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Més de mig centenar de municipis de les comarques de Lleida no han registrat casos de coronavirus des de
l’inici de la crisi sanitària. Són totes poblacions per sota dels mil habitants. Malgrat no tenir contagis, algunes
s’han trobat que la Generalitat els ha aplicat restriccions pròpies de les localitats que registren rebrots.
coronavirus

municipis

Més de 50 municipis de Lleida, lliures
de Covid des de l’inici de la pandèmia
La Generalitat aplica en algun mesures pròpies de localitats amb rebrots
m. codinas / E. farnell / r.r.

❘ lleida ❘ Més de mig centenar de
municipis de Lleida estan lliures de coronavirus des de l’inici
de la crisi sanitària. Són un de
cada quatre dels 231 que conformen la província de Lleida,
encara que el seu nombre és menor que fa tres mesos: a finals
d’abril eren més de 75 els que
no havien registrat cap contagi
de Covid-19.
Les localitats que fins ara no
tenen casos confirmats responen a un perfil comú: tenen pocs
habitants, per sota del miler de
veïns censats. La distribució territorial, en canvi, és molt desigual. La meitat estan al Pirineu
i la resta, al pla.
Així ho apunten tant les dades de la Generalitat, que recullen només els municipis de
més de dos-cents habitants, com
fonts municipals a les localitats
que no assoleixen aquest llindar de població. La Noguera, les
Garrigues i l’Alt Urgell són les
comarques amb més municipis
sense Covid-19. Només entre
aquestes sumen una trentena.
La resta es distribueix entre els
Pallars, amb nou entre el Jussà i
el Sobirà; la Segarra, amb cinc;
el Solsonès amb almenys quatre,
i la Cerdanya amb només un,
Riu de Cerdanya. També l’Urgell en té només un, els Omells
de na Gaia.
A la Val d’Aran, Arres, Canejan i Bausen són els únics
que no han registrat contagis
de coronavirus.
En canvi, el Segrià, el Pla i
l’Alta Ribagorça n’han tingut,
en una mesura o una altra, en
tots els seus municipis.
Malgrat no tenir contagis
coneguts, la Generalitat ha
aplicat en alguna d’aquestes
localitats mesures pròpies dels
municipis que han patit rebrots.
És el cas de Bellmunt d’Urgell,
lliure de Covid des de l’inici de
la pandèmia i a què s’apliquen
les mateixes restriccions que a
Balaguer al pertànyer els dos a
la mateixa Àrea Bàsica de Salut
(ABS). Això suposa mantenir
el 50% de l’aforament en bars
i restaurants i limitar la venda
a visites amb cita prèvia, coses
que en realitat no les afecten ja
que no tenen comerços ni establiments d’hostaleria. Mantenen les piscines obertes i segueixen les mesures de prevenció i
seguretat.
Altres municipis de la comarca sense casos de Covid-19, com
Foradada i Alòs de Balaguer,

van ser inclosos per error en les
restriccions per coronavirus de
la Noguera. Edils d’aquestes localitats van indicar que els han
comunicat que “ho arreglaran
ben aviat perquè ni tenim contagis ni n’hem tingut”. Tampoc no

poca població

Els municipis sense Covid
són localitats amb pocs
habitants, la majoria a les
comarques de muntanya

han registrat casos Oliola, Vilanova de l’Aguda, Cabanabona
i Tiurana. Diferent és el cas de
la Granja d’Escarp. Aquest municipi del Segrià ha tingut tres
casos des de l’inici de la pandèmia, però l’últim va rebre l’alta
ahir mateix.
Sense un sol contagi actiu,
continua subjecte a les mesures
de confinament que la Generalitat aplica a la ciutat de Lleida
i a uns altres cinc municipis del
Baix Segre, les més restrictives
de Catalunya. Això ha provocat queixes de l’ajuntament al

llarg dels últims dies (vegeu el
desglossament).
A l’Alt Urgell, Fígols i Alinyà,
Valls d’Aguilar, Alàs i Cerc, Peramola, Estamariu, la Vansa i
Fórnols, Josa i Tuixent, Pont de
Bar, Cava i Arsèguel són localitats sense casos registrats de
coronavirus, segons fonts municipals i de la Generalitat. Tampoc no els han patit en municipis
de les Garrigues com Bovera,
el Soleràs, Granyena, Fulleda,
Bovera, Tarrés, els Torms, El
Vilosell, la Pobla de Cérvoles i
Castelldans.

la granja d’escarp
itmar fabregat

Salut creu que el
Segrià tendeix a
l’“estabilització
epidemiològica”
n El nou secretari de Salut Pública, Josep Maria
Argimon, es va mostrar
prudent sobre l’evolució
del Covid-19 al Segrià
però va assegurar que
les dades apunten cap a
una situació més estable.
“Semblaria que tendim
a l’estabilització des del
punt de vista epidemiològic”, va assenyalar, i
va assegurar que cal esperar per verificar-ho.
“Si tenim estabilització a
Lleida voldrà dir que les
mesures han donat fruit.”
Va afegir que el rebrot a
la comarca ha tingut una
“traducció i impacte” en
el sistema sanitari, tant
als CAP com a l’Hospital
Arnau de Vilanova. Des
de l’inici de la pandèmia
el Segrià acumula 4.252
casos a les 13 àrees bàsiques de salut.

Torra fa
autocrítica per
no informar els
ajuntaments
Les pubilles i els hereus de la Granja, que aquest any ha cancel·lat la festa major.

Amb restriccions després de l’alta a l’únic contagiat
n L’únic encomanat de Covid-19 a la Granja d’Escarp
va rebre ahir l’alta, de forma
que aquest municipi ha quedat en una situació inusual:
sense un sol cas, però sotmès
a les mesures més estrictes de
confinament de Catalunya,
les que la Generalitat aplica
també a la ciutat de Lleida i en
uns altres cinc municipis del
Baix Segre. L’alcalde, Manel
Solé, ha reclamat en diverses
ocasions al Govern des de dimecres passat que aixequi les
restriccions al municipi (vegeu
SEGRE d’ahir).
“He tornat a escriure als

responsables de Protecció Civil per demanar-los que ens
excloguin del confinament o,
almenys, justifiquin per què
segueixen aplicant-lo”, va
explicar ahir l’alcalde. Va insistir que la Granja d’Escarp,
amb tres casos de coronavirus
des de l’inici de la pandèmia

sense festa major

Davant de la incertesa
sobre quant duraria el
confinament, s’ha
cancel·lat la festa major

al març, “té la sisena taxa de
contagi més baixa del Segrià”
però, tot i així, “ens apliquen
les restriccions més severes
del país”.
La conseqüència d’això són
bars i restaurants tancats, la
prohibició de reunions i la
cancel·lació de tota activitat
cultural, i en especial la festa
major, que el municipi havia
de celebrar aquest mateix cap
de setmana. Les pubilles i els
hereus s’han quedat aquest
any sense celebració. L’únic
avenç recent ha estat reobrir
la piscina, com també han fet
Aitona i Seròs.

n El president de la Generalitat, Quim Torra, va
afirmar ahir públicament
que el Govern ha de fer
autocrítica sobre la falta
d’informació als alcaldes
dels municipis amb rebrots de Covid-19.
“Probablement hauríem d’haver estat més coordinats amb els alcaldes
de Lleida. No tinc problema a reconèixer-ho”,
va dir, l’endemà d’admetre-ho davant dels alcaldes del Segrià i la Noguera
(vegeu SEGRE d’ahir). Va
explicar que ha donat instruccions al conseller Miquel Buch per sancionar
els incompliments de les
mesures per combatre la
pandèmia. Va afegir que
arriben notícies “positives” de Lleida malgrat
que volen ser prudent i
no aixecar expectatives.
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Restringides
les visites als
hospitals del
Pallars i la Seu
❘ tremp ❘ Tant l’Hospital Comarcal del Pallars com la
Fundació Sant Hospital de
la Seu d’Urgell han restringit
les visites a pacients a causa
del coronavirus. En el cas del
centre de Tremp, és el metge qui autoritza la visita del
familiar o acompanyant designat, procurant que sempre sigui el mateix, en aquells
casos on sigui necessari un
acompanyament del pacient,
per la qual cosa s’ha activat
novament la possibilitat de
videotrucades.
Pel que fa a l’hospital de
la capital de l’Alt Urgell, les
visites queden restringides a
un acompanyant per persona i dia, sempre procurant
que la persona sigui la mateixa, per mirar de reduir
les possibilitats de contagi
de coronavirus.

Més personal de
reforç a Aitona
❘ Aitona ❘ Aitona ha ampliat
la plantilla per fer front als
contagis en el municipi. Dos
professionals s’han afegit a
la persona que ja treballava
a mitja jornada al consultori mèdic, per recollir dades i
contactes durant les proves
PCR i recolzar el rastreig de
persones.
L’ajuntament ha destinat
dos agents cívics que recorren els carrers per informar
la població i fer complir les
mesures de confinament.
També s’ha contractat un
professional per als espais
d’aïllament.

Homenatge de la Fuliola
als morts per Covid
❘ la fuliola ❘ La Fuliola va retre
diumenge passat un homenatge “íntim i personal” als
veïns que van morir durant
el confinament. L’acte volia
ajudar a tancar el dol i es va
entregar un obsequi a les
famílies.

Sis denúncies per no
portar la mascareta
❘ Tàrrega ❘ La Policia Local
de Tàrrega ha denunciat sis
persones en els últims quinze
dies per no portar mascareta. A més, els agents han avisat una desena de persones
més per no complir aquesta
mesura.

Suport del subdelegat
als sindicats agraris
❘ lleida ❘ El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José
Crespín, va trucar ahir a sindicats agraris i els va oferir
col·laboració durant la campanya de la fruita.
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Detecten 58 contagis asimptomàtics
a la residència privada d’Alcarràs

Afloren arran de tests que la Generalitat porta a terme en geriàtrics || Salut confirma
aquest brot i n’apunta un altre en un centre de Lleida, que està repetint les proves
itmar fabregat

s. espín / r. ramírez

❘ lleida ❘ Els tests de Covid-19 en
residències geriàtriques que ha
posat en marxa la Generalitat
han fet aflorar prop de 60 contagis de coronavirus al centre
per a la tercera edat Residencial Sant Sebastià d’Alcarràs.
Aquest brot presenta la particularitat que, fins ara, cap dels
afectats hauria mostrat símptomes de la malaltia. Va ser el
mateix centre, de titularitat privada i concertada amb la Generalitat, la que va comunicar
ahir aquesta situació tant als
familiars dels residents com a
l’ajuntament d’Alcarràs.
El departament de Salut va
confirmar l’existència d’un
brot de Covid-19 en aquest
centre, mentre que la direcció
de la residència va declinar fer
declaracions.
Pel que sembla, els primers
tests que es van dur a terme a la
residència a finals de la setmana
passada van revelar l’existència
d’una quinzena d’encomanats.
Això va portar a estendre les
proves al conjunt del personal
del centre i als prop de dos-cents
residents, amb la qual cosa van
aflorar 43 casos més.
El fet que tots fossin asimptomàtics feia impossible sospitar
de l’existència d’un brot de Covid-19. Des de l’inici de la crisi
sanitària, els que s’han detectat
en residències per a la tercera
edat es van conèixer quan al-

L’exterior del centre residencial Sant Sebastià d’Alcarràs.

gun dels afectats va caure malalt o va començar a mostrar
símptomes.
El centre d’Alcarràs, que havia estat lliure de casos des de
l’inici de la pandèmia, segons
fonts pròximes, ja havia preparat una àrea per poder confinar
possibles contagiats. Salut va
apuntar que s’estan seguint els
protocols per a aquests casos.

Val a recordar que, davant de
l’aparició de rebrots de la Covid-19, la Generalitat ja havia
tancat les residències de les
comarques de Lleida a visites.
Així mateix, un estudi recent
del Vall d’Hebron apunta que
el 70% dels contagiats en geriàtrics són asimptomàtics.
D’altra banda, fonts del departament de Salut van apuntar

Allau de
reserves als
pobles de
l’entorn de Rialb

consorci segre rialb

Afavorits per un
turisme de proximitat
❘ La baronia de rialb ❘ Vint anys després de la inauguració del pantà
de Rialb els municipis del seu
entorn atreuen un nou turisme
rural sorgit durant el confinament. Es tracta de famílies que
busquen la seguretat de pobles
petits, masies aïllades i aigües
tranquil·les.
Els establiments hotelers i cases rurals de la zona Segre Rialb
estan registrant un gran volum
de peticions, majoritàriament
provinents de l’àrea metropolitana, que a banda de buscar
espais no massificats també
aposten per activitats aquàtiques i banys en aigües de mitjana muntanya.
La platja d’Ogern és l’únic
espai que estarà tancat al bany

L’embarcador de Pomanyons, a l’embassament de Rialb.

per garantir les condicions mínimes sanitàries. L’estiu amb
Covid ha convertit la zona del
Segre Rialb en una destinació
turística molt sol·licitada per
passar l’estiu atesa la seua escassa explotació turística.
Segons la presidenta del Consorci Segre Rialb, Gemma Orrit, alguns establiments han rebut durant el confinament una

“allau de trucades” per llogar
“cases aïllades amb piscina”.
Va explicar que els visitants que
estan descobrint aquest territori
valoren que no estigui gaire explotat turísticament i que estigui
a mig camí de Lleida, Andorra
i Barcelona.
A la zona hi ha 1.000 places
d’allotjament repartides entre
cinquanta establiments.

ahir a l’aparició d’un altre brot
de Covid-19 en una residència
de Lleida ciutat, on s’haurien
registrat sis positius mitjançant
tests.
Ta n m a t e i x , l a d i r e c c i ó
d’aquest centre va apuntar en
aquest cas que han repetit les
proves als afectats i quatre ja
han donat negatiu, a l’espera del
resultat de les altres.

L’Hotel Ibis de
Torrefarrera,
habilitat per a
quarantenes
❘ torrefarrera ❘ El departament de Treball, Afers Socials i Famílies habilitarà un
nou equipament al Segrià per
poder allotjar persones que
hagin de complir una quarantena a causa del Covid-19.
Es tracta de l’Hotel Ibis de
Torrefarrera.
Està previst que el conseller Chakir el Homrani el visiti avui acompanyat de l’alcalde de Torrefarrera, Jordi
Latorre, i altres autoritats.
D’altra banda, Open Arms
va explicar ahir que s’ha posat a disposició dels alcaldes
de Seròs, Soses i Aitona i s’ha
ofert a ajudar-los a controlar els aïllaments de persones que hagin donat positiu
en Covid-19, en col·laboració
amb el personal del SOC de
cada municipi que s’encarrega d’aquesta tasca.
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Sense data per al judici pel foc
d’Horta de Sant Joan.
p.

www.segre.com/comarques

17

Mollerussa impulsa el civisme
i la prevenció de Covid-19.
p.
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diagnòstic desenvolupament

La Generalitat i el sector de l’esquí plantegen
construir més entrades a Baqueira i Boí Taüll

Entre el total de 26 propostes d’actuació que recull el Llibre Blanc de les estacions de muntanya ||
Contempla crear la T-SkiCat, un forfet únic per esquiar en tots els complexos propietat de FGC
marc codinas

❘ lleida ❘ La Generalitat i el sector
de l’esquí plantegen construir
més entrades als complexos hivernals de Baqueira i Boí Taüll.
Així es desprèn del Llibre Blanc
de les estacions de muntanya,
un document que explica totes
les necessitats per al sector de
les estacions d’esquí i activitats
de muntanya del Pirineu català,
amb propostes concretes que
van des de la promoció econòmica fins a un nou marc normatiu, passant per la promoció de
la Candidatura Pirineus Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern
del 2030.
Entre les prioritats que planteja el document, es troba la
construcció d’una nova entrada a Boí Taüll des de la zona
oest de l’estació (Barruera i
Durro) així com crear un nou
peu d’estació i donar accés al
nucli central d’aquesta amb un
telecadira des de Sant Quirze
de Taüll. Així mateix, es proposa un nou accés a Baqueira
Beret amb un remuntador amb
origen a Bagergue (un projecte
actualment en curs), Salardú o
Baqueira 1.500.

Xarxes viàries
Quant a la xarxa viària per
accedir al Pirineu lleidatà, proposa condicionar el port de Comiols (C-142b i L-512) per estalviar temps per anar al Pallars,
tant des de Lleida com des de
Barcelona. A més, a fi de reduir
el trajecte entre Lleida i la Val
d’Aran, assenyala la importància del tram de l’N-230 entre

principals propostes

Promoció i comercialització

Garantir la capa nival

Programa Esport Blanc

Nous accessos a estacions

z Digitalizar els sistemes de venda, accés i control de forfets i crear una T-SkiCat, un forfet únic per
esquiar a totes les estacions propietat de FGC.

z Actuacions per garantir la disponibilitat de neu a les zones principals de cada estació i arribar al
90% d’innivació, inclosa en les de
nòrdic.

z Fer extensiu el programa Esport
Blanc a tot Catalunya i a més fer
compatible la pràctica d’esports
de muntanya amb el currículum
escolar.

z El document planteja un nou accés a Boí Taüll des de la zona oest
de l’estació (Barruera i Durro) o un
nou accés a Baqueira Beret amb
remuntador des de Bagergue, Salardú o Baqueira 1.500.
Val a recordar que Baqueira Beret ja té els permisos per ampliar
el seu domini cap al Pallars Sobirà
amb un nou telecadira al sector
de la Peülla, però un contenciós
iniciat per Ipcena va paralitzar el
projecte.

boí taüll

Millores a la xarxa viària

Vista d’arxiu de l’estació de Boí Taüll.

Lleida i Sopeira, que serà convertit en autovia, o les millores de la C-28 ea el seu pas per
Aran, juntament amb la millora
de la variant d’Arties, entre altres propostes.
Així mateix, el document
també planteja la digitalització

mobilitat ferrocarril

Exigeixen restablir els
trens Avant a Tarragona
redacció

❘ tàrrega ❘ ERC ha reclamat a
l’Estat que restableixi els trens
Avant entre Lleida i Tarragona.
Ho ha fet mitjançant una moció
al Senat, en la qual valora que,
durant l’estat d’alarma per la
crisi sanitària del coronavirus,
aquest servei s’ha “reduït fins
a la seua pràctica desaparició”.
Així mateix, critica que l’atenció
al client durant aquest període
ha estat “clarament deficitària i
denunciada pels usuaris”.

z D’altra banda, subratlla la necessitat d’obres en carreteres per
fer els trajectes més còmodes i ràpids: demana condicionar el tram
Sopeira-boca sud del túnel de Vielha (N-230); prolongar l’autovia
A-14; la variant de Gerri de la Sal
(N-260); variant de la Seu d’Urgell
(N-260); variant de Vielha-Naut
Aran incloent-hi la d’Arties (C-28);
condicionar el tram Baqueira-límit Aran/Pallars (C-28); variant de
Tremp (C-13); variant de Térmens
(C-13); i condicionar el port de Comiols (C-1412b i L-512), entre molts
altres projectes.

Segons van explicar els republicans, això ha suposat retards pel que fa al reemborsament d’abonaments i en preguntes al servei d’atenció al client
sense resposta, entre altres
incidències.
Per la seua part, també la
plataforma d’usuaris dels trens
Avant de Catalunya ha publicat
un manifest en el qual critica la
falta de freqüències, l’alt preu
dels abonaments i el seu període
de validesa.

dels sistemes de venda, accés i
control de forfets i proposa la
creació de l’anomenada T-SkiCat, un forfet únic per poder
esquiar a totes les estacions
propietat de Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC). L’any que ve
està previst que absorbeixi Boí

Taüll, ara en mans de l’empresa
pública Actius de Muntanya.
D’altra banda, proposa garantir la disponibilitat de neu
a les zones centrals de nòrdic
amb canons per evitar la perduda de grups escolars i fidelitzar clients. En aquest sentit,

estableix com a objectiu crear
un circuit de nòrdic a Sant Joan, Aransa i Lles que permeti
entrenar-s’hi i organitzar competicions dins de la normativa
Federació Internacional d’Esquí
(FIS) a Catalunya, entre altres
propostes.

iniciatives promoció

Ajuts a aturats i en ERTO a la Seu i
promoció a Tremp de consum local
redacció

❘ la seu d’urgell ❘ L’ajuntament
de la Seu d’Urgell ha obert un
període de sol·licitud, que finalitzarà el 20 d’agost, perquè
tots els habitants de la ciutat
que s’hagin vist afectats per un
ERTO o a l’atur des de l’inici de
l’estat d’alarma el 14 de març
puguin demanar una targeta
moneder per utilitzar-la en
comerços de la capital de l’Alt
Urgell. Així, les persones que
s’hagin quedat a l’atur i no re-

bin cap prestació tindran una
ajuda de 400 euros, les que rebin prestació, de 250, i les que
treballin en empreses de la comarca i estiguin en un ERTO,
100 euros.

Objectius
La mesura té un doble objectiu: ajudar les famílies afectades per la crisi del coronavirus
en un sentit més ampli que el
de les necessitats socials, al mateix temps que es contribueix a

ajudar el comerç local. D’altra
banda, a Tremp, l’ajuntament
i l’associació Comerç Associat
de Tremp (CAT) han iniciat una
campanya en la qual, fins al 21
d’agost, tots els que efectuïn
compres en botigues i serveis
del CAT rebran descomptes
equivalents a 0,2 euros i acumulables que es podran bescanviar en la festa dedicada
al comerç que tindrà lloc a la
ciutat el 21 d’agost amb concerts a la localitat.

Cultura
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festival

L’Espurnes
Barroques,
al setembre
❘ riner ❘ El festival Espurnes
Barroques, que fusiona música, activitats i gastronomia
en espais monumentals de la
Segarra, el Solsonès, el Bages
i l’Anoia, se celebrarà del 13
al 27 de setembre si les condicions sanitàries ho permeten.
El certamen de primavera es
convertirà d’aquesta manera
en festival de tardor, amb 9
concerts previstos, una taula
redona, una caminada i degustacions gastronòmiques
en un cartell que es donarà
a conèixer a finals d’agost,
amb grups locals i també
estrangers.

música

Una seu per
al Barnasants
a Barcelona
❘ barcelona ❘ El festival Barnasants va presentar ahir el
projecte Ateneu de la Cançó,
una seu estable per al certamen a Barcelona que doni
continuïtat i aire a un esdeveniment cultural actualment
en dificultats econòmiques
després de 25 anys. La seu
passaria per la cessió municipal d’un espai de la ciutat.
Més de 250 músics, entre ells
Serrat, Llach, Maria del Mar
Bonet, Pedro Guerra, Silvio
Rodríguez o el lleidatà Roger Mas van mostrar el seu
suport a la iniciativa.

guia
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política cultural publicacions

Llibre de contes per difondre
Aigüestortes i Sant Maurici

Iniciativa de la Diputació per fomentar destinacions de turisme familiar a Lleida
Concurs de
microrelats
per a nens i
adolescents

redacció

❘ Lleida ❘ L’entrellat dels estanys
encantats és el títol d’un llibre
de contes que convida els seus
joves lectors a conèixer d’una
manera enginyosa el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici i el territori del
qual forma part com a destinació certificada de naturalesa i
muntanya en família al Pirineu
lleidatà: la Vall de Boí a l’Alta
Ribagorça i les Valls d’Àneu i
Pirineus-Noguera Pallaresa al
Pallars Sobirà. El llibre és una
iniciativa del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida per
fomentar aquesta destinació de
turisme familiar. La presentació estava prevista la passada
diada de Sant Jordi, però es va
suspendre en el seu dia per la
pandèmia.
L’entrellat dels estanys encantats està escrit per Montse
Subirana, il·lustrat per Toni Serrano i editat per Arola Editors
(800 exemplars), amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs. La història explica
que, quan Pirene arriba al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb la
seua família i els seus amics,
un fet totalment imprevisible
els impedeix visitar el parc. Val
a destacar que, encara que en
aquests moments aquesta situació pot ser comprensible a causa
de les restriccions sanitàries pel

Portada del conte ambientat a Aigüestortes i Sant Maurici.

coronavirus, quan es va escriure
el relat era una una cosa impensable, que no havia passat mai
anteriorment en la història del
Parc Nacional.
Així, al conte L’entrellat dels
estanys encantats es planteja un
doble misteri: al mateix temps
que un equip d’experts intenta
resoldre urgentment l’entrellat
dels estanys encantats amb l’ob-
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jectiu que es pugui tornar a accedir a aquesta zona del Parc
Nacional com més aviat millor,
els protagonistes s’apunten a
un joc de pistes que els convida a conèixer i endinsar-se en
alguns dels paratges més bonics
de Catalunya, per descobrir la
màgia dels seus racons, la flora i
la fauna, sense trepitjar els llacs
inaccessibles.

■ El Patronat de Turisme
de la Diputació i les tres
destinacions de natura i
muntanya de Lleida, amb
el Parc Nacional inclòs,
han convocat en el marc
d’aquesta campanya un
concurs de microrelats
en català, castellà o aranès per a tres categories
d’edats (de 6 a 9 anys, de
10 a 13 i de 14 a 16), que
comptarà amb premis
consistents en estades,
activitats i productes
locals de les tres destinacions familiars. Els
microrelats (d’entre 100
i 150 paraules) hauran
d’explicar com convèncer el personatge de Tenebrix –que ha arribat al
Parc Nacional, no deixa
entrar a ningú i espanta
els animals– perquè deixi
de fer por i la gent pugui
tornar a visitar el parc.
Els textos s’hauran d’enviar a turisme@aralleida.cat abans del 13 de
setembre. Bases a www.
aralleida.cat.

patrimoni museu

Vilallonga felicita el sector cultural Les monges de Betlem
per sortir “airós” del confinament marxen de Sixena i
La consellera de Cultura celebra revertir la prohibició d’actes
acn

❘ barcelona ❘ La consellera de
Cultura, Mariàngela Vilallonga, va considerar ahir amb un
inusual to optimista que “tot
el sector cultural ha sabut
sortir airós d’aquest confinament”, tant l’àmbit privat que
“s’ha atrevit de nou a oferir
cultura”, com el sector públic.
En una entrevista a SER Catalunya, Vilallonga va celebrar
haver “revertit” les prohibicions inicials d’esdeveniments
culturals i va reconèixer que
“hi ha moments en què es
frega” l’estigmatització de la
cultura. “Hem lluitat perquè
no sigui l’última a desconfinar-se, i hem de fer que no sigui la primera a confinar-se
quan hi hagi un altre rebrot”,
va apuntar.

Mariàngela Vilallonga.

Preguntada sobre la “incongruència” que poguessin
obrir bars i restaurants i no
els esdeveniments culturals,
Vilallonga va respondre: “És
el que hi ha. Hem intentat revertir aquesta situació i ho

hem aconseguit”, en al·lusió
al decret del Procicat dilluns
a la tarda que dóna llum verda
als ajuntaments perquè validin les condicions en les quals
pot celebrar-se cada activitat
cultural. El decret va ser, sobretot, un paraigua perquè
Barcelona pugui continuar
celebrant el festival Grec i
acabar el Cruïlla després de
les crítiques sobre l’alcaldessa, Ada Colau. Les declaracions optimistes sobre el sector cultural de Vilallonga van
ser contrastades a les xarxes
socials. Per exemple, l’actor i
showman lleidatà Ferran Aixalà va criticar que “totes les
facilitats només afecten Barcelona, mentre que a Lleida han
destrossat la Fira de Titelles o
l’Esbaiola’t”.

deixen el monestir ‘buit’
agències

❘ vilanova de sixena ❘ L’alcalde de
Vilanova de Sixena, José Jaime Castellón, i la Plataforma
Sijena Sí van acomiadar ahir
les últimes inquilines de l’orde
de les Germanes de Betlem que
quedaven al monestir oscenc,
una dotzena de monges que
han abandonat aquesta setmana
l’edifici, en el qual estaven des
del 1985, per residir en altres
cenobis d’aquest orde religiós
femenín, la major part a Jerez,
encara que també a França i
l’Amèrica Llatina.
Les monges ja van argumentar el desembre passat al
Govern aragonès que la raó de
la seua marxa era que no acabaven de trobar les condicions
favorables per a la seua “vocació de silenci” ni per portar

una “vida amagada” des que el
monestir està obert al públic per
visitar les obres d’art que van
ser traslladades des del Museu
de Lleida l’11 de desembre del
2017 amb la polèmica intervenció de la Guàrdia Civil en plena
aplicació de l’article 155 sobre
la Generalitat.
L’alcalde de la localitat oscenca va explicar que “han
deixat un monestir habitable”,
indicant que “pot venir un altre
orde religiós en qualsevol moment”. Així, va comentar que
el bisbat de Barbastre-Montsó
està fent “tot el possible” per
reobrir l’edifici, “sembla que
hi ha interès, però no hi ha res
segur”. La Plataforma Sijena
Sí va desitjar que “aviat” s’estableixi al monestir una nova
congregació.

