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Presentació 
de la novel·la 
'Xiula la morr 
a la Pobla 

Els Jardins de Casa Mauri de 
la Pobla de Segur van acollir 
divendres passat la presenta
ció del llibre "Xiula la mort" de 
l'escriptor Jaume Albert Ollé. A 
partir del bombardeig a Lleida 
per part del bàndol franquista 
durant el novembre de 1937, 
en plena Guerra Civil, Ollé por
ta ara una novel·la històrica on 
s'hi barreja també relacions 
d'amor, misteri, investigacions 
i la voluntat de contribuir a la 
memòria històrica de totes les 
persones, sobretot infants, que 
van morir en aquell atac. 'Xiu
la la mort', publicat per Pagès 
Editors, és la segona novel·la d' 
Ollé, després de 'Els llops sem
pre tornen'. 

Ajuts de la 
Generalitat 
per fomentar 
la biodiversitat 
en els conreus 
Un total 16 entitats que es 
dediquen a la conservació 
de les varietats locals agrí
coles rebran aquest mes 
d'agost 131.640 euros en 
ajuts per a la cerca, iden
tificació, foment, manteni
ment de bancs de llavors, 
i multiplicació de varietats 
locals ja sigui per llavor, 
esqueix o empelt. La parti
da prové del Departament 
d'Acció Climàtica de la Ge
neralitat de Catalunya co- · 
rresponen a actuacions 
relacionades amb la bio
diversitat cultivada durant 
l'any 2020. 

Una onada de calor farà pujar 
els termòmetres fins als 40° 
a les comarques de Ponent 
S'espera que el dia de més calor sigui dijous i la 
Generalitat ja ha activat l'alerta de 'perill molt alt' 
La demarcació de Lleida 
rebrà una onada de calor 
durant aquesta setmana. 
Les temperatures arribaran 
ffns als 401 I Protecció Civil 
alerta de l'alt risc d'Incendis. 

Ueida 
REDACCIÓ 

Els termometres pujaran aquesta 
setmana a la Plana de Lleida. Ho 
faran fins a arribar a superar els 
40 graus de temperatura aquest 
dijous. El Departament de Terri
tori de la Generalitat ja ha emès 
un avís de "perill molt alt" per 
la calor de cara dijous i de "pe
rill alt" dimecres, sobretot du
rant les hores centrals del dia. El 
Departament de Salut ha posat 
el pla d'actuació per prevenir els 
efectes de les possibles onades 
de calor sobre la salut (POCS) en 
fase 2. 

Arreu de la Plana, les tempe
ratures no baixaran de vint graus 
a partir de dimecres. Al Segrià, 
la Noguera i el Pla d'Urgell, els 
termometres arribaran als 39• i 
dijous superaran els 40. A les Ga
rrigues i l'Urgell les temperatures 
també vorejaran els 40 graus du
rant aquests dies. A més, el Ser
vei de Meteorològic de Catalun
ya contempla la possibilitat que 
aquesta onada de calor vagi en
cara més enllà i s'allargui pel que 
queda de setmana. 

FOTO: ACN / Protecció Civil recomana evitar exposar-se al sol durant les hores centrals del dia 

Pel que fa a les comarques de 
muntanya del Pirineu lleidatà, les 
mínimes es quedaran al voltant 
dels 18 graus a la nit, però durant 
el dia poden arribar als 38 graus 
de dimecres al Pallars Jussà i a.ls 
33 al Pallars Sobirà i l'Aran. 

Protecció Civil de la Generalitat 
ha demanat als ajuntaments que 
es prevegin llocs frescos o sales 

amb aire condicionat en cas que 
sigui necessari el seu ús i es tin
gui especial vigilància de les per
sones majo~ de 75 anys sense 
suport familiar o sense recursos; 
persones amb discapacitats físi
ques o psíquiques i limitacions de 
mobilitat; persones que hagin de 
romandre o fer activitat física a 
l'aire lliure (incloses les activitats 

laborals) i persones amb malalties 
cròniques. Es demana als ajunta
ments especialment que, si han 
de condicionar els espais i atesa 
la situació de pandèmia per co
ronavfrus, que ho facin tenint en 
compte les mesures sanitàries i 
de seguretat pertinents (distàn
cia de seguretat, ús de mascareta 
i disposició de gel hidroalcohòlic). 

Els veïns de Mequinensa 
s'acomiaden de la seva 
alcaldessa, Magda Godia 

Serrano, delegada del Govern a 
Aragó i diversos consellers del 
Govern d'Aragó, així com alcaldes 
i regidors dels municipis veïns. 

Magda Godia deixa marit, dos 
fills i dues nétes. Va ser mestra 
en el Col·legi Santa Agatoclia de 
Mequinensa entre 1978 i 1992. 
Des de 1991 ocupava càrrec de 
regidora a l'Ajuntament de Me
quinenza exercint diferents res
ponsabilitats relacionades amb 
la cultura fins que en 2003 va ser 
escollida alcaldessa. També ha 
estat membre del Consell Comar
cal de la Comarca del Baix Cinca i 
va ser diputada provincial per Sa
ragossa entre 2013 i 2015. 

Els veïns de Mequinensa van aco
miadar ahir a Magda Godia, la 
qual va morir el passat 7 d'agost 
després d'una llarga malaltia. Ho 
van fer en una emotiva missa fu
neral celebrada a l'Església de 
La nostra Senyora de I'Asunción 
respectant les restriccions de
rivades del Covid-19 en la qual 
s'anunciava la celebració "quan 
les condicions ho permetin" d'un 

acte d'homenatge a la qual ha es
tat durant 18 anys l'alcaldessa del 
municipi. Veïns, amics i autoritats 
van acompanyar a la família tras
lladant el seu afecte. 

Entre les autoritats que van as
sistit a la cerimònia, a més de la 
Corporació Municipal, es troba
ven Javier Lamban, president del 
Govern d'Aragó, Javier Sada, pre
sident de les Corts d'Aragó, Rosa fQTOi AJ. de Meqijinenliél/ Ahir es va fer un acte de comiat 
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FOTO: Joventut /Imatge del joves que participen al camp de treball 
---·----

Netegen el bosc de ribera 
del riu Segre a Balaguer 
Un grup de treball format per 11 
persones de diverses nacionali
·tats (de França, Itàlia, Dinamar
ca, Àustria) i també catalans han 
condicionat el bosc de ribera que 
voreja el Segre des de Balaguer 

fins el monestir de les Franque
ses. Fa uns dies, la coordinado
ra de Joventut a Lleida, Maricel 
Segú, i el director territorial de 
Drets Socials, Joan Segura, van 
visitar el camp de treball. 

Finalitzen les obres per reparar les cobertes 
dels nínxols del cementiri vell de Balaguer 
La Paeria de Balaguer ha finalitzat els treballs per reparar i acondi
cionar les cobertes del nínxols del cementiri vell de la la localitat. Tal 
com va avançar Radio Balaguer, aquestes obres s'han fet en un total 
de tres fases i el pressupost d'aquesta última fase ha ascendit fins als 
60.000 eu ros. 

Neix una empresa al Pallars Jussà 
que destina de forma solidària part 
dels beneficis a ajudar immigrants 
Aquesta iniciativa compta amb l'assessoria del CEl 

Tremp , 
REDACCIO 

l'emprenedoria al Pallars segueix 
sumant casos d'èxit, a través del 
servei d'assessorament del CEl 
Pallars Jussà. Aquest és el cas de 
la Maimona Camara, originària 
de Gambia, una emprenedora 
que ha fusionat les seves arrels 
amb el món occidental, on ella 
s'ha format com a persona i com 
a empresària. 

La jove impulsora de l'e-com
merce DINNASIRÉ confecciona a 
mà la roba amb teles d'estil èt
nic africà amb un tall occidental. 
La seva roba és el producte de la 
fusió entre Àfrica i Europa amb 
un estil innovador, modern i pu
rament artesanal. Tota la roba es 
produeix a Lleida i es ven a tot el 
món. 

A més, per tal d'honorar les se
ves arrels, part dels beneficis de 
les vendes es destinen a persones 

FOTO: CEl/ Fan roba amb teles d'estil ètnic africà amb tall occidental 

immigrants en situació complica
da, convertint-lo en un projecte 
solidari i socialment responsable. 

Els centres empresarials que 
formen part de la xarxa CEl, que 
tenen el suport de la Diputació de 

.. 

Lleida i els consells comarcals, són 
una eina per impulsar l'emprene
doria i la innovació en el teixit em
presarial del territori i contribuir a 
la transformació de les terres de 
Lleida, Pirineu i Aran. 

Cada diumenge 
parlem de salut amb Lal]añana 

Reserva el teu exemplar 
Si vols participar en aquesta secció: 

Envian's un e-mail amb l'assumpte "Salut" a: publicitat@lamanyana.cat 

O truca' ns al telèfon: 973 001140 
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ARA QUE HI 
PENSO! 

I Paquita 
Sanvicén-Tomé 
@paquitasanvicen I 

Ei Covid! 
Al·lucines? 
Jo sí 
Arribo a casa després de 
dies de viatge fantàstic 
per Suïssa, Àustria tot tra
vessant Itàlia i França per 
autopista. Autopistes amb 
cartells que ens recorden 
"tots vacunats, tots se
gurs". Països en què hotels, 
restaurants, museus, cas
tells, trens i llocs que hem 
visitat ens han demanat el 
passi sanitari. Respecte ex
quisit i somriures amables. 
l:'hem mostrat a tot arreu 
i ·com nosaltres tothom, 
totes les famílies -no po
ques- que eren al nostre 
voltant. Un viatge llarg, 
cansat, però amb total 
tranquiHitat, tothom amb 
mascareta, respectant dis
tàncies. Arribo a casa, poso 
la tele per posar-me al dia 
i aHucino per l'enfocament 
negatiu que en fan els mit
jans de comunicació. Hi ha 
algunes cadenes que, tal 
com ho enfoquen, donen 
a entendre que més que 
la Covid el problema real 
és haver de demostrar que 
s'està vacunat. Els mitjans 
tenen una gran responsa
bilitat. No n'hi ha prou que 
hi hagi alguns periodistes i 
cares conegudes que facin 
anuncis dient "ens hem de 
vacunar". AHucino també 
escoltant alguns restaura
dors dient que no dema
nen el passi per protecció 
de dades. Els desitjo sort 
i que Déu els protegeixi 
la salut. M'he apuntat els 
noms per no anar-hi. No 
fos cas. Cal responsabilitat. 
Sis plau. 

XIMI 

Espai Obert I Portfolis 
I www.ximicomix.com I ximicomix@gmail.com I 8 ximicomics I O ximicomics I 

Comissariat per · instagram: associacio_promethea · twiter: promethea24 · facebook: associacio.promethea 

G A Còmic sobre la degradació del casc antic de Lleida guionitzat per 

Albert Kadmon. Propera publicació a Branca. 
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L'emprenedoria al Pallars segueix 
sumant casos d'èxit, assessorats 
pel CEl. La jove, d'origen gambià, 
ha impulsat l' e-commerce Dinnasi
ré, que confecciona roba a mà. 

Bojan Krkic 
Futbolista 

Felicitem el futbolista del Pla d'Ur
gell, que continua la seva carrera al 
món del futbol. Aquest any jugarà 
al Japó, a l'equip on ja milita l'ex
blaugrana lniesta: el Vissel Kobe. 

President de 
Bielorússia 

El darrer dictador d'Europa va sug
gerir ahir que deixarà "molt aviat" 
la Presidencia, un carrec que osten
ta des del 1994. Avui mateix, po
sem per cas, no estaria malament. 

el Petardo 
Al barri de Cappont de Lleida 
hi ha l'edifici, segurament, que 
és més independentista de la 
capital del Segrià. Es troba al 
costat del canal de Seròs i a la 
seva façana hi podem veure, 
almenys, una dotzena d'estela
des i també una bona quantitat 
de llaços grocs. Realment, crida 
l'atenció i fins i tot algú podria 
pensar; seguint la lògica, que 
tots els veïns del bloc s'han po
sat d'acord, però tampoc no hi 
ha constància d'això. 

il 
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