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Un total de 20.503 lleidatans arriben a esperar fins a tres mesos per a una visita a l’especialista als hospitals Arnau de 
Vilanova i Santa Maria i als de la Seu, Tremp i Aran. Traumatologia és la que té més pacients a les llistes, amb més de 
3.000, seguida de Ginecologia amb més de 2.000 i Al·lergologia és la que té més dies de mitjana de demora, amb 93.

3.052
EN TRAUMATOLOGIA

Traumatologia és l’especialitat 
amb més pacients en espera per 
ser atesos, dels quals l’11% són de 
les comarques de muntanya.

2.145
EN GINECOLOGIA

Un total de 2.145 lleidatanes estan 
a l’espera d’acudir al ginecòleg, la 
majoria dels quals del pla de Llei-
da, amb 1.393 persones.

1.914
EN OFTALMOLOGIA

Oftalmologia té 1.914 lleidatans 
en espera, el 68% són del pla, 
amb 1.301 pacients, i el 32% del 
Pirineu, amb 613 pacients.

1.688
EN OTORINOLARINGOLOGIA

L’especialitat que s’ocupa de l’oï-
da, el nas i el coll té 1.688 pacients 
en espera, el 91% dels quals són 
del pla.

PACIENTS EN LLISTA D’ESPERA

Més de 20.500 lleidatans esperen 
mesos per ser visitats per l’especialista
Traumatologia, la que té més pacients en llista i Al·lergologia, la de més demora

SALUT CONSULTES EXTERNES

M. MARQUÈS / S. ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ Un total de 20.503 pa·
cients del pla de Lleida i de les 
comarques del Pirineu estaven 
pendents al gener de ser visitats 
per un especialista a l’hospital 
Arnau de Vilanova, Santa Ma·
ria, el de la Seu, el de Tremp i el 
d’Aran, segons les últimes dades 
del departament de Salut. Trau·
matologia té el nombre més alt 
de pacients en espera amb 3.052 
(del pla són 2.709 i del Pirineu 
343), seguida de Ginecologia 
amb 2.145 persones (1.393 del 
pla i 752 del Pirineu) i Oftalmo·
logia amb 1.914 pacients (1.301 
del pla i 613 del Pirineu).

Al pla de Lleida, l’especiali·
tat que té més dies de mitjana 
d’espera és Al·lergologia, amb 
93, seguida d’Otorinolaringo·
logia amb 64 dies i Digestiu 
amb 58. Al contrari, on hi ha 
menys demora és a Cardiologia, 
amb 28; Oftalmologia, amb 29 i 
Dermatologia, amb 30. A les co·
marques del Pirineu, hi ha 102 
dies de mitjana d’espera per a 
una visita a Neurologia, 64 per 
a Urologia i 59 per a Oftalmolo·
gia. On hi ha menys espera és a 
Cirurgia General, amb 11 dies; 
Cardiologia, amb 13 i Trauma·
tologia amb 17.

Que l’especialitat amb més 
pacients en espera no sigui tam·
bé la que tingui més dies de mit·
jana de demora, és a causa que 
no hi ha el mateix nombre de 
metges. Per exemple, a l’hos·
pital Santa Maria, on s’atenen 
les consultes externes d’Al·
lergologia, tan sols hi ha tres 
especialistes.

Per reduir les llistes, la con·
selleria de Salut va llançar el 
mes d’abril passat un pla de xoc 
dotat amb 57 milions d’euros, 
però fonts del departament van 
assenyalar que no es farà una 
valoració fins que no hagi passat 
un any des de la seua posada 
en marxa.

Per la seua part, el cap de ser·
vei d’Al·lergologia de Lleida, 
Lluís Marquès, va explicar que 
des del mes de gener controlen 
totes les derivacions d’Atenció 
Primària per tal de constatar 
que no n’hi hagi cap d’inneces·
sària o errònia. Altres especi·
alitats ja van posar en marxa 
aquest sistema fa mesos. 

A més, Marquès va detallar 
també que estan en contacte 
amb els metges de família per 
poder analitzar certs casos, 
agilitzar diagnòstics i evitar 
que el pacient hagi d’acudir a 
l’especialista.

Una infermera de l’hospital Santa Maria fent les proves d’al·lèrgia.

LLEONARD DELSHAMS

ESPECIALITATS

93
DIES D’ESPERA

Al·lergologia és l’especialitat que 
té més dies de mitjana d’espera, 
amb més de tres mesos per po-
der acudir a l’especialista.

Pla de Lleida
z Un total de 2.709 pacients es-
peren per a una visita a Trauma-
tologia al pla de Lleida, seguida 
d’Otorinolaringologia amb 1.393 
i Ginecologia amb 1.393 perso-
nes en espera. Són les tres es-
pecialitats amb més pacients en 
demora. En canvi, les que tenen 
menys llista d’espera són Cardi-
ologia, amb 184 i Cirurgia Gene-
ral, amb 475.

Comarques del Pirineu
z Les especialitats amb més pa-
cients en espera a les comarques 
del Pirineu són Ginecologia amb 
752, Oftalmologia amb 613 i 
Traumatologia amb 343. Les que 
menys, són Cardiologia, amb 10; 
Neurologia, amb 14, i Digestiu, 
amb 21.

n A la província hi havia gai·
rebé 5.700 persones en llista 
d’espera per a operacions qui·
rúrgiques al gener. Del total, 
65 esperaven una intervenció 
oncològica, però la demora és 
de pocs dies. Per a operacions 
de cataractes hi ha 602 paci·
ents i una espera de 65 dies al 
pla i 47 dies a les comarques 
de muntanya. Per a una prò·
tesi de genoll són 224 pacients 
(75 i 52 dies, respectivament) 
i per a una de maluc, 134 (110 
i 41). A més, 4.600 persones 

esperaven d’altres interven·
cions, la gran majoria al pla 
(4.173). D’aquestes últimes, 
la que acumula més demora 
és la de varius, amb 208 dies 
d’espera. 

D’altra banda, 6.127 perso·
nes es troben en espera d’una 
prova diagnòstica al pla (la 
que més n’acumula, 1.763, són 
les ressonàncies, però l’espe·
ra més gran, 70 dies, són les 
mamografies). Al Pirineu hi 
ha un total de 645 pacients en 
llista d’espera per a proves.

Demora també per a operacions 
quirúrgiques i proves diagnòstiques

n Els resultats de les proves 
de l’últim examen per obte·
nir la plaça de Metge Intern 
Resident (MIR) van ser filtrats 
dilluns a través d’internet ho·
res abans que el ministeri de 
Sanitat els fes públics de ma·
nera oficial, ahir a les 00.00 
hores. També va succeir el 
mateix amb els resultats de 
Psicologia, Infermeria, Far·
màcia, Biologia i Radiofísica. 

Davant d’aquests fets, el 
ministeri que dirigeix Do·
lors Montserrat ha obert una 

investigació per mirar de de·
terminar què ha pogut passar, 
encara que segons El Confi-
dencial tot apunta a un error 
dels informàtics del ministeri. 
Es tracta d’un document en 
format PDF de 362 fulls en 
el qual apareixen els noms 
complets dels aspirants, així 
com dades personals com el 
DNI o la nacionalitat, acom·
panyats de la puntuació 
aconseguida en la prova o la 
posició obtinguda segons les 
qualificacions.

Polèmica per la filtració de les notes 
del MIR abans que es publiquin

rcolomina
Resaltado



10 SEGRE 
Dimecres, 7 de març del 2018

COMARQUES
www.segre.com/comarques

Tàrrega destinarà enguany 385.000
euros a reformar la plaça Major

p. 11
Demanen 3 anys de presó per espoliar 
monedes de jaciments de Ponent

p. 13

Moció a Tremp a favor de 
la immersió lingüística

MUNICIPIS PLENS

❘ TREMP ❘ El ple de Tremp va apro-
var dilluns a la nit per unani-
mitat una moció en favor del 
model educatiu d’immersió lin-
güística davant les temptatives 
de l’Estat espanyol per convertir 
en opcional l’ensenyament en 
castellà a partir del curs escolar 
vinent. Durant la sessió es va 
aprovar també una altra mo-
ció de rebuig de la sentència del 
Tribunal Constitucional que ha 
eliminat l’ús preferent de l’ara-
nès en la llei de l’occità que el 

Parlament va aprovar el 2010. 
Val a recordar que l’aranès con-
tinua tenint un caràcter priori-
tari en la llei d’Aran, aprovada 
cinc anys després i en vigor des 
d’aleshores. Finalment, se’n va 
aprovar una tercera en favor de 
recuperar el poder adquisitiu de 
les pensions. Es tracta de mo-
cions que s’han aprovat també 
en el ple de la Diputació i en 
els de nombrosos ajuntaments 
lleidatans durant les últimes 
setmanes.

Les joventuts d’ERC demanen al partit 
que deixi el govern municipal de Tàrrega

MUNICIPIS POLÍTICA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Les Joventuts d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya (JERC) de Tàrrega han 
exigit al grup d’ERC a l’ajun-
tament que “faci un pas al cos-
tat i que abandoni el govern 
municipal” després de l’actu-
ació policial de dissabte passat 
contra l’Associació Agrat a les 
Sitges. A través de les xarxes 
socials, les JERC afirmen que 
“no volem formar part d’un 
govern que limita la llibertat 

d’expressió, de reunió i d’asso-
ciació, que impedeix l’ús d’es-
pais municipals a les entitats 
de la ciutat”. “No volem que 
una organització [amb referèn-
cia a Agrat] que significa tant 
per a Tàrrega i els joves sigui 
trepitjada d’aquesta forma”, 
afegeixen. Finalment, dema-
nen “responsabilitats a l’ajun-
tament i les disculpes immedi-
ates a Agrat”.

Diverses entitats de Tàrre-
ga han mostrat el seu suport 

a Agrat a través de xarxes so-
cials. Per la seua part, l’alcal-
dessa, Rosa Maria Perelló, va 
assegurar que “dissabte l’Asso-
ciació Agrat va iniciar una po-
lèmica faltant a la veritat sobre 
les sol·licituds que constaven 
a l’ajuntament”. Segons Pere-
lló, “hi va haver una petició 
d’ús de l’espai públic que no 
s’adequava a l’activitat que es 
realitzava” i que la decisió del 
consistori “no va ser política 
sinó per complir l’ordre”.

JOAN GÓMEZ

E.F./H.C./M.M.B.
❘ LLEIDA ❘ La nova llei de Contrac-
tes del Sector Públic que impul-
sa el Govern central i entrarà 
en vigor divendres limitarà la 
capacitat dels ajuntaments per 
encarregar obres a empreses i 
els obligarà a una transparència 
més gran en les adjudicacions 
d’obres i serveis amb la publi-
cació dels contractes de forma 
periòdica.

Fins ara, els ajuntaments po-
dien adjudicar contractes d’obra 
de fins a 50.000 euros de forma 
directa i sense necessitat d’un 
concurs públic. Aquesta xifra es 
reduïa a 18.000 euros en el cas 
de serveis i subministraments. 
Però amb la nova llei, se’ls re-
talla el marge de maniobra ja 
que els imports seran menors 
(de 40.000 i 15.000 euros, res-
pectivament), de manera que 
els alcaldes hauran de licitar 
els encàrrecs si superen aques-
ta quantitat. 

En la mateixa línia, no po-
dran adjudicar a una mateixa 
empresa contractes menors 
(encàrrecs directes) en un sol 
exercici si la suma dels imports 
d’aquests contractes supera els 
40.000 i els 15.000 euros, en cas 
d’obres o serveis.

Carles Bassaganya, respon-
sable de contractació de la cen-
tral de compres de l’Associació 
Catalana de Municipis, va ex-
plicar ahir que la llei adapta les 
directives europees a la norma-
tiva espanyola i obliga també 
els ajuntaments a una trans-
parència més gran, de manera 
que els contractes d’adjudicació 

Una llei limita la capacitat de contractació 
directa dels ajuntaments des de divendres
La nova regulació de Contractes del Sector Públic impedeix encarregar a una empresa en un sol any obres 
per més de 40.000 euros sense concurs || També exigeix més transparència i clàusules ambientals

ADMINISTRACIÓ LEGISLACIÓ

directa hauran de publicar-se 
com a mínim cada tres mesos 
i per via telemàtica. També 
que en les clàusules de licitació 
s’introdueixin requisits medi-
ambientals, ètics o socials. Per 
exemple, si un alcalde pretén 
contractar la compra de roba de 
la brigada municipal, una clàu-
sula ha d’exigir que no tingui 
relació amb l’explotació infan-
til. També es prima l’exigència 

d’energia verda o explicar com 
es gestionaran els residus. 

D’altra banda, les grans obres 
s’hauran de dividir en lots per 
facilitar l’accés de les petites i 
mitjanes empreses als concur-
sos públics. Fonts municipals 
consultades van remarcar ahir 
que la nova llei de Contractes 
del Sector Públic pretén que la 
contractació directa sigui me-
nor que l’actual, però que les 

novetats que incorpora reque-
reixin més mitjans, dels quals 
no disposen els ajuntaments 
de menor mida. A més, van 
assenyalar que el text legal ja 
s’està interpretant de formes di-
ferents segons l’administració 
(per exemple, van citar els casos 
del Govern espanyol i de l’Exe-
cutiu aragonès, que discrepen 
sobre la interpretació d’alguns 
termes de la llei).

Compra mancomunada de vehicles elèctrics ■ L’Associació Catalana de Municipis va presentar 
ahir a Mollerussa l’acord marc de mobilitat sostenible destinat a les corporacions locals a través de 
la central de compres i que ofereix més d’una vintena de vehicles elèctrics i de baixes emissions. 
L’ACM va informar també regidors i tècnics sobre la llei de Contractes.

Impuls per portar 
fibra òptica als 
municipis amb 
embassaments
■ Prop d’una trentena 
d’alcaldes i secretaris de 
pobles dins de la Federa-
ció de Municipis amb Em-
bassaments (Femembal-
ses) van presentar ahir a 
la Diputació l’estudi tècnic 
que ha elaborat una engi-
nyeria per utilitzar la fibra 
òptica de les hidroelèctri-
ques per dotar d’internet 
aquestes localitats (vegeu 
SEGRE del 28 de gener). 

Segons el responsable 
de Noves Tecnologies de 
la Diputació, Eloi Bergós, 
la institució aposta per to-
tes les iniciatives que es 
presentin tant enguany 
com en els propers anys 
per poder portar la fibra 
òptica a tot el territori de 
Lleida, la qual cosa com-
portarà subvencions que 
la corporació està dispo-
sada a aportar, segons va 
indicar. 

A més, la Diputació me-
diarà entre ajuntaments 
i companyies i empreses 
per facilitar contactes que 
donin lloc a la instal·lació 
de noves tecnologies. Se-
gons el portaveu dels mu-
nicipis amb pantans, Paco 
Gómez, aquesta iniciativa 
està molt avançada.
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El PSOE defensa 
la gestió davant 
de l’amenaça de 
la censura
Acusa l’oposició de 
bloquejar projectes

POLÍTICA FRAGA

J. DÍAZ
❘ FRAGA ❘ L’equip de govern del 
PSOE a Fraga va defensar ahir 
la seua gestió al capdavant de 
l’ajuntament i va acusar els 
grups que impulsen la moció 
de censura contra l’alcalde, Mi-
guel Luis Lapeña (Partit Popu-
lar, PAR, Ciutadans i Compro-
mís) de “bloquejar” projectes 
municipals, sigui a l’oposició 
o, en el cas de les dos primeres 
formacions, al govern durant el 
mandat anterior.

Així, Lapeña va criticar 
que Partit Popular i PAR no 
impulsessin la residència per a 
la tercera edat quan governa-
ven durant el mandat anterior 
“i haguessin pogut rebre ajuts 

J. DÍAZ

L’equip de govern socialista de Fraga.

que actualment no hi ha”. Així 
mateix, va afirmar que en el 
mandat actual no hi ha hagut 
prou suport entre l’oposició per 
tirar endavant l’externalització 
de l’aparcament de zona blava 
al municipi. Aquestes declara-
cions arriben mentre els partits 
que impulsen la moció de cen-
sura no han fet públic encara 

qui optarà a rellevar Lapeña a 
l’alcaldia. Després de la moció 
de confiança a què el primer 
edil es va sotmetre al febrer 
(i que no va superar) tenen un 
termini de tres setmanes per 
presentar-la. Paral·lelament, 
veïns recullen firmes contra 
la censura i han convocat una 
manifestació dissabte.

Liciten les obres per a la navegació a la Pallaresa
❘ LLEIDA ❘ El consell del Pallars Sobirà ha tret a concurs les 
obres per fer navegable la Noguera Pallaresa des de Lla-
vorsí fins al pantà de Sant Antoni, que requerirà un pas per 
a embarcacions a través del salt de l’Hostalet. Els treballs, 
subvencionats per la UE, tenen un pressupost de 278.117 
euros i un termini d’execució de tres mesos.

Promoció del turisme de Lleida en blogs de viatges
❘ LLEIDA ❘ El patronat de Turisme de la Diputació organitza 
aquesta setmana viatges dirigits a autors de blogs sobre 
rutes d’Espanya i Alemanya per donar a conèixer l’oferta 
turística de les comarques del pla de Lleida. D’altra banda, 
el consell del Pallars Jussà va presentar la revista Descobrir 
la Conca de Tremp, que va definir com “un aparador” per 
tal de promocionar les “singularitats” de la comarca.

Demanen revisar els protocols per les nevades a la Seu

❘ LA SEU ❘ El grup municipal de Compromís per la Seu, a l’opo-
sició a l’ajuntament, reclama al govern de PDeCAT “revisar 
els protocols i els recursos” davant d’episodis de nevades, 
al considerar que el consistori “es va veure completament 
superat” durant el temporal de la setmana passada.

Projecte per millorar el Camí de Verdú de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ La junta de govern de Tàrrega ha aprovat el pro-
jecte per a la millora del Camí de Verdú al seu pas per la 
capital de l’Urgell.

ACN
❘ SORT ❘ Reciclar bé té premi al 
Pallars Sobirà. El consell re-
galarà àpats en restaurants de 
l’associació La Xicoia i forfets 
per al parc lúdic de Port Ainé 
a les cent famílies que millor 
separin les escombraries per 
a la recollida porta a porta. 
Aquests obsequis formen part 
de la campanya Fer-ho bé té 
premi, que té com a objectiu 
incentivar el reciclatge a la co-
marca i evitar un mal ús de les 
bosses i cubells d’escombraries.

Al costat dels premis per als 
qui millor separin les escom-
braries, la campanya inclourà 
vuit educadors ambientals que, 
durant un mes, informaran els 
veïns sobre com funciona la re-
collida porta a porta, ja sigui en 
persona o bé deixant notes als 
cubells d’escombraries quan 
apreciïn un ús incorrecte. Així 
mateix, ompliran qüestionaris 
per avaluar els resultats. Des 
de la implantació del sistema 
porta a porta el 2015, la co-
marca ha passat de reciclar el 
28 per cent de les escombraries 
a un 54 per cent, la qual cosa 
la situa entre les primeres de 
Catalunya quant a la gestió 
dels seus residus urbans. Tan-
mateix, els rebutjos que es 
dipositen al cubell incorrecte 
redueixen en un 12 per cent 
aquest percentatge i el deixen 
en un 48 per cent, segons les 
dades de l’Agència de Residus 

de Catalunya (ARC) de l’any 
passat.

Objectius per millorar
Per millorar encara més el 

reciclatge al Pallars Sobirà i as-
solir el 60 per cent  l’any 2020, 
el consell ha establert diversos 
objectius. El primer és evitar 
que els usuaris facin servir 

bosses per a les escombraries 
en lloc d’utilitzar els cubells 
de recollida selectiva. També 
s’ha de conscienciar part de la 
població perquè els reculli una 
vegada els han buidat en lloc 
de deixar-los al carrer i perquè 
treguin les escombraries orgà-
niques només en els dies que hi 
ha recollida d’aquest tipus de 
residus. Una altra assignatura 
pendent són les escombraries 
que generen les segones resi-
dències, amb una alta ocupació 
durant els mesos d’estiu. Les 
persones que les habiten han 
de dipositar les escombraries 
a les zones específiques per 
recollir-la.

SEGONES RESIDÈNCIES
El consell vol incidir a les 
segones residències perquè 
portin les escombraries en 
zones d’emergència

Regals per a les 100 famílies 
del Sobirà que millor reciclin
Sopars o forfets per premiar la bona gestió de les escombraries 
|| Es pretén evitar el mal ús de bosses i cubells

RESIDUS INICIATIVES

Els educadors ambientals faran qüestionaris pels pobles.

ACN E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha de-
negat a l’ajuntament de les 
Borges Blanques optar a la 
denominació de Paeria per 
a l’ajuntament i la de paers 
per als regidors. Una petició 
que el consistori va iniciar 
l’estiu passat juntament amb 
la petició de canviar el sím-
bol heràldic i de la bandera 
municipal. 

L’alcalde, Enric Mir, va ex-
plicar ahir que la negativa es-
tà motivada per no comptar 
amb prou fonaments histò-
rics que avalin que les Bor-
ges Blanques havia ostentat 
ja el títol de Paeria. “Errò-
niament, crèiem que fa 300 
anys les Borges sí que tenia 
aquest títol, però sembla que 
no”, va dir. 

No obstant, el consistori 
sí que ha renovat els símbols 
municipals com l’escut heràl-
dic i té previst iniciar pròxi-
mament un procés participa-
tiu per triar la nova bande-
ra de la localitat, que haurà 
d’incloure l’escut, que sí que 
ha rebut la validació del de-
partament de Governació de 
la Generalitat, segons va ex-
plicar el primer edil. 

L’escut municipal ha can-
viat la corona que ha lluit 
fins ara per un cinturó de 
muralles i torres, el símbol 
heràldic que distingeix les 
ciutats. 

El procés per renovar els 

símbols locals de les Borges 
Blanques es va iniciar l’estiu 
del 2017 encara que ja hi va 
haver un primer intent per 
fer-ho l’any 2000 que va que-
dar paralitzat després que 
rebés al·legacions en contra.

D’altra banda, l’ajunta-
ment de Balaguer també va 
sol·licitar recuperar el títol 
de Paeria que ja tenen entre 
d’altres l’ajuntament de Cer-
vera o el de Lleida.

La Generalitat nega 
el títol de Paeria a les 
Borges Blanques

MUNICIPIS SÍMBOLS OFICIALS

■ Balaguer ha recuperat 
ja el títol de Paeria i de 
paers que va tenir el con-
sistori fins fa tres segles 
(abans dels Decrets de 
Nova Planta). L’alcalde, 
Jordi Ignasi Vidal, va ex-
plicar que s’enviarà a to-
tes les cases una carta per 
explicar el canvi i es farà 
una campanya per habitu-
ar-se a l’ús d’aquesta nova 
nomenclatura. 

L’alcalde va assegurar 
que queda pendent infor-
mar a Governació del can-
vi, que s’anirà fent efectiu 
gradualment. El consistori 
prepara ja un reglament 
d’ús per distingir-ne un o 
un altre nom, va explicar 
Vidal.

Balaguer el 
recupera després 
de tres segles
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❘ BARCELONA ❘ Després de l’èxit de 
lectors i crítica de Dos taüts 
negres i dos de blancs (2013), 
l’escriptor pallarès Pep Coll 
(Pessonada, 1949) ha buscat 
per a la seua nova novel·la un 
“canvi” radical. “Volia fugir 
del Pallars”, va confessar ahir 
a SEGRE unes hores després 
de presentar a Barcelona el 
seu nou llibre, Al mateix riu 
d’Heràclit (Proa), “una fugi-
da també cap als meus anys de 
joventut i cap a la filosofia”, 
va afegir l’escriptor lleidatà. I 
per escenificar aquesta tornada 
a la seua època universitària, 
Coll va tornar a asseure’s al 
banc de fusta de l’antiga aula 
on va estudiar Filosofia a co-
mençaments dels anys setanta 
a la Universitat de Barcelona, 
fa més de quaranta anys. “Em 
feia gràcia tornar als orígens, 
igual que en aquesta novel·la, 
en la qual torno als orígens de 
la filosofia”, va comentar. Per 
això, el novel·lista no s’ha atu-
rat en els noms més populars 
i mediàtics (Plató, Sòcrates, 
Aristòtil...), sinó que ha retro-
cedit molts anys més enrere 
fins a Heràclit, “fins a l’època 
en què es va començar a pen-
sar sobre els fenòmens de la 
naturalesa sense els déus, el 
moment dels primers pensa-
dors”. En els seus anys d’estu-
diant universitari el va atreure 
la figura d’aquest filòsof, fill 

d’una família aristocràtica 
d’Efes, a l’Àsia Menor (actual 
Turquia), que va viure entre els 
segles VI aC i V aC i l’existèn-
cia del qual és coneguda només 
perquè altres autors posteriors 
el van citar a les seues obres 
ja que el seu únic text escrit 
es va perdre. De fet, Plató va 
salvar –encara que citant-la de 

forma errònia– una de les seues 
sentències més famoses: “Cap 
home pot banyar-se dos vega-
des al mateix riu.” Pep Coll 
utilitza un recurs literari –la 
troballa d’un manuscrit inèdit 
sobre l’obra perduda d’Heràclit 
el 1972 per part d’un estudi-
ant de Filosofia de la UB, un 
àlter ego– per teixir una bio-
grafia novel·lada d’un perso-
natge que l’escriptor lleidatà 
considera “molt lúcid, amb un 
pensament filosòfic molt actu-
al”. Això sí, Coll considera que 
aquesta obra “és més de pensar 
que d’emocionar i sorprendre”, 
com podia passar amb títols 
anteriors.

“FILÒSOF ACTUAL”
Pep Coll firma una 
biografia novel·lada del 
savi grec Heràclit, “un 
filòsof molt actual”

Pep Coll ‘fuig’ del Pallars en 
un viatge a l’antiga Grècia
A la nova novel·la ‘Al mateix riu d’Heràclit’ || Presenta el llibre 
a l’aula on va estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona

PUBLICACIONS NOVETAT

Pep Coll, a l’aula on va estudiar a la Universitat de Barcelona.

AGÈNCIA SILVIA BASTOS

L’artista de Premià de Mar, amb dos de les seues obres.

ART EXPOSICIÓ

❘ LLEIDA ❘ El jove artista de Pre-
mià de Mar Pol Peiró inau-
gurarà avui a la Sala Mont-
suar de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de Lleida l’exposi-
ció Supernova, amb tretze 
pintures de gran format en 
tècnica mixta. “Són obres 
abstractes molt representa-
tives del meu treball, com 
una espècie de mirall del 
meu estat d’ànim vital en els 

últims anys”, va explicar el 
pintor a SEGRE sobre aques-
ta selecció de peces inèdites, 
que podran veure’s fins al 8 
d’abril. Peiró (1994) s’ha do-
nat a conèixer en els dos úl-
tims anys per la combinació 
de pintura i política que l’ha 
portat a dibuixar i a exposar 
diferents escenes i personat-
ges del procés sobiranista a 
Catalunya.

Abstraccions inèdites        
de Pol Peiró, avui a l’IEI

POL PEIRÓ

El Museu de 
Lleida estrena 
avui les fotos 
‘Presos polítics’
Primera mostra 
després d’Arco

EXPOSICIÓ INAUGURACIÓ

Visitants escolars ahir al matí a l’exposició permanent del Museu de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Quinze dies després que 
saltés la polèmica a la fira in-
ternacional d’art contemporani 
Arco de Madrid, amb la censura 
de la sèrie fotogràfica Presos 
polítics a l’Espanya contem-
porània, les 24 imatges amb re-
trats pixelats d’Oriol Junqueras, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
entre d’altres, podran veure’s 
des d’avui al Museu de Lleida, 
per primera vegada davant del 
públic. 

L’exposició fins al 22 d’abril 
del conjunt fotogràfic s’inau-
gurarà a les 18.00 hores, amb 
la presència del propietari de 
l’obra, l’empresari lleidatà Ta-
txo Benet, que la va adquirir 

LLEONARD DELSHAMS

per 80.000 euros just abans que 
l’organització d’Arco convidés 
la galerista Helga de Alvear a 
despenjar les fotos de l’estand. 
Qui en principi no vindrà a 
Lleida per veure l’obra serà 

l’autor de les imatges, l’artis-
ta madrileny Santiago Sierra, 
que ja va anunciar la setmana 
passada que volia allunyar-se 
del primer pla públic i “deixar 
que el conjunt fotogràfic faci 

el seu propi recorregut”. Tatxo 
Benet va voler que aquesta gira 
comencés precisament al Museu 
de Lleida com a desgreuge per 
l’assalt policial del desembre 
per l’art de Sixena.

Katy Perry, el 28 de 
juny a Barcelona
❘  BARCELONA ❘  La cantant 
nord-americana Katy Perry 
actuarà el 28 de juny al Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona 
en el seu únic concert a Es-
panya de la seua gira euro-
pea que obrirà a Colònia.

Manu Guix, el 17 a la 
sala Manolita de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La sala Manolita 
de Lleida acollirà el pro-
per dia 17 l’actuació del 
popular pianista i cantant 
Manu Guix, just l’endemà 
de la seua participació en el 
macroconcert d’Operación 
Triunfo a Madrid. L’artis-
ta presentarà al costat de 
la seua banda els temes 
del seu nou disc, Després 
de tot. Entrada: 18 euros, 
anticipada 15 euros.

La telesèrie ‘Comtes’, 
en un festival a Texas
❘ AUSTIN ❘ La telesèrie de 4 
capítols Comtes, dirigida 
pel lleidatà Carles Porta i 
que relata la història dels 
primers comtes catalans, 
serà una de les producci-
ons que participaran aquest 
mes en la 25 edició del fes-
tival de cine, música i tec-
nologia South by Southwest 
a Austin, Texas, de la mà 
de l’Institut Català d’Em-
preses Culturals. La sèrie 
es va estrenar el desembre 
passat a la xarxa de televi-
sions locals, entre les quals 
Lleida Televisió.

L’escriptora Espido 
Freire, a CaixaForum
❘ LLEIDA ❘ Espido Freire, gua-
nyadora del Planeta el 1999 
i últim premi Azorín de no-
vel·la amb Llamadme Ale-
jandra, oferirà una xarrada 
literària demà a CaixaFo-
rum Lleida (19.00 h, 4 €).
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