
~ ~ 

I 
SEGRE 
Dimecres, 4 d'agost del 2021 ES NOTICIA I 3 

Lleida capital i nou municipis lleidatans de més de 5.000 veïns tindran toc de queda d'l.OO a 6.00 hores 
durant dos setmanes a partir de divendres vinent, gairebé el doble que els sis actuals. La Generalitat ha reduït 
de 400 a 250 casos de Covid per cada 100.000 habitants el límit màxim per aplicar aquesta restricció. 
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CORONA VIRUS RESTRICCIONS 

Toc de queda durant dos setmanes 
més a Lleida capital i nou municipis 
El doble que ara, al reduir el límit de casos per 100.000 habitants de 400 a 250 

S. ESPIN 
1 LLEIDA 1 El Govern demanarà 
avui al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
que avali una pròrroga de dos 
setmanes del toc de queda de 
la 1.00 a les 6.00 hores a partir 
de la matinada de divendres als 
177 municipis catalans de més 
de 5.000 veïns que registren 
250 casos o més de Covid per 
100.000 habitants els últims 7 
dies. 

Aquest canvi de criteri, que 
redueix els casos mà xims de 
400 a 250 per 100.000 h abi
tants, provoca que entrin al 
llistat una desena de municipis 
lleidatans, mentre que en l'an
terior resolució van ser només 
sis. Així, a Lleida (345,3 casos), 
Balaguer (379,1), Mollerussa 
(356,3), la Seu d'Urgell (461,9), 
Solsona (331,8) i Alpicat (361,3) 
se sumen Almacelles (315,8), 
Bellpuig (283,3), les Borges 
Blanques (318,8) i, per un pèl, 
Tremp (251). A tot Catalunya 
els municipis afectats pel toc de 
queda nocturn pugen de 163 a 
177. 

La portaveu del Govern, Pa
trícia Pla ja, va explicar que s'ha 
pres aquesta determinació ate
nent "criteris sanitaris" tenint 
el compte que "250 casos és el 
doble que els 125 del que es con
sidera una afectació ext rema
ment greu" i va subratllar que 

PRESSIÓ HOSPITALÀRIA 

L'objectiu és reduir 
la pressió hospitalària, 
que a les UCI 
continua a l'alça 

el principal objectiu és rebaixar 
la pressió hospitalària, especi
alment a les UCI, on continuen 
augmentant els casos i s'està ar
ribant, va dir, a n ivells "crítics". 

Les mesures "han servit per 
reduir la interacció social i el 
nombre de contagis, però no 
per reduir la pressió assisten
cial i a les UCI, que continua 
pujant", va incidir la portaveu, 
que va recalcar que els pacients 
en cures intensives en hospitals 
catalans han superat de llarg els 
cinc-cents. En concret, són 589, 
dotze més que el dia anterior. 

A Lleida n'hi ha 22, un més. 
No obstant, el nombre total 
d'hospitalitzats per Covid ha 
disminuït en el conjunt de Ca
talunya (2.226, seixanta-sis 
menys), a la regió sanitària del 
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I CLAUS 

Del6 al20 d'agost 
I Fins ara es prorrogava setma
na a setmana el toc de queda de 
1.00 a 6.00 hores per als munici
pis amb més afectació de Covid. 
Aquesta vegada és per a dos set
manes, del 6 al 20 d'agost. 

"Extremament greu" 
I La Generalitat argumenta que 
el nou límit de 250 casos per ca
da 100.000 habitants "és el do
ble dels 125 que ja es conside
ra una afectació extremament 
greu". 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Ueida i Pirineu-Aran 

CASOHONFIRMATS AMB PCR/TA I I 
1.814 

INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 53131 
1.642 

1.255 
82 

59 

33 

10/07-1 6/07 17/07-23/07 24/07-30/07 10/07-16/07 17/07-23/07 24/07-30/07 

DATA RISC DE REBROT RJI" INCIDÈNCIA ACUMULADA 
EN 7 DIES .. . . 

24/07-17/07 556 536 0,85 0,78 288,49 272,11 

17/07-23/07 749- 836 0,97 0,89 367,78 407,44 

1 0/07-16/07 912 1.143 1.33 1,24 393,22 519,74 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus 

Tremp, a la llista de localitats amb toc de queda per un punt. 

pla de Lleida (65, deu menys) 
i a la de l'A lt Pir ineu i Aran 
(15, dos menys). La província 
registra així el primer descens 
d'hospitalitzats després de dies 
d'increments continuats. 

L'alcaldessa accidental de 
Lleida, Jordina Freixanet, va 
recordar que "sempre hem 
apostat per l'equilibri entre la 
salut i l'economia" i va dir que 

"en aquests moment s en els 
quals desafortunadament les 
dades hospitalàries no són bo
nes i tenim les UCI plenes fins al 
punt d'haver de desprogramar 
intervencions, hem de ser molt 
prudents". 

L'alcaldessa de Tàrrega, Al
ba Pijuan, veu "lògic" el canvi 
de criteri per aplicar el toc de 
queda. 

MORTS 

IMMUNITZATS 58,3% 
CATALUNYA 

CASOS 909.447 
5 s 

MORTS 22.732 
IMMUNITZATS 58% 

ESPANYA 

10/07· 16/07 17/07-23/07 24/07-30/07 CASOS 4 S23.31C 

VACUNATS PRIMERA 
% PCR/TA POSITIVES DOSI 

MORTS 8 773 
IMMUNITZATS S7t8% , . 

7.753 1.272 11,02 11,21 

4.527 696 13,78 16,42 
CASOS 

MORTS 
7.161 1.252 17,38 19,04 

IMMUNITZATS 
Font: Departament de Salut 

INDÍCADORS EPIDEMIOLÒGICS 

El percentatge de tests positius cau 
del17% a 1'11% en dos setmanes 
• Lleida va registrar un in
crement dels nous casos de 
Covid-19, amb 177 més, dels 
quals 148 al pla i 29 a les co
marques de muntanya. A tot 
Catalunya Salut va notificar 
un total de 3 .464 contagis i 
28 defuncion s , cap de les 
quals a la província. 

El p ercentat ge de PCR i 
tests d'antígens amb resul
tat positiu és d'll,02% al pla, 
quan va assolir el17,38% fa 
dos setmanes, i a l'Alt Pirineu 
és d'11,21% i va arribar a 
19,04%. 

El risc de rebrot segueix 
la tendència descendent dels 
últims dies i se situa en 556 
punts a la regió sanitària de 
Lleida i en 536 al Pirineu, per 
sota dels 627 del conjunt de 

Cat alunya . D e fet, aquest 
indicador ha disminuït molt 
respecte al de la setmana del 
17 al 23 de juliol, quan era de 
749 punts al pla i de 836 a les 
comarques de muntanya. La 
setmana del 10 al 16 de juliol 
encara era més gran, de 912 i 
1.143, respectivament. 

Transmissió 
En canvi, la taxa de trans

missió del virus oRt repunta 
molt lleument, dos centèsi
mes, a totes dos regions, de 
manera que és de 0,85 a Llei
da i de 078 al Pirineu, més 
elevada que la mitjana ca
talana (0,75). Dos setmanes 
enrere l'Rt va arribar a 1,33 
i 1,24 a les dos regions sani
tàries lleidatanes. 
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Doble vacunació 
obligatòria 

Sr. Director: 
La cinquena onada de la 

Covid-19 (variant delta) està 
provocant molt patiment i des
gavells de tota mena. 

El col·lapse del sistema sa
nitari afegit als problemes de 
la temporada turística confi
guren una situació excepcio
nalment greu. Cal saber que la 
variant delta és molt verinosa i 
resistent, i en vindran de més 
"dures": per tot plegat, consi
dero que cal aplicar la doble 
vacunació obligatòria, com a 
l'Estat francès. Si volem "vèn
cer" aquest virus i salvar l'eco
nomia, cal posar en pràctica 
l'obligatorietat, per llei, de la 
doble vacunació mitjançant un 
passaport sanitari, certificat, 
en paper o dispositiu digital, 
a tots els sectors d'atenció al 
públic i, molt especialment, als 
clients dels bars, restaurants i 
oci nocturn. 

JOSEP M. LOS TE 

La llibertat, 
una entelèquia 

Sr. Director: 
El concepte de llibertat, en 

abstracte i referit a les perso
nes, és la facultat que tenim 
d'elegir, de manera respon
sable, la nostra forma d'ac
tuar dins de la societat, que 

/ 

COL· LABORACIO 

LA CARTA DEL DIA 

Com fer obres en terreny aliè 
i sortir-se'n 

SR. DIRECTOR: 
Segurament alguns de vosaltres heu fet 

obres i us han obligat a pagar una llicència 
d'obres, o voldríeu ampliar la caseta del po
ble, però no teníeu prou diners per comprar 
la del costat. Doncs directament podeu fer 
obres sense permís i tirar les parets que us 
separen de la casa del costat. Això ja és pos
sible sense cap repercussió, ni pagar un euro, 
perquè ni Mossos, ni alcaldes ni ningú farà 
res. Almenys al Pallars Jussà, a Conca de Dalt 
i si ets de la Comunitat de Regants Camps i 
Vinyachs. Ens han entrat a la nostra finca, ja 
que ha caigut la segla, que feia S anys que ja 

avisava i la Comunitat de Regants ha comen
çat a fer pistes, ens tallen arbres i desmunten 
la muntanya amb una excavadora gegant. Tot 
això amb la nostra total oposició, els Mossos 
no paren les obres, ni els Rurals, ni els alcal
des, amb l'excusa que s'ha de regar. Tampoc 
ens han ensenyat cap ordre d'un jutge ni per
mís d'obres. Han deixat que la segla caigués 
perquè els costava massa fer una escullera o 
trobar una solució acordada amb nosaltres. 
Ara hem de veure com destrossen la terra 
de la nostra masia. M'hauria agradat que 
ens haguessin demandat, almenys el jutge 
ens hauria deixat explicar. 

no està sotmesa a la voluntat 
dels altres, ni és constreta per 
les obligacions, els deures o la 
disciplina. 

Dit així sona molt bé, però 
jo em demano si hi ha alguna 
persona en aquest món que no 
estigui, o que no hagi estat, 
sotmesa a obligacions, deu
res, disciplina o a la voluntat 
d'altres. 

Sense anar més lluny, jo 
mateix, que em considero una 
persona lliure perquè mai no 
he estat subjecte a disciplina, 
obligacions ni deures -i així 
em va- , estic escrivint aquesta 

NS 

carta, parlant lliurement de la 
llibertat, fent ús de la llibertat 
d'expressió, faltaria més. 

Una carta, tot sigui dit, que 
sortirà a la llum, segurament 
demà, en algun diari, perquè 
la voluntat d'un altre així ho 
ha decidit. 

I jo em sentiré feliç i con
tent perquè m'hagin publicat 
aquesta carta malgrat tot, 
i per pensar que soc lliure, 
però lliure d'esperit, que és 
l'única forma de llibertat que 
ningú no ens pot treure ni 
manipular. 

ENRIQUE STUYCK 

La vida és una 
malaltia de 
transmissió sexual 

Sr. Director: 
Com diu la lletra d'una rum

ba de casa nostra "a l'estiu a 
Lleida fa molta calor, Maria! 
Engega el ventilador". Així 
engego jo, amb les lletres ben 
suades i el paper una mica hu
mit, aquest escrit indefinit. 

El tema, qualsevol cosa o 
allò que es pugui llegir. Les 
cabòries creadores ja s'esbar
rien amb neguit, les idees es 

pentinen, no ho sé pas que pot 
sortir. 

En primer lloc, la vida és 
com una llauna de sardines. 
On tothom anem cercant 
amb impaciència qualsevol 
obrellaunes. 

Tothom creu tenir alguna 
resposta per abreujar el vell 
destí i llavors de cop i volta 
algú canvia les preguntes i 
plegats també ens morim. El 
temps per a tots és bon mes
tre, sense dubtes, no cal dir
ho, però assassina els alumnes 
siguin rucs o força vius. Dins 
d'aquesta vida, només uns 
pocs somnis es fan realitat, 
la majoria no paren de roncar 
mandrosos. 

En aquest món sorollós que 
ens toca viure, al ben vestit el 
vesteixen i al nu el despullen 
totalment. 

D'altra banda, la vida és una 
malaltia de transmissió sexual 
amb un percentatge de mor
talitat del cent per cent. Són 
molts que per veure comèdies 
van sovint al teatre. Jo, mo
dèstia a part, vaig a voltar i a 
veure món, que és més barat 
i del tot distret, ja que molts 
dels problemes que avui actu
alment pateix el nostre món 
són el resultat final de mesures 
a curt termini que es van adop
tar en el segle passat. 

Per finalitzar, us puc assegu
rar amb optimisme que m'inte
ressa el futur, perquè és el lloc 
on anirem a parar la resta de 
la nostra vida. 

UN ~OETA DE BALCÓ 

La burgesia emprenedora i l'estat insolvent 
ADE 

EXSENAOOR D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA 

LA DOCTORA Lluïsa Pla 
(ponentina de Bell-lloc) és 
un dels talents desaprofitats 
a qui ens convindria escoltar 
més. Envoltats com estem de 
tanta xerrameca inútil i tants 
tòpics avorrits, una autoritat 
en l'àmbit de la historiografia 
com ella, però amb una visió 
panoràmica que va més enllà 
de l'especialitat, ens ajudaria 
a adquirir perspectiva i a des
codificar el futur. 

La seva obra Els Girona, la 
gran burgesia catalana del se
gle X IX és un d'aquells llibres 
que alhora que ens expliquen 
un cabal de coses importantís
simes ens ajuden, encara més, 
a explicar-nos com a ponentins 
i catalans, a conèixer-nos com 
a nació. 

Quan ella relata l'epope
ia mercantil i empresarial 
d'aquesta nissaga de targarins 
ens obliga a establir compara-

cions amb la nostra gran bur
gesia actual. 

La Lluïsa Pla, servint-se ri
gorosament d'un gavadal de 
fons documentals, ens expli
ca com uns comerciants de 
teles i tenidors de censals es
pavilats de Tàrrega emigren 
a Barcelona per esdevenir el 
principal grup inversor de la 
ciutat i del país del segle XIX. 
Sòlidament instaHats al Cap 
i Casal (però sense desenten
dre's de Lleida) funden socie
tats mercantils, empreses in
dustrials, bancs i temples de 
la cultura com el mateix Liceu. 
El seu desfici emprenedor és 
colossal i d'una ambició sen
se parió. Pel que ens afecta a 
Ponent, vull destacar la cons
trucció del Canal d'Urgell i del 
ferrocarril entre Barcelona i 
Saragossa. Us imagineu avui 
un grup inversor privat que go
sés projectar, finançar i bastir 

dues infraestructures d'aquest 
abast (alhora que n'impulsava 
altres) sense recórrer a l'Estat 
o a capitalistes estrangers? Se
gur que no. Hom pot objectar 
que la pressió fiscal d'aleshores 
devia ser d'un terç de l'actual. 
Però també cal destacar que els 
Girona van topar amb un estat 
que reiteradament va fer falli
da financera i va esdevenir un 
dels més insolvents del món, 
alhora que ni tan sols podia 
garantir una certa estabilitat 
política i social (recordem-nos 
de les guerres carlines i dels 
múltiples cops d'estat de dife
rent signe) ni tampoc monetà
ria, perquè la divisa amb què 
operaven (la pobra pesseta), en 
expressió grollera, servia poc 
més que per torcar-s'hi. 

Els Girona van haver d'anar 
a raure amb un estat que els 
endossava (si volien autorit
zacions i llicències) muntanyes 
de deute públic empestat que 
no volia cap mercat internaci
onal i que no tenia cap projec
te per a Catalunya que no fos 
sagnar-la fiscalment. Malgrat 
això, no van parar d'invertir 

en empreses, ~cietats, carrete
res, canals, ferrocarrils i altres 
inversions capitals per a una 
economia productiva, sovint 
a risc de perdre-hi bous i es
quelles. Jo em pregunto quin 
és el projecte que tenen per a 
Catalunya els Rosell, els Gay 
de Montellà, els Fainé o els 
Oliu? A què aspiren empresa
rialment i econòmicament els 
qui no han estat capaços ni de 
pressionar per a la construcció 
del corredor mediterrani, la 
supressió dels peatges o l'ob
tenció de la gestió des de Ca
talunya de l'aeroport del Prat? 
En quins sectors estratègics per 
tal de promoure la revolució 
científica, tecnològica i verda 
han invertit per intentar man
tenir-nos al capdavant com a 
país? 

Sí que sabem, en canvi, que 
s'assemblen cada vegada més 
al gran empresariat madrileny, 
que prospera arrecerat al BOE 
i inclou als seus consells d'ad
ministració una rècula d'ex
ministres del PP i del PSOE 
per tal de garantir-se tots els 
privilegis que atorga el poder. 

Són els mateixos que si badem 
acapararan els Next Genera
tion en una altra operació de 
depredació de fons públics 
d'escàndol. 

Els Girona no eren pas so
biranistes (les coordenades 
ideològiques de llavors ho 
haurien fet impensable), però 
pensaven i actuaven des d'una 
mentalitat emprenedora formi
dable. A més, ho feien malgrat 
la rèmora d'un estat en fallida 
permanent que, a diferència 
d'avui que el BCE ha evitat que 
hàgim esdevingut l'Argentina 
del Mediterrani, ni disposava 
de remeses gairebé iHimita
des d'una moneda sòlida com 
l'euro ni tenia els principals 
mercats del Continent oberts. 
Eren i representaven, doncs, 
la gran burgesia emprenedo
ra que ja s'ha esvaït, perquè 
la d'ara sembla que no tingui 
cap altre projecte nacional 
que arreplegar les engrunes 
del magnificent pastís madri
leny de la Villa y Corte i fer 
barretada als seus detentors 
alhora que participa dels seus 
tèrbols tripijocs. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 

El Govern acorda impulsar 
Pirineus-Barcelona 2030 
Crearà una comissió territorial per elaborar el projecte de la candidatura 

AGÈNCIES gui coherent amb l'estratègia del 
Govern al Pirineu per als pro
pers anys i fixarà les directrius 
dels mecanismes de participa
ció ciutadana. Aquesta comissió 
elaborarà cada any un informe 
de les actuacions dutes a terme 
i del grau d'avenç dels treballs 
preparatoris. 

Màxim consens 

1 BARCELONA 1 El Govern va for
malitzar ahir l'acord per impul
sar el projecte de candidatura 
Pirineu-Barcelona per als Jocs 
Olímpics i Paralímpics d'Hivern 
2030 partint de criteris de "sos
tenibilitat ambiental, equilibri 
i cohesió territorial", aprofitant 
les infraestructures existents. 
Ho van explicar ahir en la roda 
de premsa posterior a la reunió 
del Consell Executiu el presi
dent de la Generalitat, Pere 
Aragonès, i la portaveu de l'exe
cutiu, Patrícia Plaja. L'objectiu 
de la candidatura és maximitzar 
el retorn econòmic i social "més 
allà de la celebració" de l'esde
veniment. A mitjans del mes de 
juliol passat, el Govern ja va ini
ciar contactes amb el Comitè 
Olímpic Espanyol per a la pre
sentació d'aquesta candidatura. 

El COl ja va revisar el2018 diverses possibles seus, inclosa Aran. 

Per assolir el màxim consens, 
es crearà dins de la comissió una 
taula de representació territori
al, integrada, entre altres, per 
representants de la Generali
tat i per membres dels Consells 
Comarcals del Pallars Sobirà, 
Pallars Jussà, Alt Urgell, Alta 
Ribagorça, Solsonès, Cerdanya, 
Berguedà i Ripollès, de les dipu
tacions de Lleida, Girona i Bar
celona, de l'ajuntamer!;t de de la 
capital catalana, de l'Area Me
tropolitana de Barcelona i del 
Consell Generau d'Aran. Tam
bé hi podran participar en les 
reunions entitats ecologistes o 
interessades en les sostenibilitat 
econòmica, social i territorial. 

"No han de ser quinze dies 
i marxar, sinó que necessitem 
un pla de desenvolupament", 
va assenyalar Aragonès, que 
va prometre "treballar con
juntament" amb els territoris 
i comarques de Catalunya per 
dissenyar l'estratègia. 

Al projecte s'incorporaran 
mecanismes de participació 
ciutadana, entre els quals hi ha 
la previsió de celebrar una con
sulta per comptar amb el mà
xim consens possible abans de 
presentar-la al Comitè Olímpic 
Internacional (COI). 

FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ 

CONSELLS COMARCALS 

Els del Sobirà, Jussà, Alt 
Urgell, Alta Ribagorça i 
Solsonès seran presents 
a la comissió territorial 

L'alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, va reclamar aquest 
cap de setmana passat que 
aquesta consulta es faci també 
als barcelonins "si es demana 
a Barcelona que acompanyi 
aquest projecte posant-hi el 
nom", va assenyalar. 

L'auditoria del Barça 
apunta que només ellS% 
del deute és per la Covid 
AGÈNCIES 
I BARCELONA I A poc a poc es van 
coneixent extractes de les pri
meres conclusions de l'audito
ria que va encarregar l 'actual 
junta per saber de primera mà 
l'estat real de les finances del 

_ club. El president Joan Lapor
ta ja va deixar caure a finals 
de maig que els seus encarre
gats s'estaven trobant "coses 
preocupants". 

Des del club adverteixen que 
la due dilligence ha començat 
ja a argumentar les conclusi
ons finals, per la qual cosa en 
un termini relativament breu 
podria estar ja tancada. Entre 
algunes d'aquestes primeres 
valoracions generals que ha 
extret Deloitte és que el deute 
que arrossega el club, per sobre 
dels mil milions, no té una causa 

directa amb la pandèmia de la 
Covid, sinó que la responsabi
litat d'aquesta situació traumà
tica només ha generat "un deu 
o un quinze per cent del deute 
total". Això vol dir que la resta 
del llast que arrossega el club 
a l'esquen a és per culpa d'una 
mala gestió i d'una manera de 
portar el club totalment errònia 
per part dels anteriors respon
sables, segons apunten diverses 
fonts de l'entitat. 

D'altra banda, l a primera 
plantilla del Barcelona es va 
exercitar ahir per última vegada 
a les instaHacions del'SV Aasen 
i, a la tarda, ja va abandonar ter
res alemanyes per viatjar a Sal
zburg, on disputarà avui (19.00 
hores, TV3) el quart amistós de 
pretemporada, davant del cam
pió de la Lliga austríaca 

La portaveu del Govern, Pa
trícia Plaja, es va referir ahir a 
les demandes de Colau i va co
mentar que el projecte està "en
cara en fase d'estudi" i que hi 
haurà una comissió i una taula 
de representació territorial on 
"cada territori podrà plantejar 
propostes", va apuntar. De fet, 
l'acord pres per la Generalitat 
ja contempla explícitament una 
consulta d'aquesta índole. 

També crearà una Comissió 
lnterdepartamental, adscrita a 
la conselleria de Presidència, 
que elaborarà el projecte de 
candidatura, vetllarà perquè si-

Finalment, l'acord del Go
vern preveu crear una oficina 
tècnica, adscrita a la Secretaria 
General de l'Esport i l'Activitat 

_ Física, que elaborarà el projecte 
de candidatura seguint els prin
cipis de participació ciutadana, 
cohesió territorial, perspectiva 
de gènere i inclusiva i sostenibi
litat ambiental. 

FUTBOL SEGONA DIVISIÓ RFEF 

Roger Figueras i David López, nous jugadors del Lleida. 

11EI projede del Lleida 
sempre és ambiciós'' 
I LLEIDA I Roger Figueras i David 
López, dos de les incorpora
cions del Lleida Esportiu de 
cara a la pròxima temporada, 
van destacar ahir l'ambició 
del projecte a Segona divisió 
RFEF i la il·lusió d'arribar a un 
club històric, amb un impo
nent Camp d'Esports. "Tots els 
jugadors que venim al Lleida 
hQ fem perquè sempre hi ha un 
projecte ambiciós, amb els oh-

jectius marcats des del primer 
dia", va assegurar Figueras, 
que arriba al Lleida Espor
tiu procedent del Prat. Per la 
seua part, David López, que 
l 'última temporada va jugar 
al Vilaf ranca, va manifestar . 
que "estem segurs d'aconse
guir els objectius". El Lleida 
juga avui (20.00) el seu segon 
amistós de pretemporada, al 
camp del Binèfar. 
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MOTOCICLISME 

Marquez arriba 
més preparat 

' . aAustr1a 
I CERVERA I Marc Marquez (Rep
sol Honda RC 213 V) torna 
aquest cap de setmana a la 
competició, després de cinc 
setmanes de vacances esti
vals, amb més fortafesa fí
sica i la satisfacció d'haver 
pogut increment ar el seu 
nivell d'entrenament. "He 
pogut augmentar el meu ni
vell d'entrenament , passar 
més temps sobre la bicicleta i 
fins i tot tornar a entrenar en 
motocròs", va destacar ahir 
el lleidatà abans de viatjar 
a Àustria per reprendre el 
Mundial, ara ja sense res
triccions de públic. 

NATACIÓ 

Ferran Julià, 
vuitè als 800 
de l'Estatal 
I LAS PALMAS I El lleidatà Fer
ran Julià, del Mediterrani, va 
ser vuitè en els 800 lliure del 
Campionat d'Espanya d'estiu 
absolut i júnior, que es dispu
ta a les instaHacions del CN 
Metropole de Las Palmas. La 
també lleidatana Emma Car
rasco, de l'Inef Lleida, va ser 
catorzena en els cinquanta 
esquena, disputant la final B. 
D'altra banda,' el nadador an
dorrà Patrick Pelegrina (CN 
Lleida) també va disputar la 
final B dels cinquanta braça, 
en la qual va concloure en 
tretzena posició. 

La UEFA obre expedient 
a la Federació Anglesa 
I NYON I La UEFA va anunciar 
ahir que obrirà un procedi
ment disciplinari contra la 
Federació Anglesa de Futbol 
(FA) arran d'una investigació 
sobre els incidents esdevin
guts durant la final de l'Eu
rocopa entre Anglaterra i Ità
lia, en les quals es van veure 
implicats part dels seguidors 
britànics. Concretament s'in
vestiguen quatre càrrecs: in
vasió del camp, llançament 
d'objectes, disturbis durant 
l'himne nacional i l'ús de focs 
artificials. 

El Borges recupera Pau 
Sunyol, del planter 
I LES BORGES BLANQUES I El FC 
Borges, que milita a la Pri
mera Catalana d e futbol, 
recupera el del planter Pau 
Sunyol, centrecampista de 
19 anys que torna després de 
l'etapa al juvenil de Divisió 
d'Honor del Lleida Esportiu, 
segons informa JAN. 
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EDUCACIÓ LLEURE 

Una de les activitats en el primer dia de funcionament del casal a la Llar d'Infants l'Era. 

Casal d'estiu per a nens 
de O a 3 anys a Agramunt 
Iniciativa del consistori per ajudar en la conciliació familiar 
REDACCIÓ 
I AGRAMUNT I Els mesos d'estiu 
suposen un gran esforç per a 
les famílies pel que fa a con
ciliació, ja que s'ha de com
paginar el treball amb les 
vacances dels més petits de 
la casa. Amb l'objectiu d'aju
dar les famílies, l'ajuntament 
d'Agramunt ofereix des de di
lluns un servei de casal d'estiu 
per a nens dels zero als tres 
anys i està tenint una bona 
acollida, atès que de moment 
ja hi ha vuit menors inscrits 

durant tot el mes d'agost. És 
la primera vegada que el con
sistori ofereix aquest servei i 
la regidora d'Educació, Judit 
Serra, explica que la iniciativa 
"ajudarà moltes famílies que 
podran conciliar la seua vida 
laboral amb la familiar durant 
el mes d'agost". 

L'horari que s'ofereix és de 
9 a 13 hores i està dirigit a 
totes les famílies d'Agramunt 
que tinguin nens en aquesta 
franja d'edat. A més, les fa
mílies podran escollir entre 

portar-hi els petits per quinze
nes o per setmanes. Les instal
lacions que s'utilitzaran per 
dur a terme el casal són les 
de la Llar d'Infants Municipal 
l'Era. Una vegada finalitzi el 
servei, està previst analitzar 
com ha funcionat i proposar 
millores si es considera ne
cessari, ja que la intenció és 
oferir la iniciativa cada any. 
Les famílies que hi estiguin 
interessades poden posar-se 
en contacte amb les oficines 
de l'ajuntament. 

GASTRONOMIA CONCURS 

Les perles de 
ratafia dels 
Raiers, premi 
europeu 
Licors Portet suma Sl 
guardons mundials 

I LA POBLA DE SEGUR I Les perles de 
ratafia dels Raiers de la Pobla 
de Segur van ser reconegu
des com el Millor Tast en el 
concurs European Food Gift 
Challenge, que va tenir lloc a 
Coïmbra (Portugal) el 30 de 
juliol. 

A la cita es presenten pro
ductes locals d'alimentació 
i productes relacionats amb 
l'alimentació d'alta qualitat 
prèviament seleccionats en 
competicions de tot Europa . 
"La singularitat de cada pro
ducte prové del significat his
tòric que cadascun manté dins 
de les seues regions i, per tant, 
tots els productes presentats 

Àngel Portet, responsable de Licors Portet, amb un pot de perles. 

innoven per animar les genera
cions futures a mantenir vives 
les tradicions alimentàries", va 
assenyalar el jurat de l'edició. 

Aquest certamen va premiar 
l'artesania relacionada amb 
l'alimentació i el seu objectiu 
és donar suport i visibilitat 
internacional als productors 
agroalimentaris locals que fa-

briquen articles únics relacio
nats amb les tradicions culinà
ries de les regions europees. 

Des del2011, l'empresa que 
produeix aquestes perles, Li
cors Portet 1883, ha aconse
guit 51 premis en concursos 
internacionals a Brussel·les, 
Frankfurt, Anglaterra, els 
EUA, el País Basc o Catalunya. 

CINE DOCUMENTAL 
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Roden la gènesi de 
'REC: del lleidatà 
Jaume Balagueró 
I BARCELONA I El cineasta bar
celoní Diego López-Fernan
dez ha començat a rodar el 
documental REC. Terror sin 
pausa, que narrarà elnaixe

. ment i impacte de la primera 
entrega de la saga de terror 
REC, codirigida pel lleidatà 
Jaume Balagueró i el valen
cià Paco Plaza i estrenada 
el 2007. Gran triomfadora 
aquell any al Festival de Sit
ges, amb premis a la direc
ció i interpretació, també va 
valer a la seua protagonista, 
Manuela Velasco, el Goya a 
l'actriu revelació. Després de 
l'estrena en cines, es va con
vertir en un "èxit immediat" 
de públic i crítica, va rebre 
nombrosos premis i va pos
sibilitar el naixement d'una 
franquícia amb tres seqüeles 
i fins i tot un remake als Es
tats Units. 

Balagueró i Plaza van 
idear aquesta cinta de ter
ror, inèdita fins llavors en el 
cine espanyol a l'utilitzar el 
fals documental en primera 

SALUT 

Desenvolupen 
un nou sistema 
per combatre el 
càncer de mama 
Investigadors del 
Vall d'Hebron 

1 BARCELONA IIPvestigadors 
del Vall d'Hebron Institut 
d'Investigació han disse
nyat un nou sistema per 
transportar un fàrmac 
eficaç contra el càncer de 
mama més agressiu a tra
vés de nanopartícules. Les 
cèHules mare tumorals, de 
les quals deriven la resta 
de cèl-lules cancerígenes 
i són causants dels tumors 
més agressius, entre els 
quals el de mama, són es
pecialment resistents als 
tractaments oncològics 
convencionals. Per això, 
investigadors del CIBER 
de Bioenginyeria, Bioma
terials i Nanomedicii).a 
(CIBER-BBN) del grup de 
Drug Delivery & Targeting 
de.l VHIR han desenvolu
pat un nou sistema tera
pèutic en què el citral, un 
compost eficaç contra les 
cèl·lules mare tumorals, 
es transporta en nano
partícules biodegrada
bles. Aquesta investigació 
s'ha publicat recentment 
a la revista internacional 
Nanomedicine. 

Jaume Balagueró. 

persona per narrar tota la 
pel·lícula i situar l'acció en 
una peculiar comunitat de 
veïns. La productora Filmax 
va informar que el rodatge 
ha arrancat a l'emblemàtic 
edifici de la Rambla de Cata
lunya, on tenia lloc l'acció de 
la pel·lícula, i es prolongarà 
al llarg dels propers mesos. 
El film inclourà intervenci
ons, entre altres, del mateix 
Balagueró, que al novembre 
té previst estrenar una nova 
pel·lícula, Way Down. 

Els microplàstics 
afecten les cèl·lules 
I TAR RAGONA I Una investiga
ció de la Universitat Rovira 
i Virgili ha demostrat que 
els microplàstics poden de
formar les membranes cel
lulars. Els investigadors as
senyalen que els microplàs
tics no tenen conseqüències 
immediates, però reconei
xen que poden rovellar les 
cèl-lules. 

Premi internacional a 
un estudi de mentides 
I MADR ID I L'Associació In
ternacional de Relacions 
Públiques va atorgar u n 
Golden World Awards a 
un estudi sobre les menti
des, Proyecto Culebras, dut 
a terme per la Universitat 
Complutense de Madrid per 
estudiar el comportament 
de la mentida en entorns 
comunicatius i avaluar-ne 
l'impacte social. 

Investigació sobre 
els núvols a l'Àrtic 
I BARCELON A I Investigadors 
de l'Institut de Ciències del 
Mar salparan demà per es
tudiar zones poc accessibles 
de l'Àrtic amb l'objectiu 
d'entendre com interacci
onen l'oceà) l'atmosfera i 
com els aerosols influei
xen en els núvols i el canvi 
climàtic. 

-r 
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Cercle 
Partidpa i guanya: 
XIV Edició Les 
meues vacances 

Envla'ns la millor foto 
delesteuesvacancesa 
cerc/e@segre.com o puja
la al web (fins al12 de 
setembre), i entraràs en 
el sorteig d'una estada 
en un bungalou i altres 
fantàstics premis. 

El nom del guanyador es 
pubhcarà el dimarts 14 de 
setembre. 

Amb el patrocini de. 

l'ft Hostaleria 
&u de lleida 

OOI?M ¡¡ 
u~ do 

• Bases i imatges a 
segre.com/cercle 

GUIA I 31 I 

Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al Magazme Diari de Nit de Lleida TV. 
Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos._ i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte). 

Els millors moments de les vacances. "Els tres germans jugant 
a la sorra de la platja de Salou", diu la Cristina Porta. 

Lanzarote. Les illes Afortunades han estat la destinació de 
I'Esperanza Garcia per vacances. A la foto, el port de Lanzarote. 

Moltes felicitats, Dani, pel divuitè aniversari. Petons de tots els que 
t'estimen. 

Pobles de Lleida 

Vacances gregues. El Jordi Aran comparteix aquesta bonica posta de sol a l'illa de Kos. 

Submarinisme en família. A la María José Sillué i la 
seua família els encanta bussejar junts per vacances. 

"Gavàs, al Pallars Sobirà, bonic poble per 
anar de vacances", diu el Jordi Recasens. 

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a SEGRE.com 

"Cérvoles és un poble del municipi de Senterada (Pallars 
Jussà)", explica l'Eugeni Nadal. "Un indret amb encant i unes 
vistes úniques", afegeix el nostre lector a mode d'homenatge. 

cfarre
Resaltado



I 34 I GUIA Cultura 
ART CONTEMPORANI 

La Panera 'respira' ioga 
Performance per al públic familiar a càrrec de l'artista Itziar Okariz li Taller 
artístic en el qual proposa als nens experimentar amb la pròpia respiració 

J.B. 
I LLEIDA I La ujjayi és un tipus de 
respiració que es porta a ter
me en la pràctica del ioga. L'ar
tista donostiarra Itziar Oka
riz (1965), que és instructora 
d'aquesta disciplina tradicional 
espiritual, física i mental, la va 
adaptar ahir per a una perfor
mance al Centre d'Art Contem
porani la Panera de Lleida diri
gida al públic familiar. Aquesta 
artista multidisciplinària, que 
procedeix de l'àmbit de la per
formance i el so, va protagonit
zar un taller per als més petits, 
acompanyats de pares o fami
liars, a l'espai miniPanera -que 
es repetirà els dimarts 10 i 17 
d'agost-, en el marc del projecte 
Respiració oceànica, que pot 
visitar-se en aquesta sala fins 
al 3 d'octubre. 

Es tracta d'una peça en la qual 
sonen dos respiracions que, de 
manera alterna i en un ritme de 
menys a més, recorden el rumor 
de les onades dels mars i oceans. 
Okariz convida els participants, 
a través dels sons més profunds, 
a endinsar-se en la la imagina
ció de cada un creant escenaris 
aquàtics que no s'acaben mai, 
sempre en moviment constant. 

L'artista donostiarra ltziar Okariz va dirigir ahir el primer de tres tallers que impartirà a la Panera. 

Respiració oceànica, que 
Okariz ja va presentar el març 
passat al Museu Nacional Cen
tre d'Art Reina Sofia de Madrid, 
va acompanyada d'una sèrie d'il
lustracions que fan referència al 
moviment corporal i que a més 
van ser dibuixades per la seua 
filla, Izar. 

MÚSICA CERTAMEN 

La responsable de l'àrea 
d'educació de la Panera, Hele
na Ayuso, va explicar que "ja hi 
ha diverses famílies amb nens 
petits inscrites per a les pròxi
mes sessions però encara hi ha 
places" per a aquesta singular 
activitat en una miniPanera que 
està d'aniversari (vegeu el des
glossament). "De cara al curs 
vinent volem consolidar i poten
ciar la programació d'activitats 
familiars durant tot l'any", va 
afegir. 

Arranca la recta final del 
Festival dels Pirineus amb 
deu concerts fins dilluns 
I LA SEU D'URGELL I Des d'avui i fins 
dilluns vinent, el Festival de 
Música Antiga dels Pirineus 
(Femap) acollirà deu concerts 
-set dels quals en localitats llei
datanes- de quatre formacions 
diferents, en l'inici de la recta 
final del certamen, que va co
mençar fa un mes a la catedral 
de la Seu d'Urgell i que a les co
marques de Lleida culminarà el 
dia 22 a la col-legiata de Mur, al 
Pallars Jussà. 

Així, el trio Valencia Bary
ton Project oferirà avui (21.00 
hores) al Seminari de la Seu i 
divendres (20.00) a l'església 
de Bossòst el programa Una 
nit a la cort d'Esterhazy. El 
duo Aria Antiqua actuarà di
vendres (22.00) a l'església de 
Sant Víctor de Seurí, a Sort. 
La formació Ensemble Flan-

driae-Pyrenaei portarà la mú
sica barroca dissabte (19.00) a 
Santa Maria de Cavet, a Isona; 
i diumenge a la mateixa hora al 
santuari del Miracle de Riner, al 
Solsonès. Finalment, l'Stadler 
Trio interpretarà una serenata 

SET CITES A LLEIDA 

Actuacions a la Seu 
d'Urgell, Bossòst, Seurí, 
Covet, Riner, Vilanova de 
Banat i Salàs de Pallars 

amb obres de Mozart i Graupner 
diumenge (13.00) a l'església de 
Vilanova de Banat, al municipi 
d'Alàs i Cerc (Alt Urgell); i di
lluns (20.00) a l'església de Salàs 
de Pallars. 

La mini Panera, destinada als 
més petits, compleix deu anys 
• La miniPanera, l'espai 
expositiu de l'equipament 
cultural que té per objectiu 
identificar la cultura contem
porània com una experiència 
artística i quotidiana per als 
més petits, compleix aquest 
estiu el seu desè aniversari. 
El Centre d'Art Contempo-

rani la Panera va obrir les 
portes el 2003 i l'espai mi
niPanera es va estrenar el 
2011, des d'aleshores amb 
una programació expositiva 
pròpia que està vinculada a 
les exposicions i projectes 
educatius impulsats per la 
Panera. 

El trio Valencia Baryton Project actuarà avui a la Seu d'Urgell. 
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LITERATURA 

Cinc finalistes 
en el concurs 
de microrelats 
de la Vall Fosca 
S'atorgarà dissabte al 
Museu de Capdella 

I LA TORRE DE CAPDELLA I El jurat 
del cinquè concurs de mi
crorelats de la Vall Fosca va 
anunciar ahir les cinc obres 
finalistes d'entre les 50 que 
es van presentar a aquest cer
tamen organitzat pel Museu 
Hidroelèctric de Capdella. 
Els escriptors i filòlegs Fer
ran Rella, Pep Coll, Ramon 
Sistac i Meritxell Nus van 
destacar la qualitat de les fi
nalistes que, amb un màxim 
de 300 paraules, estan ins
pirades en qüestions històri
ques o socials, en l'aigua, en 
el singular hospital de cartró 
de Capdella i en Margarida 
Rugall, una veïna de Mont
ros al segle XVI acusada de 
bruixeria. Els microrelats fi
nalistes (ainb pseudònims) 
són: L'aigua fa rases ... i en 
colga d'altres !, de Dolors 
Rius Llach; Sallente, de Plu
ja i Vent; Migdia assolellat, 
de Guillem d'Ockham; La 
pota de gall, de Festa Gros
sa; i Lo mort e qui el vetlla?, 
de Flamisell. El concurs es 
resoldrà dissabte al Museu 
de Capdella. 

GOVERN CENTRAL 

Lloguen la col·lecció 
Thyssen per 15 anys 
i 97,5 milions 
I MADRID I El Consell de Minis
tres va aprovar ahir el llo
guer de la Collecció Carmen 
Thyssen-Bornemisza per 15 
anys, amb un valor estimat 
de 97,5 milions d'euros, 6,5 
a l'any. Cultura va informar 
que el contracte reconeix 
també el dret d'adquisició 
preferent sobre tota o part de 
la collecció, que s'exhibeix al 
Museu Thyssen-Bornernisza 
de Madrid. 

CINE 

El festival de 
Mequinensa rep 
més de 3.000 curts 
1 MEQUINENSA 1 El sisè Festival 
Internacional de Cine de Me
quinensa ha rebut un total de 
3.112 curtmetratges a con
curs, que procedeixen de 159 
països. En els propers dies 
es farà pública la selecció 
dels treballs finalistes, que 
es projectaran del 3 al 5 de 
setembre a la Sala Goya. Deu 
produccions competiran pel 
premi al millor curtmetratge 
aragonès. 
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