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esports | pàg. 24
l’empresa que gestiona la piscina 
coberta de Tàrrega demana rescindir  
el contracte i 734.000 € a l’ajuntament

1,50 €

GUIA | pàg. 26
Proposen restaurar de forma artesanal  
i peça per peça l’Hospital de Cartró 
centenari de la Vall Fosca
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esports ❘ 20-21

CyNTHiA sANs

Argimon descarta el toc 
de queda però no altres 
mesures que no revela

El conseller Argimon saluda l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega.

Lleida va perdre 
1.200 empreses 
en l’any Covid,        
la majoria del 
sector serveis

La província de Lleida va perdre 
l’any passat 1.200 empreses, la 
qual cosa representa el 7,1%, 
una taxa lleugerament superior 
a la mitjana catalana i correspo-
nen especialment als sectors de 
serveis i indústria.

economia ❘ 19

El 7,1% del total, superior 
a la mitjana catalana

lleida ❘ 7

Vulnerables || La parella viu 
a Pardinyes i la dona té una 
discapacitat del 82%

Quotes || Des del 2019 abonen 
600 € al mes, fins a sumar-ne 
16.200, que la firma rebutja

Paeria || Va demanar el 2019 
paralitzar el desallotjament i 
l’empresa diu que ho revisarà

El jutge autoritza desnonar 
dos jubilats que deuen a la 
immobiliària 2.350 euros

és notícia ❘ 3-4

coronavirus

Fiscalia ja té l’informe 
policial de la 
residència de Tremp

Les infermeres 
demanen als joves 
no assumir riscos

Milers d’atletes prenen 
la Vall de Boí i Aran
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coronavirus Situació actual

dadeS de la covid-19
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CASOS CONFIRMADOS INGRESOS HOSPITALARIOS DEFUNCIONES

211416
00

227

812

81 2

Des de l’inici de la pandèmiaEvolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
lleida

CAsos                                                            47.321
Morts                                                                812(2)

iMMunitzAts                                           46,1%
catalunya

CAsos                                                      763.506
Morts                                                         22.280
iMMunitzAts                                           44,5%

eSpanya

CAsos                                                  3.937.192
Morts                                                          81.003
iMMunitzAts                                           44,3%DAtA risC DE rEbrot rt(1) inCiDènCiA ACuMuLADA 

En 14 DiEs
vACunAts  

PriMErA Dosi % PCr/tA PositivEs

lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

29/06-05/07 631 1.762 3,33 3,44 186,48 506,10 14.194 2.220 9,93 18,08

22/06-28/06 93 460 1,53 3,62 59,90 125,44 10.620 1.721 4,16 9,16

15/06-21/06 41 27 1,02 0,80 39,03 33,16 18.424 3.198 1,88 1,35
(1) Taxa de reproducció efectiva del virus           Font: Departament de Salut

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

(2 ) 830 segons l’estadística d’aQuaS

món

CAsos                                       185.715.975
Morts                                               4.013.136
iMMunitzAts                                       11,88%

Cribratge avui  
a monitors  
de colònies
❘ lleiDa ❘ La Creu Roja, amb 
el suport de la Unió Euro-
pea i la col·laboració de Sa-
lut efectuarà avui i dijous 
vinent tests ràpids a l’Alberg 
Residència Sant Anastasi de 
Lleida a monitors just abans 
que se’n vagin de colònies, 
per detectar positius asimp-
tomàtics i tallar així cadenes 
de transmissió. El cribratge 
de monitors, impulsat per les 
conselleries de Salut i Drets 
Socials, està previst també 
a Barcelona, Manresa, Giro-
na, Móra la Nova i Tortosa. 
En total, esperen fer proves 
a entre 1.500 i 1.800 joves. 
Així doncs, els tests d’avui 
són per als que se’n van en-
tre els dies 10 i el 15, i els de 
dijous, per als que marxen 
entre el 15 i el 19.

salvador Macip, 
infectat malgrat 
estar vacunat
❘ barcelona ❘ El metge i inves-
tigador de la Universitat de 
Leicester Salvador Macip, 
resident al Regne Unit, va 
anunciar ahir al seu compte 
de Twitter que s’ha contagiat 
de Covid malgrat estar vacu-
nat amb la pauta completa 
d’AstraZeneca i complir les 
mesures de prevenció. De-
mana prudència perquè els 
test d’antígens fallen, ja que 
poden donar falsos negatius, 
i anima a vacunar-se, però 
a continuar anant molt amb 
compte perquè les vacunes 
no són eficaces al cent per 
cent. D’altra banda, Pfizer 
demanarà autorització a 
l’Administració d’Aliments 
i Fàrmacs dels EUA per a una 
tercera dosi de reforç.

Alemanya 
declara Espanya 
zona de risc
❘ berlín ❘ El Govern alemany 
ha estès la consideració de 
zona de risc a tot Espanya 
per l’augment de la incidèn-
cia (fins ara havia inclòs 7 
comunitats, entre les quals 
Catalunya). El canvi no té 
repercussions per als turis-
tes alemanys que siguin a 
Espanya o planegin venir-hi 
en els dies vinents. Només 
hauran de presentar un test 
d’antígens negatiu si no es-
tan vacunats o han superat 
la malaltia. Mentrestant, els 
britànics s’han llançat a re-
servar les seues vacances a 
l’Estat espanyol una vega-
da que el seu govern els ha 
alliberat de la quarantena a 
la tornada si estan vacunats.

a. guerrero
❘ Tremp ❘ Els Mossos d’Esquadra 
van entregar ahir a la Fiscalia 
a la Seu d’Urgell l’informe de la 
seua investigació sobre la mort 
per coronavirus de 61 usuaris de 
la residència de la Fundació Fi-
ella de Tremp, un 42% del total 
de residents, la tardor passada. 
Aquest informe policial va ser 
ordenat per la Fiscalia de Lleida, 
que el desembre va obrir d’ofici 

diligències d’investigació penal 
contra la direcció de la residèn-
cia per 61 presumptes delictes 
d’homicidi per imprudència per 
la mort del mateix nombre de 
residents, i per un suposat de-
licte contra els treballadors pels 
contagis de 42 dels 65 empleats.

El Ministeri Públic comença-
rà ara a analitzar la documen-

tació, en la qual consten les de-
claracions dels responsables del 
geriàtric, de familiars d’usuaris 
que van perdre la vida i d’em-
pleats, entre d’altres.

La Fiscalia va iniciar aquest 
procediment després de rebre 
un informe del departament 
de Salut que posava en relleu 
“importants dèficits organitza-

tius” que constitueixen un indici 
de fins a 61 possibles delictes 
d’homicidi per imprudència i 
un altre contra la seguretat en 
el treball. 

Per aquest motiu, va nomenar 
un fiscal instructor i va incoar 
diligències d’investigació pe-
nal per determinar les possibles 
responsabilitats de la direcció 

del centre per les 61 defuncions, 
que el Ministeri Públic va quali-
ficar com una “xifra totalment 
extraordinària en relació amb el 
que ha passat en altres residèn-
cies”. Llavors, va encarregar als 
Mossos d’Esquadra que es fessin 
càrrec de les diferents diligèn-
cies per comprovar si al gerià-
tric es van seguir els protocols 
i si hi havia equips de protecció 
adequats per als empleats. La 
Unitat Territorial d’Investigació 
(UTI) dels Mossos al Pirineu és 
qui se n’ha encarregat. A partir 
d’ara, i en els sis mesos vinents, 
la Fiscalia podria citar a decla-
rar els investigats i els testimo-
nis per decidir si veu indicis de 
delicte o, al contrari, arxiva el 
cas.

La residència va ser intervin-
guda pel Govern el novembre 
passat després de les morts dels 
residents. Inicialment, el depar-
tament de Salut va posar la ges-
tió en mans de GSS, i el gener 
la va traspassar a Sant Joan de 
Déu. De fet, la Generalitat va 
plantejar que la gestió continuï 
a càrrec d’aquesta entitat i que 
la Fundació Fiella no la recuperi.

imatge de la residència el desembre passat.

maiTe monné

L’informe dels Mossos sobre la 
residència de tremp, ja a la fiscalia
Ara analitzarà si hi ha indicis de delicte per la mort de 61 residents per Covid || 
Diligències per homicidi imprudent i contra la seguretat dels treballadors

intervingut
el geriàtric va ser intervingut 
per Salut, que va concloure 
que hi havia “importants 
dèficits organitzatius”

n Salut va notificar ahir 8.017 
casos de Covid-19 a Catalu-
nya, dels quals 250 a la provín-
cia de Lleida. De fet, el percen-
tatge de PCR o test d’antígens 
que donen positiu s’ha disparat 
i supera de llarg el 5% que de-
termina el límit per considerar 
la pandèmia controlada. Al pla 
se situa en el 9,93% i a l’Alt 
Pirineu i Aran, en el 18,08%. 
L’increment és espectacular, 

ja que fa dos setmanes l’índex 
era de la meitat a les regions, 
4,16% i 9,16%, respectiva-
ment, i fa tres, de l’1,88% i 
l’1,35%. En el conjunt de Cata-
lunya, ha augmentat del 3,90% 
al 16,48%.

La incidència acumulada en 
els últims catorze dies a Lleida 
ha passat de 39,03 a 186,48 en 
tres setmanes. A les comar-
ques de muntanya, el creixe-

ment ha estat més gran al pas-
sar de 15,86 a 506,10.

De la mateixa manera, el 
risc de rebrot continua en es-
calada a tot Catalunya (1.753 
punts), a Lleida (631) i al Pi-
rineu (1.762), mentre que la 
velocitat de contagi o Rt con-
solida la seua tendència a la 
baixa i es troba ara en 3,33 al 
pla i 3,44 a les comarques de 
muntanya, lleugerament per 

sobre del 3,21 en el conjunt 
de Catalunya.

Quant a la vacunació, un 
58% de lleidatans ja ha rebut 
la primera dosi (256.806) i 
un 46,1%, la pauta completa 
(204.322). En el conjunt de Ca-
talunya són una mica menys, 
el 57,2% i el 44,5%, respecti-
vament. Ahir es van injectar 
principalment segones dosis 
(6.745).

Els tests positius passen de l’1% al 9,93% a Lleida i al 16,48% al Pirineu
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En record  
de Pep Mòdol

Sr. Director:
Qui ets? Ets tu qui em par-

la?/ És com una perla que s’es-
berla,/ només s’escolta amb la 
mar en calma./ La memòria i 
el record/ navegant en un petit 
encís;/ el vent bufant fort ho 
esmicola tot,/ ara i aquí./ Quin 
deliri que deixa regust a para-
dís.../ Quina joia que et sento i/ 
et porto sempre amb mi.

La teva FamíLia

‘Camarote 4203’,  
la novel·la de l’estiu

Sr. Director:
Acabo de llegir-me la no-

vel·la Camarote 4203. Tenia 
curiositat per veure què po-
dia oferir-nos el seu autor, I. 
Zapater, professor d’Art ja ju-
bilat i expolític, que no tinc el 
gust de conèixer.

M’ha sorprès gratament. 
La correcta escriptura i un 
vocabulari assequible en fan 
una obra de fàcil lectura, que 
et condueix –a velocitat de 
creuer, mai millor dit– amb 
gran rapidesa d’un capítol 
al següent. També resulta 
una bona dosi d’influència 
didacticopedagògica.

En destaco la internaciona-
lització de Lleida i de la Seu 
Vella –en paral·lel a les illes 
Hawaii o del Carib– i, alhora, 
que ens atansi bona part del 
món a les nostres mans, i en 
la seua lectura ajuda el fet de 
tenir un mapa a prop.

L’argument entrellaça nom-

broses històries i aventures 
amoroses, tot i que amb algu-
nes escenes de sexe una mica 
pujades de to de vegades, però 
tractades amb fina elegància 
i delicadesa.

Escrita en primera persona, 
és una novetat poc freqüent 
en literatura i un risc –de ve-
gades temerari– que em fa 
pensar en la potent imagina-
ció de l’escriptor.

Podria esmentar alguna 

altra qüestió menys afortu-
nada en el llibre, que deixo al 
lliure albir de cadascú, però 
crec que bé podria ser aquesta 
una bona novel·la per a l’estiu, 
ja que les seues 440 pàgines 
entretindran i delectaran els 
lectors.

I no m’estranyaria que al-
gun lector demanés a aquest 
escriptor novell una segona 
part, és a dir, la continuació 
del periple marítim, com diu 

el mateix autor, “allende los 
mares”.

P. Ruiz. LectoR

Abandonament  
dels barris

Sr. Director:
El barri on visc, la Mariola, 

té uns problemes estructurals 
que no s’afronten. A la deixa-

desa per part de la Paeria pel 
que fa a la brutícia, que enva-
eix tots els carrers de la ciutat, 
hi hem de sumar la nul·la pre-
ocupació i la manca d’interès 
que demostren dia a dia. L’in-
civisme d’algunes persones no 
pot ser l’excusa per rentar-se’n 
les mans. A la plaça Galícia hi 
ha un parc infantil que alguns 
utilitzen tots els dies per fer 
botellons i per consumir subs-
tàncies prohibides (i per ven-
dre-les). No es pot tolerar que 
cada dia hi trobem ampolles de 
vidre, llaunes i tot tipus de ma-
terials pel terra, com ara palets 
o matalassos. Ni que que pas-
sin fins a 4 dies sense netejar 
el parc. Com han de jugar els 
nens si la seva seguretat està 
en risc? Aquest tema el vaig 
exposar, amb altres assump-
tes, a l’últim Consell de Barri 
que es va fer. Les respostes, 
vergonyoses: “Sabem que hi 
ha aquests problemes...”, “ens 
preocupa, però...”, “ho desco-
neixem...”. Com que no serveix 
de res dir-ho als Consells (en-
cara que diuen que és el lloc), 
vaig comunicar-ho al compte 
de Twitter de la Paeria. Tam-
poc serveix de gaire. Et diuen 
que ho comuniquen a la regi-
doria competent i prou. Quan 
els preguntes alguna cosa, t’ig-
noren. Si fas un vídeo t’ho re-
solen puntualment, però al cap 
de pocs dies torna a passar el 
mateix. No els importa l’estat 
dels barris, que els comerços 
hagin de tancar, que els veïns 
no tinguin serveis... 

No els importa res més que 
la seva cadira. No tenen pro-
jecte ni iniciativa. No tenen 
vergonya.

isaac cabaLLeRo

envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
L’estiu ens porta sempre la festa de Sant 

Cristòfol, les cues per beneir cotxes, motos, 
tractors i altres vehicles amb motor, un re-
cord per aquells que un dia van marxar de 
viatge i no han tornat, i tal vegada un desig 
llunyà per actuar sempre amb la màxima 
prudència quan ens posem al volant d’un 
vehicle.

Però sembla que ben aviat ens oblidem 
que la conducció i la circulació de vehicles 
són una activitat de risc. Que els colors de les 
carrosseries i la lluentor dels cromats ama-
guen una màquina que necessita control, i 
dilluns al matí ens despertem amb la notícia 
que el cap de setmana ha deixat 27 morts a 
les carreteres.

Conservo una imatge des de la infantesa, 
de pals plantats als vorals de les carrete-
res amb cartells blancs, on les autoritats del 
moment escrivien la indicació “Aquí dos 
muertos en 1960”. Els temps ha demostrat 
que aquests indicadors no han servit per 
rebaixar la xifra de víctimes, i la mort, em-
bolcallada en brunzits de motors, encara té 

un lloc entre els usuaris de la carretera. Avui 
aquella imatge s’ha transformat en corones i 
poms de flors lligats a tanques metàl·liques, 
que, silenciosament, ens diuen el mateix 
que els antics cartells oficials. Però hi ha 
una diferència important. Les flors no les 
posen mans anònimes de funcionaris, por-
ten nom, cognoms i sentiments, sobretot 
sentiment. Són una manifestació d’amor, de 
comunicació, d’enyorança. Sempre que veig 
flors al costat de la carretera penso amb tot 
allò que un dia es va trencar, i la seva fugaç 
presència, el seu silenci, són un crit d’atenció 
que ressona i no puc oblidar.

Els avenços de la tècnica sovint ens porten 
a creure que vivim en un món feliç i segur, i 
oblidem l’home en la seva autèntica dimen-
sió, fràgil, limitat en tot, feble, necessitat de 
respecte i consideració.

Les flors al costat de la carretera pregonen 
el fracàs i la mort. La diada que els conduc-
tors de vehicles dediquen a Sant Cristòfol 
ens ha de portar, des de la responsabilitat 
individual i col·lectiva, a canviar-les per flors 
de vida i d’esperança.

Flors a la carretera

ELS PIRINEuS catalans són, 
des del punt de vista de les 
infraestructures, un cul de 
sac: fa dècades que l’Estat 
espanyol ha abandonat les 
inversions a la província de 
Lleida. Mentre no siguem un 
Estat (federal, confederal o 
independent) que canviï ra-
dicalment el finançament de 
la Generalitat, a Madrid van 
canviant governs però la dinà-
mica serà sempre la mateixa: 
Catalunya a la cua d’Espanya, 
Lleida a la cua de Catalunya i 
el Pirineu a la cua de Lleida. Si 
finalment es guanyen els jocs, 
hi ha l’oportunitat de superar 
la marginació secular i d’avan-
çar en la mobilitat sostenible: 
portar el tren de Puigcerdà 

a la Seu, o que l’Estat tingui 
ara sí l’excusa per modernitzar 
l’N-260 de la Pobla de Segur 
a Pont de Suert. 

En les democràcies avan-
çades els parlaments donen 
mandats democràtics als seus 
governs. Dijous el Parlament 
de Catalunya va donar un 
mandat democràtic molt clar 
al govern de la Generalitat: 
71 vots a favors (Junts, PSC, 
Cs i PP), 20 en contra (CuP 
i Vox) i 43 abstencions (ERC 
i Comuns). Aquesta pot ser 
l’empenta final que necessiten 
els partits que encara debaten 
quina és la seva posició. Atesa, 
però, la urgència del calenda-
ri, aquesta votació ha resultat 
molt aclaridora de quina és la 

voluntat, molt majoritària, del 
poble de Catalunya. Aquesta 
candidatura ha de ser presen-
tada, per mitjà d’una carta sig-
nada, abans dels Jocs Olímpics 
de Tòquio. Les candidatures 
guanyadores dels jocs acos-
tumen a ser les primeres que 
s’hi presenten. Per això vaig 
presentar, en nom de Junts per 
Catalunya, una esmena sobre 
els jocs d’hivern a la moció 
dels sectors econòmics, vota-
da dijous al Parlament.

Pirineus-Barcelona 2030 
és un projecte que va més en-
llà dels 15 dies de les proves 
esportives dels jocs d’hivern. 
Pot permetre situar el Pirineu 
de Lleida eal centre de les de-
cisions estratègiques per les 
properes dècades, tal com va 
passar amb Barcelona 1992. 

Pirineus-Barcelona 2030 és 
un projecte que té la sostenibi-
litat ambiental com a eix cen-
tral: el projecte s’adapta a les 

infraestructures ja existents 
i no preveu la construcció de 
noves zones urbanístiques ni 
de noves estacions d’esquí. De 
fet, el Comitè Olímpic Inter-
nacional (COI) prioritzarà les 
candidatures que ja tinguin la 
infraestructura esportiva i ho-
telera en funcionament. una 
altra cosa són noves inversions 
d’accés que els governs acor-
din de fer, que en el cas del Pi-
rineu de Lleida hi ha un gran 
potencial de millora.

Pirineus-Barcelona 2030 
és un projecte que té també 
la sostenibilitat econòmica 
com a eix central: els jocs 
s’han d’autofinançar amb les 
aportacions del COI i amb la 
recaptació impositiva, de mar-
xandatge i de les entrades que 
generin els mateixos jocs.

Pirineus-Barcelona 2030 és 
una oportunitat única de situ-
ar els Pirineus en el seu con-
junt al món, com a patrimoni 

europeu natural, cultural, gas-
tronòmic i patrimonial capaç 
de generar-hi un turisme glo-
bal de qualitat, que creï una 
ocupació duradora i estable 
per a la gent del Pirineu. El 
model del Parc Olímpic del Se-
gre de la Seu d’urgell, impul-
sat en els jocs olímpics d’estiu 
de 1992, és el model d’èxit a 
generalitzar a tot el Pirineu 
amb els jocs d’hivern de 2030.

Junts per Catalunya va gua-
nyar a Lleida les eleccions ca-
talanes del passat 14-F amb un 
28% dels vots. un dels nostres 
principals compromisos elec-
torals són els Jocs Olímpics 
d’Hivern Pirineus-Barcelona 
2030: en mítings i debats ens 
vam comprometre a culminar, 
si rebíem els vots suficients 
per a ser al govern de Catalu-
nya, la candidatura dels jocs 
esmentats, que ja havia pre-
parat la consellera Meritxell 
Budó des de 2018. Som-hi.

col·laboració

Una oportunitat que no podem deixar perdre
ramon Tremosa i balcells
DiPutat De Junts PeR LLeiDa

J. Corbella i DuCh. AdvocAt
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Solidaritat. Demà se celebra el 28è Mulla’t 
amb l’acte central a Torres de Segre.

27
Música. Les guitarres prenen Cervera en la 
primera jornada de la 40a Càtedra Emili Pujol.

34

CàTEDra CErvEra EMiLi PujoL

redacció
❘ La TorrE DE CaPDELLa ❘ El Museu 
Hidroelèctric de Capdella va 
acollir ahir la presentació del 
projecte provisional de restau-
ració de l’Hospital de Cartró 
de Capdella, a la Vall Fosca. 
L’edifici, que ha resistit a la in-
tempèrie més d’un segle, és una 
construcció efímera que Energia 
Elèctrica de Catalunya va aixe-
car a la Vall Fosca per atendre 
els 4.000 treballadors que s’en-
carregaven d’aixecar la central 
hidroelèctrica de Capdella, la 
primera de grans dimensions 
que va entrar en funcionament 
a Catalunya. L’edifici va comen-
çar a funcionar com a hospital 
el 1912 i cap al 1940 va caure 
en desús i va passar a ser utilit-
zat com a magatzem pels veïns. 
Aquest mal ús va derivar en al-
guna modificació arquitectònica 
que, segons els experts, possi-
blement ha estat el motiu pel 
qual s’ha conservat dret tants 
anys sent, probablement, l’únic 
del món d’aquesta mena. D’al-
tra banda, el projecte presentat 

ahir aposta, a més, per la par-
ticipació dels veïns en la presa 
de decisions de tot el procés de 
rehabilitació, un fet que ja s’ha 
impulsat des del Museu Hidro-
elèctric de Capdella.

“La restauració ha de fer-se 
peça per peça. Atès que és un 
edifici que es pot desmuntar, 
apostem per fer-ho, portar-lo a 
un taller i després reintegrar-lo 
al territori”, va explicar la direc-
tora del Museu Hidroelèctric de 
Capdella, Eva Perisé. 

L’acte de presentació va 
comptar amb la presència del 
subdirector general de Patrimo-
ni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic, Jordi Domeque, 
el qual va afirmar que aquest 
projecte “és un exemple de com-
binació d’innovació, sostenibi-
litat i dinamització econòmica 
per al territori”. 

De fet, l’objectiu d’aques-
ta restauració té sentit com a 
element d’envigoriment del bé 
restaurat a través de la seua di-
fusió. Per aquesta raó, s’enregis-
trarà tot el procés per generar 
programes pedagògics.

una nova vida cent anys després
L’Hospital de Cartró de la Vall Fosca, que ha sobreviscut al Pirineu més d’un segle, serà restaurat 
|| Experts en patrimoni aconsellen fer-ho artesanalment i peça per peça

patrimoni recuperació

els veïns de la zona participaran en la presa de decisions, ja que el projecte de rehabilitació presentat ho considera molt important.

MuSEu hiDroELèCTriC DE CaPDELLa

d’HoSpital a MagatzeM
L’edifici va funcionar com  
a hospital del 1912 al 1940, 
quan va passar a ser usat  
com a magatzem pels veïns

MuSEu hiDroELèCTriC DE CaPDELLa MuSEu hiDroELèCTriC DE CaPDELLa

Un hospital de fusta i cartró per transportar en caixes ■ El que va ser un hospital és una edificació lleugera prefabricada i modular, 
pensada per poder ser transportada en caixes i muntada in situ de manera senzilla seguint un manual d’instruccions. Els materials 
fets servir, bàsicament la fusta i el cartró, a més d’algunes petites peces metàl·liques d’unió i fixació, garantien un preu econòmic i un 
transport fàcil pel seu baix pes i muntatge ràpid.
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