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Desplegar la connexió a internet a través de fibra òptica a tota la província. Aquest és el nou objectiu de la Diputació, 
que preveu començar a destinar fons per aconseguir-ho a partir d’enguany i preveu contractar crèdits per fer-ho si cal. 
El president, Joan Reñé, ho va anunciar ahir després d’una reunió amb alcaldes de capitals i presidents de consells.
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La Diputació finançarà el desplegament 
de fibra òptica a tots els municipis
Reñé diu que destinaran recursos per assolir aquest objectiu a partir d’aquest any

COMUNICACIONS BANDA AMPLA

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ La Diputació finançarà 
a partir d’aquest mateix any el 
desplegament de la fibra òpti-
ca per fer arribar la connexió a 
internet de banda ampla a tots 
els municipis de Lleida. Així ho 
va anunciar ahir el president de 
la corporació provincial, Joan 
Reñé, després d’una reunió amb 
alcaldes de capitals i presidents 
de consells. Aquest anunci arri-
ba després que la federació de 
municipis amb embassaments 
(Femembalses) hagi plante-
jat a l’ens provincial utilitzar 
la xarxa de fibra òptica de les 
centrals hidroelèctriques com a 
punt de partida per estendre-la 
a bona part dels 151 municipis 
lleidatans que ara no compten 
amb aquest servei i que estan 
apartats de les principals infra-
estructures i nuclis de població 
(com va avançar SEGRE el 28 
de gener passat).

Reñé va citar l’estudi de Fe-
membalses com una de les pro-
postes per al desplegament de 
la fibra òptica i va apuntar que 
la Diputació elaborarà els seus 
propi informe sobre les actua-
cions necessàries i els costos en 
col·laboració amb els consells. 
“Hi destinarem recursos entre 
aquest any i el 2019”, va afir-
mar el president, que va apuntar 
que la Diputació “pot contrac-
tar crèdits amb aquesta finalitat 
si és necessari”. Va afegir que, 
si bé l’objectiu és que aquesta 
tecnologia arribi “a tot el ter-
ritori”, amb tota probabilitat 
serà inviable estendre cables 
fins als nuclis de població més 
petits i aïllats. En aquests casos, 
va apuntar a alternatives com la 
connexió de banda ample mit-
jançant radiofreqüència.

‘Nou’ equilibri territorial
“Fa més de cent anys, Enric 

Prat de la Riba i la Mancomu-
nitat de Catalunya van definir 
que la garantia d’equilibri ter-
ritorial requeria que cada poble 
tingués un accés i un telèfon”, va 
apuntar Reñé. “El que és con-
venient avui dia és disposar a 
més d’accés a internet de banda 
ampla”, va concloure. Aquest 
anunci arriba després d’un any 
de l’arrancada de la fibra òptica 
a Lleida, en què aquesta tecno-
logia ha passat de vuit a qua-
ranta municipis de Lleida. Està 
previst que la xifra augmenti al 
llarg de l’any, en bona part per 
la implantació de noves opera-
dores que presten aquest servei 
(vegeu el desglossament).

La reunió ahir entre la Diputació, alcaldes de capitals de comarca i presidents de consells.

ITMAR FABREGAT

LA REUNIÓ

Ajuts per a guarderies
z  L a  Diput ació  mantindrà 
l’aportació anual de 875 euros 
per alumne de les guarderies 
municipals, a l’espera que fi-
nalitzin els litigis entre ajunta-
ments i Generalitat. Reñé va 
apuntar que, si bé hi ha sen-
tències que exigeixen abonar 
als municipis 1.300 euros per 
alumne i any, altres només de-
manen liquidar la diferència 
entre aquesta aportació que 
havia de fer el Govern i altres 
subvencions amb aquesta fina-
litat. El president va assenyalar 
que, si finalment la Generali-
tat ha de pagar íntegrament 
aquests ajuts, “la Diputació 
haurà de plantejar-se reclamar” 
a l’Executiu català els fons que 
ha aportat als consistoris, uns 
dotze milions.

Suport tècnic a ens locals
z La Diputació reforçarà amb un 
equip de cinc secretaris i inter-
ventors el servei d’assistència 
tècnica per assessorar munici-
pis. Ara destina tres milions a 
l’any per sufragar 30 secreta-
ris, interventors, administratius 
i tècnics per als ajuntaments 
sense capacitat econòmica per 
contractar aquest personal.

280 desfibril·ladors més
z A la reunió amb presidents 
dels consells i alcaldes de ca-
pitals de comarques, la Diputa-
ció va anunciar que distribuirà 
230 desfibril·ladors entre els 
municipis de Lleida, així com 
cinquanta més per a vehicles 
de Mossos i bombers. Se su-
maran als 170 desplegats fins 
ara i Reñé va apuntar que, en el 
futur, preveuen distribuir més 
unitats en nuclis agregats.

Reunió sota el 155
z La d’ahir va ser la primera de 
les trobades periòdiques amb 
la Diputació sota el 155. Reñé 
ho va qualificar com una situa-
ció “letal” que suposa “inacció” 
mentre planteja qüestions “im-
presentables” en matèria d’En-
senyament (vegeu la pàg. 16).

EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA A LLEIDA

n El desplegament de la fibra 
òptica ha avançat a les comar-
ques de Lleida l’últim any, al 
passar de només vuit munici-
pis que disposaven d’aquesta 
tecnologia el 2016 a quaranta 
al finalitzar l’any passat (ve-
geu el gràfic), una xifra que 
s’incrementarà al llarg del 
2018. Aquesta tecnologia ja 
ha arribat a totes les capitals 
de comarca lleidatanes i s’ha 
estès per primera vegada més 
enllà de les comarques del pla 
i ha arribat al Pirineu. Tan-
mateix, l’accés a la fibra dista 

de ser universal. 
El seu desenvolu-
pament es troba 
encara fortament 
vinculat a eixos 
com el de l’auto-
via A-2 i el de la 
línia ferroviària de la Pobla. 
Així mateix, alternatives com 
l’ADSL presenten problemes 
en nombrosos municipis, ja 
que les prestacions decauen 
a l’allunyar-se de les estaci-
ons de telefonia. Per la seua 
part, la Generalitat apagarà 
de forma definitiva a l’octu-

bre la xarxa de Banda Am-
pla Rural, que facilita accés a 
internet per radiofreqüència 
(WiMax) a milers d’usuaris en 
àrees rurals. Espera que, ales-
hores, Telefónica hagi com-
pletat el desplegament de la 
telefonia mòbil 3G i 4G com 
a alternativa.

Arrancada de 8 a 40 pobles 
d’aquesta tecnologia el 2018

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Ferrocarrils inverteix més 
de 200.000 € a afilar les 
vies de la línia de la Pobla

INFRAESTRUCTURES TREN

❘ LLEIDA ❘ Ferrocarrils de la Gene-
ralitat (FGC) ha tret a concurs 
el servei per afilar les vies de la 
línia de Lleida-la Pobla de Segur 
per un pressupost de 229.000 
euros. Aquesta mesura s’inclou 
al pla de manteniment de la lí-
nia que porta a terme l’empresa 
pública de forma directa des de 
principis de l’any 2015. Amb 
aquest nou concurs, el primer 
d’aquestes característiques per 
a FGC, es pretén reduir el so-
roll generat en la interacció de 
la roda amb el carril i millorar 
el desgast ondulatori que es pro-
dueix als mateixos carrils. Així 
mateix, es planifiquen treballs 
d’amotllament de cara a mitigar 
defectes als carrils pel procés de 
fatiga o de desgast. El tram d’ac-
tuació serà dins de la línia Llei-
da-la Pobla de Segur, un tram de 

24 quilòmetres comprès entre 
les estacions de Lleida-Pirineus 
i Balaguer. 

Fonts de FGC van recordar 
que l’estiu passat ja es va fer 
el manteniment dels combois i 
també es van esmolar les rodes 

de les dos màquines. Ferrocar-
rils també inspecciona la via per 
descartar la presència de possi-
bles assentaments dels terrenys 
i vigilar l’estat dels drenatges i 
de la mateixa via.

LLEIDA-BALAGUER
El servei es portarà a  
terme en un tram de 24 
quilòmetres entre l’estació 
de Lleida i la de Balaguer

Rutes per veure  
la floració  
dels ametllers

LES GARRIGUES

❘ ARBECA ❘ El consell de les Gar-
rigues ha organitzat avui i 
demà dos rutes senyalitzades 
per poder veure els ametllers 
en flor. La primera transcor-
re entre els nuclis d’Arbeca 
i la Floresta, pel tram de 
carretera que uneix les dos 
localitats. La segona, entre 
la Floresta i les Borges Blan-
ques, i en la qual els visitants 
podran conèixer també la ca-
sa de l’artista Edith Schaar. 
La corporació continuarà 
programant aquestes rutes 
fins que acabi el període de 
floració dels ametllers a la 
comarca.

Fins a 150.000 
euros per 
millorar camins

ALT URGELL

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El consell de 
l’Alt Urgell ha tret a con-
curs la millora del ferm de 
diferents camins de la co-
marca. Aquesta actuació 
compta amb un pressupost 
de 145.914 euros i preveu 
actuar al camí de Toloriu, 
Bar i el Querforadat des de 
la carretera N-260; a la via 
d’accés a Os de Civís des de la 
frontera andorrana, i al camí 
ral d’Arfa. Val a recordar que 
el consell també ha licitat la 
redacció d’un catàleg de ca-
mins i senders públics de la 
comarca.

L’obertura de l’església de Rosselló, 
en l’aire per 40.000 euros d’inversió
L’ajuntament ja prepara carpes per celebrar-hi les comunions de primavera

PATRIMONI HISTÒRIC

X. RODRÍGUEZ
❘ ROSSELLÓ ❘ La inauguració de l’es-
glésia de Sant Pere de Rosselló, 
prevista inicialment per Nadal 
i després a finals de març, es 
troba ajornada sine die perquè 
falta una inversió de 40.000 eu-
ros per pintar l’interior del tem-
ple i reformar el terra. L’ajunta-
ment va descartar ahir aportar 
aquests diners, mentre que des 
del bisbat van apuntar que estu-
dien, al costat de la parròquia, 
com dur a terme les obres i la 
manera de finançar-les.  L’alcal-
de, Josep Abad, va explicar que 
l’església no tornarà a obrir fins 
que no estiguin totes les obres 
acabades i va apuntar que les 
misses continuaran celebrant-se 
al local parroquial, situat al cos-
tat de l’església. En aquest sen-
tit, el primer edil va assegurar 
que tornaran a instal·lar una 
carpa a la plaça de l’Església 
per poder acollir les comunions, 
com ja van fer l’any passat. Així 
mateix, estan pendents de reu-
nir-se amb el departament de 
Cultura per parlar de les obres 
de reconstrucció del campanar, 
que compten amb un pressupost 
de 240.000 euros.

L’ajuntament ja ha invertit 
aproximadament 12.000 eu-
ros en la instal·lació del gas, la 
renovació de l’enllumenat i la 
restauració dels bancs de l’es-
glésia. Aquests treballs, segons 
Abad, ja es porten a terme. D’al-
tra banda, l’Associació Maria-
na de Rosselló ha recaptat des 

Acte de commemoració de la caiguda del campanar, el mes passat.

MAGDALENA ALTISENT

del 2016, quan es va ensorrar 
el campanar de l’església, en-
tre 3.000 i 4.000 euros per a la 
parròquia amb les activitats que 
ha organitzat. La presidenta de 
l’entitat, Vicenta Guardia, va 
assegurar que en aquests actes 
han participat altres associaci-
ons del poble, com la colla sar-
danista o la coral del municipi.  
Val a recordar que la primera 
fase de la reconstrucció de l’es-
glésia, que ha consistit en el re-
cobriment i la consolidació de 
l’estructura, ha comptat amb 
un pressupost de 120.000 euros 
amb aportacions de la Diputació 
i la Generalitat.
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CONSELH GENERAU D’ARAN

M. MOLINA
❘ LLEIDA ❘ Tècnics del Centre de 
Predicció d’Allaus del Conselh 
Generau van provocar dijous 
catorze allaus al port de la Bo-
naigua, tancat des de dimecres, 
per reobrir-lo ahir al matí. Van 
portar a terme explosions amb 
hidrogen en una paret en què 
la capa nival era inestable, per 
la qual cosa el risc d’allaus era 
molt alt. En la intervenció es va 
utilitzar un helicòpter que va 
sobrevolar la zona i va activar 
diverses descàrregues que van 

provocar una espectacular allau 
sobre la C-28 que alguns aficio-
nats a l’esquí van poder gravar 
des de les pistes de Baqueira 
que donen a l’àrea del cap del 
Port de la Bonaigua. Segons el 
responsable del centre, Jordi 
Gavaldà, ja s’han executat tres 
explosions a la zona encara que 
la de dijous va ser la més efec-
tiva. De fet, el port es va poder 
obrir ahir cap a les nou del matí 
al quedar la via totalment neta. 
Gavaldà va indicar que només 
es provoquen allaus a la zona de 

la Bonaigua i que en altres vies 
com la C-142b a Beret o acces-
sos secundaris s’utilitzen altres 
tàctiques amb maquinària. S’ha 
de recordar que la conselleria 
de Territori va licitar el mes 

de desembre passat les obres 
al revolt de Tonyon perquè es 
puguin abordar a l’estiu. 

Aquestes obres se sumaran 
a la instal·lació de la visera an-
tiallaus a la zona de la Peülla i 
a la millora del tram d’aquesta 
via entre Naut Aran i el port 
de la Bonaigua, ja adjudicada, 
i que comportarà una inversió 
de més de tres milions d’euros 
per extremar la seguretat. La 
Generalitat ja ha instal·lat vi-
seres antiallaus i malles a l’àrea 
de Beret. 

Espectaculars allaus provocades a la 
Bonaigua permeten reobrir la via 
La capa de neu era inestable i la carretera es trobava tancada des de dimecres 

TEMPORAL NEU

TÈCNICA
Un helicòpter va sobrevolar 
la zona per provocar 
diverses descàrregues i la 
via es va obrir cap a les 9.00

Imatge d’una de les allaus 
que es van provocar dijous a 
la zona del port de la 
Bonaigua.

Esquerra demana reduir 
la sinistralitat de l’N-260
❘ LLEIDA ❘ Esquerra ha regis-
trat al Senat una iniciativa 
perquè es debati al ple de la 
cambra en la qual demana al 
Govern espanyol que presen-
ti en un termini de tres mesos 
un pla d’actuació per reduir 
la sinistralitat a la carretera 
N-260, l’eix pirinenc, i tam-
bé sol·licita que s’elabori un 
estudi sobre l’estat d’aquesta 
via.

Corbins construeix un 
magatzem per al pavelló
❘ CORBINS ❘ L’ajuntament de 
Corbins construirà un ma-
gatzem en un solar adjacent 
al pavelló municipal i inver-
tirà 47.551 euros en aquesta 
actuació. L’alcalde, Jaume 
Camarasa, va explicar que 
el material de l’escola (que 
porta a terme les activitats 
de gimnàstica en aquest equi-
pament), el de les piscines i 
el del futbol es guarda a les 
sales de les quals disposa el 
pavelló i la intenció és tenir 
un espai per emmagatze-
mar-ho tot en un mateix lloc. 
Des del consistori preveuen 
que les obres estiguin acaba-
des abans de l’estiu.

Massalcoreig millora  
el cementiri
❘ MASSALCOREIG ❘ L’ajuntament 
de Massalcoreig ha aprovat 
inicialment el projecte de 
renovació del paviment del 
cementiri i la millora de la 
coberta d’uns nínxols d’un 
sector d’aquest equipament, 
segons va explicar l’alcalde, 
Francisco Juste. El projecte 
preveu una inversió que as-
cendeix a aproximadament 
20.000 euros.

La Floresta pavimenta  
el camí de les Teixeres
❘ LA FLORESTA ❘ L’ajuntament de 
la Floresta ha aprovat de for-
ma inicial la memòria valo-
rada per a la pavimentació 
del camí de les Teixeres, que 
compta amb un pressupost 
de 50.000 euros.

Artesa inverteix 474.000 € 
a acabar el nucli antic

MUNICIPIS OBRES

❘ ARTESA DE SEGRE ❘ Artesa de Segre 
ha tret a licitació les obres de 
pavimentació i renovació dels 
serveis de quatre carrers del nu-
cli antic: Bisbe Bernaus, carrer 
Forn, Església i travessera de 
l’Església per un pressupost que 
ascendeix a un total de 474.399 
euros. 

L’actuació s’emmarca en l’úl-
tima fase del projecte de reha-
bilitació del pla de barris i es 
finançarà a través d’una ajuda 
de la Diputació, el consistori i 

amb les contribucions especials 
dels veïns. L’ajuntament ja s’ha 
reunit amb els veïns d’aques-
tes vies per tal de determinar 
l’inici de les obres i la quantitat 
que hauran de pagar per aquests 
treballs. El projecte preveu la 
urbanització dels carrers que 
es cobriran amb llambordes 
i s’adaptaran a la resta de les 
obres del centre, seguint la ma-
teixa estètica que s’ha utilitzat a 
la resta del nucli urbà d’Artesa 
de Segre.

Una entitat del Jussà rep 1.500 euros  
per millorar l’entorn de Sant Antoni

MEDI AMBIENT INICIATIVES

❘ LLEIDA ❘ La cooperativa Ecota-
llers ha rebut una subvenció de 
1.500 euros per millorar l’espai 
natural de la Reserva Nacio-
nal de Caça de Boumort i l’en-
torn del pantà de Sant Antoni. 
Aquesta ajuda s’emmarca en el 
projecte Libera de l’organitza-
ció ambiental SEO/Birdlife en 
col·laboració amb Ecoembes. 
Des de la cooperativa, Fran-
cesc Corneli va explicar ahir 
que preveuen començar les 
actuacions durant el mes de 

març i volen implicar tots els 
agents del territori per poder 
portar-les a terme. 

En concret, se centraran en 
la zona de les Fonts de Sant 
Corneli, on condicionaran i 
repararan una pista, neteja-
ran i desbrossaran els entorns 
de quatre fonts d’aquest espai 
i preveuen construir un petit 
pont amb els troncs que s’ex-
treguin dels treballs que es rea-
litzin a la zona. 

Per la seua part, les empre-

ses que impulsen el projecte 
van assenyalar que “la coope-
rativa neteja el camí i la zona 
de les fonts, així com la part 
de la vora del pantà de Sant 
Antoni on van a parar molts 
residus a causa d’acampades 
i oscil·lació de l’aigua”. En el 
conjunt de Catalunya hi ha 
quatre iniciatives més que han 
rebut fons del projecte, mentre 
que a Espanya són cinquanta 
els projectes que han rebut as-
sessorament tècnic.
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Pep Fillat, nou director  
del comitè científic de  
la Federació Espanyola
El lleidatà vetlla pel patrimoni submarí

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES NOMENAMENTS

El bussejador lleidatà Pep Fillat.

X.M.R.
❘ LLEIDA ❘ El submarinista lleidatà 
Pep Fillat ha estat nomenat re-
centment director coordinador 
del comitè científic de la Federa-
ció Espanyola d’Activitats Suba-
quàtiques (FEDAS), que té com 
a objectiu la promoció, difusió i 
protecció del patrimoni submarí 
tant natural com cultural. 

Fillat, que compta al departa-
ment amb un equip format per 
vuit experts llicenciats i doctors 
en aquesta matèria, assumirà 
la coordinació de les diferents 
àrees de Geologia, Biologia, 
Aigües Interiors i Arqueologia 
Subaquàtica. 

Una de les primeres accions 
que emprendrà Fillat en aquest 
nou càrrec és la participació ac-

tiva en el Projecte de Reial De-
cret pel qual es determinen les 
condicions de seguretat de les 
activitats de busseig en aigües 
marítimes espanyoles. 

“Estic molt satisfet i il·lusio-
nat amb aquesta nova respon-
sabilitat per a la qual comptaré 
amb un gran equip de treball”, 
va explicar Pep Fillat a aquest 
diari.

Aquest submarinista lleida-

tà, natural de Tremp, assumeix 
aquest nou càrrec després de ser 
nomenat l’any 2016 responsable 
del departament de patrimoni 
històric cultural subaquàtic de la 
FEDAS, amb la col·laboració del 
centre d’arqueologia subaquàti-
ca de Catalunya (CASC-Museu 
d’Arqueologia de Catalunya). 
Fillat és el delegat territorial de 
la Federació Catalana d’Activi-
tats Subaquàtiques (FECDAS) 

des del 2014, a més de vicepresi-
dent de la FECDAS.

Alma mater del club The Bus-
seing Pallars, Pep Fillat va esta-
blir l’any 2009 el rècord d’Eu-
ropa d’immersió en llacs d’alta 
muntanya quan, al costat de 
Dani Martínez i Joan Pascual, 
van bussejar al llac de Certas-
can, a 2.234 metres d’altitud i 
una profunditat total de vint-i-
cinc metres.

COORDINADOR
Aquest càrrec coordina  
les àrees de Geologia, 
Biologia, Aigües Interiors i 
Arqueologia Subaquàtica

Converteixen  
en suc 1.300 
tones de 
mandarines

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ Els Bancs dels Ali-
ments de Catalunya han 
reconvertit 1.300 tones de 
mandarina en suc dins del 
programa Fruita procedent 
de ret irada de mercats; 
R(UE) 2017/892, amb el 
qual es recupera, liqua i en-
vasa la fruita de temporada 
que arriba a l’entitat i que es 
pot distribuir, amb aquest 
sistema, de manera gradual 
al llarg de tot l’any. Aquest 
projecte compta amb la col-
laboració del departament 
d’Agricultura de la Gene-
ralitat de Catalunya i, en el 
que va d’any, ja compta amb 
un total de 520.000 litres 
de suc, que es distribuiran 
a 210.000 persones que el 
Banc ajuda per “garantir una 
alimentació suficient, segura 
i saludable”.

Les cigonyes protagonitzen 
la XX edició de Fira Natura
Va estrenar ahir la vintena edició, que durarà fins diumenge

FIRES ECOLOGIA

Més d’un centenar d’expositors, quaranta amb aliments ecològics, participen en la fira.

AMADO FORROLLA

M. GARRALÓN
❘ LLEIDA ❘ Ni la pluja ni el fred 
van aconseguir ahir divendres 
frenar els lleidatans amants 
de la naturalesa per assistir a 
la inauguració de la vintena 
edició de Fira Natura. Amb la 
polèmica sobre l’expulsió de 
les cigonyes de la Catedral de 
Lleida com a protagonista de 
l’acte inaugural, autoritats, ac-
tivistes i experts en ecologia i 
medi ambient van participar en 
la primera jornada del certa-
men, que estarà obert al públic 

fins demà a les 20.30 hores al 
recinte firal Fira de Lleida. 

Durant la xarrada inaugural, 
que va anar a càrrec d’Astrid 
Van Ginkel, especialitzada en 
botànica i productes naturals, 
també es van donar a conèixer 
els guanyadors del XVIII con-
curs del millor oli d’oliva ver-
ge extra ecològic: Rincón de 
la Subbética (primer i segon 
premi) i Segura y Mancha (ter-
cer premi).

Amb la participació de 105 
expositors, quaranta dels quals 

dedicats a la producció d’ali-
mentació ecològica, els eixos 
principals de les activitats i 
conferència de la trobada se-
ran la contaminació i el canvi 
climàtic, de manera que s’hi 
podrà trobar des d’un taller 
sobre sistemes de depuració 
d’aigües grises que se celebrarà 
avui a càrrec de l’arquitecte i 
bioconstructor Francesc Gar-
reta fins a la conferència del 
meteoròleg i físic Tomàs Moli-
na Canvi climàtic, que tindrà 
lloc demà diumenge.

La UdL celebra l’any nou xinès amb tallers
❘ LLEIDA ❘ La UdL va celebrar ahir l’any nou xinès del Gos de 
Terra. La sala Víctor Siurana va acollir la conferència El 
temps a l’Orient i a Occident: variablement igual, pronun-
ciada per Joan Julià-Munné, director de la Càtedra d’Estudis 
Asiàtics de la UdL. També es van celebrar tallers de cal·li-
grafia xinesa, paper retallat i taitxí.

Generen energia amb els canvis de temperatura
❘ MADRID ❘ Científics nord-americans han ideat un generador 
elèctric que funciona amb les fluctuacions de temperatures 
entre el dia i la nit. El ressonador tèrmic, que és com s’ano-
mena aquest nou aparell tecnològic, podria permetre el 
funcionament a llarg termini sense necessitar altres fonts 
d’energia o bateries.

Medicaments contra l’asma redueixen la fertilitat
❘ SYDNEY ❘ Les dones que tenen asma i utilitzen únicament 
medicació d’alleujament temporal tarden més a quedar-se 
embarassades que les que prenen medicació d’acció prolon-
gada. Així ho afirma un estudi de la Universitat d’Adelaida 
publicat ahir que recomana que les dones asmàtiques con-
trolin l’asma abans de concebre.

El llançament del satèl·lit espanyol Paz serà demà
❘ MADRID ❘ El llançament del satèl·lit espanyol d’observació de 
la terra Paz s’ajornarà un dia: tot i que l’enlairament estava 
previst per avui, finalment serà demà quan, a les 15.17 hora 
espanyola, s’enlairarà des de la base aèria militar de Van-
denberg (Estats Units). Les mesures que obtingui el satèl·lit 
s’utilitzaran per aprofundir en paràmetres atmosfèrics clau 
en la predicció del temps.

ITMAR FABREGAT
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Museus gratis fins als 16 anys
Iniciativa de la Generalitat en l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 i hi haurà 
reduccions fins als 30 || Anuncien que les obres de la Seu Vella començaran a la tardor

La presentació va tenir lloc al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

ACN

AGÈNCIES/R.RÍOS
❘ BARCELONA ❘ Catalunya centrarà 
la celebració de l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural 2018, 
que se celebrarà fins a finals de 
desembre a tot l’Estat, a atansar 
els béns patrimonials als més 
joves estenent la gratuïtat de 
tots els museus de la Generalitat 
fins als 16 anys i ampliant fins 
als 30 les reduccions als titulars 
del Carnet Jove. 

Així ho va anunciar ahir el 
director general de Patrimo-
ni Cultural de la Generalitat, 
el lleidatà Jusèp Boya, que va 
iniciar en aranès la seua inter-
venció per reivindicar també 
el patrimoni lingüístic. Boya 
va explicar que aquestes me-
sures en relació amb els museus 
entraran en vigor una vegada 
es constitueixi un nou govern, 
que haurà d’aprovar-la, i que 
es mantindran més enllà de 
l’efemèride.

Una altra de les accions de 
promoció serà el programa de 
danses populars vives, que ja 
s’ha iniciat als centres escolars, 
i un simposi sobre campanes, 
campaners i campanares a Os 
de Balaguer. A més, s’incorpo-

ACTIVITATS POLÍTICA CULTURAL

raran tres rutes culturals a les 
ja existents al territori: una so-
bre el llegat jueu a Catalunya, 
una altra de l’arquitectura del 
segle XX i una sobre el romànic 
català. 

Respecte al patrimoni materi-

al, es va anunciar que les obres 
de restauració de les cobertes de 
les galeries del claustre de la Seu 
Vella, de la porta dels Apòstols 
i del templet i l’interior del cam-
panar s’iniciaran a l’octubre i 
s’allargaran fins a l’any 2020. A 

més, enguany també començarà 
la renovació del Museu d’Isona 
i Conca Dellà, les obres del Mu-
seu Morera de Lleida i la reno-
vació de la col·lecció permanent 
del Museu Diocesà de l’Urgell, 
a Tàrrega.

Els anys 50, a la 
cinquena entrega 
d’Almudena Grandes

LITERATURA

❘ MADRID ❘ L’escriptora Almu-
dena Grandes abordarà a la 
cinquena novel·la de la sèrie 
Episodios de una guerra in-
terminable l’Espanya dels 
anys 50. L’obra, que es titu-
larà La madre de Frankens-
tein, rescatarà la història 
d’una dona real, Aurora Ro-
dríguez Carballeira, que va 
matar la filla i va acabar al 
manicomi de Ciempozuelos.

Subhasten els  
drets d’una  
cançó de Prince

MÚSICA

❘ LOS ANGELES ❘ Un dels compo-
sitors de la cançó Soft and 
Wet (1978), el primer single 
editat per Prince, va obrir 
dijous una subhasta al lloc 
web eBay per vendre la seua 
part dels drets d’autor sobre 
la peça per 490.000 dòlars. 
Chris Moon, productor mu-
sical conegut per ser un dels 
primers a apostar per Prince, 
està disposat a escoltar ofer-
tes més baixes.

L’artista de Tàrrega David Giribet,  
al Festival de la Llum de Barcelona

ESDEVENIMENTS ART VISUAL

L’artista de Tàrrega David Giribet.

X. S.
❘ TÀRREGA ❘ El Festival de la Llum-
BCN, esdeveniment que atreu 
artistes de tot el món, ha convi-
dat a la setena edició, que va co-
mençar ahir i acaba demà, l’ar-
tista de Tàrrega David Giribet. 
Dedicat al disseny multimèdia 
i a la producció audiovisual, Gi-
ribet ha treballat per a empreses 
com Vueling, Mediapro o So-
rigué. A Barcelona presentarà 

tres instal·lacions a la sortida del 
metro de Glòries, una un rellot-
ge amb dotze arcs hexagonals 
amb un mecanisme que accelera 
i alenteix el marcatge del temps 
tant visual com auditiu, que ja 
es va poder veure a l’últim fes-
tival Embarrat de Tàrrega. Es 
tracta d’instal·lacions interac-
tives de llum i música. Giribet 
exposarà els seus projectes amb 
artistes de talla internacional 

com Monique Savoie, funda-
dora de la Société des Arts Tec-
hnologiques de Montréal, o la 
londinenca Quayola, autora de 
conegudes pintures digitals. Són 
cinquanta propostes en aquesta 
edició, en la qual també partici-
pa la Fundació Sorigué, que per 
primera vegada s’instal·laran al 
Poblenou (fins ara era a Ciutat 
Vella). Seran visitables de les 18 
a les 24 hores.

X.SANTESMASSES
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