
f. PORTS I pàg, 25 
Barça. Llibertéjt amb càrrecs per a Josep 
Maria Bartomeu t la jutge eximeix el club 
de culpa i el situa com a part perjudicada 

I pàg. 27 
I ag 11 -né Saúl Craviotto ja té el bitllet 
assegurat en el K4 500 per a Tòquio, en els 
que seran els seus quarts Jocs Olímpics 

Avortament quirúrgic en dos 
clíniques de Ueida i el Pallars 
pradicarà el farmacològic 
Vithas i NovAliança li Salut 
recorre a privades al negar
s'hi els metges de la pública 

Tremp li Primer hospital 
del Pirineu a interrompre 
l'embaràs amb medicaments 

Reivindicació li Malgrat ser 
del tot legal, les lleidatanes 
s'havien de desplaçar a BCN r 

Un camió amb 
les caixes que 
s'emportaran 
les obres, ahir. 

LLEIDA I 32 

Embalen l'art de Lleida que anirà a Aragó 
SIT, l'empresa especialitzada que va transportar el 'Guernica' i la col·lecció Thyssen, ahir va 
començar a empaquetar les 111 obres en litigi que el Museu ha d'entregar per ordre judicial 
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-·· C()R()NAYIR~S 
Només dos de les 
87 residències de 
Ponent tenen 
encara brots 
de la Covid-19 
La vacuna, gran 
artífex de la millora 

La incidència de la Covid a les 
residències ha fet un gir de 180 
graus després d'un any de pan
dèmia i gràcies a la vacunació 
només hi ha dos centres amb 
brots a Lleida. A més, dels 590 
contagis de l'última setmana, 
només tres corresponen a usu
aris de geriàtrics. 

La soca britànica 
causa a Lleida i Aran 
el80% de contagis 
El 80% dels contagis de Co
vid-19 a Lleida ja són de la va
riant britànica, mentre que en el 
total de Catalunya és del 60%. 
A Aran -a la foto-, segueixen 
els controls d'entrada i sortida. 

~S NOTICIA I 3-6 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
TRANSIT 

El conductor que va frenar 
el bus va veure demanant 
ajuda als passatgers 

LLEIDA I 12 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIII 

LABORAL 

L'atur continua pujant 
i a Espanya ja supera els 
4 milions de pers011es 

ECONOMIA I 22 

DEMANA CITA PRÈVIA 
I GAUDEIX DEL TEU 
XEC PROMOCIONAU 
CI Germanetes 2 
25002 Lleida 

f lii1 

973 28 11 11 
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COMAD ¡QUES Sant Josep escalfa motors amb Linyola fa efectiva la compra 
~ les jornades tècniques de la Fira. de l'edifici històric de l'Ateneu. 

www.segre.com/comarques I p.}6 I p.}7 
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MEDÏ AMBIENT e IDUS 

L'Alt U.l'gell, encara sense data per incinerar les 
escombraries a Andorra amb 3 anys de retard 
A l'espera d'una planta per tractar els rebutjos, mentre que la Cerdanya porta els seus al Principat des 
del2017l .Lla u ... a o s o ... o. ·e s est d s pr ·m a p a t d u de a Genera 1 a 

C. SANS 
I LA SEU I L'Alt Urgell encara no 
té una data per començar a ex
portar les seues escombraries 
a la incineradora d'Andorra, 
després d'acumular tres anys 
de retard respecte a les previ
sions inicials, que apuntaven a 
iniciar l'exportació de residus 
el2018. La Cerdanya, en can
vi, ho fa des del2017, quan la 
Generalitat i el Govern andorrà 
van firmar el conveni per por
tar fins a 10.000 tones l'any de 
rebutjos urbans no reciclables 
(denominats "fracció resta") 
com a combustible per generar 
electricitat al forn incinerador 
de la Comella. 

La Mancomunitat d'Escom
braries del l'Urgellet, que ges
tiona la recollida d'escombra
ries dels municipis del nord de 
la comarca i l'abocador de Be
navarre, espera des d'alesho
res subvencions de l'Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) per 
construir una planta per a la se
lecció i tractament de les escom
braries abans de portar-la a An
dorra, tal com recull el conveni 
del2017. Fins ara, l'ARC només 
ha posat en marxa tràmits per 
atorgar a la mancomunitat una 
ajuda amb què elaborar estudis 
previs a la construcció de les no
ves instaHacions. 

l'abocador comarcal de l'Alt Urgell, gestionat per la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet. 

Fonts de l'ARC van indicar 
que aquest primer estudi hau
rà "de definir les característi
ques del futur centre" de trac
tament, i va apuntar que és "un 
pas necessari" per a la redacció 
del projecte. Per la ·seua part, 
el president de la mancomuni-

AMPLIACIÓ 

!:ampliació de l'abocador 
durarà deu anys al ritme 
actual d'abocament i més si 
s'exporta brossa a Andorra 

tat, Ricard Mateu, va afegir que 
també serà necessari adquirir 
els terrenys que ocuparà la fu
tura planta i va declinar apuntar 
possibles terminis per iniciar 
l'exportació de residus a An-

TEMPORAL MOBILITZACIONS 

Taula sobre els danys del 
Filomena al sector oleícola 
I LLEIDA I La conselleria d'Agri
cultura ha convocat per al18 
d'aquest mes la Taula Sectori
al de l'Oli. Sindicats agraris, 
ajuntaments i pagesos afectats 
per la borrasca Filomena del 9 
de gener passat esperen que el 
departament hi exposi ajuts di
rectes pels danys del temporal a 
les oliveres. Així mateix, també 
esperen línies d'ajuts per com
pensar la falta de producció en 
els 4 anys vinents per la pèrdua 
d'arbres. 

En aquest sentit, els sindicats 
agraris JARC i Asaja, ajunta
-ments i agricultors afectats van 
assegurar que mantindran el 
tercer tall de la C-12 previst 
~uest diumenge a Flix per pro

testar per la inacció de la Ge
neralitat després del temporal 
de gener. Per la seua part, fonts 
d'UP van indicar que esperen 
que se'ls informi del contingut 
de la taula sectorial per pren
dre la decisió sobre si ells també 
convoquen mobilitzacions. 

dorra, en virtut d'un acord que 
incloïa entre els seus objectius el 
tancament progressiu dels abo
cadors de l'Alt Urgell i de la Cer
danya (vegeu el desglossament). 

En aquest sentit, quatre anys 
després de la firma del conveni, 
en lloc de plantejar la clausura 
de l'abocador de Benavarre, hi 
ha prevista la construcció d'un 
nou vas, a l'estar plens els tres 
construïts fins ara (vegeu SE
GRE d'ahir). La mancomunitat 
va puntualitzar que, amb ex
portació d'escombraries o sense, 

TRANSPORT PÚBLIC 

hauria estat necessària aquesta 
ampliació per rebre residus que 
no són reciclables ni incinera
bles, com la pols escombrada 
dels carrers. 

Tanmateix, el que sí que can
via és la vida útil que aquestes 
obres donaran a l'abocador: al 
ritme actual, de més de cinc mil 
tones d'escombraries l'any, seria 
de deu anys. El-termini seria 
molt superior si gran part del 
que ara acaba dipositat a Bena
varre acaba incinerat al forn de 
la Comella. 

Bus a la línia de la Pobla 
mentre revisen un tren 
I BALAGUER/LA POBLA I Treballs de 
manteniment en un dels dos 
trens de la línia Lleida-la Pobla 
de Segur obligaran a Ferrocar
rils de la Generalitat (FGC) 
a contractar busos entre Ba
laguer i la Pobla del 6 a 1'11 
d'aquest mes. El servei entre 
Lleida i Balaguer serà l'habi
tual a excepció d'uns quants 
trajectes que, en hores puntals, 
es faran també amb autobús. 
En concret, el dia 7 la sortida 
de la Pobla a les 19 hores; del 

8 a 1'11, el trajecte que surt a 
les 5.25 hores de Lleida, i el 
que surt de la Pobla a les 19.46 
hores. L'horari de sortida dels · 
autobusos serà el mateix que 
el dels trens i pararan a totes 
les estacions del recorregut, a 
la parada de busos més pro
pera. A les estacions de Gerb, 
Sant Lorenç de Montgai, Vi
lanova de la Sal i Santa Linya 
l'autobús pararà a la deman
da si abans ho demanen els 
viatgers. 

Van plantejar 
tancar l'abocador · 
per fer més segur 
el trànsit aeri 
• La Generalitat apunta
va el 2017 que incinerar 
escombraries a Andorra 
permetria accelerar en Ja 
mesura que fos possible 
el tancament de l'aboca
dor de l'Alt Urgell gràci
es a l'acord amb Andorra, 
amb l'objectiu de millorar 
la seguretat del trànsit ae
ri a l'aeroport de la Seu. 
L'ARC va assenyalar lla
vors que tancar el dipòsit 
de residus reduiria el vol 
de voltors i altres aus al 
seu entorn, la qual cosa 
evitaria el risc de coHisió 
amb avions. Quatre anys 
després, la Mancomunitat 
d'Escombraries de l'Urge
llet preveu que la futura 
planta de tractament per 
a residus no reciclables in
clogui la possibilitat d'em
balar en plàstic els residus, 
atès que ja es fa en altres 
instaHacions de rebutjos 
de Catalunya i que evita
ria també la presència de 
voltors a l'entorn de l'abo
cador. Tanmateix, fonts 
d'aquest organísme van 
puntualitzar que "fins que 
no es redacti el projecte 
no sabrem si la planta fi
nalment acaba preveient 
aquesta opció". 

EMPRENEDORS 

Campanya de 
mecenatge per 
a sis empreses 
I LLEIDA I Ahir va començar la 
campanya de micromece
natge dels sis projectes gua
nyadors del Matchfunding 
Arrela't Alt Pirineu i Aran, 
que promouen els consells 
de la comarques del Pirineu 
juntament amb el Conselh 
d'Aran, entre altres entitats. 
L'objectiu és complementar 
les aportacions que ha fet 
la ciutadania amb fons pú
blics per crear aquestes sis 
empreses. 

• I 
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EMERGÈNCIES 

Rescaten dos 
esquiadors 
a Tavascan 
I LLADORRE I Un helicòptèr dels 
Bombers de la Generalitat 
va rescatar a primera hora 
de la tarda d'ahir dos es
quiadors que feien una ruta 
per Tavascan, nucli de Lla
dorre, i que es van quedar 
atrapats al perdre un d'ells 
un esquí. Van ser alertats a 
les 13.21 hores i al lloc va 
acudir un equip dels GRAE 
en helicòpter. 

Els esquiadors eren a prop 
del pic de Campirne i, a cau
sa de la pèrdua d'un dels es
quís, no podien descendir. 
L'helicòpter els va deixar en 
una zona segura. 

PLAGUES 

Fraga captura 
uns 900 coloms 
des del gener 
1 FRAGA I L'ajuntament de Fra
ga ha capturat 882 coloms 
des del gener amb els nous 
sistemes per reduir la pobla
ció d'aquestes aus que s'han 
posat en marxa. Es basen en 
captures massives amb xar
xes llançadores, eliminació 
de nius i instaHació de gàbi
es. D'altra banda, el consis
tori va informar qtie s'han 
presentat 18 escrits amb 68 
al·legacions al projecte de re
forma del Cegonyer i no 92 
com va indicar la regidora 
d'Urbanisme, Esther Rubio, 
la setmana passada. 

TRÀNSIT DENÚNCIES 

COMARQUES I 1 s I 
CORONA VIRUS TRÀNSIT 

P:1llats 6 dels 8 examinadors de 
carnet de conduir per un positiu 
Cinc d'ells, malgrat donar negatiu, estan en quarantena fins a la setmana vinent li 
Professors d'autoescola també s'han hagut de fer PCR per aquesta causa 

A.GUERRERO 
I LLEIDA I La majoria d'exàmens 
pràctics de conduir s'han sus
pès aquesta setmana a les co
marques de Lleida pel positiu 
de Covid-19 d'un dels exami
nadors de la Direcció General 
de Trànsit, cosa que ha provo
cat que uns a ltres cinc com
panys estiguin obligats a fer 
quarantena. 

El subdelegat del Govern es
panyol a Lleida, José Crespín, 
va explicar a aquest diari que 
"un dels examinadors va doriar 
positiu divendres passat i, com 
estableix el protocol, la resta 
de companys amb els quals han 
tingut contacte han de fer qua
rantena. També s'han fet PCR i 
dilluns quatre d'ells havien do
nat negatiu". 

Aquesta situació ha provocat 
que aquesta setmana s'hagin 
suspès la majoria d'exàmens 
ja que només han quedat dos 
examinadors, un dels quals 
de reforç. "Faran proves com 
les de mercaderies perilloses 
o de recuperació del carnet", 
va comentar Crespín. Està pre
vist que a mitjans de la setma
na que ve la situació torni a la 
normalitat. 

Però no només els examina
dors han hagut de fer-se PCR i 
complir quarantena, ja que tam
bé han hagut de fer-ho profes
sors d'autoescoles i algun alum
ne que va tenir contacte amb 

Desinfecció d'un cotxe d'autoescola en una foto d'arxiu. 

RECUPERACIÓ 

Es preveu que les proves 
que s'han ajornat es 
recuperin en les properes 
setmanes 

l'examinador que ha donat posi
tiu. "Hi ha diversos instructors 
que també s'han hagut de fer 
PCR i han donat negatiu", va 
afirmar Raül Viladrich, presi
dent de l'associació provincial 
d'autoescoles de Lleida i de la 
Federació d'Autoescoles de Ca-

talunya (FAC). Viladrich també 
va comentar que "és una cosa 
puntual i els exàmel).s que s'han 
suspès es poden recuperar en el 
pròxim cicle". 

Raül Viladrich va posar èm
fasi que els centres de formació 
compleixen escrupolosament 
les mesures de prevenció de la 
Covid-19 com són la desinfec
ció i la ventilació de tots els ele
ments de l'interior dels vehicles 
o de l'ús de les màscares FFP2. 
Quant a la formació teòrica, 
es fan classes presencials amb 
menys alumnes per sessió o de 
manera telemàtica. 

FAUNA DENÚNCIA 

Els centres van 
estar més de dos 
mesos tancats 
per la pandèmia 
• La pandèmia va obli
gar a tancar les autoes
coles més de dos mesos. 
Els centres van tancar a 
mitjans de març i no van 
reobrir fins a principis de 
maig (a les comarques del 
pla) i finals d'aquell mes 
(a les del Pirineu). Això 
va provocar que les llistes 
d'espera augmentessin en 
una situació que a l'estiu 
es va agreujar per la fal
ta d'examinadors, la qual 
cosa va provocar les quei
xes de la federació d'auto
escoles, com va publicar 
SEGRE. D'aquesta forma, 
alumnes que havien apro
vat l'examen teòric havien 
d'esperar entre tres i qua
tre mesos per poder fer la 
prova pràctica. La situació 
va anar millorant a la tar
dor i a l'hivern. 

La falta d'examinadors 
ha estat una de les denún
cies que han fet reitera
dament les escoles de les 
comarques de Lleida, en 
ocasions amb la meitat del 
personal necessari. 

A judici per circular a 182 km/h 
per I'N .. 240 a les Borges Blanques 
REDACCIÓ 

~ I LES BORGES BLANQUES I Agents de 
l'Àrea Regional de Trànsit de 
Ponent de los Mossos d'Esqua
dra van denunciar penalment 
ahir un veí de Lleida de 24 anys 
com a presumpte autor d'un de
licte contra la seguretat viària. 
Els fets van tenir lloc al matí, 
quan els agents havien establert 
un control de velocitat a l'al
tura del punt quilomètric 60 
de la carretera N-240, dins del 
terme municipal de les Borges 
Blanques. En el transcurs del 
control van detectar un vehicle, 
amb matrícula espanyola, que 
circulava a 182 quilòmetres per 
hora en direcció a Tarragona, 
en un tram de la carretera on 
la velocitat màxima permesa 
és de 90 quilòmetres per ho
ra. Una patrulla de Trànsit va 
poder parar el vehicle poc des
prés. Els agents van identificar 

Moment en què els Mossos van captar el vehicle a I'N-240. 

el conductor i el van denunciar 
per un delicte contra la segu
retat viària per conduir a una 
velocitat penalment punible. 
El jove haurà de comparèixer 

quan sigui req~erit davant del 
jutge a Lleida. Es el quart con
ductor denunciat penalment 
per excés de velocitat en els 
últims dies. 

Els Agents Rurals han aixecat acta de l'incident. 

Atac de gossos en una granja 
de vaques del Pallars Jussà 
I LLEI DA I Els Agents Rurals han 
aixecat una acta per un atac 
de gossos en una explotació 
bovina del Pallars Jussà. Els 
gossos van mossegar algunes 
vaques i és possible que algu
na hagi patit un avortament 
per l'atac. 

D'altra banda, els Rurals 
han localitzat el cadàver d'un 
voltor negre que formava part 
de la població del projecte 
Monachus de reintroducció 
d'aquesta espècie al Pirineu. 
Se li farà la necròpsia al centre 
de Vallcalent. 
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Abusos. El síndic demana revisar el model 
de gestió de l'Aula de Teatre. 

Pat rimoni. El Museu de Lleida ja 'embolica' 
l'art que enviarà a Barbastre. 
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AMAOO FORROLLA 

Dos clíniques a Lleida faran avortaments 
quirúrgics i el Pallars, farmacològics 
L'hospital de Tremp és el primer centre de l'Alt Pirineu i Aran que practica interrupcions voluntàries 
de l'embaràs amb fàrmacs li A partir de la novena setmana es faran a Vithas i Mi NovAliança 

M.CABELLO 
I LLEIDA I L'Hospital Comarcal del 
Pallars, a Tremp, ja pot practi
car interrupcions voluntàries de 
l'embaràs per la via farmacolò
gica, convertint-se en el primer 
centre de la regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran que ofereix 
aquest servei. Segons va in
formar ahir el departament de 
Salut, que també treballa amb 
dos clíniques privades de Lleida 
ciutat perquè les lleidatanes que 
volen avortar entre la setma
na 9 (uns dos mesos) i la 14 de 
gestació no s'hagin de despla
çar a Barcelona o a Tarragona 
(vegeu el desglossament), pro
fessionals de l'Arnau de Vilano
va es desplacen des d'aquesta 
setmana a l'Hospital del Pallars 
per administrar el tractament 
abortiu en les primeres setma
nes de gestació i també fer un 
control dels embarassos de risc. 
Així mateix, tant l'hospital de 
la Cerdanya com el de Vielha 
ja han iniciat els tràmits per 
implantar l'avortament farma
cològic en els mesos vinents. El 
col·lectiu Feministes del Pallars 
Jussà va celebrar ahir l'amplia
ció de la cartera de serveis de 
ginecologia al centre hospitalari 
de Tremp, que van definir corn 
"una victòria de la lluita femi-

CRÍTIQUES 

Van a clíniques privades per 
fer avortaments quirúrgics 
perquè els metges de 

AVORTAMENTS VOLUNTARIS 

Interrupcions voluntàries de l'em
baràs de lleidatanes el 2019, un 
2,57% més que el2018 i tercer any 
d'augment. 

DADES 

MENORS D'EDAT 

Lleidatanes menors d'edat que 
van decidir interrompre la ges
tació durant el 2019. La més jove 
d'elles, de 13 anys. 

DESPLAÇAMENTS 

Nombre d'embarassades catala
nes que el 2018 van haver de des
plaçar-se fora de les seues comar
ques per avortar voluntàriament. 

MENORS DE 20 ANYS 

Dones en aquest-a f ranja d'edat 
que van decidir avortar fa dos 
anys, la qual cosa suposa un aug
ment de gairebé dos punts. 

LES CLAUS 

Mobilitzacions a Ponent 
I Col-lectiu s fem inistes ae Po
nent s'afegiran demà a la protesta 
'Avortament lluire,gratuït i arreu ', 
que es durà a terme a les 19 h da
vant dels hospita ls de Lleida, la 
Seu i Tremp. 

Llei 2/2010, de 3 de març -
I La llei permet l'avortament lliu
re per voluntat de la mare f ins a la 
setmana 14 de gestació. Fins a la 
novena setmana, l'avortament és 
farmacològic i es practica a l'Ar
nau, i ara també a l'hosp ita l del 
Pallars per derivació de l'atenció 
primària. A part ir d'aquest tram, 
es practica un avortament qui
rúrgic i les pacients de Lleida són 
derivades a un centre concertat a 
Barcelona o Tarragona. 

Centres públics o privats 

la pública s'hi neguen 
Protesta de col-lectius feministes davant de la delegació territorial de Salut a Lleida, al desembre. 

I L'avortament voluntari al siste
ma de sa lut públic l'han de gesti
onar les unitats d'atenció a la salut 
sexual i reproductiva. A la sanitat 
privada, els centres acreditats per 
la Generalitat. 

- nista als carrers". La portaveu, ahií:- des d'Arran, que en un ac
Mar Bacardit, va explicar que te davant de la Fundació Sant 
"estem contentes per aquest Hospital de la Seu va lamentar 
avenç", encara que va lamentar que aquest centre no "porti el 
que "arriba amb anys de retard" debat sobre la taula" del seu pa
i va reclamar "una reforma que tronat, integrat entre altres pel 
d'una vegada per totes resolgui bisbat d'Urgell. En aquest sentit, 
les carències de la llei d'avorta- van assegurar que "l'objecció 
ment, com les tres jornades de de consciència, el paper de l'es
reflexió obligatòries abans d'in- glésia i la privatització dels ser
terrompre de manera voluntària ve is" són les principals traves 
l'embaràs". L'organització, que que limiten l'exercici d'aquest 
demà protagonitzarà al costat'. dret. La formació, que ha po
de La Geganta Desperta i Vo- sat en marxa la campanya Les 
liaina una acció de protesta a joves decidim, avortarem!, va 
Tremp per reclamar un accés a dir que han trobat casos en què 
l'avortament lliure i gratuït, va "es dona una informació falsa 
denunciar que "els diners pú- sobre la píndola de l'endemà" 
blics no haurien de destinar-se a i es diu a les menors que no la 
clíniques privades". En aquesta poden adquirir sense el permís 
mateixa línia es van expressar dels pares. 

No caldrà anar a Barcelona a partir dels dos mesos 
• Lleida continua sent per 
ara l'única província catala
na sense cap centre autorit
zat per practicar avortaments 
quirúrgics -aquells que es fan 
entre la setmana 9 i la 14 de 
gestació i que requereixen 
una intervenció, que ara s'ha 
de portar a terme a Barcelo
na o altres llocs- , encara que 
la Generalitat treballa en el 
procés d'acreditació de dos 
clíniques privades que oferi
ran aquest servei a la capital 
del Segrià. A banda de Vit
has Lleida, els portaveus de 
la qual van explicar a SEGRE 
al novembre que "estern en 

converses amb Salut per am
pliar la línia de col·laboració 
a la cirurgia ginecològica de 
baixa i mitjana complexitat, 
inclosa la interrupció volun
tària de l'embaràs", aquest 
diari ha pogut saber que l'al
tra clínica és Mi NovAliança, 
que ahir ni va confirmar ni va 

ACCÉS GARANTIT 

Salut va assegurar 
al desembre que 
"l'accés a l'avortament a 
Catalunya està garantit" 

desmentir aquest fet. Des de la 
clínica van destacar que "som 
un centre concertat i, per tant, 
sempre que sigui possible, tre
ballarem per complementar 
els serveis que es prestin en 
el marc de l'atenció sanitària 
pública". 

Malgrat que la consellera de 
Salut, Alba Vergés, va assegu
rar al desembre al Parlament 
que "l'accés a l'avortament a 
Catalunya està garantit i, si no 
és així, hi posarem solució", 
encara no es practiquen avor
taments quirúrgics a Lleida a 
l'espera de les acreditacions 
corresponents. 

cfarre
Resaltado
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JOSEP BORREL li BARRA LLIURE DIMECRES, 3 DE MARÇ DEL 2021 

Blog: xerric.cat 

La lectura 
egons dadés de l'any passat encara de persones amb tipus de lectures, com 
hi ha un 33% de persones a Ca ta- insinua André Gide? 
lunya que no llegeix mai o gairebé Si féssim eixa correlació, ¿podríem ar-
mai un llibre. Sembla ser que estem ri bar a la conclusió que només llegeixen 

a l'alçada de la mitjana europea. Amb la les bones persones, les honestes, respon-
pandèmia s'ha comprovat que ha aug- sables, justes, equilibrades, criterioses, 
mentat el nombre de lectors, per bé que empàtiques i amables? ¿Que entre els mal-
no el nombre de compradors de llibres. És vats, inics, corruptes i antisocials no hi ha 
difícil precisar a partir de quina edat es lectors? La realitat és que hi ha llibres per 
llegeix més d'un llibre al mes, quin tipus a tots els gustos i lectors de tota mena, fins 
de lectures, i si la lectura impacta en el i tot per a la gent més perversa, cretina i 
nivell de cultura de la nostra societat. Te- sanguinària. Fixin-se que hi ha un llibre, 
nim observatoris de lectura, treballs molt La realitat és que hi dels més aclamats, que es titula L'art de la 
conspicus sobre els hàbits lectors, sobre el h ll "b guerra. N'hi ha un altre no tan famós que 
nombre de préstecs bibliotecaris, sobre la a l res per a tots es diu Manual de un asesino professional, 
lectura escolar, però malauradament mai els gustos, fins i tot i segur que n'hi ha algun que resa alguna 
no estan posats al dia i mai no en pots per a la gent més cosaaixícomManualdelperfectedefrau-
deduir millores socials o col·lectives ni dador. ¿Què és un bon llibre? ¿Quin llibres 
repercussions en els seus comportaments. perversa, cretina són aquests? ¿És cert que ens apropiem 
Entenem que l'objectiu institucional sigui i sanguinària del seu contingut i aquest contribueix a 
l'augment de la massa lectora i que aques- modelar el nostre caràcter? ¿Es pot afir-
ta repercuteixi en el sector industrial i ··················· ··· ······ ................................. ············· mar, doncs, que la bona lectura ens fa ser 
comercial del llibre. Però ens costa molt de saber què més savis, i més crítics? ¿El qui no llegeix és més fàcil de 
llegeix la gent, quin tipus de llibres llegeix, més enllà manipular i ensarronar? Sí, cal llegir bons llibres, però 
dels llibres amb premi, dels best-sellers o de les lectures no tinc clar que amb les bones lectures haguem millorat 
obligatòries escolars. Nogensmenys, si hi hagués manera en civilitat, democràcia i justícia. Que el 67% de lectors 
d'esbrinar-ho amb precisió, ¿podríem correlacionar tipus ens haguem convertit en ciutadans exemplars. 

privat 
I a sobre se li 
emporten 
doseuros 

Vam explicar ahir la 
valentia d'Eiisabeth 
Muñoz a l'agafar el 
volant de l'autobús 
pel defalliment del 
conductor i evitar 
que el vehicle atro
pellés vianants o 
vehicles a Pardinyes. 
I també dèiem que 
algun malànima va 
aprofitar la confusió 
per robar-li la cartera 
al canviar d'autobús. 
Avui podem afegir 
que l'ha recuperat, ja 
que el lladre, pel que 
sembla, la va tirar 
dos carrers més enllà 
d'on es va produir 
l'incident. Almenys, 
s'estalvia el destorb 
d'haver de fer nous 
carnets perquè la 
documentació estava 
intacta i l'únic que hi 
faltava eren els dos 
eu ros que portava la 
jove al moneder, que 
se'ls va emportar qui 
va agafar la cartera. 
Que li aprofitin els 
dos euros al lladre i 
la nostra felicitació a 
la jove que va evitar 
un més que segur 
accident. 

la imatge 
dP] flia 
Les vacunes, el 
gran alleujament 
de les residències 

Sens dubte l'arribada de 
les vacunes ha tornat 
l'alegria, la seguretat i, 
~n definitiva, la vida a 
les residències, les grans 
damnificades per la pan
dèmia. Les sortides ja 
són habituals. 

o 
Mar Bacardit 
Personifiquem en la 
portaveu del col·lectiu 
feminista del Pallars 
Jussà la reivindicació 
de les dones del Pi
rineu per tenir avor
tament farmacològic. 

o 
Saúl Craviotto 
El piragüista lleida
tà s'assegura la seua 
quarta participació 
en uns Jocs Olímpics 
i serà a Tòquio 2021, 
on opta a ser l'aban
derat espanyol. 

o 
Albert Quílez 
Conductor d'auto
bús que va culminar, 
accionant el fre de 
mà, la valentia de la 
jove que va agafar 
el volant després de 
desmaiar-se el xòfer. 

Mireia Teixidó 
Actual directora de 
l'Aula de Teatre de 
Lleida, que ha d'as
sumir els errors que 
s'han comès al cen
tre i revisar-ne el 
model de gestió. 

IMPLANT DENTAL 490€ 

ORTODÒNCIA INVISIBLE 1990€ 

1a VISITA I ESTUDI GRATIS 

FINANÇAMENT FINS 60 MESOS SENSE INTERESSOS i\ chelacom 

9 Lleida 973 28 99 99 Balaguer 973 28 33 33 Mollerussa 973 64 33 33 Almacelles 973 98 81 77 
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