot allò que sentiu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Parleu menys per evitar una disputa.
Concentreu-vos a aconseguir el que us
vau proposar fer i a causar bona impressió. Un
estímul personal serà encoratjador.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Gaudiu d’alguna cosa que us encanta
fer. Un canvi a casa us facilitarà la vida i
us animarà a passar més temps fent les coses que
més us atrauen.

TAURE 20-IV / 20-V.
Feu els canvis que més us convinguin i
continueu avançant, independentment
del que els altres decideixin fer. Depèn de vosaltres controlar el que passa.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mantingueu-vos centrats i tranquils. No
deixeu que us molesti el que els altres
fan o diuen. Seguiu el vostre camí i estareu contents amb els resultats que obtindreu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Dirigiu-vos cap al futur amb la confiança
que esteu a punt per aconseguir el vostre objectiu. No us descuideu cap tema i deixeu
clar que sabeu exactament el que voleu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Pot haver-hi interferència emocional al
tractar amb amics, parents o veïns. Mantingueu la calma i concentreu-vos en el que podeu fer per millorar l’entorn.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Abaixeu el cap, enfoqueu-vos en el que
voleu aconseguir i continueu avançant
fins a arribar al destí. La disciplina i la feina ben
feta us ajudaran a obtenir reconeixement.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Com abans pugueu posar les coses en
perspectiva, millor. No permeteu que
les emocions personals interfereixin en la presa
d’una decisió correcta professionalment.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Us anirà bé si treballeu des de casa. El
fet d’aconseguir alguna cosa us donarà
raons per celebrar-ho amb algú especial. El guany
personal sembla prometedor.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Canalitzeu l’energia en un projecte creatiu que us activi mentalment i emocionalment. Us ajudarà a oblidar les persones i
situacions que us molesten.

