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coronavirus lleida i comarqueS

Més de 900 controls de 
mobilitat el cap de setmana

control de la guàrdia urbana de lleida ahir a la sortida de la ciutat per l’antiga N-ii.

redacció
❘ lleiDa ❘ Els Mossos d’Esquadra i 
les policies locals tenen previst 
desplegar aquest cap de setma-
na més de nou-cents controls de 
mobilitat a Catalunya per evi-
tar desplaçaments prohibits. La 
Guàrdia Urbana de Lleida, per 
exemple, va efectuar ahir a la 
tarda un control a l’avinguda 
de l’Exèrcit, a les sortida de la 
ciutat per l’antiga N-II en direc-
ció a Alcarràs. Val a destacar 
que els desplaçaments només 
es poden fer amb el grup bom-

bolla. Així mateix, continua en 
vigor el confinament autonò-
mic, excepte motiu justificat. 
Els Mossos d’Esquadra tenen 
previst fer diferents controls di-
nàmics en un operatiu en què 
participaran set-cents policies. 
Ahir a la tarda, entre les 15.00 
a les 20.30 hores, en la primera 
fase de l’operació sortida de Set-
mana Santa, van sortir un total 
de 170.335 vehicles de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 
un 3,5% més que divendres de 
la setmana passada.

itmar fabregat

instal·lació del mòdul prefabricat per al centre d’atenció Primària del Pont de Suert.

conselleria De salut

redacció
❘ lleiDa ❘ Alpicat tanca des d’avui 
i fins al 9 d’abril equipaments 
municipals després d’un aug-
ment dels casos de Covid. Per 
la seua banda, la Seu d’Urgell 
va aixecar ahir les restriccions 
municipals que van entrar en 
vigor fa dos setmanes, després 
que les dades epidemiològiques 
hagin millorat. 

L’ajuntament d’Alpicat va ex-
plicar que aquesta mesura s’ha 
pres seguint les recomanacions 
de Salut “arran del context de 
rebrot de la Covid que s’està 
produint al municipi”. El risc de 
rebrot a la localitat és de 1.234 
punts, molt per sobre del llindar 
de 100 a partir del qual es con-
sidera que és alt.

Per això, es tanquen parcs, 
jardins i instal·lacions esporti-
ves, encara que aquestes últi-
mes podran acollir competicions 
federades sense públic. També 
tanca la biblioteca, però oferirà 
servei de préstec. L’escola muni-
cipal de música impartirà clas-
ses de forma telemàtica, igual 
que les activitats extraescolars 
del col·legi. 

A més a més, se suspenen 
totes les activitats, la qual co-
sa afectarà l’Open de Tenis 
d’aquest cap de setmana i la 
programació de La Unió, que 
preveia oferir cinc espectacles 
entre aquest diumenge i l’1 
d’abril. L’ajuntament reforçarà 
els missatges de sensibilització 
per al compliment de les mesu-
res de prevenció.

Alpicat tanca equipaments al 
créixer els casos i la Seu els reobre
El risc de rebrot al municipi del Segrià, que també cancel·la activitats, és de 1.234 
|| La capital de l’Alt Urgell demana responsabilitat per Setmana Santa

Per la seua banda, la Seu 
d’Urgell ha aixecat les res-
triccions al millorar les dades 
epidemiològiques. Així doncs, 
reobren els parcs infantils, ins-
tal·lacions esportives, escoles 
de música, art i dansa i sales 
d’exposicions. També es podran 
reprendre les activitats extraes-
colars. L’alcalde, Jordi Fàbre-
ga, va explicar que “gràcies a 
l’aplicació de les restriccions i 
la col·laboració ciutadana s’ha 
pogut revertir la tendència a l’al-
ça, molt perillosa, que tenien les 
dades de la Covid en els últims 
quinze dies”. No obstant, Fà-
brega va demanar actuar “amb 
responsabilitat, sobretot durant 
les vacances de Setmana Santa” 
i va instar a complir les mesures 
de seguretat.

reStriccioNS
Parcs i instal·lacions 
esportives d’alpicat  
estaran restringits al  
públic fins al 9 d’abril

n La conselleria de Salut 
està acabant d’instal·lar els 
mòduls de suport als centres 
d’Atenció Primària (CAP) de 
la regió sanitària del Pirineu. 
Entre dijous i ahir es van col-
locar aquests equipaments a 
Tremp, el Pont de Suert i la 
Pobla de Segur, que se sumen 
als que ja es van desplegar al 
febrer a Oliana, la Seu d’Ur-
gell i Sort i que ja estan en 
funcionament. 

Segons Salut, els tres pri-
mers encara tardaran uns 
dies a posar-se en marxa. 
L’objectiu és traslladar a 
aquests espais annexos l’ac-
tivitat dels CAP que estigui 
relacionada amb la Covid 
(proves PCR, tests ràpids o 
identificació de contactes). 
En total, entre les comarques 
del Pirineu i les del pla es pre-
veu instal·lar dinou mòduls 
prefabricats.

ateNció Primària

Salut acaba d’instal·lar els 
mòduls als CAP del Pirineu

Els nens de 
l’escola bressol 
La Mitjana, 
confinats

Sense casos totes 
les residències 
de persones 
grans tret d’una

❘ lleiDa ❘ Tots els alumnes de 
l’escola bressol la Mitjana 
de Lleida s’han d’aïllar per 
la Covid fins al 4 d’abril, du-
rant gairebé tota la Setmana 
Santa. Així ho ha notificat 
el centre a les famílies, que 
ha precisat que els únics 
que s’han de confinar són 
els nens, però en cas que un 
menor doni positiu, la qua-
rantena haurà d’allargar-se 
un dia més. El centre ja avi-
sarà les famílies sobre quan 
es farà la PCR als petits.

D’altra banda, l’afectació 
del coronavirus als centres 
de Lleida va baixar lleument 
amb dos grups aïllats menys, 
amb 82, i amb 18 persones 
que ja s’han desconfinat. 
Ho continuen estant 2.021 
persones.

❘ lleiDa ❘ Un total de 86 de les 
87 residències per a la tercera 
edat de les regions sanitàries 
de Lleida i del Pirineu i Aran 
estan classificades com a ver-
des i no tenen actualment ca-
sos de Covid. Són totes les de 
les comarques de muntanya 
i 72 de les 73 del pla. 

Per la seua part, el gerià-
tric de Malpartit ha passat 
de roig (brot en investigació) 
a taronja (situació sota con-
trol) i dilluns preveu recupe-
rar els ingressos. En aquest 
centre, la conselleria de Salut 
va notificar ahir dos casos 
entre usuaris. Els dos són 
nous ingressos i tots dos es 
troben a l’hospital. Fonts del 
centre van assenyalar que un 
cribratge que s’hi va portar a 
terme la setmana passada no 
va detectar més casos.
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Veïns d’Os de Balaguer i Gerb 
decideixen en què invertir 40.000 €.

p. 18
Detingut l’alcalde pedani de Casau 
per tràfic de cocaïna.

p. 19

Una de les imatges captades per la trampa fotogràfica dels Agents rurals.

aGents rurals

r. rAmírez
❘ lleiDa ❘ Un llop ha aparegut a 
l’Alta Ribagorça per primera 
vegada des que aquesta espè-
cie es va considerar extingida 
al Pirineu català, fa gairebé un 
segle. Una trampa fotogràfica 
instal·lada pels Agents Rurals va 
captar la seua imatge el mes de 
febrer passat al terme municipal 
de la Vall de Boí, en terrenys del 
Parc Nacional d’Aigüestortes. 
Després de recuperar la càme-
ra dies després, examinar les 
fotografies i corroborar que es 
tractava d’un llop, membres 
d’aquest cos de la Generalitat 
han estat buscant pèls i excre-
ments de l’animal a la zona per 
establir el seu perfil genètic.

Els llops van tornar al Pirineu 
fa almenys dos dècades, amb 
l’arribada d’individus aïllats 
procedents dels Alps italians. 
Fins ara només han arribat mas-
cles solitaris, separats dels seus 
ramats. 

No ha arribat cap femella, per 
la qual cosa no s’ha establert a 
Catalunya una colònia estable 
d’aquesta espècie. Actualment 
es té constància de dos exem-
plars més, un a la zona de Port 
del Comte i un altre al Ripollès. 
Des de l’any 2000 s’han albi-
rat un total de divuit llops dife-
rents a l’Alt Urgell, el Solsonès, 
la Cerdanya, el Pallars Jussà i 
el Berguedà, així com al Moia-
nès, Osona, el Baix Empordà 
i altres comarques catalanes, 
segons dades publicades per la 
Generalitat (vegeu el quadre de 
les claus).

Els Agents Rurals estudi-

Fotografien per primera vegada un llop a la 
Ribagorça, al Parc Nacional d’Aigüestortes
Una trampa fotogràfica el capta a la Vall de Boí i els Agents Rurals busquen mostres de l’ADN per analitzar 
|| Per determinar si és un exemplar albirat abans a Osca o es tracta d’un de nou

fauna grans depredadors

en dos hipòtesis: podria trac-
tar-se d’un llop d’origen italià 
albirat anteriorment a la Riba-
gorça aragonesa, o bé d’un nou 
exemplar, cosa que pretenen 
determinar mitjançant proves 

de l’ADN si troben mostres de 
pèls o excrements per analit-
zar, ja que el perfil genètic de 
l’animal trobat a Osca ja es va 
establir temps enrere. En cas 
que es tracti d’un nou individu, 
les anàlisis permetrien saber si 
és un llop procedent d’Itàlia, o 
bé pertany a la varietat ibèrica 
d’aquesta espècie. Això últim és 
una cosa inèdita almenys des de 
la desaparició d’aquesta espècie 
al Pirineu.

Aquests nous albiraments 
arriben en un moment en què 

els llops són objecte de polèmi-
ca per la proposta del Govern 
central d’augmentar la protecció 
de la varietat ibèrica a Espanya. 
Aquesta iniciativa ha xocat amb 
l’oposició de diverses organit-
zacions agràries i de ramaders 
de zones de muntanya, que te-
men atacs als ramats, cosa que 
ha succeït en els últims anys al 
Solsonès i en altres zones amb 
presència del llop. Els col·lectius 
contraris a aquesta espècie re-
butgen també la reintroducció 
de l’os.

QUASi Un Segle deSpréS
Primer exemplar d’aquesta 
espècie a la comarca des 
que es va extingir al Pirineu 
fa gairebé un segle

Pugen les operacions  
als aeroports de Lleida

equipaments transports

❘ alGuaire/la seu ❘ L’aeroport de 
Lleida-Alguaire va tenir el 
mes de febrer passat un total de 
3.054 operacions, la qual cosa 
representa un creixement del 
40,2 per cent respecte al mateix 
mes l’any passat. És el setè aero-
port espanyol amb més nombre 
d’operacions. Pel que respecta 
al de la Seu, les del mes de fe-
brer arriben a les 759, un 40,3% 
més que durant el mateix mes 
el 2020. Aquestes dades situen 
aquest aeroport per sobre dels 

de la Corunya o Palma aquell 
mes i és el número 22 en relació 
amb els aeroports de tot l’Estat. 
L’aeroport de Lleida-Alguaire 
deu aquest augment a l’escola 
de formació BAA Training i a 
l’activitat comercial puntual, 
mentre augmenta la industrial 
gràcies a la nova plataforma po-
sada en servei. En el cas del de la 
Seu d’Urgell, s’incrementen els 
vols corporatius, de formació 
i treballs aeris aquest principi 
d’any.

taula de qualitat de l’aire a les Garrigues 
a l’aprovar-se el projecte de tracjusa

medi ambient organismes

❘ les BOrGes Blanques ❘ Les Gar-
rigues tindrà la Taula de Qua-
litat de l’Aire que va exigir el 
consell. L’ens comarcal presi-
dirà aquest organisme, en el 
qual participaran tots els ajun-
taments i la Generalitat, així 
com diferents entitats. L’ob-
jectiu és ser un espai d’infor-
mació, participació i consulta 
sobre la qualitat de l’aire de la 
comarca. En aquest sentit, es 
donaran a conèixer diversos 
treballs i estudis elaborats pel 

departament de Territori i Sos-
tenibilitat, així com els que es 
desenvolupin en un futur.

L’anunci arriba arran de les 
exigències del consell per crear 
aquesta taula, després que el 
Govern donés llum verda que 
la planta de purins de Tracjusa 
obtingui gas procedent de resi-
dus a Juneda. Aquest projecte, 
conegut com a Nova Tracjusa, 
va rebre dimarts el vistiplau 
de la ponència ambiental, co-
sa que ha motivat el rebuig 

del consell i ecologistes, que 
portaran al jutge l’autorització 
ambiental (vegeu SEGRE de di-
jous passat). Un dels motius de 
l’oposició a aquest projecte és 
la por que suposi un augment 
de la contaminació de l’aire a 
les Garrigues. 

D’altra banda, la Federació 
Regional d’Esquerra Republi-
cana ha reiterat també la seua 
oposició al projecte de Nova 
Tracjusa, com ha fet aquesta 
setmana la CUP.

leS clAUS

Un total de 18 fins ara
z Des de l’any 2000 s’han iden-
tificat 18 exemplars diferents 
de llop a Catalunya, majorità-
riament a les comarques del 
Pirineu. tots ells són mascles 
separats dels seus ramats i arri-
bats des dels alps italians a tra-
vés de França. l’absència de fe-
melles ha impedit que aquesta 
espècie estableixi una colònia 
estable fins ara.

Els primers indicis
z la Generalitat tenia constàn-
cia de la presència de llops a 
Catalunya almenys des de l’any 
2000, però no ho va anunciar 
de forma oficial fins al 2004. 
abans d’aquestes dates, pastors 
del Cadí havien denunciat atacs 
a ramats des del 1997, mentre 
que a França daten del 1995. en 
territori francès ja s’hi han esta-
blert femelles.

Distribució territorial
z la Generalitat considera se-
gurs els albiraments a les co-
marques de l’alt urgell, la Cer-
danya, el solsonès, el Berguedà 
i el ripollès. també en dona per 
confirmat un al Vallès Oriental 
l’any 2010. també dona credi-
bilitat a testimonis que l’han 
situat a les comarques del Pa-
llars Jussà, el Bages, Osona i el 
Pallars Jussà. també hi va haver 
notícies del llop a la Val d’aran 
el 2012, encara que en aquest 
cas es considera dubtós.
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Jornada sobre els fons 
europeus en el turisme
❘ lleiDa ❘ El Patronat de Turis-
me va organitzar una jorna-
da per explicar la destinació 
dels fons europeus al sector 
turístic. El vicepresident de 
la Diputació, Jordi Latorre, 
va destacar en aquest sentit 
que els ajuts suposen una 
oportunitat per a Lleida, que 
“ha de sortir reforçada i amb 
una estratègia de futur per 
ser un referent turístic del 
sud d’Europa”.

Tràmit final per al 
geriàtric de Fraga
❘  fr aga ❘  L’ajuntament de 
Fraga preveu aprovar al ple 
d’aquest dimarts vinent la 
desafectació dels terrenys 
on s’ubicarà la futura resi-
dència per a la tercera edat. 
D’aquesta manera, es po-
dran cedir a la comarca del 
Baix Cinca perquè s’encar-
regui de la construcció del 
geriàtric.

Bellcaire recupera els 
antics dipòsits
❘ Bellcaire ❘ Bellcaire d’Urgell 
ha posat en marxa la recu-
peració dels antics dipòsits 
d’aigua, amb una inversió de 
29.000 euros i compta amb 
ajuts europeus.

n Els col·lapses al medi na-
tural, tant de turistes com 
l’accés motoritzat a espais 
naturals protegits, han obert 
el debat sobre la necessitat de 
regular els accessos a aquests 
enclavaments amb l’objectiu 
de preservar l’entorn i reduir 
riscos. 

Molts ajuntaments tre-
ballen en ordenances que 
regulin el pas i permetin 
augmentar la seguretat. A 
Aigüestortes l’accés motorit-
zat està restringit als taxis; a 
Mont-rebei també es tramita 
igual que altres ajuntaments 
de muntanya.

Regular l’accés motoritzat per 
protegir l’entorn natural

La barrera tancada a l’accés al refugi de la Basseta a Castellbò.

m. puigsoBirà

e. FarneLL
❘ farrera ❘ Els ajuntaments de 
Farrera, Valls de Valira, Mont-
ferrer i Castellbò i les EMD de 
Civís, Os de Civís, Ars i As-
nurri han abaixat les barreres 
d’accés a la vall de Santa Mag-
dalena per restringir l’accés 
motoritzat als camins i vies 
rurals dels quals són titulars i 
que transcorren dins del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. La res-
tricció respon a la seguretat, la 
conservació de les pistes fores-
tals i per minimitzar l’afecta-
ció de la circulació motoritzada 
en la fauna, especialment en 
el gall fer durant el període de 
reproducció.

Des del mes de novembre 
passat i fins al dia 31 de maig, 
ja estava restringit el pas amb 
vehicles a motor, excepte per 
a taxis i veïns. Ara, la decisió 
d’abaixar les barreres pretén 
evitar que “s’hi colin els turis-
tes durant aquesta Setmana 
Santa”, segons va explicar el 
director del Parc Natural, Marc 
Garriga.

Garriga va assenyalar que, 
malgrat la limitació de pas, es 
registren molts problemes amb 
turistes procedents de diferents 
punts de Catalunya, d’Andorra 
i França, que no fan cas i entren 
a les pistes amb quads, buguis 
o motos. Així doncs, s’han clos 
les tanques basculants amb tan-
cament de clau de femella per 
impedir el pas. Aquestes res-
triccions no afecten els propi-

Barreres al Parc de l’Alt Pirineu per 
evitar turistes amb cotxe i moto
Per impedir que accedeixin a la vall de Santa Magdalena i perjudiquin el gall fer

medi ambient espais naturals

etaris de finques que es troben 
dins de l’àrea restringida, veïns 
i vehicles d’emergència.

Garriga va explicar que a les 
vies de la xarxa secundària de 
la mateixa zona, que són ra-
mals sense connexió, també hi 
ha limitació de pas amb vehi-
cles a motor durant tot l’any. 
Pel que fa als casos de circula-
ció motoritzada organitzada, 
cal comunicar-ho al parc o els 
ajuntaments, i pagar una taxa 
als ajuntaments.

C. SanS
❘ anDorra ❘ Els reis d’Espanya 
van finalitzar ahir la primera 
visita a Andorra interessant-se 
pel model educatiu del país. Els 
monarques es van traslladar fins 
al col·legi María Moliner, on van 
ser rebuts per prop de tres-cents 
alumnes procedents de sis cen-
tres que es regeixen sota el siste-
ma espanyol. La visita va seguir 
a l’església de Santa Coloma, un 
dels elements de la candidatura 
a Patrimoni Mundial de la Unes-
co. Després de visitar el temple, 
Felip VI va assenyalar que és 
“meravellós” i va recomanar 
visitar-lo. 

Per la seua part, el cap de Go-
vern d’Andorra, Xavier Espot, 
va defensar la necessitat d’“unir 
esforços” entre diversos països 
per buscar solucions “que per-
metin pal·liar les conseqüències 
econòmiques i socials” que està 

els reis finalitzen la primera visita a andorra
Felip VI i Letícia van visitar un centre educatiu del sistema espanyol al Principat i l’església 
de Santa Coloma, que aspira a convertir-se en Patrimoni Mundial de la Unesco

internacional viatge reial a andorra

els reis d’espanya durant la visita a andorra.

fernanDo galinDo

tenint la pandèmia al sector tu-
rístic. Va fer referència a les pa-
raules de Felip VI, que va plan-
tejar una “col·laboració mútua” 
en aquesta matèria.

Durant la visita dels reis hi va 
haver crítiques per imatges del 
sopar de dijous, en què es van 
poder observar taules amb sis 
comensals quan la normativa els 

limita a quatre. La secretària an-
dorrana de Salut, Helena Mas, 
va defensar que es van complir 
dels protocols sanitaris, i va 
indicar que, abans de la visita 
dels monarques, es va decretar 
passar de quatre a sis comensals 
per taula en actes institucionals. 
Va indicar que es van fer tests 
d’antígens a tots els assistents.

Mas va lamentar les aglome-
racions al voltant d’alguns dels 
espais visitats pels reis. “És evi-
dent que ens hauria agradat que 
no es produïssin aquestes imat-
ges i que s’haguessin seguit totes 
les mesures de seguretat, com 
les de la distància”, va dir. La 
secretària de Salut va apuntar 
també al protocol seguit per a 
la visita, que requeria un “cri-
bratge de totes les persones que 
participaven en els actes amb 
proves quaranta-vuit hores 
abans de la visita”, va dir.
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Autoritats i organitzadors tallen la cinta a la sortida neutralitzada des de la Pobla de Segur. els corredors, a l’alt de Comiols.

volta a catalunya jorDi farré

Escapada fructífera
L’alemany Lennard Kämna s’imposa després d’una nombrosa fuga en una etapa 
que va sortir de la Pobla || L’equip Kern Pharma es retira per dos casos de Covid

ciclisme volta a catalunya

AgènCieS
❘ manresa ❘ El ciclista alemany 
Lennard Kämna (BORA-Hans-
grohe) es va adjudicar ahir la 
cinquena etapa de la Volta Ci-
clista a Catalunya, disputada 
entre la Pobla de Segur i Man-
resa sobre 201,1 quilòmetres, 
atacant al descens de Montser-
rat des d’una nombrosa fuga, 
mentre que Adam Yates (Ineos 
Grenadiers) segueix líder. L’eta-
pa, la segona amb protagonisme 
lleidatà, va discórrer per Tremp, 
Isona, Ponts i Torà, i van afron-
tar l’alt de Comiols, de tercera 

categoria. Lennard Kämna va 
atacar en el descens del port de 
Montserrat, una dura ascensió 
de primera categoria a poc més 
de 20 quilòmetres de la meta, 
i va deixar enrere els millors 
d’una nombrosa fuga, de prop 
de 40 integrants, on també van 
destacar els espanyols Carlos 
Verona (Movistar Team) i Mikel 
Bizkarra (Euskaltel-Euskadi).

D’altra banda, l’equip espa-
nyol Kern Pharma es va retirar 
voluntàriament abans de co-
mençar l’etapa a causa de dos 
positius per coronavirus. “És 

una decisió molt difícil, però 
també la més responsable”, va 
explicar en un comunicat Juan-
jo Oroz, el màxim responsable 
de l’equip. Els positius es van 
detectar en els controls realit-
zats entre dijous a la nit i el matí 
d’ahir divendres.

Avui es disputarà la sisena i 
penúltima etapa, que partirà de 
Tarragona i arribarà a Mataró 
després de 193,8 quilòmetres. 
Una etapa amb trampa al tenir 
el Collet Alt a només 15 qui-
lòmetres de la meta. Escenari 
factible per a una altra fuga.

ClASSifiCACionS

5a etapa

1. l. Kämna (ale/Bora) 4h.29’13”

2. r. Guerreiro (Por/educ.) a 39”

3. m. BiZKarra (esP/eusk.) a 42”

4. D. smith (nZa/Bike exc.) a 44”
general

1. a. yates (GBr/ineos) 18h.45’27”

2. r. Porte (aus/ineos) a 45”

3. G. thomas (GBr/ineos) a 49”

Muguruza debuta amb 
victòria a Miami
❘ miami ❘ Garbiñe Muguruza 
va debutar amb una sòlida 
victòria a la segona ronda del 
torneig de Miami, de cate-
goria WTA 1.000 i disputat 
sobre pista dura, després de 
superar ahir la xinesa Xinyu 
Wang en dos sets (6-4, 6-1). 
Muguruza, número 13 del 
món, estava exempta de la 
primera ronda.

Marc Gasol reapareix 
després de passar la Covid
❘ los anGeles ❘ Marc Gasol, que 
va reaparèixer amb Los An-
geles Lakers després de per-
dre’s nou partits, va admetre 
que havia tingut Covid i que 
va notar problemes per res-
pirar. Els Lakers van perdre 
101-109 contra Philadelphia.

El Motocròs de Ponts es 
disputarà el 4 d’abril
❘ Ponts ❘ El Moto Club Segre 
arrancarà la temporada el 
proper 4 d’abril, amb l’or-
ganització del Motocròs de 
Ponts, Trofeu MC Segre i 
Challenge Rodi & Pirelli. Les 
categories que competeixen 
amb Mx85, Mx65, Mx50 i 
MxVintage, que és novetat.

El Tour del 2023 tindrà 
tres etapes a Euskadi
❘ BilBao ❘ El Tour de França 
sortirà l’1 de juliol del 2023 
de Bilbao i durant tres eta-
pes recorrerà Euskadi, que 
no acollia la Grande Boucle 
des del 1992, quan va sortir 
des de Sant Sebastià. El Le-
hendakari, Iñigo Urkullu, va 
presentar aquest recorregut 
al Museu Guggenheim.

pesca competició

Campionat d’Espanya a Bellpuig amb 52 participants
❘ BellPuiG ❘ El llac de Bellpuig 
acull des d’ahir el Campionat 
d’Espanya de Pesca de Sal-
mònids en Llac, que finalitza 
avui i en el qual prenen part 

cinquanta-dos participants, 
d’un gran nivell, procedents 
de nou comunitats autònomes. 
L’organització de la competició 
va a càrrec de la Societat de 

Pescadors de Bellpuig i la d’An-
glès i Comarca. El campionat 
compta amb la bandera verda 
de sostenibilitat i respecte al 
medi ambient.

entitats eleccions
jcmc

les votacions es van celebrar ahir en aquesta mesa electoral.

Probable relleu al capdavant 
del consell esportiu del Segrià
❘ lleiDa ❘ Oriol Castillón, amb 35 
vots rebuts, és el membre que 
completa la comissió directiva 
del consell esportiu del Segrià. 
Els altres deu ja van ser elegits 
dissabte passat dia 20, però per 
al número onze hi va haver un 
triple empat que es va resoldre 

ahir en una nova votació. La co-
missió s’ha de reunir per elegir 
president entre un dels dos as-
pirants: Josep Ramon Vidal, al 
capdavant des del 2008, i Jaume 
Sanuy. En principi, aquests re-
sultats apunten que Sanuy po-
dria guanyar 6-5.
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l’ascensorprivat
El disputat vot 
de Jordina
No hi havia qüestions 
gaire polèmiques 
al ple d’ahir però 
sí certa morbositat 
perquè el tripartit 
podia veure’s obligat 
en alguna votació 
a recórrer al vot de 
qualitat de l’alcalde 
o fins i tot perdre la 
votació si faltava algú 
al formalitzar-se la 
dimissió de la tinenta 
d’alcalde anna Cam-
pos i haver perdut 
el suport de sergio 
González, ara no 
adscrit. i Jordina Frei-
xanet tenia ple a la 
Paeria i al Parlament. 
Va aguantar amb el 
municipal fins que 
faltaven un parell de 
mocions que encara 
va poder votar tele-
màticament mentre 
anava a barcelona. i 
no hi va haver mor-
bositat perquè a la 
moció més polèmica, 
la que reclamava 
mantenir les escoles 
bressol del Clot, el 
govern es va abstenir. 
i Fèlix larrosa va pre-
guntar per l’agenda 
secreta de l’alcalde, 
però tampoc va reve-
lar misteris.

Coordinador gene-
ral d’UP, que obté la 
victòria a les elec-
cions agràries amb 
el 55,04% dels vots, 
encara que a Lleida 
va guanyar JARC.

Joan Caball

Cap d’Anatomia  
Patològica de l’hos-
pital Arnau i cate-
dràtic de la UdL, 
elegit president inter-
nacional dels Patò-
legs Ginecològics.

Xavier matias-Guiu

Cap del Servei de 
l’UCI de l’hospital 
Arnau, que adverteix 
que la Covid a Lleida 
entri en una nova ona-
da i demana màxima 
alerta per aturar-la.

Jesús Caballero

Alcalde de l’EMD 
de Casau, a Viel-
ha, detingut en una 
operació de tràfic de 
cocaïna, en la qual 
han estat arrestades 
nou persones més.

Juan berdié

La Volta, pel 
Pallars Jussà
el ciclista alemany 
lennard Kämna (bO-
ra-Hansgrohe) es va 
adjudicar ahir la cinque-
na etapa de la Volta, 
disputada entre la Pobla 
de segur i manresa. a 
la foto, cap a salàs, amb 
Collegats i la serra de 
boumort d’espectadors.

VOlta CataluNya

Entre poc i massa!” és una expressió 
que usava sovint ma padrina per 
recriminar-nos que havíem “fet 
un gra massa” d’alguna cosa. En 

realitat la fórmula no era adequada per a 
l’ocasió perquè, entre el poc i el massa hi 
ha el mig, allò que els antics anomenaven 
la daurada mitjania. L’expressió llatina, 
antiquíssima, és aurea mediocritas i pro-
vé d’un vers d’Horaci que fa així: “Qui 
s’acontenta amb la mitjania, tan preciosa 
com l’or / no pateix intranquil les misèries 
d’un sostre que s’ensorra / ni viu a palaus 
esplèndids que provoquen enveja.” Vista 
així, la mitjania és una opció prudent, 
perquè evita els extrems. El poeta mul-
tiplica els exemples fent-nos veure que el 
vent fa trontollar els pins més drets, que 
les torres més altes tenen l’ensorrament 
més sorollós i que els llamps fulminen els 
cims de les muntanyes.

La noció de terme mitjà entre dos ex-
trems ha fet fortuna. Si es tracta dels plaers de la taula 
o del llit, la moderació és vista com l’opció més asse-
nyada, una administració correcta dels nostres desigs 
i passions, als quals donem una satisfacció “justa”. Si 
es tracta de gastar diners, entre la gasiveria i la dilapi-

dació, trobar el punt constitueix l’hàbit 
de despesa ideal. També en estètica la 
bellesa ha estat definida com una mena 
de simetria o proporció. Qui sap si la 
balança, que és el símbol de la justícia, 
no beu de la mateixa noció –aquí obli-
gada– de terme mitjà.

Ara bé, mitjania o terme mitjà, ter-
mes que tenen una connotació positiva, 
també poden ser vistos a través d’un si-
nònim, el de mediocritat, que fa pensar 
més aviat en una cosa de qualitat mit-
jana, regular; segons com, de poc mèrit 
i fins i tot tirant a dolenta. Així, podem 
dir que la mediocritat s’ha estès com 
taca d’oli, i és ja el paradigma de l’actu-
alitat: són mediocres els estudiants que 
es donen per satisfets si obtenen un cinc, 
conscients que només saben la meitat 
del que cal; mediocres els individus que 
no aspiren al que mereixerien si s’esfor-
cessin, mediocres els polítics que només 

lluiten per la supervivència, i mediocre el sistema que 
permet el triomf dels oportunistes. I mediocres som 
també els pares, els professors i els ciutadans, que som 
tan rucs que no exigim l’excel·lència i la decència, co-
mençant per nosaltres mateixos.

El triomf de la mediocritat

Som mediocres 
quan no exigim 
l’excel·lència 
i la decència, 
començant per 
nosaltres mateixos

ramon camats || cavE canEm
Correu electrònic: ramoncamatsguardia@gmail.com · blog: http://rcamats.wordpress.com · Facebook: https://www.facebook.com/ramon.camats
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