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El col·legi d’Albesa tindrà una sola 
planta i estarà acabat el 2022.

p. 15
La caldera de biomassa de l’Espitau 
de Vielha, a punt a la tardor.

p. 16

La polèmica del geriàtric 
de la Pobla, al jutge

conflicte laboral

❘ LA PobLA DE SEgur ❘ El sindicat CGT 
i les cinquanta-set treballado-
res de la residència municipal 
Nostra Senyora de Ribera de 
la Pobla de Segur han presen-
tat una demanda laboral contra 
l’ajuntament davant de la nega-
tiva a trobar una solució a les 
seues “condicions laborals” que 
els imposa l’ajuntament en una 
reforma del calendari laboral, 
de set hores i mitja durant set 
dies seguits i treballar tres caps 
de setmana al mes. El col·lectiu 

afirma que han topat amb una 
posició “inflexible” per part de 
l’alcaldia i la direcció del centre, 
la qual cosa els ha portat a pre-
sentar la demanda. Per la seua 
part, l’alcalde, Marc Baró, va 
apuntar que s’ha intentat ne-
gociar però “no hi ha manera, 
volen seguir amb l’horari antic, 
que és ingovernable”. Va afegir 
que ara serà el jutge el que de-
termini “i acatarem la sentèn-
cia, encara que no sigui del grat 
de les dos parts”.

el peatge de l’AP-2 a l’altura de Lleida amb la ciutat al fons.

itmAr fAbrEgAt

h. cuLLeré
❘ LLEiDA ❘ Els setze municipis del 
Segrià i les Garrigues pels quals 
passa l’autopista AP-2 deixa-
ran de cobrar 1,3 milions d’eu-
ros en concepte de l’Impost de 
Béns Immobles quan s’aixequi 
el peatge. Succeirà el pròxim 
1 de setembre. L’anomenada 
autopista de la Mediterrània, 
de 215 quilòmetres entre Alfa-
jarín i el Vendrell (poc més de 
60 passen per Lleida), revertirà 
l’Estat al finalitzar la concessió, 
actualment en mans d’Abertis. I 
el Govern central ja ha anunciat 
que no preveu abonar l’IBI (es 
tracta, en realitat, d’un BICE, 
imposat sobre béns de caracte-
rístiques especials) als ajunta-
ments, que ja preparen accions 
per evitar-ho.

Els més perjudicats són l’Albi 
i Castelldans, amb 7,526 i 7,431 
quilòmetres d’autopista en el 
seu terme municipal. Són longi-
tuds curtes però reporten cada 
any prop de 160.000 euros a les 
arques municipals. En el cas de 
l’Albi, per exemple, equival a 
més d’un 10% del pressupost 
municipal: el del 2020 ascen-
dia 1,3 milions i l’IBI, a 159.000 
euros. En el cas de Castelldans, 
el pressupost del 2021 és d’1,45 
milions i els ingressos per IBI 
de l’AP-2, 157.000 euros, prop 
d’un 11%. 

Altres municipis afectats
Soses, les Borges Blanques i 

Torres de Segre perceben tam-
bé més de 100.000 euros anu-
als per l’impost i la resta varia 
entre els 25.900 de Montoliu 

Els municipis de l’AP-2 deixaran de cobrar  
1,3 milions de l’IBI quan s’aixequi el peatge
L’Albi i Castelldans, que perceben cada any al voltant de 160.000 euros, seran els més perjudicats || 
Aitona convocarà els ajuntaments afectats per reclamar compensacions a l’Estat

municipis fiscalitat

de Lleida i els 76.000 d’Aitona. 
L’alcaldessa d’aquesta localitat, 
Rosa Pujol, que fa uns anys va 
liderar un lobby d’ajuntaments 
per recaptar l’IBI de l’AP-2, fins 
llavors bonificat, va anunciar 

ahir que convocarà els altres 
alcaldes afectats per iniciar 
una campanya amb l’objectiu 
de reclamar a l’Estat una com-
pensació per la minva que els 
suposarà aixecar el peatge. “No 
només als de Lleida”, va remar-
car. També preveu traslladar la 
seua reivindicació al subdelegat 
del Govern a Lleida, José Cres-
pín. La concessionària paga a 
més l’IBI de les àrees de servei 
d’Alfés i de les Borges Blanques, 
la qual cosa representa 36.000 
euros més.

El final de la concessió i la li-
beralització del peatge de l’AP-2 
i l’AP-7, que coincideixen en la 
data, suposarà la gratuïtat de 
474 quilòmetres d’autopista i 
més de 13 milions de vehicles 
que deixen de pagar 500 mili-
ons d’euros cada any pel seu ús, 
segons va exposar en el seu dia 
l’actual ministeri de Transports. 
En el tram aragonès, implica-
rà per primera vegada una via 
ràpida i gratuïta entre Fraga i 
Alfajarín, on l’autovia A-2 no 
està desdoblada.

AP-2 de LA mediterràniA
L’autopista té una longitud 
de 215 quilòmetres entre 
Alfajarín i el Vendrell  
i 60 passen per Lleida

LeS cLAuS

Bonificació
z fins al 2016, l’ibi de les auto-
pistes estava bonificat en un 
95% i els ajuntaments percebi-
en imports mínims.

Associació d’afectats
z Lleida va liderar el 2017 la cre-
ació d’una associació d’ajunta-
ments afectats per reclamar 
l’impost a la concessionària. 
Van aconseguir el seu propòsit.

Final de la concessió
z  La concessió de l’AP-2, així 
com la de l’AP-7, acaba el 31 
d’agost. El 2020 ha estat l’últim 
exercici en què s’ha pagat l’ibi 
per tota l’anualitat.

Municipis afectats
z  Són, per ordre de l’import 
de la recaptació: l’Albi (159.001 
euros); Castelldans (157.147 eu-
ros); borges blanques (146.485 
euros); Soses (126.552 euros); 
torres de Segre (118.208 eu-
ros); Aitona (76.024 euros); Vi-
naixa (75.560 euros); Artesa 
de Lleida (63.507 euros); tarrés 
(54.700 euros); Alfés (49.208 
euros); Lleida (47.283 euros); 
Albatàrrec (47.283 euros); June-
da (46.819 euros); Puigverd de 
Lleida (37.548 euros); Sudanell 
(32.449 euros) i montoliu de 
Lleida (25.959 euros). A més, la 
concessionària paga ibi per les 
àrees de servei d’Alfés (29.269 
euros) i les borges blanques 
(6.727 euros).

Aturat una hora 
un tren de la  
línia de Manresa

transport

❘ LLEiDA ❘ Un tren de la línia Llei-
da-Manresa va estar una hora 
parat ahir a la nit a la sortida 
de la capital del Segrià després 
que una persona hagués rebut 
un impacte del vehicle. Va suc-
ceir cap a les 20.30 hores en el 
tren que va sortir de Lleida a 
les 20.02 hores amb arribada a 
l’Hospitalet les 23.33 hores. Al 
lloc van anar-hi patrulles dels 
Mossos d’Esquadra. El comboi 
va prosseguir amb la marxa cap 
a les 21.30 hores.imatge del tren parat a la sortida de Lleida.

mAitE monné
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Imatge d’arxiu de molins de vent al municipi de la granadella.

òscar mirón

r. ramírez
❘ lleiDa ❘ Una associació d’ajun-
taments es constituirà com a lo-
bby municipal per representar 
davant de l’Estat i la Generalitat 
tant els municipis amb centrals 
solars i eòliques com aquells on 
hi ha projectes per construir-los. 
Tindrà com a punt de partida 
l’Associació de Municipis Eò-
lics de Catalunya, entitat que 
reuneix vint-i-vuit ajuntaments 
amb molins de vent. Està previst 
que la junta es reuneixi aquesta 

setmana per renovar la direcció 
i canviar els estatuts, amb la fi-
nalitat de representar també els 
municipis que reclamen regular 
la implantació de les energies 
renovables davant de l’actual 
allau de projectes, en especial 
a Lleida.

L’associació AMEC va nàixer 
amb per reclamar un règim re-
tributiu adequat i unitari per 
als municipis amb parcs eòlics. 
La nova entitat, a més, exigirà 
regular la implantació de molins 

de vent i de grans extensions de 
panells solars. Municipis de Llei-
da ja els limiten amb ordenan-
ces, canvis a la planificació ur-
banística i moratòries. El presi-
dent del consell de la Segarra, 
Francesc Lluch, i l’alcaldessa de 
la Granadella, Elena Llauradó, 
van donar a conèixer aquesta 
iniciativa la setmana passada, 
en una conferència virtual or-
ganitzada per la Coordinadora 
les Garrigues per una eòlica i 
solar sostenible.

Impulsen un lobby de municipis 
davant l’allau d’energies renovables
A partir de l’Associació de Municipis Eòlics creada a Lleida fa cinc anys || S’obrirà 
a poblacions amb projectes per construir centrals eòliques i solars

energia administracions

leS clauS

L’associació AMEC
z l’associació de municipis eò-
lics de catalunya (amec) es va 
constituir el 2016, liderada al 
començament per l’ajuntament 
de la Granadella. es va crear 
per tal de reclamar a les admi-
nistracions un marc retributiu 
estable i just per als municipis 
en els quals funcionen molins 
de vent (una meta encara pen-
dent). actualment compta amb 
vint-i-vuit ajuntaments associ-
ats, la majoria dels que acullen 
aerogeneradors.

Nou nom i orientació
z amb el canvi als estatuts, l’en-
titat passaria a denominar-se 
associació de municipis d’ener-
gies renovables de catalunya 
(amerc), i en aquest sentit 
podrà incorporar municipis 
amb centrals solars en funcio-
nament i nombroses localitats 
on hi ha projectes per a molins 
i grans extensions de plaques 
fotovoltaiques.

Mobilització veïnal
z aquest lobby municipal s’hau-
rà de sumar a les plataformes 
veïnals que reclamen regular la 
implantació d’energies renova-
bles a la segarra, les Garrigues i 
el Pallars Jussà.

Fira Mollerussa cancel·la 
Autotrac al ser inviable pel 
confinament comarcal

municipis fires

j. g. m.
❘ molerussa ❘ Fira de Mollerussa 
s’ha vist obligada a cancel·lar, 
per segon any consecutiu, la fi-
ra d’automoció Autotrac com a 
conseqüència del retorn al con-
finament comarcal aprovat pel 
Procicat, que va entrar en vi-
gor ahir i es prolongarà almenys 
fins al 19 d’abril. La celebració 
d’aquest certamen, dedicat a 
la compravenda de cotxes i de 
maquinària agrícola d’ocasió, 
estava previst per als dies 16, 
17 i 18 d’abril.

El director de l’entitat firal, 
Xavier Roure, va remarcar que 
“la mobilitat restringida a l’àm-
bit de la comarca fa inviable la 
celebració d’aquest esdeveni-
ment”. En aquest sentit, Roure 
va recordar que, l’any 2019, el 
70 per cent de les vendes de cot-

xes d’ocasió van correspondre 
a compradors de fora de la co-
marca del Pla d’Urgell, mentre 
que un 15% procedia d’altres 
municipis de la demarcació de 
Lleida.

Autotrac, el primer certamen 
d’ocasió dels dos anuals que or-
ganitza Fira de Mollerussa (el 
segon és Autotardor, a l’octubre) 
havia de celebrar del 16 al 18 
d’abril la 23a edició, un núme-
ro de convocatòria que ja es va 
suspendre l’abril de l’any passat 
pel confinament de la Covid.

Fira de Mollerussa es concen-
trarà ara en la preparació de la 
Fira de Sant Josep, que aquest 
any i per primera vegada en la 
seua història es farà el mes de 
juny, del 4 a 6. Inclourà la 40 
edició Saló de l’Automòbil, de-
dicat a vehicles nous.

j. g. m.
❘ torreGrossa ❘ Més de 1.200 
abonats als municipis de Tor-
regrossa i Miralcamp van estar 
sense llum ahir diverses hores 
per incidents provocats pels 
nius de cigonyes que aquestes 
construeixen a les torres elèc-
triques, segons van informar 
ahir fonts de la companyia 
subministradora del servei 
Endesa.

El primer incident es va pro-
duir a Miralcamp, passat un 
quart de tres del migdia. El pes 
dels nius hauria pogut ser el 
causant d’un curtcircuit que va 
deixar sense servei elèctric una 
part de la població fins a dos 
quarts de sis de la tarda, unes 
tres hores aproximadament.

A Torregrossa, la pluja que 
va caure durant bona part de 

la jornada va contribuir al fet 
que el niu s’incendiés en con-
tacte amb la torre d’alta tensió, 
malgrat que aquestes estan de-

gudament protegides. Aquest 
municipi del Pla d’Urgell va es-
tar sense llum al voltant de dos 
hores, a partir de tres quarts 
de tres.

Els danys causats a la torre 
van requerir més hores de re-
paració i els tècnics de la com-
panyia van estar treballant a 
arreglar els desperfectes fins 
passades les set de la tarda, 
amb l’objectiu d’evitar nous 
talls de llum, tal com va expli-
car l’alcalde de Torregrossa, 
Josep Maria Puig.

L’existència de nius de cigo-
nya a les torres elèctriques ha 
estat causa aquesta primavera 
de microtalls en el servei de 
subministrament elèctric de 
diversos municipis de la comar-
ca, fet que ha ocasionat queixes 
dels veïns.

torregrossa i miralcamp, sense 
llum per danys de nius a la xarxa
Van afectar les torres elèctriques de les dos localitats

serveis subministrament

Promoció de cotxes 
elèctrics a les Borges
❘  les BorGes ❘  L’ajuntament 
de les Borges ha iniciat una 
campanya per incentivar l’ús 
de vehicles elèctrics en què 
participen dos tallers locals, 
coincidint amb l’entrada en 
servei d’un punt de càrrega 
al Terrall. Durant un mes 
els veïns podran provar els 
cotxes.

La Seu d’Urgell busca 
socorristes per a l’estiu
❘ la seu ❘ L’ajuntament de la 
Seu ha convocat onze pla-
ces per cobrir aquest estiu els 
serveis de socorrisme de les 
piscines, d’activitats esporti-
ves i monitors. Els interessats 
poden presentar les sol·lici-
tuds fins al 16 d’abril.

El Palau d’Anglesola  
vol ser Vila Florida
❘ el Palau ❘ El Palau d’Angle-
soa s’ha afegit al projecte de 
Viles Florides que distingeix 
els municipis per l’ornamen-
tació floral als espais públics. 
És el primer municipi de la 
comarca a afegir-se a aquest 
projecte.

Ajuts per a tretze firmes 
que gestionen purins
❘ lleiDa ❘ Agricultura va fer 
efectiu ahir el pagament 
d’ajuts per a la gestió de la 
fertilització, que afavoreix 
un correcte ús dels purins 
com a adob en cultius. Les 
subvencions corresponen a 
la campanya de l’any passat 
i beneficien a Lleida tretze 
empreses ramaderes, amb 
ajuts per un valor que ascen-
deix a 33.549 euros.

aJuntament De torreGrossa

l’incident a Torregrossa.
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Moda. Entrevista al modista lleidatà Custo 
Dalmau, que presenta col·lecció a Madrid.

29
Música. La pandèmia obliga a cancel·lar el 
Sisquere Festival de Torrelameu.

35

EFE

Rutes d’AECC de 
Lleida per fomentar 
l’exercici físic

salut

❘ TREMp ❘ AECC-Catalunya 
contra el Càncer de Lleida 
posa en marxa aquest cap 
de setmana el programa de 
rutes amb marxa nòrdica a 
Tremp i la vall Fosca. L’acció 
pretén promocionar l’exerci-
ci físic i els hàbits saludables 
entre tota la població. Els 
interessats s’han d’inscriu-
re prèviament a jordi.arjo@
aecc.es. L’activitat també es 
durà a terme a la Pobla de 
Segur i Sort a partir del mes 
que ve.

❘ LLEiDA ❘ Investigadors de la Uni-
versitat de Lleida han desenvo-
lupat un model automatitzat 
per identificar, a través de la 
veu, les afectacions precoces de 
l’esclerosi lateral amiotròfica 
(ELA) al bulb raquidi. Amb la 
col·laboració del Centre Inter-
nacional de Mètodes Numèrics 
a l’Enginyeria (CIMNE), l’Hos-
pital de Bellvitge i la Univer-
sitat de Tecnologia de Tallinn, 
a Estònia, han comprovat que 
la intel·ligència artificial pot 
millorar el diagnòstic humà, 

amb una precisió del 95,8 per 
cent. Malgrat que els primers 
símptomes de la malaltia es ma-
nifesten de forma diferent, un 
80% dels pacients d’ELA aca-
ben experimentant problemes 
en la parla. 

Aquest deteriorament pot 
començar fins a tres anys abans 
del diagnòstic de la malaltia, 
per la qual cosa és molt impor-
tant una detecció primerenca 
de l’afectació bulbar. Un dels 
primers símptomes és el de-
teriorament de la veu carac-

teritzat per una articulació 
greument defectuosa, discurs 
extremament lent i laboriós, 
marcada hipernasalitat i as-
pror severa. “Tenim molta 
feina al davant encara, però 

els primers resultats que hem 
obtingut mostren que l’afecta-
ció bulbar es pot detectar amb 
models automàtics abans que 
sigui perceptible per a l’oïda 
humana, i que es poden establir 
mesures objectives que facilitin 
un diagnòstic precoç i precís”, 
destaca el doctorand de la UdL 
i investigador del CIMNE Al-
berto Tena, que per a l’estudi va 
gravar la veu a quaranta-cinc 
pacients d’ELA de l’Hospital 
de Bellvitge i a divuit persones 
de control.

Detecció precoç d’ELA a través de la veu
salut investigació

SíMptoMeS
Vuit de cada deu pacients 
amb aquesta malaltia 
experimenten problemes 
en la parla

La UdL desenvolupa un model automàtic per identificar els primers símptomes amb la parla

agèncieS
❘  LonDRES ❘  El pr íncep Fel ip 
d’Edimburg, marit d’Isabel II 
d’Anglaterra, va morir ahir als 
99 anys després d’una vida en la 
qual va posar la seua personali-
tat forta i discutida al servei de 
la reina i de la Corona. Conver-
tit en el consort més longeu de 
la monarquia britànica després 
de 73 anys de matrimoni, el duc 
d’Edimburg deixa un indiscuti-
ble llegat com a pilar d’Isabel II, 
que ja havia segellat així la seua 
transcendència per a la història: 
“Simplement, ha estat la meua 
força i el meu suport.” Un breu 
comunicat difós pel Palau de 
Buckingham a les 11.01 hores 
va donar la notícia de la defun-
ció del duc, que havia deixat 
l’hospital el 16 de març després 
de ser operat del cor. No va ser 
mai el personatge més apreciat 
de la Casa dels Windsor. Les 
seues procacitats divertien 
alguns i n’irritaven encara 
més. Però ningú va discu-
tir la importància del seu 
paper a l’ombra per a una 
reina que, ella sí, compta 
als seus 94 anys amb un 
respecte gairebé reveren-
cial al país. 

Li agradava fer bro-
ma, sempre entre la sor-
negueria i l’amargor, amb el 
seu paper secundari al Palau 
de Buckingham, encara que 
entre bambolines va contribuir 
a trampejar alguns dels pitjors 
temporals als quals s’ha enfron-
tat la monarquia. Des del mo-
ment en què es va donar a conèi-
xer la defunció, les institucions 
de tot el món es van abocar a re-

Mor el príncep Felip d’Edimburg
El que va ser el gran suport de la reina Isabel II, la seua esposa des del 1947, va morir ahir als 99 anys 
|| Políticament incorrecte, va contribuir a trampejar alguns dels pitjors temporals de la monarquia

obituari reialesa britànica

el príncep  
Felip, el consort 
més longeu  
de la corona 
britànica.

Operació Forth 
Bridge: així serà 
l’últim adeu a un 
consort discret
n  L a  m o r t  d e l  d u c 
d’Ed i mbu rg  posa  en 
marxa l’Operació For-
th Bridge, que estipula 
amb precisió quins seran 
els passos que se segui-
ran per acomiadar-lo. A 
petició del mateix Felip, 
el seu cos no serà vetllat 
en públic sinó que jaurà 
a Windsor fins al fune-
ral privat a la capella de 
Sant Jordi, previst per al 
17 d’abril. 

Les banderes hauran 
d’onejar a mig pal fins a 
les 8 del matí de l’endemà 
del funeral, els membres 
del govern paralitzaran 
les seues intervencions pú-
bliques i se suspendran els 
actes de campanya elec-
toral per a les eleccions 
locals i escoceses del mes 
de maig. A més, el govern 
va demanar ahir a la ciu-
tadania que “no assisteixi 
o participi en cap esdeve-
niment” relacionat amb el 
funeral o enterrament, i 
que tampoc dipositi ofre-
nes de flors al davant dels 
palaus. La línia de succes-
sió a la Corona britànica 
no resulta modificada ja 
que el duc d’Edimburg no 
en forma part. El príncep 
Carles és l’hereu al tron.

biograFia

FeliP Mountbatten

altres títols: Comte de Merioneth, 
baró Greenwich i príncep de 
Grècia i Dinamarca (fins al 1947)

Descendència: A més de ser el pare 
de l’hereu de la Corona, el príncep 
Carles (1948), el duc d’Edimburg 

deixa tres fills més: la princesa 
Anna (1950), el príncep Andreu 
(1960) i el príncep Eduard (1964).

z nascut el 10 de juny del 1921 
a la vila Mon Repos a Corfú, una 
illa grega del mar Jònic, era fill 
del príncep Andreu de Grècia i 
Dinamarca i de la princesa Alícia 
de Battenberg, per la qual cosa 

va ser membre de la casa reial 
grega per naixement. El 1947 es 
va casar amb la princesa isabel 
ii d’Anglaterra. A part dels seus 
deures reials, el duc d’Edimburg 
va ser patrocinador de moltes or-
ganitzacions, com els premis Duc 
d’Edimburg i el Fons Mundial per 
a la naturalesa. A més, va ser rec-
tor de la Universitat de Cambrid-
ge, així com la d’Edimburg (on va 
ser succeït per la seua filla Anna 
el 2011). En concret, es va dedi-
car a intentar que la humanitat 
prengués consciència de la seua 
relació amb el medi ambient des 
que va visitar les illes Malvines el 
1956. Va publicar escrits i va rea-
litzar xarrades sobre temes del 
medi ambient al llarg de més de 
mig segle. Col·leccionava vinyetes 
dels humoristes gràfics britànics 
més cèlebres, que va repartir pels 
banys de tots els palaus i castells 
de la Casa dels Windsor.

tre homenatge al príncep Felip. 
El primer ministre d’Anglaterra, 
Boris Johnson, no va estalviar 
elogis al glossar la seua figura 
al davant de la seua residència 
de Downing Street. El duc “es 
va guanyar l’afecte de generaci-

ons aquí al Regne Unit, al llarg 
de la Commonwealth i a tot el 
món”, va dir. Per la seua part, 
el príncep Enric d’Anglaterra 
−net de Felip− i la duquessa de 
Sussex, Meghan Markle, van 
agrair al duc “el seu servei”, a 

la pàgina web de la seua funda-
ció, Archewell. Els reis d’Espa-
nya, Felip i Letícia, van dir que 
van sentir “profunda tristesa 
al rebre la notícia” i que “mai 
oblidarem les ocasions que vam 
poder compartir amb ell”.
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m.c.e.
Què pot esperar el públic de la 
nova col·lecció de tardor-hivern 
de Custo Barcelona?
Sota el lema d’I am the power 
but you too (soc el poder, però 
tu també), hem volgut apel·lar 
a l’esperit de resistència que te-
nim tots per enfrontar-nos a la 
pandèmia. Oferim 62 propostes 
de roba per a dona que es di-
videixen en tres blocs: dessua-
dores que combinen cotó amb 
teixits tecnològics i que són per-
fectes tant per ser a casa com 
per estar a l’altura d’un esdeve-
niment; vestits molt experimen-
tals des del punt de vista de les 
línies, el volum i els materials i 
un últim bloc de peces exteriors, 
com parques i plomissols.
Com ha canviat la Covid-19 el 
món de la moda?
Ha canviat moltíssim perquè la 
moda és socialització, un con-
cepte que ara és més complicat 
que mai. A nivell de treball, el 
tempo de la indústria s’ha tor-
nat més lent i llarg. També s’han 
hagut d’implementar diferents 
alternatives virtuals per poder 
presentar les col·leccions com 
són els fashion films, encara que 
crec que les desfilades tradici-
onals sobreviuran al pas dels 
anys.
El 2019, Custo Barcelona va fir-
mar aliança amb la casa italiana 
Velmar. Per què?
Volíem donar un gran impuls 
internacional a la marca, enca-

ENTREVISTA modA

Custo Dalmau
❘ DissenyaDor De moDa ❘

«La desfilada clàssica seguirà»

custo barcelona

el modista natural de tremp, creador de custo Barcelona, va presentar ahir a la Fashion 
Week de Madrid la nova col·lecció de roba femenina ‘i am the power but you too’

ra que l’acord va arribar mesos 
abans de la pandèmia de la Co-
vid-19 i aquests projectes han 
quedat més pausats.
Fa uns mesos va participar en la 
‘Batalla monumental’ de TV3 per 
defensar la Seu Vella. Com recor-
da la desfilada que va acollir el 
monument l’any 2008?
Va ser la desfilada més emoci-
onal de tota la nostra carrera. 
No només pel fet de ser a casa i 
el vincle emocional que suposa 
això, sinó perquè va ser l’esce-
nari més singular en el qual hem 

desfilat mai: un monument que 
té més de 800 anys d’història.
Tornaria a plantejar-se un projec-
te com aquell a Ponent?
Sempre estem oberts a fer nous 
projectes creatius i, sens dubte, 
si des de Lleida se’ns fes algun 
tipus de proposta, estaríem 
encantats.
Aprofita el temps lliure per fugir 
dels focus de la moda i tornar a 
casa, al Pallars Jussà?
Sí. De fet la setmana passada 
vaig passar les festes a la Val 
d’Aran i també vaig passar 

per Tremp. El seu paisatge és 
tot un referent de naturalesa i 
m’encanta.
Ha canviat molt la indústria des 
que va començar fa més de qua-
ranta anys?
Sí, ha canviat completament. 
Queda molt poc del que vam 
conèixer en els nostres inicis. 
Ara la indústria és molt estra-
tègica i, a més, el canvi cap a les 
plataformes virtuals és brutal. 
Avancem cap a un model co-
mercial i una era digital que ho 
inundaran tot.

“la prostitució migra a  
les fronteres digitals i  
està captant nenes”
Mabel Lozano, en unes jornades a Lleida

cIclES fEmINISmE

La cineasta mabel Lozano, de roig, a la sala Jaume magre.

m. m. novau
❘ lleiDa ❘ “La prostitució ha migrat 
en els últims anys cap a les fron-
teres digitals”, va alertar ahir a 
Lleida la cineasta Mabel Lozano 
durant la seua visita a la ciutat 
per participar en dos actes em-
marcats en el cicle Conseqüèn-
cies del consum de prostitució, 
organitzat per l’Institut català 
de les Dones (ICD) i la Paeria. 
Lozano, recentment guardona-
da amb el premi Goya 2021 al 
millor curtmetratge documen-
tal amb Biografia del cadàver 
d’una dona, va declarar a SE-
GRE que durant el confinament 
per la pandèmia ha augmentat 
de forma alarmant el nombre 
de casos de persones –també 
menors– que es dediquen a la 

pornografia i a la prostitució a 
internet a través de diverses pla-
taformes i xarxes socials. “La 
prostitució migra a les fronteres 
digitals i està captant nenes”, 
va afirmar Lozano, tal com ho 
demostra la seua investigació 
d’aproximadament cinc anys 
al costat de l’inspector de poli-
cia Pablo J. Conellie, publicada 
aquest any al llibre Pornoex-
plotación (Alrevés). A l’obra 

maite monné

van entrevistar multitud de 
testimonis, com ara actors de 
la indústria pornogràfica, a més 
de pares amb filles ja captades 
per xarxes de prostitució. “La 
pornografia deixa víctimes a 
una banda i a l’altra de la pan-
talla”, va sentenciar Lozano, i 
va afegir que l’actual legislació 
és totalment ineficaç i que no 
existeix una voluntat política 
per solucionar aquesta situació. 

Sota el nom Els lligams entre 
pornografia i prostitució i els 
seus perills, Lozano va oferir 
ahir una conferència a la sala 
Jaume Magre en la qual va par-
lar sobre la seua investigació. 
Posteriorment, es va projectar 
el documental Biografía del 
cadáver de una mujer al cine 
Screenbox Funatic, que va fi-
nalitzar amb un col·loqui amb 
la cineasta.

probLema SenSe SoLució
“la pornografia deixa 
víctimes a banda i banda 
de la pantalla; la legislació 
actual és ineficaç”

alliberaran  
deu eriçons a 
l’arborètum

fAuNA

❘ lleiDa ❘ Una desena d’exem-
plars d’eriçons recuperats al 
Centre de Fauna de Vallca-
lent seran alliberats dilluns 
vinent a les instal·lacions de 
l’Arborètum-Jardí Botànic de 
Lleida. El Centre de Fauna 
de Vallcalent rep cada any 
diverses desenes d’aquests 
exemplars. Alguns arriben 
amb mossegades de gossos i 
d’altres els recuperen en jar-
dins d’alguna casa particular. 
I és que, amb l’arribada del 
fred, molts acudeixen a zones 
que estan habitades (jardins, 
granges, etc.) a la recerca de 
menjar.

troben a egipte 
una ciutat de  
fa 3.000 anys

ARquEologIA

❘ luxor ❘ La missió egípcia di-
rigida per l’arqueòleg Zahi 
Hawass va descobrir recent-
ment una antiga ciutat a Lu-
xor, l’Ascensió d’Aton, que 
es va perdre sota la sorra fa 
3.000 anys. Aquesta troballa, 
anomenada la Ciutat Dora-
da Perduda, data del regnat 
d’Amenhotep III, i els fara-
ons Tutankamon i Ay la van 
continuar utilitzant. “Mol-
tes missions estrangeres han 
buscat aquesta ciutat i mai no 
l’han trobat”, va assenyalar 
Hawass en declaracions a 
mitjans egipcis.

el 83% dels 
sanitaris, a favor 
de la llei de 
l’eutanàsia

ENquESTA

❘ barcelona ❘ El 83% dels pro-
fessionals sanitaris catalans 
estan a favor de reconèixer 
el dret a l’eutanàsia i de regu-
lar-lo, segons una enquesta 
sobre la llei de l’Eutanàsia 
realitzada a més de 4.000 
treballadors de l’àmbit de la 
salut i impulsada per la con-
selleria de Salut de la Gene-
ralitat. De les persones que 
han completat el qüestionari, 
el 45% són professionals de 
l’àmbit hospitalari i el 30% 
són treballadors de l’atenció 
primària. Així mateix, se-
gons un comunicat de Salut, 
el 92% dels professionals sa-
nitaris enquestats considera 
“necessari” que s’ofereixi 
formació relacionada amb 
aquesta llei mentre que un 
10% creu que aquesta hauria 
de ser voluntària.
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El senyor

Pau Armengol Torné
(E.P.R.)

La Federació de Comerç de Lleida expressa el seu condol per aquesta 
sentida pèrdua a les seves filles M. Rosa i M. Carmen Armengol Auguets  
així com a tota la seva família.

 Lleida, 10 d’abril del 2021

El senyor

Pau Armengol Torné
Vidu de Mercè Auguets Cardona.
Ha mort cristianament el dia 9 d’abril del 2021 als 89 anys  
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
(A.C.S.)

Les seves filles, Maria Rosa, Maria Carme i Jeroni; neta Laura i 
Andrés, germans, cunyats, nebots, cosins i família tota.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una 
oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia 
religiosa que tindrà lloc avui dissabte dia 10, a les 16.15, a la sala ecumènica 
del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 10 d’abril del 2021

La señora

Francisca Paz González
Ha fallecido cristianamente el día 9 de abril de 2021 a los 78 años.
(E.P.D.)

Su esposo, Juan; hijos, Juan José y Dionisio; hijas políticas, Laia y 
Cristina; nieta, María; hermanos, Julia, Antonio y Puri; hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia os agradecen las muestras de condolencia 
recibidas y os ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy sábado día 10, a las 18.00 
horas, en la iglesia parroquial de Sant Pau (La Mariola).

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 10 de abril de 2021

redacció
❘  b a r c e l o n a  ❘  E l  ju r a t  de l s  
VIII Premis Martí Gasull i Roig, 
impulsats per la Plataforma per 
la Llengua, ha acordat atorgar 
l’escriptor lleidatà Josep Vall-
verdú el Premi Especial del Ju-
rat en reconeixement a la se-
ua “aportació exemplar” a la 
llengua catalana. A més, amb 
aquest guardó, també es vol re-
conèixer la valuosa contribució 
dels autors lleidatans al conjunt 
de les lletres catalanes, segons 
l’entitat, que afegeix que Vall-
verdú, de 98 anys, és un dels 
grans autors de la literatura ca-
talana de la segona meitat del 
segle XX. Amb una dilatada 
trajectòria, l’escriptor ha com-
paginat la docència amb tota 
una intensa tasca de producció 
literària que inclou la narrati-
va infantil i juvenil, l’assaig i 
el teatre. Membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), ha 
estat reconegut amb el Premi 
d’Honor de les Lletres Catala-
nes, la Creu de Sant Jordi i la 
Medalla d’Or de la Generalitat.

La gala d’entrega dels pre-
mis se celebrarà el 19 d’abril 
a Barcelona i els tres finalistes 
al Premi Martí Gasull i Roig 
són la revista Sàpiens, la com-
panyia de telecomunicacions 
Parlem i la Companyia Tea-
tre Micalet de València. Serà 
escollit per votació popular. 
El jurat dels premis està for-
mat per la directora general 
de La Bressola, Eva Bertrana; 

l’expresidenta del Parlament 
Carme Forcadell; l’escriptora 
i artista Anna Moner; la pro-
ductora, guionista i directora 
cinematogràfica Isona Passo-
la; el periodista esportiu Joan 
Maria Pou, i la mare de Martí 
Gasull, Pilar Roig. També for-
ma part del jurat el president de 
la Plataforma per la Llengua, 
Òscar Escuder. Vallverdú ha 
estat nomenat Fill Predilecte 
de Lleida (2020). També ho és 
des del 2016 de la capital de 
la Noguera, que l’any passat 
li va dedicar una escultura de 
bronze del Rovelló, el gosset 
dels seus contes.

Josep Vallverdú.

reconeixen Vallverdú 
per la seua “aportació 
exemplar” al català

cultura premis

traJectòria
Plataforma per la llengua  
li atorga el premi especial 
del jurat per la seua 
dilatada trajectòria

Maria barbal i la 
novel·la ‘Tàndem’, 
a Tremp

literatura

❘ TreMP ❘ L’escriptora Maria 
Barbal va presentar ahir a 
Tremp, la seua localitat na-
tal, la novel·la Tàndem, amb 
la qual ha guanyat el premi 
Josep Pla 2021. El llibre és 
una història sobre el redesco-
briment de la felicitat. Barbal 
també va dedicar la novel·la 
a tots aquells assistents que 
l’hi van demanar. L’escriptora firmant llibres ahir després de la presentació.

casa Uriach FoTograFia

successos accident

imatge aèria de la zona on va tenir lloc l’accident.

Ferit greu al precipitar-se des  
d’un balcó a ciutat Jardí
redacció
❘ lleiDa ❘ Un home va resultar ahir 
ferit de gravetat després de pre-
cipitar-se des d’un balcó al car-
rer en un habitatge del barri de 
Ciutat Jardí, a Lleida. Els fets 
van tenir lloc entrada la nit. 

Veïns de la zona van sentir 
crits i posteriorment un fort 
cop a terra, després de la qual 
cosa van constatar que una 
persona havia caigut sobre la 
calçada. Fins al lloc de l’acci-

dent es van traslladar tres ve-
hicles dels Mossos d’Esquadra, 
dos ambulàncies del SEM, dos 
vehicles de la Urbana i un dels 
Bombers. 

L’home va ser traslladat a 
l’hospital i cap a mitjanit agents 
policials van acabar de prendre 
declaració a la zona del sinis-
tre. Veïns d’aquest barri haurien 
sentit hores abans de l’accident 
soroll equiparable al d’una festa 
a la zona de l’accident.
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