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esports | pàg. 20
el Coutras francès s’endú un jugador de 
l’Hoquei alpicat després de pagar els 
6.000 € de la clàusula de rescissió

1,70 €

GUIA | pàg. 29
la Fira d’art de salàs de Pallars 
s’acomiada després de la 30a edició i 
cedeix el seu fons d’obres a l’ajuntament

Hisenda recapta un 14,4% 
més a Lleida per l’IRPF  
en plena crisi d’inflació
Fisc || Ha superat 
els 400 milions 
d’ingressos el primer 
semestre d’aquest any 
a la província

Renda || La meitat són 
d’aquest impost, que 
es nodreix de nòmines 
dels treballadors i 
pensionistes

L’Agència Tributària ha supe-
rat els 400 milions en recap-
tació neta en el primer semes-
tre de l’any a Lleida, la qual 
cosa representa un augment 
de l’1,1% respecte al mateix 
període del 2021. Tanmateix, 

per tipus de tributs s’aprecia 
una gran pujada de l’IRPF, ja 
que és d’un 14,4%, i tot això 
en plena crisi d’inflació, quan 
famílies i empreses afronten 
uns preus i uns costos de pro-
ducció a l’alça.

lleida i comarques ❘ 9

XavIer saNtesmasses

guia ❘ 25

Un Mercat Medieval de rècord ■ La 27a edició del Mercat Medieval de Guimerà va recuperar aquest 
cap de setmana tota l’esplendor amb més de 20.000 visitants i 120 parades d’artesania, de les quals el 
40% era la primera vegada que assistien al certamen i es van mostrar satisfets pel nivell de vendes. 

edgar aldaNa

lleida i comarques ❘ 8

Investiguen una empresa  
de plaques solars per estafa
Clients, un d’ells de Solsona, van fer 
pagaments avançats per obres no realitzades

El pont omple de 
turistes el Pirineu 
i més després de 
la treva de la 
calor i les pluges 

Les altes temperatures i les plu-
ges van donar ahir treva a Llei-
da, en ple pont de la Mare de 
Déu d’Agost, cosa que va ajudar 
a omplir encara més els hotels 
del Pirineu, així com els càm-
pings i cases rurals de tot Lleida. 
El sector diu que “s’ha sabut fide-
litzar” el client que va descobrir 
Ponent durant la pandèmia.

és notícia ❘ 3

Recuperació del  
visitant estranger

lleida i comarques ❘ 7

marxa de grues per 
reclamar tarifes “justes”
Reuneix una vintena de vehicles de Montardit 
a Sort, i l’aturada encara segueix avui 
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de referència i, en canvi, va ser 
capaç de seguir el seu desig i 
conquerir-lo. La seva afició a 
dibuixar i pintar es va transfor-
mar en un posicionament vital, 
en una manera d’estar al món. 
I això tots ho admirem. El tiet 
pintor és un punt de referència.

Alhora esquerp i afable, me-

lancòlic i vital, taciturn i crida-
ner, humil i arrogant, sibarita 
i rústic, complex i planer... el 
Lluís era totes aquestes versions 
i tantes d’altres, com un perso-
natge desdoblat, com un polie-
dre de mil cares. Com si dugués 
tot l’univers a dins. Una mica 
saturnià, tot d’un plegat. 

A la cerimònia del funeral la 
meva cosina Clara es va aco-
miadar del seu pare amb un 
escrit poètic i profund on deia: 
“Deixaràs enrere la llunyana 
terra on vas néixer i percebràs, 
de nou, la llum desdoblada dels 
colors d’Iris, la deessa mitjan-
cera de l’Olimp.” Segur que sí 
que els percebrà, en tota la seva 
esplendor, i llavors es posarà a 
feinejar, incansable, a barrejar 
colors i a inventar-ne de nous. 

Aquí baix ens queden els teus 
quadres, el nostre tresor de ca-
sa. Adeu, tiet Lluís, gràcies.

En record del Lluís Trepat

La seva afició a dibuixar i pintar es va transformar 
en un posicionament vital, en una manera 
d’estar al món. I això tots ho admirem

A L’EntErrAmEnt del pintor 
Lluís trepat un antic alumne seu 
va deixar tres llapis gastats dins 
del nínxol. Ens va explicar que 
quan a l’escola de dibuix els lla-
pis se’ls feien curts, ell els hi pre-
nia i els llançava al carrer per 
la finestra: –On vas amb això! 
Això no serveix per a res! “El 
millor professor que he tingut 
mai”, ens va dir.

Aquest professor de dibuix, 
carismàtic i geniüt era oncle 
meu, un dels set germans del 
meu pare. Quan vaig acabar la 
llicenciatura d’Història de l’Art, 
vaig estudiar la seva obra i vaig 
publicar diversos treballs sobre 
ell. Però avui voldria fer honor 
no a l’artista Lluís trepat sinó 
al nostre tiet pintor.

Sempre hem tingut la casa 
plena de quadres del tiet Lluís. 
Els primers anys que va viure 
a Lleida, de solter, vivia a casa 

nostra, a l’època que els meus 
germans grans eren petits i jo 
encara no havia nascut. S’hi va 
estar un parell d’anys, treballant 
a la ferreteria amb el meu pare, 
on a la mínima s’amagava per 
dibuixar ninots al paper d’em-
balar. A la ferreteria s’ensopia 
fins a posar-se malalt. El meu 
pare el protegia, el deixava fer, 
i el Lluís va anar trampejant la 
feina, les exposicions, els petits 
escàndols locals, el matrimoni 
amb la nuri, els primers fills, 
amb pintar, pintar, pintar. Ell 
pintava; tota la resta passava 
al seu voltant.

Llavors va fer un vaitot: ca-
rregat de canalla i de quadres 
per vendre, se’n va anar a viure 
a Barcelona, com un pastor pro-
testant amb els colors com a Bí-
blia. Com se’n va sortir, llavors? 
Duia a la màniga una carta per 
estrenar: es va fer professor de 
dibuix i va explotar així una se-
gona vocació per a la qual esta-
va especialment dotat. 

A la família no hi havia tradi-
ció d’artistes, i aquest és un fet 
rellevant: el Lluís no tenia punts 

RoseR TRepaT Ribé
Professora De secunDària

col·laboRació

© Museu De LLeiDa (JorDi V. Pou)

‘gitanes de Verdú’, pintura a l’oli sobre fusta premsada de Lluís Trepat datada entre el 1949 i el 1950.

L’agost de l’Any Viladot, el pintor Lluís Trepat se n’ha 
anat. Viladot, Trepat, Vallverdú i Pedrolo: els quatre 
pilars de la nostra cultura artística i literària, que 
n’han transcendit les fronteres. Dos escriptors i dos 
artistes plàstics que van compartir espai i temps vital, 
ambició, inquietud, creació, projectes. Tots quatre van 
dedicar la seva vida (en Vallverdú encara ho fa) a la 
seva obra i ens l’han llegat. És admirable. Se’n podrien 
fer tantes, d’activitats esprement el llegat personal i 
col·lectiu d’aquests homenots! Però deixem-nos de 
reivindicacions i de retrets; avui fem una recordança 
del Lluís. 

municipis certàmens

redacció
❘ saLàs De PaLLars ❘ La Fira d’Art 
de Salàs de Pallars s’acomia-
da la trentena edició i cedirà 
el seu fons artístic a l’ajunta-
ment de la localitat. El municipi 
va commemorar ahir el trenta 
aniversari d’aquest certamen, 
després de dos anys sense po-
der celebrar-se per culpa de la 
crisi sanitària del coronavirus. 
Durant l’acte, que va tenir lloc 
a la pinacoteca de la localitat, 
es va exposar el cartell de la 
fira, una il·lustració realitza-
da l’estiu del 2020 per l’artista 
maragda Cuscuela.

A més, l’Associació Fira 
d’Art de Salàs també va home-

natjar tots els artistes, persones 
i institucions que han ajudat a 
promoure aquesta mostra ar-
tística, entre els quals desta-
quen noms com Josep Guino-
vart, tom Carr, Carme miquel, 
Joan Brossa, Joaquim Pujol 
Grau, Josep maria Subirachs, 
Amèlia riera, Vittorio Amadio 
o Joan Caballer.

La regidora de Cultura de 
Salàs, rosalia Farré, va ex-
plicar que l’inventari del fons 
pictòric de la fira ha permès 
catalogar un total de 145 qua-
dres d’artistes nacionals i in-
ternacionals. Un patrimoni 
que, amb la dissolució de l’as-
sociació, passarà a mans de 
l’ajuntament.

La fira d’art de 
salàs de Pallars 
s’acomiada en 
la 30 edició
Cedeix el seu fons  
a l’ajuntament

Pere MontieL

Un moment de l’acte a la pinacoteca de Salàs de Pallars.

història iniciatives
x. santesMasses

imatge de la presentació del llibre de Maria Montserrat Vimé.

ciutadilla acull la presentació  
d’un llibre sobre la casa Valls
X. SaNTeSMaSSeS
❘ ciutaDiLLa ❘ El pati de la Casa 
Valls de Ciutadilla va acollir dis-
sabte la presentació del llibre 
Petita història de la gran casa 
Valls de Ciutadilla, de maria 
montserrat Vimé, que a partir 
dels arxius de la família Valls 

contextualitza aquesta mansió 
i els seus habitants. La casa es 
remunta a l’any 1683 i en l’ac-
tualitat és visitable. manté els 
cellers, dipòsits d’oli, vi i cere-
al, i està disposada com a Es-
pai de Vida rural. també acull 
exposicions.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Programeu el temps amb compte i no 
permeteu que ningú interfereixi amb 

els plans. Podeu ajudar els altres, però no a costa 
de perdre coses que us ajudin a avançar.

TAURE 20-IV / 20-V.
Us enfrontareu al rebuig si proveu de 
fer canvis sense passar pels canals ade-

quats. Si sabeu el que voleu, això us ajudarà a 
convèncer els altres perquè hi participin.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Demostreu el que teniu i converseu 
amb algú que cregueu que pot contri-

buir en alguna cosa. Poseu en pràctica el que 
sabeu i obtindreu reconeixement per la feina.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No us compliqueu la vida, controleu les 
despeses i compliu les responsabilitats. 

No sentiu que necessiteu anar en una direcció 
diferent perquè algú vol que així sigui.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Compartiu els sentiments i esforceu-vos 
per un estil de vida que sigui fàcil de 

manejar i us doni prou temps per dedicar-vos al 
que us emociona.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Alimenteu el que és important per a 
vosaltres i feu tot el possible per estal-

viar, invertir sàviament i cuidar-vos millor física-
ment i emocionalment.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Arriben canvis positius. Donar-ho tot i 
fer-ho amb una actitud positiva atraurà 

l’atenció i l’ajuda que necessiteu per portar en-
davant els vostres plans.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
L’ús de la imaginació motivarà els altres 
a oferir suggeriments i mostrar interès 

en el que esteu provant d’aconseguir. Feu de la 
salut i la reputació les vostres prioritats.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Quedeu-vos a prop de casa i de les per-
sones que estimeu i amb qui sabeu que 

podeu comptar per obtenir ajuda. Les accions 
parlen més que les paraules.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Sigueu previnguts, algú pot reaccionar 
de forma exagerada. Restringiu el que 

aporta una aliança d’empreses. És millor que no 
us involucreu en aquest tipus d’empreses.

AQUARI 20-I / 18-II.
Massa de qualsevol cosa tindrà un efec-
te negatiu. Pareu un moment per revisar 

els vostres plans i adaptar-los al vostre pressu-
post, temps i habilitats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Considereu maneres originals d’utilitzar 
les vostres habilitats. Promocioneu el 

que podeu fer i trobareu maneres de generar 
més efectiu fent una cosa de què gaudiu.

El Mostremp tanca l’onzena edició
El Festival de cine de temàtica rural Mostremp va tancar 
ahir l’onzena edició amb activitats per a tots els públics 
com la Caravana Puck, en la qual els més petits van gaudir 
de curts d’animació durant tot el matí.

MoStREMP

AjUNtAMENt DE tIURANA

Concert a l’ermita de Solés de Tiurana
L’ermita de la Mare de Déu de Solés de Tiurana va acollir ahir un 
concert d’Harmonia Concertada, en el marc del Festival de Músi-
ca Antiga dels Pirineus, i una desgustació de productes de km 0.

Camarasa s’omple per la fira nocturna
Camarasa es va omplir ahir a la nit per la tercera Fira del 
Comerç de Proximitat. El municipi va recuperar el certa-
men, que feia dos anys que no se celebrava per la Covid. Va 
comptar amb 25 parades, degustacions i música en directe.

AjUNtAMENt DE CAMARASA

Festa a les noves 
piscines de Torre-serona

Les noves piscines de Torre-serona, estrenades aquest es-
tiu, van acollir dissabte una jornada lúdica amb inflables, 
un sopar de germanor i actuacions musicals.

AjUNtAMENt DE toRRE-SERoNA

C. SANS

Castellbò reviu el passat medieval amb 
una nova edició del Mercat Càtar
Castellbò va reviure durant el 
cap de setmana el seu passat 
medieval amb la celebració 
d’una nova edició del Mercat 
Càtar. La cita, que ha coincidit 
amb la festa major d’aquesta 
població de l’Alt Urgell, va co-
mençar dissabte a la tarda amb 
un passeig pel camí de l’últim 

càtar i també estava prevista 
una recreació històrica: El mal-
son de Belibasta.

Ahir va tenir lloc la jornada 
central del certamen. Els assis-
tents van poder visitar les para-
des d’artesans de les comarques 
del Pirineu que es van instal·lar 
al poble i es va oferir una de-

mostració d’oficis antics. D’altra 
banda, també hi va haver cer-
caviles, recreacions històriques 
i xarrades, a més de tallers per 
als més petits. Com a cirereta 
del pastís al Mercat Càtar, ahir 
a la tarda estava programada 
una visita guiada pel Castellbò 
històric.

el Mercat Càtar va omplir ahir els carrers de Castellbò.
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l’ascensorprivat
Un jugador molt 
poc loquaç
el gallec Raúl Fernán-
dez, un referent de 
l’Hoquei Club alpicat, 
ha estat fitxat per 
un club francès. Vam 
voler parlar amb ell 
perquè ens expli-
qués com afrontava 
aquesta nova etapa 
i li vam trucar. al 
contestar, ens va dir 
que no ens sentia. 
Vam penjar i ho vam 
tornar a intentar però 
el mòbil sortia com a 
apagat. i no va ser ni 
una ni dos vegades! 
en fi, és més bon es-
portista que relacions 
públiques.

Vacances  
a les xarxes
Des de mitjans de 
la setmana passada 
hi ha una autèntica 
apagada de líders po-
lítics a les xarxes soci-
als. Pel que es veu, es 
prenen seriosament 
les vacances aquest 
estiu, encara que no 
per això deixen de 
rebre crítiques. ahir 
retreien al president 
aragonès que no 
hagués fet cap tuit 
d’ànim a Rushdie.

Puja l’alcalde de  
Guimerà per l’èxit 
tant de públic com 
d’artesans partici-
pants en el Mercat 
Medieval d’aquest 
cap de setmana.

salvador Balcells

Alcaldessa de Tremp, 
ciutat que s’ha conver-
tit en tot un referent 
del cine rural amb 
el Mostremp, certa-
men que va clausurar 
ahir l’onzena edició.

Maria Pilar Cases

Aquesta jove va ser 
homenatjada ahir al 
tenir el rècord de par-
ticipacions en la festa 
de l’Arbequí de Ferro. 
Ha participat en 14 
de les 25 edicions.

Marta Ballesté

Els excessos de l’ex-
president nord-ameri-
cà no tenen límits. 
Ara es confirma que 
es va emportar ma-
terial classificat de 
la Casa Blanca.

Donald trump

Arbeca, passada 
per aigua i fang
Després de dos anys, 
arbeca va poder cele-
brar ahir la 25a edició de 
l’arbequí de Ferro, prova 
de resistència a l’aigua i 
al fang que en aquesta 
ocasió no va tenir caràc-
ter competitiu. Va con-
gregar més de dos-cents 
participants.

geRaRD Hoyas

Diuen les notícies que durant la 
pandèmia a molta gent li va 
venir la dèria d’agafar-se un 
animal de companyia. De fet jo 

mateixa tinc uns quants amics que van 
comprar un gos o que el van adoptar i 
que estan força satisfets d’haver optat 
per augmentar el que, diuen ells, la fa-
mília. Però les darreres dades publicades 
també ens informen de l’abandonament 
massiu d’animals de companyia mesos 
després que les autoritats sanitàries au-
toritzessin a la població sortir al carrer. 
S’ha constatat que després de l’aïllament 
domiciliari es va produir una taxa re-
bot perquè moltes famílies que havien 
adoptat en aquell temps no van ser cons-
cients de les obligacions que comporta 
un animal de companyia. En concret 
162.000 gossos del carrer a les protec-
tores i l’abandonament de mascotes va 
registrar un augment entre un cinc i un 
deu per cent en els mesos següents. Potser és exagerat 
suposar que el motiu de les adopcions era per poder-se 
saltar el confinament, però la realitat és que l’adop-
ció durant la pandèmia va créixer fins a arribar a les 
xifres més altes dels darrers 10 anys. L’aïllament i el 
distanciament social van incrementar la sensació de 

soledat i van posar en valor els beneficis 
de compartir la vida amb una mascota. 
La pandèmia també va provocar que 
molta gent es replantegés la seva vida, 
el lloc de treball, el lloc de residència, 
el plaer de l’oci i les ganes de respirar 
un aire més pur que no pas la pol·lució 
de les ciutats. Per aquest motiu, algunes 
famílies han marxat de la ciutat i han 
triat anar-se’n a viure a un poble. D’un 
pis petit sense terrassa a una casa amb 
jardí on els nens poden córrer si per cas 
torna un altre confinament. Però viure 
en una població petita i amb poc veïnat 
és ben diferent de fer-ho en una gran 
ciutat. El so de les campanes de l’església, 
els soroll dels tractors amunt i avall, les 
vaques amb els seus esquellots són per 
a molts nouvinguts una molèstia insu-
portable, fins i tot pitjor que els sorolls 
dels cotxes. L’altre dia m’explicava una 
senyora d’un poble molt petit que la gent 

que hi ha anat a viure no entenen res de res i que per 
això han redactat un full on diu el següent: “Atenció: 
aquí tenim campanes que toquen regularment. Ramats 
que viuen a prop. Alguns fins i tot porten esquelles al 
coll. Pagesos i artesans que treballen. Si no ho suportes, 
has arribat al lloc equivocat.”   

Ciutats i pobles

D’un pis petit sense 
terrassa a una casa 
amb jardí on els 
nens poden córrer 
si per cas torna un 
altre confinament

marta alòs || viure per veure

17033

17033

nsegu
Resaltado


	S202208151

