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Una professora denuncia 
que li han robat la identitat 
per fer estafes per internet 

CORONA VIRUS 

Tarrega, Tremp 
i Alcarras, de nou 
sensetocde 
queda a partir 
de divendres 
Salut notifica sis morts 
en l'últirna setrnana 

1 m 11 Treballa en un 
col·legi de Balaguer i ja ha 
rebut 5 denúncies després 
d'usurpar-li les dades 

11 Nomésvan 
necessitar una fotocopia del 
seu DNI per abrir comptes 
bancaris falsos al seu nom 

1 1 e iP~ 11 El banc li 
dona 60 dies per retirar els 
diners i no li deixa ingressar 
la nomina ni fer gestions 
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L'afectada ja ha rebut 
cinc dénúncies i n'ha 
interposat di verses. 

COMARQUES 1 12 

LLEIDA I 7 

La situació "extrema" als hos
pitals per la cinquena onada ha 
fet que la Generalitat demani 
al TSJC prorrogar el toe d e 
queda pera Lleida, Balaguer, 
Mollerussa, la Seu, Solsona i 
Alpicat, pero Tarrega, Tremp 
i Alcarras quedaran al marge 
de la restricció divendres. Per 
la seua banda, Salut va notificar 
ah ir sis morts per Covid a la re
gió sanitaria de Lleida registrats 
l'última setmana, un dels quals 
usuari d'una residencia. 

ÉS NOTICIA 1 3-4 

lnspecció de Treball 
insta 3.000 empresas 
de Lleida a prendre 
mesures per la calor 
Han de proporcionar aigua pró
xima als llocs de treball, plani
ficar les tasques més pesades 
durant les hores de menys calor 
i fer més pauses del que és ha
bitual i en llocs frescos, entre 
altres requisits. 

ECONOMIA 119 

La Generalitat 
gestiona més de 1.600 
pisos socials en 36 
municipis de Ponent 
Tots estan en regim de lloguer a 
preus assequibles i tenen coma 
objectiu afrontar !'emergencia 
en l'ambit de l'habitatge. Un 
total de 480 pisos s'han afegit 
a l'oferta durant aquests últims 
tres anys. 

COMARQUES 110 

ORTODONCIA INVISIBLE INFANTIL: SENSE FERROS 
!INDOLORA. SENSE INTERESSOSI 

www.llerdent.com 
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SEGRE 
Dimecres, 28 de juliol del2021 ES NOTICIA 1 3 

La situació "extrema" als hospitals per la cinquena onada ha portat la Generalitat a demanar avui al TSJC la 
prorroga del toe de queda una setmana més, que afecta Lleida, Balaguer, Mollerussa, la Seu, Solsona 1 Alpicat, 
mentre que Tarrega, Tremp i Alcarras quedaran al marge de la restricció a partir de la nit de dijous a divendres. 

CORONA VIRUS RESTRICCIONS 

Tarrega, Tremp i Alcarras, sense toe de 
queda, que afecta 200.100 lleidatans 
A partir de divendres a Lleida, Balaguer, Mollerussa, la Seu, Solsona i Alpicat 

M.MARQUtS 
1 LLEIDA 1 L'alta incidencia de con
tagis de la Covid i la pressió 
hospitaUuia ha portat la Gene
ralitat a prorrogar el toe de que
da de la 1.00 a les 6.00 hores a 
partir de divendres a la matina
da en 162 municipis catalans de 
més de 5.000 ve'ins que registrin 
400 casos o més per 100.000 
habitants en els últims set dies. 
A Lleida, la mesura es manté a 
la capital del Segria (amb una 
incidencia de 428 casos), Bala
guer (494), Mollerussa (528) i 
la Seu (994), mentre que es re
cupera després d'una setmana 
a Solsona (425) i Alpicat (465) 
i en queden fora Tfurega (341), 
Tremp (78) i Alcarras (326). Se
gons l'Idescat i l'INE, el toe de 
queda afectara 200.133 lleida
tans, 17.660 menys, encara que 
la Generalitat els va xifrar en 
208.651. L'alcaldessa de Tarre
ga, Alba Pijuan, va reconeixer 
que era "previsible" que el mu
nicipi sortís de la llista, ja que 
"la situació va millorant a poc 
a poc". De fet, a la comissió de 
salutes va posar de manifest 
que la situació de Tarrega és 
bona dins de la global del país. 

Per la seua part, la portaveu 
del Govern, Patrícia Plaja, va 
explicar que la proposta es tra
mitara avui al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya perque 
en tri en vigor la nit de dijous a 
divendres i s'allargui fins al 6 
d'agost. "És una mesura dura, 
pero efectiva, ja que els hospi
tals estan extremament en ten
sió", va assenyalar Plaja, que va 
afegir que el toe de queda ajuda 
a recluir la interacció social. 

També va recordar que l'Es
tadi espanyol xifra en 125 casos 
o més elllindar de risc extrem 
i Catalunya l'eleva a 400 per al 
toe de queda. "Aixo explica que 
encara estem molt lluny de po
der afirmar que la situació epi
demiologica esta controlada", 
va sentenciar. Així mateix, es 
manté el tancament d'establi
ments a les 00.30 hores i que les 
reunions siguin d'un maxim de 
deu persones. 

Certificat d'immunitat 
D'altra banda, Plaja va des

cartar que el Govern es plan
tegi encara l'obligatorietat del 
certificat d'immunitat de la 
Covid-19 per assistir a activi
tats o per poder anar a bars i 
restaurants. "En cap cas el con
templern abans que tothom hagi 
tingut accés a la vacunació", va 
afirmar. 

DADES 

MUNICIPIS 
De Catalunya amb toe de queda 
divendres, deis quals sis són de 
lleida: la capital, Balaguer, Mo
llerussa, la Seu, Solsona i Alpicat. 

PERCENT 

Gairebé la meitat deis habitants 
de la província de Lleida, 200.133, 
queden afectats pel confinament 
nocturn. 

ICLAUS 

Les mesures vigents 
1 El Govern prorroga per terce
ra setma na consecutiva el toe 
de queda d'l.OO a 6.00 hores, el 
tancament d'establiments a les 
00.30 i que les reunions siguin 
d'un maxim de deu persones, 
entre altres mesures. 

Sense certificat obligatori 
1 L'Executiu descarta aplicar el 
certificat de vacunació contra 
la Covid per accedir a activitats 
o poder anar a establiments 
d'hostaleria, com fan Galícia i les 
Canaries. Afirma que "no és a so
bre de la taula". 

lmatge d'arxiu d'una vacunació massiva contra la Covid al pavelló d'Aitona. 

Brussel·les avisa que els estrangers tenen dret al passaport Covid 
• La Unió Europea va adver
tir ahir que els ciutadans no 
registrats al sistema de salut 
on s'han vacunat perla Covid 
tenen dret al passaport que 
ho certifica. En relació amb 
les dificultats d'alguns estran
gers a Catalunya per obtenir 
el certificat, el portaveu de la 
Unió Europea d'Afers lnterns, 
Adalbert Jahnz, va recordar 
que els estats membres tenen 
l'obligació de proporcionar-lo 
a totes les persones vacunades 
"encara que no estiguin re
gistrades" al sistema de salut 
estatal. 

Amb tot, l'executiu euro-

peu va demanar a les autori
tats responsables que almenys 
donin el certificat "en paper 
o en un document PDF" si no 
poden oferir "totes les funcio 
nalitats" de l'aplicació digital. 

Hi ha ciutadans estrangers 
que s'han vacunat a Catalu
nya que no poden obtenir el 

SENSE TARGETA 

Unes 5.700 persones sense 
targeta sanitaria s'han 
vacunat a Catalunya i 
no ten en el certificat 

passaport europeu que acre
dita la seua immunitat per
que no disposen de targeta 
sanitaria. 

Entre !'abril i el maig el Go
vern va obrir un registre per 
als estrangers no registrats 
amb l'objectiu de vacunar tot
hom que viu aquí i s'hi van 
apuntar 5.700 persones, en
cara que es desconeix l'afec
tació de residents a Lleida. 
Ara, tanmateix, es troben 
que, al no estar al sistema, no 
poden descarregar-se el cer
tificat de vacunació malgrat 
haver rebut totes les dosis a 
Catalunya. 

Des de la Generalitat van 
admetre que "actualrnent no 
hi ha un procediment per ob
tenir el certificat de vacuna
ció de la Unió Europea" pera 
aquestes persones i els acon
sella dirigir-se a un Centre 
d'Atenció Primaria (CAP), 
rnentre que el govern espa
nyol delega la responsabilitat 
a Catalunya. Tot i així, des del 
rninisteri de Sanitat també es 
pot accedir al passaport, per 
fer-ho es necessiten metodes 
d'identificació que aquestes 
persones poden no tenir, com 
el número d'identitat d'estran
ger (NIE). 
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Riccardo Mut1 80 anys portant la batuta 
L'italia Riccardo Muti , director titular de l'Orquestra 
Simfonica de Chicago, compleix avui 80 anys. M u ti ha fet 
carrera al capdavant de les orquestres més reconegudes del 
món, coro la Filharmonica de Londres o la de Filadelfia. 

Jau me Jové, JAM, durant un'! representació d"EI Metre', el seu penúltim espectacle comic. 

Ellleidata JAM/ al Veregra Street Festival d'ltalia 
El clown lleidata Jaume Jové, 
conegut sota el pseudonim JAM, 
actuara aquest divendres i dis
sabte al festival Veregra Street 
d'Italia. Presentara l'obra El 

Les activitats 
d' sportmama, 
a pie rendiment 

Metre, guanyadora de l'edició 
2019 del festival romanes Si
biu Internacional Theatre Fes
tival. En aquest certamen, el 
seu muntatge va ser reconegut 

com el més poetic i, com que 
els dos festivals són col·labora
dors, l'interpret lleidata tindra 
l'oportunitat de representar-lo 
en el format italia. 

Els fanalets decoren els carrers de I'Eix 

El regidor d'Esports de Lleida, 
Ignasi Amor, va visitar ahir el 
campus d'estiu Esportmania al 
barrí de Pardinyes. En la 40a 
edició d'aquest programa, que 
barreja lleure i esport i s'or
ganitza en diferents punts del 
Lleida, com el pavelló o la pis
cina municipal, l'ajuntament 
ofereix 840 places a joves de 4 
a 14 anys. 

Com cada any, l'Associació de Comerciants de Demo
cracia i Remolins ha tornat a decorar aquests dos carrers 
de Lleida amb fanalets de Sant Jaume, amb l'objectiu de 
dinamitzar i embellir aquesta part del centre de la ciutat. 

HOROSCOP 
ARIES 21-111 1 19-IV. 
Busqueu noves possibilitats. Una aven
tura us aixecara l'anim i us entusiasmara 

amb una cosa que no heu experimentat mai. 
Sigueu el que inicia el canvi. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
No deixeu res a l'atzar. Avalueu situaci
ons, feu preguntes i dirigiu l'energia cap 

a la satisfacció de les necessitats. Un canvi físic 
us elevara la moral i us donara confian\a. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Viviu i apreneu. Permeteu que !'experi
encia us impulsi a prendre més bones 

decisions respecte a la salut, l'amor i els assump
tes que afecten la vostra reputació. 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Guardeu-vos els pensaments pera vos
altres. Una situació no sera el que creieu 

i si responeu massa de pressa usen penedireu. 
Redu'lu la velocitat, observeu i concentreu-vos. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Depen de vosaltres prendre decisions 
que us ajudin a aconseguir l'estil de vida 

que voleu ten ir. Mireu i descobrireu una manera 
practica de sobresortir. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Aprofiteu el moment, accepteu pers
pectives emocionants i fe u el que calgui 

per posar en joc el que vol e u. No tingueu por 
d'ajudar algú proper. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Participeu en esdeveniments que abor
din assumptes que us afecten. No dub-

teu a actuar en nom d'una organització amb qui 
compartiu creences. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Escolteu, reuniu informació, formuleu 
un pla i prepareu-vos per fer canvis que 

us alliberin de les situacions que s'interposen 
entre vosaltres i el que voleu aconseguir. 

SAGITARI22-XI 1 21 -XII. 
Quedeu-vos a prop de casa. Dediqueu 
temps, esfor\ i diners afer que l'entorn 

s'adapti al vostre estil de vida. El canvi comen\a 
amb vosaltres. 

La Pobla de Segur 
celebra una testa ajor 
plena d'activitats 
Més de vuit-centes persones van 
assistir als diferents actes celebrats 
el cap de setmaila passat a la Pobla 
de Segur, dins del marc de la festa 
major. El pati de l'escola Els Raiers, 
amb aforament limitat, va acollir 
la majoria del programa, que va 
incloure una desena d'activitats 
per a tots els públics. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Mantingueu la guardia alta, la ment 
oberta i les emocions sota control. Teniu 

molt a guanyar si us enfoqueu més en el que 
esteu provant d'aconseguir. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Establiu metes i no us atureu fins que 
estigueu satisfets amb els resultats. Par-

leude les vostres inquietuds amb persones que 
tinguin coneixement d'alguna cosa. 

PEIXOS 19-11 120-111. 
Avalueu la salut i la vida personal i se us 
ocorrera un pla que us ajudara a modi-

ficar el queja no funciona. Un canvi d'estil de vida 
promoura relacions. 
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1 34 1 GUIA Cultura 
ARTS ESCENIQUES CERTAMEN 

El folklore musical'salvat' del 
Pirineu sona al Dansaneu 
Un trio liderat per Artur Blasco ret homenatge a l'etnomusicoleg Joan Tomas 

REDACCIÓ 
1 ESTERRI D'ANEU 1 Elllegat del pia
nista, compositor, investigador 
i divulgador del folklore cata
la Joan Tomas (1896-1967) va 
centrar ahir gran part de la ter
cera jornada del Dansaneu. El 
Festival de Cultures del Pirineu 
es va sumar a la commemora
ció de l'Any Joan Tomas, en el 
125 aniversari del naixement 
a Barcelona d'aquest destacat 
etnomusicoleg de la cultura 
popular catalana. Un deis seus 
fervents admiradors, el músic 
Artur Blasco, va presentar a 
l'Ecomuseu d'Aneu, a Esterri 
d'Aneu, una pe~a audiovisual 
inedita amb alguns testimonis 
que van ser fonts d'informació 
de Tornas en la recupera ció del 
folklore musical pirinenc. 

A la tarda, a l'església de 
Sant Joan d'Isil, Blasco va in
terpretar algunes peces recu
perarles pel folklorista, acom
panyat per dos deis seus col
laboradors habituals de l'Alt 
Urgell, la violinista Marien de 
Casimiro i el percussionista i 
també investigador del folk
lore popular Arnau Obiols. El 
trio va repassar algunes de les 
canr;ons de tradició oral que no 
van arribar a perdre's grades 
a la tasca de documentació de 
Joan Tomas, personatge clau en 
l'articulació de l'Obra del Can
~oner Popular de Catalunya. 

La jornada estava previst 
que culrninés ahir a la nit a 
Santa Maria d'Aneu amb un 
deis plats forts d'aquesta edi
ció del Dansaneu. Arnb totes 
les entrades venudes de.s de fa 
setmanes, Maria del Mar Bonet 
i Borja Penalba van protago
nitzar una singular proposta 
musical, acornpanyada per a 
l'ocasió amb una coreografía de 
dansa contemporania a carrec 
de la bailarina Núria Guiu. 

MÚSICA PROGRAMACIÓ 

Arnau Obiols, Artur Blasco i Marien de Casimiro, ah ir al concert que van oferir a Sant Joan d'lsil. 

L'actor lvan Caelles, dilluns a la pla~a Major d'lsavarre. 

LLENGUA ACADEMIA 

Monoleg teatral 
sobre la tragedia 
de Sorpe del1938 
• Dilluns a la nit a Isavar
re, l'actor lleidata Ivan Ca
elles es va posar a la pell 
d'un testimoni deis afu
sellarnents franquistes 
que hi va haver a Sorpe 
en plena Guerra Civil, 
el 1938, en el monoleg 
teatral Poldo, escrit per 
Jaume Cabré per encar
rec del <2-onsell Cultural 
de les Valls d'Aneu. Una 
per;a que recorda les vícti
rnes de di verses localitats 
d'Aneu afusellades al Prat 
de Fuster de Sorpe. 

SEGRE 
Dimecres, 28 de j uliol del2021 

POLÍTICA CULTURAL 

Més de 700.000 
euros en ajuts 
per traduir 
obres al catala 
1 BARCELONA 1 El departament de 
Cultura ha refor~at la traduc
ció al catala amb dos línies 
d'ajuts, pera obres literaries 
i no literaries. Destinara un 
pressupost de 710.000 eu
ros, a través de la Institució 
de les Lletres Catalanes i la 
Secretaria de Política Lin
güística. La xifra represen
ta una ampliació de 410.000 
euros respecte a l'any 2019. 
Les subvencions van dirigí
des a les empreses editorials, 
ja siguin físiques o jurídiques, 
i a les entitats editorials pri
vades sense anim de lucre. 
L'exercici 2020, es va impul
sar la traducció al catala de 
140 obres literaries i 77 de 
no literaries. 

MÚSICA 

Britney Spears 
inicia els tramits 
per treure el seu 
pare de la tutela 
1 LOS ANGELES 1 El nou advocat 
de Britney Spears, Mathew 
Rosengart, va registrar di
lluns una pe_tició al Tribunal 
Superior de Los Angeles per
que un assessor financer re
ernplaci el pare de la cantant 
en el control de les finances. 
La designació del cornptable 
anuHaria els poders que el 
pare de Britney, Jarnie Spe.
ars, té sobre !'artista, ja que 
els aspectes medies i perso
nals de la seua tutela legal 
estan supervisats perla jutge 
Jody Montgomery des de fa 
rnés de dos anys. L'advocat 
tarnbé va entregar informes 
favorables al final de la tu
tela que controla la vida de 
Britney des de fa més de tret
ze anys. 

Concerts del Festival deis 
Pirineus a Tremp i Son 

LIEC titila d'"ignorancia o mala fe" les 
declaracions de Casado sobre· el cata la 

1 TREMP 1 El Festival de Música 
Antiga deis Pirineus superara 
aquest cap de setmana l'equador 
amb tres concerts a les comar
ques de Lleida, dos a Trernp i un 
altre a Son, a Alt Aneu. Així, 
l'Espai Cultural La Lira de la 
capital del Pallars Jussa acolli
ra divendres (20.00 hores) l'ac
tuació del Cor Jove Nacional 
de Catalunya, que oferira un 
repertori de música sacra cata
lana amb composicions tant del 
Barroc c;orn contemporanies del 

segle XXI. La Lira també sera 
escenari dissabte a la mateixa 
hora del concert del conjunt 
Artemandoline. Aquest sextet 
d'instruments .barrocs de corda 
oferira un programa titulat Il 
giardino delle delizie amb com
posicions de Vivaldi i Scarlatti, 
entre d'altres. Artemandoline 
tarnbé actuara diumenge que ve 
(19.00 h) a l'església deis Sants 
Just i Pastor de Son. Entrades: 
20 euros, 16 anticipada afemap. 
ca t. 

ACN 
1 BARCELONA 1 L'lnstitut d'Estudis 
Catalans (lEC) va reaccionar 
ahir a les declaracions del líder 
del PP, Pablo Casado, després 
que afirrnés dissabte a Mallor
ca que a les Balears no es parla 
catala sinó "mallorquí, menor
quí, eivissenc i formenterenc". 
En un comunicat, l;IEC va afir
mar que aquestes paraules són 
"producte de la ignorancia o 
la mala fe", constatant que les 
denominacions que va utilitzar 

Casado, així com altres com 
l'algueres, valencia o rosse
llones, són "legítimes" ja que 
fan referencia a "varietats de 
la llengua catalana als diferents 
territoris". L'academia cata
lana va remetre a les definici
ons del que consideren catala 
tant el mateix Diccionari de 
la Llengua Catalana de l'IEC 
coro el de la Reial Academia 
de la Llengua Espanyola. En 
aquest sentit, aquest últim de
fineix el ca tala com a "llengua 

romanica que es parla a Ca
talunya i en altres dominis de 
l'antiga Corona d'Aragó", la 
qual cosa deixa clara la unitat 
del catala, segons el parer de 
l'IEC, que va afegir que una 
de les accepcions de la paraula 
mallorquí en aquest volum és 
la de varietat del catala que es 
parla a Mallorca. Arnb aquests 
arguments, va rebutjar "que 
s'utilitzi la llengua coma ele
ment de crispació i arnb inte
ressos partidistes". 

rcolomina
Resaltado



1 
SEGRE 
Dimecres, 28 de juliol del 2021 CULTURA/ESPECTACLES 

CINE PRESENTACIÓ 

El X Festival Mostremp rep 
115 curtmetratges a concurs 
Dotze films a la secció oficial, del 18 al 22 d'agost a La Lira de 
Tremp 11 Projeccions també en vuit poblacions del Pallars 
ACN 
1 TREMP 1 La de sena edició de la 
mostra de cine rural del Pallars 
Mostremp, que es va presentar 
ahir a l'ajuntarnent de Trernp, 
ha rebut 115 curtrnetratges a 
concurs a la secció oficial, dels 
quals l'organització n'ha selec
cionat dotze, que s'exhibiran a 
La Lira del18 al22 d'agost. El 
director del Mostrernp, José 
Bergés, va destacar el volurn de 
curts rebuts, "rnolts deis quals 
amb histories entorn de la Ca
vid". L'alcaldessa, Maria Pilar 
Cases, va posar de manifest 
que "el Mostrernp és fruit de 
malta feina i d'un esfor~ col·lec
tiu per continuar posant en re
lleu el cine des del rnón rural". 
Cases va remarcar que "aques
ta de sena edició del festival de
mostra el seu arrelament a la 
comarca, com prava la respos
ta del públic cada any". 

Programació 
La programació s'estrenara 

amb el film documental Almost 
Ghosts, de la guionista i direc
tora valenciana Ana Ramón 
Rubio, la historia de l'auge i 
declivi de la mítica carretera 
Ruta 66 als Estats Units a tra
vés de tres personatges. Es va 
estrenar a la Seminci de Valla
dolid el 2018 i posteriorrnent 
va guanyar el prerni a millar 
documental al Festival Inter
nacional de Cine d'Arizona. 
Encara que va ser candidat als 

L'alcaldessa de Tremp va presentar el festival amb el director. 

LESCLAUS 

El festival 
1 Desena edició de la mostra 
de cine rural Mostremp, del 
18 al 22 d'agost a La Lira de 
Tremp. 

Premis 
1 Dotze curtmetratges com
petiran pel premi del jurat de 
2.000 euros i el del públic de 
1.000 euros. 

Organització 
1 Amics del Cinema de Tremp, i 
el suport de l'ajuntament. 

Goya, va tenir una estrena li
mitada en poques sales comer
cials. El Mostremp també ha 
previst espectacles infantils, 
propostes per als més joves, 
concerts, tallers i master class. 
A més a més, el festival sobre 
rodes també exhibira curts 
d'anteriors edicions per vuit 
localitats deis Pallars (aquest 
dissabte a Esterri d'Aneu i diu
menge a la Torre de Tamúrcia). 

El certamen manté els pre
mis infantil i juvenil pera esco
lars de la comarca i impulsa el 
premi Terradets al millar curt 
rodat al territori del Geoparc 
Orígens, els Pallars i l'Alta 
Ribagor~a. 
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POLÍTICA CULTURAL APROVACIÓ 

La Unesco dona llum 
verda a 14 candidatures 
a Patrimoni Mundial 
EUROPA PRESS 
1 FUZHOU 1 La Unesco va apro
var ahir a la ciutat xinesa de 
Fuzhou catorze candidatures 
a Patrimoni Mundial, cinc de 
les quals de palsos llatinoa
mericans. Es tracta del jardí 
tropical Sitio Roberto Burle 
Marx (Brasil), l'observatori 
solar de Chankillo (Perú), 
l'església d'Estación Atlán
tida (Uruguai), els llocs de la 
cultura Chinchorro (Xile) i el 
monestir i la catedral de Nos
tra Senyora de l'Assurnpció 
de Tlaxcala (Mexic). 

La quaranta-quatrena ses
sió del Comite del Patrimoni 
Mundial es va convertir en 
una versió estesa en la qual 

no només s'avaluen les candi
datures de l'any en curs sinó 
també les que no es van po
der jutjar l'any passat per la 
pandemia. Així, es van apro
var també les candidatures 
de la ciutat de Dholavira (Ín
dia), els paisatges culturals de 
Hawraman-Uramanat (Iran), 
els llocs prehistorics Jomon 
(Japó), el paisatge miner de 
Rosia Montana (Romanía), 
la ciutat d'As-Salt (Jordania), 
les mesquites d'estil sudanes 
(Costa d'lvori), Ni~a (Fran
~a), les fronteres de l'lmperi 
Roma entre Alemanya i Ho
landa, i els llocs jueus de 
Spire, Worms i Magúncia 
(Alemanya). 

Més subvencions per doblar i subtitular al cata la 
1 BARCELONA 1 La conselleria de Cultura de la Generalitat ha 
ampliat amb 2.950.000 euros la dotació de les tres convo
catories per a la concessió de subvencions per al doblatge 
i subtitulació en catala, de manera que el pressupost per a 
aquests ajuts se situa aquest 2021 en 6.295.000 euros. La 
línia destinada a llargmetratges d'estrena arriba a 2.705.000 
euros; la de series en plataformes queda fixada en 3.230.000 
euros, i la de festivals s'amplia fins als 360.000 euros. 

Country avui a Balaguer amb The Denim Rips 
1 BALAGUER 1 La pla~a del Teatre de Balaguer acollir~ avui (21.30 
hores) una sessió de música country a carrec de la banda The 
Denim Rips. Es tracta d'una nova cita de !'agenda d'activi
tats de Lapallavacara, en aquesta ocasió amb ritmes del folk 
tradicional nord-america amb pinzellades de folk irlandes. 
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REPORTATGE 

Elparadís 
deis records 
Cal Pauet. el museu de les
petites coses. 

ENTREVISTA 

Torna Camila 
Lackberg 
Ales de plata, J'esperada nova noveJ.Ja 
de la gran dama del "noir'. 

2.0 

Els més seguits 
Els perfils més influenls a les xarxes 
socials compten els seus 'followers' 
per centenars de milions 
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EL TEU DIARI 
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