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SANITAT EQUIPAMENTS 

L'Arnau instal·larà a la seua plaça un 
edifici prefabricat per a consultes 
A concurs la instal·lació i lloguer durant dos anys per 1,44 milions d'euros 
J.M.A/S.C.D 
I LLEIDA I L'Institut Català de la 
Salut (ICS) ha tret a concurs 
la instaHació i ús en règim de 
lloguer durant dos anys d'un 
edifici prefabricat al costat de 
l'hospital Arnau de Vilanova 
per traslladar-hi temporalment 
les consultes i serveis afectats 
per les obres del nou bloc qui
rúrgic i per les de l'adequació 
de l'espai per a l'equip de PET
TAC. El pressupost per al sub
ministrament i arrendament és 
d'1440.000 euros, IVA inclòs. 
Haurà de tenir una superfí
cie útil mínima de 717,64 me
tres quadrats i estarà ubicat a 
la part central de la plaça da
vant de la façana principal de 
l'equipament. 

La documentació que figura 
a les bases del concurs detalla 
que la construcció dels quirò
fans afecta diversos serveis 
assistencials i no assistencials, 
mentre que els treballs per al 
PET-TAC afecten els serveis 
d'electromedicina i de protec
ció radiològica. Així mateix, 
indica que aquesta instaHació 
provisional acollirà els espais 
del servei de neurologia. Tam
bé assenyala que els dos anys 
que el contracte preveu que es 
mantingui aquesta edificació 
és el temps que es calcula que 
duraran les obres que obliguen 
a traslladar diversos serveis. 

El contracte inclou tant la 
redacció del projecte de l'im
moble provisional, els tràmits 

administratius necessaris per 
a la seua instal-lació, el mun
tatge, la garantia del seu fun
cionament durant dos anys i el 
posterior desmuntatge quan ja 
no sigui necessari el seu ús. A 
més, estableix que el termini 
màxim per tenir acabat l'im
moble i tots els tràmits previs 
és de 22 setmanes a partir de 
l'adjudicació, poc més de cinc 
mesos. Així, entrarà en servei 
a començaments de l'estiu, ja 
que el concurs només està pen
dent d'adjudicació després que 
s'hi hagin presentat dos ofertes: 
l'UTE Acsa-Romero Polo i Nor
metal Construcción Modular. 

D'altra banda, també està a 
concurs la construcció de l'edi
fici definitiu per a consultes 
externes finançat amb fons de 
la UE. L'edifici prefabricat estarà ubicat en aquesta plaça. 

BALANÇ 

Els casos de grip i de coronavirus continuen a la baixa 
• El nombre de casos de grip 
i de coronavirus a Lleida se
gueix a la baixa després que 
a finals de desembre s'hagués 
arribat al pic de contagis. Una 
mostra d'aquest descens és 
que el departament de Salut 
va informar ahir que a la re
gió sanitària de Lleida es van 
detectar 70 contagis de coro
navirus la setmana passada. 

Això suposa un 44 per cent 
menys que l'anterior, en la 
qual es van diagnosticar 125 
casos. Per contra, a la regió 
del Pirineu.i Aran, sí que van 
pujar els casos, que van passar 
dels nou que hi va haver fa dos 
setmanes als quinze de l'últim 
recompte, un 60% més. Al seu 
torn, la vacunació avança len
tament i fins ahir el43% dels 

majors de seixanta anys o amb 
factors de risc de la província 
tenien les dos dosis de record. 
Pel que fa a la grip, les dades 
també confirmen la tendència 
a la baixa. La setmana passa
da es van registrar 245 casos 
al pla i 67 al Pirineu, la qual 
cosa representa un descens 
del 13% en les dos regions 
sanitàries. 

ENSENYAMENT REIVINDICACIONS 
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PARTITS 

Larrosa: "No 
s'han recuperat 
les Basses" 
I LLEIDA I El cap de l'oposició a 
la Paeria, el socialista Fèlix 
Larrosa, va criticar ahir que 
el govern municipal no hagi 
avançat en la recuperació de 
les Basses d'Alpicat. Larrosa 
va recordar que el 2021 el 
govern d'ERC i Junts "va fer 
grans anuncis que tornarí
em a disfrutar ben aviat del 
parc", però que al final "no 
s'ha avançat en la recupera
ció de les Basses". Va afegir · 
que l'anterior govern dels 
socialistes va fer un pla per 
donar-los un ús com a càm
ping, però la Generalitat el 
va bloquejar. 

SECÀ 

El PP denuncia 
"l'abandó" dels 
miradors 
1 LLEIDA I El portaveu local del 
PP, Xavi Palau, va denunciar 
ahir l'" estat d'abandó total" 
que pateixen els miradors del 
Secà de Sant Pere. Un equi
pament "que porta arrosse
gant el govern municipal des 
del mandat anterior", va afir
mar Palau, remarcant que els 
veïns lamenten "l'abandó, 
deixadesa i falta d'inversió 
que ha patit un emplaçament 
com aquest, que hauria de 
ser una icona per al Secà. 
Fan falta més inversions en 
el barri", va concloure Xavi 
Palau. 

Concentració i lectura del manifest davant de l'escola Països Catalans. Alumnes de Sucs (esquerra) i de Tremp portant sabates d iferents a cada peu. 

Ades en col·legis i instituts a favor de l'educació inclusiva 
1 LLEIDA I Diferents escoles i insti
tuts de Lleida es van sumar ahir 
al moviment "Jo també hi vull 
anar" per reclamar una educa
ció inclusiva amb motiu del Dia 
Mundial de l'Educació. 

L'entitat Associacions Fede-

rades de Famílies d'Alumnes 
de Catalunya (aFFaC) va con
vocar concentracions davant 
dels centres i una acció a través 
de les xarxes socials consistent 
que pares, alumnes o docents es 
fessin fotos portant una sabata 

diferent a cada peu, per simbo
litzar la inclusió. 

Entre els centres que hi van 
participar figuren l'escola Pa
ïsos Catalans, on la presiden
ta de l'APA, Bego Garcia, va 
llegir un manifest, mentre que 

l'escola Lo Vilot de Sucs i el col
legi Valldeflors i l'institut de 
Tremp van difondre fotos dels 
membres de la seua comunitat 
educativa portant dos sabates 
diferents. 

Les famílies denuncien que 

la conselleria no ha desplegat 
plenament el decret d'educació 
inclusiva i exigeixen que els in
fants amb necessitats específi
ques de suport tinguin garantit 
el dret a l'educació igual que el 
tenen els seus companys. 

I 
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ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Denuncien que la burocràcia 
~~asfixia" consistoris de pobles petits 
Requeriments d'altres administracions absorbeixen fins al 80% del temps del 
personal li Alcaldes den unen gtbt;: 1 s t ami davan repre tants de l'Estat 
LAIA PEDRÓS 
1 VALLBONA I "Els secretaris mu
nicipals dediquen fins un 80% 
de la jornada laboral a donar 
compliment a requeriments 
d'administracions superiors, de 
manera que només dediquen el 
20% restant a treballar en fa
vor de la ciutadania." Així ho 
va afirmar ahir Jaume Gilabert, 
alcalde de Montgai i portaveu 
del grup Eines de Repoblament 
Rural. Va fer aquestes declara
cions a Vallbona de les Monges, 
on membres de l'entitat i una 
vintena d'alcaldes de municipis 
rurals de Lleida es van reunir 
amb representants de l'Estat: la 
secretària general de Coordina
ció Territorial del ministeri de 
Política Territorial, Myriam Al
varez; el director general d'Ad
ministració General al Territo
ri, Agustín Torres; la delegada 
del Govern a Catalunya, Maria 
Eugènia Gay, i el subdelegat a 
Lleida, José Crespín (vegeu el 
desglossament). 

Gilabert va demanar "agilit
zar la burocràcia", ja que "no 
té sentit que un ajuntament de 
cent, dos-cents o mil habitants 
hagi de fer els mateixos tràmits 
que Barcelona o Madrid, és im
possible i inviable". Va recordar 
que "molts ajuntaments petits 
no disposen de secretari ajorna
da completa, sinó que només el 
tenen unes hores" i va lamentar 
que "aquest excés de burocràcia 
va en augment i es complica en 
lloc de reduir-se". 

A la reunió també van tractar 
sobre l'estatut dels municipis 
rurals. Gilabert va explicar que 
van transmetre als represen
tants de l'Estat "les nostres pre
ocupacions així com les nostres 
carències, tant les econòmiques 
com les tècniques i humanes, 
per poder oferir més serveis a 
la ciutadania". 

La reunió ahir entre alcaldes i representants del Govern espanyol a Vallbona de les Monges. 

GOVERN D'ESPANYA 

Campanya per atansar serveis públics estatals 
• Durant la reunió a Vall
bona de les Monges, els repre
sentants del Govern espanyol 
van presentar el projecte L'ad
ministració a prop teu, que té 
com a finalitat "facilitar l'ac
cés als serveis públics estatals 
als veïns de petits municipis", 
segons va explicar la subdele
gació de Lleida. 

Aquesta iniciativa està di
rigida a pobles d'entre 500 i 
8.000 habitants i pretén evi
tar desplaçaments als veïns 

i facilitar-los fer tràmits de 
forma telemàtica com sol-li
citar la vida laboral, obtenir 
informació sobre la pensió de 
jubilació, fer gestions relacio
nades amb el bo cultural jove, 
consultar els punts del carnet 
de conduir o obtenir una iden
tificació digital per a tràmits 
a través d'internet. 

La primera fase del pro
jecte consisteix a organitzar 
sessions informatives per als 
ajuntaments que ho sol·licitin. 

Ja n'hi ha hagut a Montoliu 
de Lleida i Bovera. A finals 
d'aquesta setmana, està pre
vista una altra a Seròs. 

La secretària general de 
Coordinació Territorial, 
Myriam Alvarez, va afirmar 
que aquesta iniciativa bus
ca "informar dels seus drets 
la ciutadania, formar-la per 
exercir-los mitjançant les no
ves tecnologies i ajudar la po
blació en l'ús de plataformes 
digitals". 

SEGRE I 
Dimecres, 25 de gener del 2023 

EQUIPAMENTS 

Impuls a la nova 
biblioteca de la 
Pobla de Segur 
I LA POBLA I La Pobla ha tret a 
concurs la redacció del pro
jecte de la nova biblioteca, 
que s'ubicarà a l'edifici que 
ara ocupen la sala Anna Ma
ria Jan er i el telecentre. L'al
calde, Marc Baró, va expli
car que l'equipament tindrà 
.una sala destinada als joves. 
Compten amb una ajuda de 
780.000 euros de Bibliote
ques de la Generalitat i una 
altra de 152.000 del Puosc. 

TURISME 

Ratifiquen la pujada· 
de pernodacions en 
hotels de Lleida 
1 LLEIDA 1 Les pernoctacions en 
hotels de Lleida van pujar el 
2022 quasi un 47% respecte 
a l 2021 i la xifra de viatgers 
va créixer un 37,6%, segons 
l'Institut Nacional d'Esta
dística. Aquestes dades ra
tifiquen el creixement que 
va anunciar el Patronat de 
Turisme de la Diputació, amb 
un 10% més de pernoctaci
ons respecte a abans de la co
vid (vegeu SEGRE de dijous). 

INFRAESTRUCTURES 

Insten empreses 
d'Andorra a comprar 
bitllets d'avió 
I ANDORR A I El Govern d'An
dorra ha instat les empreses 
del país a adquirir bitllets per 
a vols entre l'aeroport de la 
Seu d'Urgell i el de Barajas 
per fer viable un tercer vol 
setmanal a Madrid. El Go
vern abonaria u n import i 
la resta aniria a càrrec de la 
compra de bitllets, que es po
dran utilitzar per a paquets 
turístics. 

~ AJUNTAMENT DE 

~GUISSOna 

ANUNCI 

~UlSSO'r\a 
ANUNCI 

,---~-G-ul-ss-on-Ea---,1 : ¡;epc;¡~;;'~illores per 
ANUNCI 

Es sotmet a informació pública per 
termini de 30 dies hàbils l'acord del 
Ple de l'Ajuntament de Guissona, de 
data 20 de desembre de 2022, que 
aprova provisionalment el Regla
ment municipal núm. 31 regulador 
de l'Espai l'Espiga. 

Estarà a la disposició dels interes
sats l'edicte en el BOP, el text en el 
tauler electrònic d'edictes, i es 
podrà consultar en les dependèn
cies municipals. 

Guissona, 20 de gener de 2023. 
Alcalde, Jaume Ars Bosch 
(document signat electrònicament) 

Es sotmet a informació pública per 
termini de 30 dies hàbils l'acord del 
Ple de l'Ajuntament de Guissona, de 
data 20 de desembre de 2022, que 
aprova provisionalment el Regla
ment municipal núm. 34 regulador 
del servei de tanatori en el municipi 

Estarà a la disposició dels interes· 
sats l'edicte en el BOP, el text en el 
tauler electrònic d'edictes, i es 
podrà consultar en les dependèn
cies municipals. 

Guissona, 20 de gener de 2023. 
Alcalde, Jaume Ars Bosch 
(document signat electrònicament) 

Es sotmet a informació pública per 
termini de 30 dies hàbils l'acord del 
Ple de l'Ajuntament de Guissona, de 
data 20 de desembre de 2022, que 
aprova provisionalment el Reglament 
municipal núm. 33 regulador de 
l'espai municipal d'esbarjo per a 
gossos. 

Estarà a la disposició dels interessats 
l'edicte en el BOP, el text en el tauler 
electrònic d'edictes, i es podrà consul· 
tar en les dependències municipals. 

Guissona, 20 de gener de 2023. · 
Alcalde, Jaume Ars Bosch 
(document signat electrònicament) 

als refugis de muntanya 
I LLEIDA I El Govern ha creat un 
grup de treball específic per 
proposar mesures de millora i 
d'ordenació dels refugis de mun
tanya. L'objectiu és impulsar ini
ciatives que determinin el seu 
règim jurídic, les seues necessi
tats i que proporcionin eines de 
coHaboració entre Generalitat, 
administracions i organismes 
públics i privats. Els integrants 
d'aquest equip han de presentar 
conclusions en un termini de 
tres anys i proposaran accions 

per fomentar l 'interès públic 
dels refugis. 

El grup de treball, que es 
reunirà cada sis mesos, estarà 
adscrit a Presidència i comp
tarà amb el suport del consell 
català de l'esport. Els refugis 
estan gestionats pels ens locals 
o per entitats esportives, que 
presten els seus serveis d'estada, 
allotjament, informació i con
servació del medi, no només 
a esportistes, sinó a qualsevol 
persona que ho sol·liciti 
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TRIBUNALS AGRESSORS SEXUALS 

Surt en llibertat i no rehabilitat un 
benefidat de la llei del'només sí és sí' 
Un condemnat el2010 a qui el conjunt de la pena ha passat de quinze anys a nou 
i mig I Pre c. a 1 elev ri e, e retncid¿ncia, segons a G~nera itat 

I LLEIDA I Dilluns va ser excarcerat 
Daniel Padial, un dels sis agres
sors sexuals beneficiats de les 
revisions de condemna de l'Au
diència de Lleida en aplicació 
de l'anomenada llei del només 
sí és sí (vegeu SEGRE d'ahir). 
Va ser després que el tribunal 
li rebaixés la pena imposada el 
2010 de quinze anys de presó a 
nou anys i mig, de manera que 
va ordenar procedir "a practicar 
una nova liquidació de condem
na i a la immediata excarceració 
del penat". Davant de la seua 
posada en llibertat, el depar-

SUCCESSOS ANIMALS 

tament de Justícia va alertar la 
Fiscalia de Lleida que l'home, 
amb múltiples antecedents per 
delictes sexuals, "presenta un 
elevat risc de reincidència", com 
marca el protocol en aquests ca-

. sos. També van alertar els Mos
sos, a qui la Fiscalia ha d'instar a 
fer les actuacions que s'estimin 
adequades. 

L'home va admetre que l'estiu 
del 2008 va intentar violar dos 
noies de 16 a 17 anys després 
d'abordar-les a la Zona Alta i 
Pardinyes. A més, ja havia es
tat condemnat per unes altres 

Ferida al ser atacada per 
4 mastins quan passejava 
per Arrós de Cardós 
Ha necessitat 1 S punts de sutura a les cuixes 

I ESTERRI DE CARDÓS I Una veïna 
d'Arrós de Cardós, nucli d'Es
terri de Cardós, d'uns seixanta 
anys va resultar ferida dimarts 
de la setmana passada al ser 
atacada per quatre gossos, de 
raça mastina, quan passejava 
per un camí del poble, segons 
va informar ahir Pallars Digi
tal. Pel que sembla, els gossos 
estaven vigilant unes ovelles 
i es van escapar d'una finca 
d'aquest poble del Pallars So
birà. Els animals van mossegar 
la dona en diferents parts del 
cos, principalment a les cames 
en un atac que es va prolongar 
durant uns deu minuts. La dona 
va poder alertar la seua parella. 

Va patir ferides que van requerir 
fins a quinze punts de sutura a 
les cuixes i pateix estrès post
traumàtic. L'alcalde d'Esterri 
de Cardós, Joel Orteu, va dir 
ahir dimarts a aquest diari que 
"fa un parell de dies es va co
mentar el que havia ocorregut 
però no ens n'han donat més 
detalls". Per la seua part, els 

15 PUNTS DE SUTURA 

Va necessitar 15 punts de 
sutura a conseqüència 
de les mossegades que li 
van fer a les cames 

17 agressions, la majoria quan 
era menor, i altres de comeses 
en permisos. En aquest cas, el 
tribunal li redueix les penes 
per les dos agressions en grau 
de temptativa dels 12 als 6,5 
anys, imposant-li 1,5 anys per 
una i 5 anys per l'altra. 

Es dona la circumstància que 
el passat 5 de gener va ser excar
cerat un altre pederasta lleidatà 
després de complir condemna 
malgrat que també presenta un 
elevat risc de reincidència per
què no està rehabilitat, tal com 
va avançar SEGRE. 

Vista d'Arrós de Cardós. 

Mossos van dir que no havien 
rebut cap denúncia. 

A finals de set embre, un 
home va resultar ferit al ser 
atacat per un gos a la partida 
Caparrella, a l'Horta de Lleida. 
El juny del2022, un rottweiler 
va mossegar un veí d'Alcoletge 
que protegia el seu gos. Un mes 
abans, una veïna d'Alcarràs va 

Daniel Padial. 

resultar ferida al ser atacada per 
dos gossos quan havia sortit a 
passejar per la partida dels Re
guers. Un cas més greu va ser el 
2017 en aquesta localitat. Una 
nena de 3 anys va estar set dies 
hospitalitzada al ser va ser ata
cada per un gos de raça poten
cialment perillosa que anava 
deslligat i sense morrió. 
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FAUNA 

Un rastre de sang a Aran. 

Queixes sobre les 
batudes de caça 
a la Val d'Aran 
I VIELHA I La Fundació Franz 
Weber va alertar ahir sobre 
el perill que, segons consi
dera, suposen les batudes de 
caça a la Val d'Aran, després 
que diverses persones es po
sessin en contacte amb l'en
titat per denunciar que han 
sentit trets i han vist rastres 
de sang als camins de Bausen 
i Es Bòrdes. Les queixes ar
riben poc després que morís 
un veí de Canejan al tocar-li 
un tret d'una cacera. 

Les persones que aquest 
cap de setmana transitaven 
per les muntanyes en aques
tes zones araneses van gra
var rastres de sang d'animals 
abatuts. 

DISPOSITIU 

Busquen un home 
desaparegut a Isona 
i Conca Dellà 
I ISONA I Els Bombers de Ja 
Generalitat van iniciar ahir 
dimarts a les 20.33 hores un 
dispositiu de recerca d'un 
home de 71 anys a Isona i 
Conca Dellà. Pel que sem
bla, els familiars van expli
car que feia més de dos hores 
que no el veien. Els Bombers 
van activar nou dotacions, 
entre les quals els GRAE i la 
unitat canina, en una recerca 
pel municipi. 

ESPECTACLE FAMILIAR DE ~·ORFEÓ 

www.segre.com/club 

Telèfon del Club 
973 248 008 

ELS GUANYADORS ES PUBLICARAN Al WEB I 
A LES XARXES El 2 DE FEBRER. 

AUDITORI ENRIC GRANADOS (LLEIDA) 

'Els Cistells de la Caputxeta' és un 
espectacle familiar de la companyia 

'Samfaina de Colors'. Ara es veu que el 
famós cistell de la Caputxeta no era un de 
sol, no. Dotze en té. Un per cada mes de 

l'any. Recomanat a partir de 2 anys. 
Entrada general: 10 €. 

www.orfeolleidata.cat 
L 

Oferta subscriptors: 

SORTEIG ENTRADES 
r 

Envieu un correu a 
marketing@segre.com i j 
deixeu les vostres dades 

fins a 1'1 de febrer. 
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CIÈNCIA ESTUDI 

-oblació. La província de Lleida va tancar el 
2021 amb 1.716 habitants més. 

P • ~'l cu ural Tàrrega restaura un oli de 
l'artista local Francesc Marsà. 

I 33 
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«Si el nucli de la Terra frenés, 
no ens afectaria en el dia a dia» 

Dra. Mar Tapia 
· .. ..... · .. · ........... ......... I COORDINADORA DEL LABORATORI D'ESTUDIS GEOFISICS EDUARD FONTSERÈ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS I ...... .... .... .................... .. ................................ . 

PAULAP~REZ 
Dilluns es va publicar a fa revis
ta 'Nature Geoscience' l'estudi 
dels investigadors xinesos Xi a o
dong Song i Vi Yang en el qual van 
constatar que el nucli interior de 
la Terra estaria girant més lenta
ment. Què suposa aquest estudi? 
Primer de tot cal entendre que 
el nostre planeta està compost 
per diferents capes i cada una 
d'aquestes va a la seua pròpia 
velocitat, sempre en la mateixa 
direcció. Song i Yang han ana
litzat desenes de terratrèmols 
des dels anys seixanta fins a l'ac
tualitat i han detectat petites 
diferències pel que fa a les ones 
sísmiques que han travessat el 
nucli intern de la Terra des del 
2009, dades que han atribuït 
al fet que el nucli estaria fre
nant. Entre aquest estudi i altres 
que, al contrari, van detectar 
una acceleració, es pot deduir 
que aquests canvis poden ser 
un cicle de setanta anys, encara 
que s'haurà d'investigar més, ja 
que no tenim dades d'abans del 
segle XX. 
Què suposaria per a les perso
nes que el nucli de la Terra anés 
més lent? 
Si el centre del nostre planeta 
s'alentís afectaria la durada del 
dia i això faria que tingués uns 
miHisegons més. Tot i així, per 
a nosaltres seria una cosa im
perceptible, haurien de passar 
molts anys perquè s'arribés a 
notar. 
f com afectaria el clima? 
Els canvis pel que fa a la rotació 
al sistema Terra-Lluna podri-

CERTAMEN CUINA 

FITXA PERSONAL 

MAR TAPIA 

Estudis: Llicenciada en Física i 
doctora en Enginyeria Sísmica. 

Ocupació: Coordinadora 
del Laboratori d'Estudis 
Geofísics Eduard Fontserè. 

I La doctora Mar Tapia es va 
llicenciar en Física per la Uni
versitat de Barcelona i es va 
doctorar en Enginyeria Sísmica 
per la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Actualment és fa co
ordinadora del Laboratori d'Es
tudis Geofísics Eduard Fontserè 
de l'Institut d'Estudis-catalans. 
Resideix a Lleida des del 2009. 

en afectar en aspectes com ara 
el règim de les marees, i això, 
al seu torn, podria influir en la 
circulació dels oceans. D'altra 
banda, respecte al canvi climà
tic, el planeta és un sistema que 
està interconnectat, de manera 

Joel Castanyé posa accent 
lleidatà a Madrid Fusión 
1 MADRID I Joel Castanyé, xef del 
restaurant La Boscana de Bell
vís, amb una estrella Michelin, 
serà un dels ponents que par
ticipin avui en les jornades del 
certamen gastronòmic Madrid 
Fusión. Seqüències de fruites 
de Lleida és el títol de la ses
sió que oferirà Castanyé en la 
qualla fruita de temporada i de 
Lleida es convertirà en la pro
tagonista d'una ponència que 
atendrà a l'estructura o com
posició de les fruites, els seus 

estats de maduració i/o a la fa
mília que pertany, etc., i amb 
un discurs d'aprofitament. La 
idea de tot plegat és que el co
mensal marxi amb la fruita de 
Ponent a l'estómac i a la ment. 
La ponència, que se centrarà en 
l'elaboració de postres, es durà 
a terme al pavelló 14.1 d'Ifema 
i començarà a les 17.15 hores. 
En el certamen, que presenta les 
novetats del sector gastronòmic, 
també hi ,P.a present l'empresa 
Torrons Vicens. 

Vista de la Terra des de l'espai. 

que aquest fet podria repercutir 
sobre el clima. 
Si l'humà no ha pogut arribar fins 
a tanta profunditat, com es pot 
estudiar la Terra? 
Estudiar el nostre planeta és 
molt complex, l'ésser humà 
només ha pogut excavar fins 
a dotze o tretze quilòmetres 
a la superfície terrestre i vuit 
en el fons oceànic, i el radi del 
nostre planeta és de 6.371. Per 
això s'utilitzen mètodes com 
l'anàlisi de les ones sísmiques, 
de les quals se serveixen Song 
i Yan en el seu estudi. Per això, 

CICLES GASTRONOMIA 

les diferències que han trobat a 
les zones sísmiques són 100% 
verídiques, de fet, el més inte
ressant d'aquesta investigació 
és que han estudiat dades dels 
anys seixanta o setanta, que 
són molt difícils d'obtenir. So
bre l'atribució que el nucli s'està 
alentint, deu ser bastant segur 
però amb el temps s'acabarà 
de corroborar. Per ara,'tenim 
moltes més estacions sísmiques 
i també més recursos que ens 
permetran processar i gestionar 
les dades d'una manera encara 
més eficient. 

M~SAVENÇOS 

Repliquen la 
gravetat d'altres 
mons en una 
miniesfera 
• Investigadors de la 
Universitat de Califòrnia 
Los Angeles (UCLA) han 
reproduït amb eficàcia el 
tipus de gravetat que hi ha 
a les estrelles i altres pla
netes o a prop d'aquests 
en una esfera de vidre de 
tres centímetres de dià
metre. Per elaborar-ho 
van utilitzar ones sono
res per poder crear un 
camp gravitatori esfèric i 
generar d'aquesta manera 
convecció de plasma - un 
procés en el qual el gas es 
refreda a l'atansar-se a la 
superfície d'un cos i des
prés es reescalfa i torna a 
elevar-se a l'atansar-se al 
nucli- creant un corrent 
de fluid que al seu torn ge
nera un corrent magnètic. 
Aquest assoliment, que es 
publica a Physical Revi
ew Letters, podria ajudar 
els científics a superar el 
paper limitador de la gra
vetat en els experiments 
destinats a modelitzar la 
convecció que es produeix 
a les estrelles i també en 
altres planetes. 

Torna ei'Cuinem Talent' amb cinc 
sessions conduïdes per xefs del Pallars 
1 TREMP I El cicle de seminaris 
de cuina per a professionals 
Cuinem Talent, organitzat 
pels ajuntaments de Tremp i de 
Sort en el marc del programa 
Treball a les Comarques torna 
a partir de demà. En aquesta 
segona edició el tema central 
continuaran sent els aliments 
i la producció agroalimentària 
de proximitat. Des de l'organit
zació apunten que, a causa de 
l'èxit de la primera convocatò
ria del cicle, aquest any in cor-

poren una cinquena sessió al 
programa. D'aquesta manera, 
demà tindrà lloc la primera po
nència, titulada La creativitat 
a la cuina de proximitat, a càr
rec de Clàudia Gozzi i Jaime 
Bes, del restaurant El Raier de 
la Pobla de Segur. La segona 
sessió serà el 9 de febrer amb 
Cuina singular: la riquesa d'un 
producte, a càrrec de Miquel 
Madrigral del restaurant Pla 
de Gatliner de Talarn. Llorenç 
Aguilar, del Cafè d'Espanya 

de Tremp, serà l'encarregat 
de conduir la tercera sessió, 
titulada Street food del món 
versió pallaresa, el dia 23 de 
febrer. La penúltima ponència 
serà el dia 9 de març amb Ta
pes slow food a càrrec d'Aleix 
Aytés i Marta Casals del Cafè 
Pessets de Sort. El cicle arri
barà al final el dia 23 de març 
amb la sessió Cuina creativa 
i textures de Nasi Solé, cuiner 
de l'Hotel Solé de la Pobla de 
Segur. 
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SALUT COL·LEGI OFICIAL 

Representants de Treballadors Socials de Catalunya. 

Els treballadors socials 
volen menys burocràcia 
ACN 
I LLEIDA I El Col·legi Oficial 
de Treballadors Socials de 
Catalunya (TSCAT) recla
ma fer "menys burocràcia" 
per poder dedicar-se més a 
l'atenció a les persones. "Si 
el temps que dediquem a una 
persona per a un tràmit per 
a una ajuda el dediquéssim 
a sortir al carrer, faríem el 
triple de treball d'interven
ció grupal i comunitària", va 
assegurar ahir la delegada 
del TSCAT a Lleida, Irene 
Gardeñes. Per això, dema-

POLÍTICA CULTURAL 

Actua Cultura 
urgeix el Govern 
a aprovar els 
Pressupostos 
La consellera reitera 
el compromís del2% 

I BARCELONA I El represen
tant de la plataforma Ac
tua Cultura, Joan Sala, va 
reclamar ahir al Govern i 
als partits que facin "tots 
els esforços que siguin ne
cessaris" per poder apro
var els Pressupostos de la 
Generalitat per a aquest 
2023. Després d'una reu
nió amb el president Pere 
Aragonès, a la qual també 
van assistir les conselleres 
d'Economia, Natàlia Mas, 
i Cultura, Natàlia Garriga, 
Sala va afirmar que per a 
l'entitat aquests pressupos
tos són "molt importants" 
perquè "per primera vega
da contemplen un creixe
ment notori de la dotació 
per a Cultura". En aquest 
sentit, la consellera Garri
ga va reiterar el compromís 
de l'Executiu de destinar el 
2% dels comptes públics al 
sector cultural al final de 
l'actual legislatura. De mo
ment, per als Pressupostos 
del2023 preveuen invertir 
un 1,5%, fins a situar-se en 
els 476 milions d'euros, amb 
un augment de 100 milions. 

nen més recursos i proposen 
crear oficines de prestacions 
socials que a nivell municipal 
o comarcal s'encarreguin de 
tramitar els ajuts i desvincu
lar-les dels serveis socials. 
La vicedegana del TSCAT, 
Mercè Civit, va apuntar que 
hi ha plans pilot a Sant Boi 1 

Barcelona però es necessiten 
a tot el territori. Catalunya 
compta amb 7.000 treballa
dors socials afiliats, més de 
600 a Lleida, la segona des
prés de l'àrea de la Catalunya 
Central. 

SUCCESSOS 

Incendi en una 
casa de la Pobleta 
de Bellveí 
I LA TORRE DE CAPDELLA I Els 
Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir a la tarda 
un foc en una casa del car
rer Major de la Pobleta de 
Bellveí, a la Torre de Cap
della. Van ser alertats a les 
19.33 i hi van acudir nou 
dotacions. El foc es va inici
ar a la xemeneia i a les 21.00 
el van donar per extingit. 
Ahir a la nit es van decla
rar incendis en xemeneies a 
Menàrguens i la Seu. 

MOSSOS 

Arrestat per 
diversos robatoris 
a les Garrigues 
I EL SOLERÀS I Els Mossos d'Es
quadra van detenir un ho
me sospitós de diversos 
robatoris a les Garrigues, 
segons va informar ahir 
l'ajuntament del Soleràs en 
un ebando. "Comuniquem 
que, gràcies a la coHabo
ració d'un veí del Soleràs, 
els Mossos d'Esquadra han 
arrestat el conductor del 
vehicle sospitós de robato
ris a la comarca", explica el 
comunicat. 

SOCIETAT GUIA I 35 I 

POLÍTICA CULTURAL PRESENTACIÓ 

Reunió ahir a la sala de la Canonja de la Seu Vella per donar llum verda a aquest centre d'estudis. 

Centre de documentació 
Comte d'Urgell a Lleida 
Projecte cultural fruit de l'agermanament amb. Xàtiva 
I LLEIDA I L'alcalde de Lleida, Mi
quel Pueyo, va presidir ahir a 
la Seu Vella la presentació de 
la Taula de Treball pel Centre 
Digital de Documentació Com
te d'Urgell, un projecte cultu
ral que va nàixer amb l'ager
manament entre la capital del 
Segrià i la ciutat valenciana de 
Xàtiva. Aquest enllaç va portar 
en el seu dia el promotor cul
tural Eliseu Climent a traçar 
les bases d'un Centre Digital 
de Documentació Comte d'Ur
gell a Lleida i, en paraHel, un 

EXPOSICIÓ CONCURS 

Centre d'Interpretació Comte 
d'Urgell a Xàtiva. La regido
ra de Cultura de l'ajuntament 
valencià, Raquel Caballero, va 
saludar ahir la iniciativa que 
dona llum verda als dos centres 
d'estudis i va demanar que "es 
posi també de relleu el poten
cial turístic que es pot generar 
entorn de la figura del Comte 
d'Urgell". Pueyo va destacar 
la presència d'una "genero
sa representació d'activistes 
culturals" de tota la geogra
fia catalana, que iniciaran un 

treball cooperatiu per "teixir 
llaços entre la Catalunya Nord, 
València, Catalunya i les illes 
Balears". L'agenda de tots dos 
centres continuarà a mitjans 
del mes de juny amb un nou 
encontre en el qual s'impulsarà 
un estudi que s'encarregarà a 
quatre professors de les uni
versitats de Lleida, València, 
Catalunya Nord i les Balears 
per començar a concretar una 
primera línia d'estudi entorn 
de les dones contemporànies 
de l'època del Comte d'Urgell. 

Res Non Verba presenta les fotos del concurs 'Lleida sí, Lleida però' 
I LLEIDA I La sala d'exposicions de 
l'associació cultural Res Non 
Verba de Lleida va inaugurar 
ahir la mostra de les fotogra
fies guanyadores i finalistes 

de l'edició número catorze del 
concurs popular Lleida sí, Llei
da però. En aquesta activitat, 
els participants poden captar 
imatges positives de les comar-

ques de Lleida o tot el contrari, 
amb sentit crític, acompanya
des de textos explicatius. Po
drà visitar-se fins a finals de 
febrer. 

J 
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POLÍTICA CULTURAL MUSEUS 

La pintura de Marsà, ja restaurada, formarà part del fons d'art del Museu Tàrrega Urgell. 

Tàrrega restaura un oli de 
l'artista local Francesc Marsà 
Un paisatge dels anys trenta, adquirit per l'ajuntament el2019 
I TÀRREGA! L'ajuntament de Tàr
rega, a través del Museu Tàrre
ga Urgell, ha restaurat durant 
aquests últims mesos un qua
dre del pintor local Francesc 
Marsà (1900-1969). Es tracta 
d'un oli sobre tela pintat els 
anys trenta a Barcelona, en el 
qual Marsà va plasmar un pai
satge del parc de la Ciutadella. 
Aquesta obra il-lustra l'etapa 
en què l'artista lleidatà es va 
convertir en un referent en el 
món de la pintura a Barcelona, 
on va residir entre els 13 i els 

45 anys, abans de retornar a 
Tàrrega. El quadre, de 73 x 92 
centímetres, havia pertangut a 
la seua germana, Fina Marsà. 
De fet, va ser un regal de l'ar
tista pel casament de la seua 
germana. L'ajuntament de la 
capital de l'Urgell el va adqui
rir el 2019 als hereus de Fina 
Marsà per al fons artístic del 
Museu Tàrrega Urgell. El di
rector tècnic, Oriol Saula, va 
explicar que "la restauració ha 
permès fixar i protegir la poli
cromia i reintegrar, preservant 

LITERATURA PUBLICACIONS 

el missatge estètic de l'obra, les 
parts de policromia perdudes". 
La neteja de l'oli també permet 
ara veure els colors originals 
de la tela. 

L'actuació ha comptat amb 
una subvenció del departament 
de Cultur-a. Francesc Mars à és 
el pintor de Tàrrega amb més 
reconeixement estatal i inter
nacional. Amb obra al MNAC, 
als anys quàranta les seues pin
tures van ser exposades a la 
Biennal de Venècia, Estocolm 
i Berlín, entre altres ciutats. 

Allau de presentacions de llibres a 
Lleida a tres mesos de Sant Jordi 
Una biografia i dos novel·les, avui a la mateixa hora en 3llibreries 

I LLEIDA I A tres mesos de Sant 
Jordi, Lleida ja viurà avui di
mecres una primera i intensa 
jornada de presentacions de 
novetats literàries, amb tres ac
tes a la mateixa hora (19.00) en 
tres llibreries de la ciutat. A La 
Fatal, l'historiador barceloní 
Lluís Duran presentarà el llibre 
Manuel Carrasca i Formigue
ra. Pensament i acció (Viena 
Edicions), una extensa biogra
fia de gairebé mil pàgines, amb 
pròleg de l'expresident Quim 
Torra , sobre un dels polítics 
catalanistes que van deixar 
una profunda empremta, afu
sellat pel franquisme durant la 
Guerra Civil. L'autor del volum 
destaca les arrels lleidatanes de 
la familia Formiguera, a Plore
jacs, a la Segarra, i revela la se
ua amistat amb Xavier Rúbies, 

TRES CITES 

Ala Fatal 
I Lluís Duran presentarà la bio
grafia Manuel Carrasco i Formi
guera. Pensament i acció. 

A la irreductible 
I Rosana Andreu, autora de la 
novel-la negra Una taca de sang. 

A la Caselles 
I La jove lleidatana Miércoles 
Montero, amb la novel-la Des
astre que lleva al caos. 

el que va ser primer alcalde re
publicà de Balaguer, que el va 
amagar en una masia de la No
guera quan el polític va haver 
de fugir a l'exili el desembre 

del1930. L'escriptor lleidatà 
Antoni Gelonch conduirà la 
presentació del llibre. 

D'altra banda, a la irreduc
tible la protagonista serà la 
novel·la negra. L'escriptora i 
bibliotecària tarragoninà Ro
sana Andreu presentarà Una 
taca de sang (Llibres del De
licte), una mirada global a les 
circumstàncies que envolten 
l'assassinat d'una dona en mans 
de la seua parella i la percepció 
del crim masclista per part de 
l'entorn. L'acte comptarà amb 
l'escriptora lleidatana Ramo
na Solé. 

Finalment, a la llibreria Ca
selles, la jove lleidatana Miér
coles Montero presentarà el seu 
primer llibre en format físic, la 
novel-la Desastre que lleva al 
caos (Círculo Rojo). 

NOVEL·LA NOVETAT 

Pep Coll va presentar ahir a Barcelona la seua nova novel·la. 

Pep Coll, també eri 
castellà a Planeta 
ACN 
I BARCELONA I Pep Coll (Pesso
nada, Pallars Jussà, 1949) va 
presentar ahir a Barcelona la 
seua nova novel·la, La llarga 
migdiada de Déu (Proa), que 
dimecres vinent, 1 de febrer, 
comptarà també amb la ver
sió en castellà, publicada per 
Planeta. 

Com va avançar SEGRE 
el desembre passat, Coll re
lata en aquesta ficció basada 
en fets reals l'odissea d'uns 
adolescents jueus als anys 
quaranta del segle passat 

NOVEL·LA 

Montse Sanjuan 
i Rafa Melero, 
al Festival 
BC Negra 
Del6 all2 de febrer, 
amb 109 autors 

I BARCELONA I La divuitena 
edició del Festival de Novel
la Negra BCNegra, a Bar
celona del6 al12 de febrer, 
comptarà amb la partici
pació de 109 autors - entre 
ells, els lleidatans Montse 
Sanjuan i Rafa Melera- i 
unes vuitanta activitats 
com obres de teatre, taules 
redones i projeccions. Ho 
va explicar ahir el comissa
ri del certamen, l'escriptor 
Carlos Zanón, que va afegir 
que la cita literària tindrà 
com a escenaris principals 
el teatre El Molino i l'Ari
bau Multicines. Leonardo 
Padura, Claudia Piñeiro, 
Petros Markaris, Tahar 
Ben Jelloun, Núria Cade
nes, Ray Loriga, Lorenzo 
Silva o Dolares Redondo 
seran alguns dels princi
pals convidats del panora
ma internacional i estatal 
de la literatura negra. Rafa 
Melera presentarà ell O de 
febrer la seua última novel
la, Todos me llaman Ful; i 
Montse Sanjuan ho farà el 
dia 11, amb Anna Grimm. 

. Xarxes criminals. 

per fugir de la barbàrie nazi 
a través del Pirineu. El prota
gonista, Samuel Silverstein, 
és un francès d'origen jueu 
que ha perdut tota la família 
i que iniciarà una nova vida 
com a agent d'una organitza
ció clandestina que treballa 
per salvar infants jueus. El 
títol del llibre respon a la de
solació que experimentaven 
els jueus durant l'Holocaust 
al sentir-se abandonats per 
Déu. "La llarga migdiada és 
l'Holocaust", va dir l'autor 
lleidatà. 

CINE 

Els millors curts 
dels Gaudí, avui 
a l'Cafè Curt' 
I LLEIDA I La ses·sió d'avui di
mecres (20.30 h) del cicle 
Cafè Curt al Cafè del Te
atre de Lleida exhibirà els 
quatre curtmetratges no
minats als Premis Gaudí de 
diumenge passat, entre els 
quals el guanyador, Ha r
ta, de Julia de Paz Solvas. 
També s'hi podran veure 
Demà ho deixem, de Da
vid Moragas; Solo, d'Albert 
Gross; i El dia que volaran 
la montaña, d'Alba Bresolí. 

CONFERÈNCIA 

LAny Joan Fuster, 
a la Biblioteca 
Pública de Lleida 
I LLEIDA I La Biblioteca Públi
ca de Lleida acollirà avui 
(18.00 h) la conferència Jo
an Fuster, un escèptic en un 
país de fervorosos, a càrrec 
d'Enric Sòria - comissari de 
l'Any Joan Fuster- , sobre la 
concepció de la literatura, 
la poesia i l'assaig, el pen
sament i el país de l 'intel
lectual i escriptor valencià, 
de qui el 2022 es va com
memorar el centenari del 
naixement. 
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