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En defensa  
del Sr. Pàmies

Sr. Director:
No vaig ser a la conferència 

sobre l’autisme a Balaguer, i 
reconec que la primera vegada 
que vaig sentir les afirmacions 
que fa el químic porto-riqueny 
ponent de la conferència em 
van sobtar.

Ara, pensant sobre el tema, 
trobo del tot injusta aquesta 
persecució i difamació que 
es fa tant al ponent com als 
organitzadors de la xerrada. 
En cap moment es diu que el 
compost clorat curi totalment 
tots els autistes en qualsevol 
dels seus graus i en qualsevol 
fase. Simplement diu aquest 
químic ha apreciat molta mi-
llora en 180 cassos i que, per 
tant, val la pena investigar els 
mecanismes d’acció que pot 
fer aquest producte. De la ma-
teixa manera que s’investiga 
quan un determinat fàrmac o 
producte químic té uns efectes 
colaterals bons o dolents sobre 
altres patologies diferents per a 
les quals havia estat sintetitzat.

Em recolzaré en els meus co-
neixements químics i farma-
cèutics per defensar la recerca 
en aquesta via:

–Totes les malalties a cau-
sa d’exposicions als metalls 
pesants (mercuri, plom, crom, 
cadmi, coure, etc.) es manifes-
ten amb alteracions neurolò-
giques, psicopatològiques, 
agressivitat, dèficit d’atenció, 
trastorn d’aprenentatge, con-
vulsions, discapacitat sensori-
al, falta de coordinació... Tots 
els metges ho saben. Per tant, 
no és gens descabellat pensar 
que l’autisme, o alguns tipus 
d’autisme o algunes manifes-

tacions de l’autisme o la predis-
posició a l’autisme poden estar 
relacionades amb l’exposició 
a la gran quantitat de metalls 
pesants que ens envolten.

–Eliminar aquests metalls 
pesants es pot fer amb una 
reacció química anomenada 
quelació, que és una mena de 
solubilització amb una subs-
tància química de manera que, 
al ser solubles, s’eliminen per 
l’orina. Això ho saben també 
tots els farmacòlegs i, natural-
ment, els químics.

–El nostre grau de salut o 
malaltia moltes vegades de-
pèn de l’equilibri o desequilibri 
de les reaccions químiques que 
es produeixen al nostre orga-
nisme. Aquestes reaccions es 
veuen afavorides per la presèn-

cia de catalitzadors orgànics o 
químics que es troben al mitjà 
de reacció (aquesta pot ser la 
funció que pot realitzar aquest 
compost clorat). Tant la seva 
presència com el canvi en el pH 
que pot realitzar aquesta subs-
tància en el medi de reacció.

–Aquest compost clorat pot 
tenir moltes contraindicacions 
com les tenen tots els medica-
ments i per això s’estudien, 
s’experimenten i es prenen en 
unes determinades dosis i en 
unes determinades malalties 
Són molt coneguts els efec-
tes adversos de l’aspirina i de 
l’ibuprofè i no he vist que a la 
Bayer li posessin cap multa 
per la seva comercialització o 
per la mort d’alguns pacients a 
l’ingerir-la. Totes dues són es-

pecialitats publicitàries. Igual 
que la teràpia amb liti per als 
malalts bipolars: és un tòxic, 
però els estabilitza. A tots no-
saltres ens venen ganes de no 
prendre un fàrmac quan llegim 
la quantitat de contraindicaci-
ons i efectes adversos que pot 
provocar. Per tant, senyors de 
la premsa, no es recolzin en 
aquest fet.

–Molts avenços en recerca 
han sigut fruit de la casualitat 
a l’observar la repetició d’uns 
fets que no s’havien tingut 
en compte a priori. Assaben-
tant-se del descobriment ca-
sual de la penicil·lina a partir 
d’un fong aparegut en un tros 
de pa.

–Penso també en el cas de la 
Sra. Ana María Lajusticia des-

nonada als 15 anys per tots els 
traumatòlegs que no trobaven 
remei als seus dolors articulars 
que la incapacitaven molts dies 
i a la qual només administra-
ven fàrmacs que empitjoraven 
molt la seva qualitat de vida. Ja 
ha fet més de 90 anys gràcies 
a la ingesta de magnesi (una 
substància química molt barata 
de la qual encara no se saben 
ben bé els mecanismes d’ac-
ció, però que ha millorat molt 
la vida de persones amb do-
lors articulars). Naturalment, 
no cura tots els malalts amb 
aquestes patologies, ja que les 
causes d’una malaltia general-
ment són multifactorials. Però 
la Sra. Lajusticia reconeix que 
té millor qualitat de vida ara 
que quan tenia 15 anys, i així 
m’imagino que molts casos, ja 
que el magnesi és un dels pro-
ductes químics més venuts a 
la farmàcia i a les botigues de 
dietètica.

–Sé pels meus estudis que 
tant les substàncies que curen 
com les que maten no tenen 
per què començar el seu nom 
amb: acetilsalicilat, metocarba, 
ketoparamino, benzodia, si-
nó que poden tenir noms com: 
oxigen, clor, magnesi, calci, 
fluor, hidrogen, sofre. I no tot 
el que porta clor és lleixiu, com 
pensen els “enteradillos”. Per 
tant, en comptes d’atacar i de 
rebatre aquestes tesis, per què 
no s’estimula la formació d’un 
equip de recerca en aquesta 
via? Igual dóna resultats posi-
tius. Si no és així i hi ha aques-
tes reticències, potser jo també 
pensaré que no hi ha voluntat, 
ja que la iniciativa no ha sor-
tit d’un laboratori farmacèutic 
amb possibilitats de patentar 
el producte.

UNA LLICENCIADA EN FARMÀCIA

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar una selecció més àmplia de cartes a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Si ens passegem pels centres educatius 

catalans ens trobarem amb una percentatge 
molt elevat de docents que són forans a aques-
ta comunitat. De valencians n’està ple, sense 
oblidar europeus i africans que han vingut 
a treballar pel país tot i el desplaçament que 
han hagut de fer. Malauradament, molts par-
tits dretans espanyolistes han atacat aquesta 
fita que permet la immersió lingüística sota 
una convivència pacífica. El paradoxal resul-
ta quan escoltes, entre alguns anticatalanis-
tes, la crítica a aquest sistema. És la cultura 
la que ens fa pacífics o violents, però alguns 
anticatalanistes aposten per la confrontació. 
A Catalunya, i donat el gran nombre de nou-
vinguts externs i interns, no se la pot titllar 
de dividir la població, en tot cas ha volgut 

integrar-la amb plena sobirania. Convindrem 
que l’educació és la millor manera de trencar 
les espirals de la desigualtat. Una endevinalla 
sumèria deia que “entres a la casa cec però en 
surts veient”. Què és? Una escola. I Sòcrates 
afirmava que el més honrat i el més senzill no 
és reprimir els altres, sinó preparar-se per ser 
el millor possible. Aleshores, per què alguns 
s’entesten que l’escola catalana divideix i 
que cal imposar, de nou, un 155? En aquest 
cas em pregunto què redimonis va estudiar 
Casado per obtenir un Màster contra l’edu-
cació catalana. Com deia el difunt Xavier 
Melgarejo: “Les escoles que generin llaços 
més intensos i propers entre les persones són 
les que sortiran reforçades.” La catalana n’és 
una. Milers d’escoles són la vida, però ben 
pocs ens fan cenyida.

L’escola catalana no vol un 155

EL 1992, l’ONU va establir el 
17 d’octubre com a Dia Inter-
nacional per a l’Eradicació de 
la Pobresa amb l’objectiu de 
conscienciar sobre l’eliminació 
de la pobresa i la indigència 
al món, particularment en els 
països considerats radicalment 
pobres –aquells en què els seus 
ciutadans han de viure amb 
menys de 2 dòlars diaris– i en 
els països en vies de desen-
volupament. Actualment, les 
macroxifres indiquen que la 
pobresa extrema afecta enca-
ra 700 milions de persones al 
món, tot i que, des del 1980, 
1.300 milions de persones han 
aconseguit sortir-ne. Si deixem 

la perspectiva mundial i fixem 
la mirada en el nostre país, les 
dades sobre la pobresa a Ca-
talunya mostren percentatges 
lleugerament inferiors als de 
la mitjana europea en els tres 
factors que conformen l’indi-
cador AROPE sobre risc de 
pobresa i/o exclusió –referit 
a famílies que viuen per sota 
del 60% de la renda mitjana, 
a persones amb privació mate-
rial severa i a famílies amb in-
tensitat de treball molt baixa–. 
Seguint aquest indicador, el 
23,8% de la població catalana 
es troba en situació de risc de 
pobresa i d’exclusió social el 
2017. Ara bé, aquestes dades 

també revelen que les dones, 
els infants menors de 16 anys 
i els estrangers presenten ta-
xes molt superiors a la mitjana 
europea en risc de pobresa i 
exclusió. En conseqüència, i 
s’ha de cridar l’atenció sobre 
aquesta realitat, a Catalunya 
la pobresa presenta un com-
ponent afegit de desigualtat 
elevada en alguns col·lectius: 
tindria majoritàriament cara 
de dona, en molts casos tre-
balladora però afectada per la 
subocupació, la bretxa salarial 
o la precarietat laboral; també 
tindria cara de menor de 16 
anys i de persona immigrada.  
En els països occidentals, les 
polítiques econòmiques i so-
cials per a la disminució de la 
pobresa i la desigualtat es tro-
ben, en gran mesura, en mans 
de les Administracions públi-
ques, que poden implementar 

accions amb capacitat redistri-
butiva com la renda bàsica o la 
renda garantida de ciutadania; 
que poden possibilitar l’accés 
a serveis públics com l’edu-
cació i la sanitat, en els quals 
caldria incrementar la despesa 
pública, per exemple per evitar 
l’absentisme i el fracàs escolar, 
o que poden facilitar l’accés a 
l’habitatge. Des de l’Adminis-
tració es poden impulsar altres 
accions com l’augment del sa-
lari mínim, que ha demostrat 
millores en les persones que 
treballen i no suposa un càrrec 
directe a la hisenda pública, de 
la mateixa manera que l’incre-
ment dels rendiments del tre-
ball incidiria en la millora de 
la situació de les persones en 
risc de pobresa i exclusió, una 
de les raons per la qual, cal-
dria revertir la precarietat i la 
temporalitat laboral o els sala-
ris baixos que caracteritzen el 
mercat de treball actual. La po-
bresa i la desigualtat han anat 
disminuint progressivament en 

el decurs de les darreres quatre 
dècades, no obstant queden 
molts milions de persones en 
situació de pobresa extrema a 
nivell mundial i, al voltant del 
20% de la població catalana, 
en risc. Per això, l’objectiu pri-
oritari a casa nostra i a nivell 
mundial ha de ser treure de la 
pobresa i de la privació mate-
rial extrema les persones que 
la pateixen. Paral·lelament, cal 
plantejar reformes estructurals 
en les prestacions socials, el 
mercat de treball, l’habitatge 
o la qualificació professional. 
En aquest sentit, i davant de 
la dificultat d’augmentar les 
dotacions pressupostàries de 
les polítiques socials, cal in-
tensificar, per exemple, accions 
transversals com incrementar 
les aptituds professionals de les 
persones amb baixa formació: 
treballadors més formats po-
den rebre salaris superiors i, 
així, apujar les cotitzacions, fet 
que reverteix en tota la piràmi-
de formativa i salarial.

COL·LABORACIÓ

Eradicar la pobresa
SÍLVIA ROMERO GALERA
VICEPRIMERA SECRETÀRIA DEL PIRINEU DEL PSC 
DE LES COMARQUES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN

DAVID RABADÀ I VIVES. PROFESSOR DEL COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS DE CATALUNYA
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Ángela Bucur
Treballadora de l’empresa Nufri SAT N1596
A.C.S.

La junta rectora, socis i tots els treballadors del grup Nufri 
expressen el seu més sentit condol a la família.

Mollerussa, 17 d’octubre del 2018

El 53,1% dels conductors usa 
malament els intermitents
A l’iniciar un avançament || Set de cada deu no senyalitzen 
degudament el retorn al carril després d’acabar la maniobra

SEGURETAT TRÀNSIT

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ Més de la meitat dels 
conductors que circulen per les 
autopistes espanyoles utilitzen 
incorrectament els intermitents 
en el moment de senyalitzar els 
avançaments. Així es desprèn 
de l’observatori sobre el com-
portament dels conductors a la 
xarxa d’autopistes 2018, que es 
va presentar ahir en un acte a 
Granollers. D’aquesta mane-
ra, el 53,1% dels conductors 
no indica correctament quan 
iniciarà l’avançament. Aquest 
percentatge s’eleva al 67,1% 
al finalitzar aquesta maniobra 
i tornar al carril d’origen. Tal 
com va explicar Cristina Za-
morano, responsable del Cen-
tre de Seguretat Viària d’Au-
topistes, “aquesta xifra supo-
sa que augmenta un 13,5% i 
un 18%, respectivament, en 
comparació amb l’Observatori 
corresponent al 2017”. Així 
les coses, va advertir que “no 
utilitzar l’intermitent no només 
suposa un perill per al conduc-

tor, també implica altres con-
ductors que posem en perill a 
l’avançar sense avisar”.

El cinturó de seguretat
D’altra banda, Zamorano 

va posar en valor que, en un 
any, la xifra de passatgers dels 
seients posteriors que no uti-

litzen el cinturó de seguretat 
s’ha reduït del 20% a l’11%, 
pràcticament la meitat. Igual-
ment, va subratllar que només 
el 3,4% dels conductors utilitza 
el mòbil mentre va al volant 
però va lamentar que fins i tot 
aquesta xifra posa en risc els 
altres conductors.

EFE

Vehicles en circulació per una autopista catalana.

Els experts en la reforma horària 
recomanen mantenir l’hora hivernal

TEMPS PROPOSTA

❘ BARCELONA ❘ El consell assessor 
per a la reforma horària va en-
tregar ahir al Govern un in-
forme sobre les conseqüències 
que suposaria suprimir el canvi 
horari entre hivern i estiu. En 
aquest sentit, l’informe dels ex-
perts, encarregat després que 
la Unió Europea obrís el debat 
sobre la qüestió, conclou que 
Catalunya hauria de mante-
nir l’hora hivernal durant tot 

l’any. En el seu dictamen, els 
experts van explicar que, en 
cas de mantenir l’horari es-
tival, no sortiria el sol fins a 
les 9.15 del matí. “Més llum 
en l’ocàs i poca durant el matí 
poden provocar alteracions del 
son”, van ressenyar al docu-
ment, alhora que van adver-
tir que aquest fet tampoc casa 
amb la dinàmica dels col·legis 
i “afavoreix la tendència ves-

pertina” de la joventut. Res-
pecte al canvi de fus horari, 
els experts en aquest àmbit van 
indicar que les conseqüències 
de modificar-lo són “imprevi-
sibles” i es necessitaria avaluar 
l’impacte de compartir-lo amb 
el Regne Unit, Irlanda i Portu-
gal, en comptes de fer-ho amb 
Alemanya, França, Bèlgica, els 
Països Baixos o Luxemburg, 
com des de l’any 1940.

El cofundador de Microsoft, Paul Allen.

ÒBIT TECNOLOGIA

❘ MADRID ❘ Paul Allen, un dels 
fundadors de Microsoft, va 
morir ahir a la matinada als 
65 anys víctima d’un càncer 
que patia des del 2009. Allen 
va posar en marxa aquest 
gegant informàtic el 1975 
juntament amb Bill Gates. 
Jody, germana de Paul, va 
subratllar que “era un indi-
vidu notable en tots els ni-
vells perquè encara que la 
majoria coneixia Paul Allen 
com a tecnòleg i filantrop, 
per a nosaltres era un ger-
mà i un oncle molt estimat 

i un amic excepcional”. Per 
la seua part, Bill Hilf, CEO 
de Vulcan, companyia que 
també va fundar Allen, va 
remarcar que “tenia un in-
tel·lecte notable i una passió 
per resoldre alguns dels pro-
blemes més difícils del món, 
amb la convicció que el pen-
sament creatiu i els nous en-
focaments podrien tenir un 
impacte profund i durador”. 
D’altra banda, Allen també 
era propietari de diversos 
equips de les lligues NFL, 
NBA i MLS.

Mor Paul Allen, 
cofundador de Microsoft

EFE

El Canadà legalitza  
la marihuana amb 
finalitats recreatives

SANITAT

❘ OTTAWA ❘ Avui entra en vi-
gor la llei que va aprovar 
el Parlament canadenc el 
juny passat i que legalitza 
el consum de marihuana 
amb finalitats recreatives. 
D’aquesta manera, el país 
s’ha convertit en el primer 
del G20 a fer aquest pas. 
L’herba serà produïda per 
empreses sota llicència go-
vernamental i no se’n po-
dran tenir més de 30 grams.

El Jussà entrega la 
seua vuitena beca 
d’investigació

PREMI

❘ TREMP ❘ El geògraf Alberto 
Guijarro Pérez és el gua-
nyador de la vuitena beca 
d’investigació del Pallars 
Jussà Mossèn Jesús Castells 
i Serra 2018. La beca, dota-
da amb 3.000 euros bruts, 
permetrà a l’afavorit desen-
volupar un projecte d’inves-
tigació sobre l’empresa ci-
mentera que es va instal·lar 
a Xerallo, nucli de Sarroca 
de Bellera.

cfarre
Resaltado
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Vallverdú i Bayés van omplir ahir la Biblioteca Pública en la presentació del conte ‘Un pardalet ferit’.

ÒSCAR MIRÓN

J.B.
❘ LLEIDA ❘ Han passat dècades des 
que la dibuixant Pilarín Bayés 
il·lustrés algun conte per al pú-
blic infantil del lleidatà Josep 
Vallverdú, com Els amics del 
vent, publicat per La Galera a fi-
nals dels 70. Ara, una iniciativa 
solidària els ha tornat a unir. La 
Federació Catalana de Donants 
de Sang els va demanar un conte 
per promocionar les donacions i 
el resultat es titula Un pardalet 
ferit. La Biblioteca Pública de 
Lleida va acollir ahir la presen-
tació de l’obra amb la presència 
dels dos autors, com a aperitiu 
de la Marató de Sang prevista 
per avui (vegeu el desglossa-
ment), i l’èxit de la convocatò-
ria va desbordar les previsions. 

La sala d’actes va quedar pe-
tita amb la presència de la po-
pular il·lustradora i del veterà 
escriptor lleidatà de 95 anys. 
“Feia molt que no escrivia per 
a nens, però precisament fa poc 
més d’un any vaig acabar una 
novel·la infantil, que encara 
està pendent de publicació”, 
va explicar a SEGRE l’autor de 
Rovelló. Vallverdú va assegu-
rar que li va agradar l’encàrrec 
d’aquest conte, “que he escrit 
d’una tirada”, perquè “vull que 
els nens sàpiguen des de petits 
la importància que té la dona-
ció de sang i siguin conscients 
d’aquesta necessitat”. Per a Pi-
larín Bayés, “va ser un autèntic 

Retrobament ‘solidari’ de   
Josep Vallverdú i Pilarín Bayés
Presenten a Lleida un conte per promocionar la donació de sang

LLIBRES ENTITATS

gust il·lustrar el conte perquè 
Vallverdú sap posar les paraules 
precises que expliquen molt bé 
el simbolisme de la donació”. 

La Federació de Donants ha 
llançat una primera edició de 
10.000 exemplars, que van co-
mençar a repartir-se ahir entre 
el públic, que avui es regala-
ran als donants de sang i que 
també arribaran a tots els es-
colars de 5è i 6è de Primària de 
Catalunya.

n La presentació literària 
va servir també de promo-
ció de la Marató de Donants 
de Sang de Lleida, avui a la 
Biblioteca Pública des de les 
10.00 a les 22.00 hores. El 
president de la Federació Ca-
talana de Donants de Sang, 
el lleidatà Marc Ibars, va ex-
plicar que l’objectiu del conte 

de Josep Vallverdú i Pilarín 
Bayés és que “els nens cone-
guin la funció de la sang com 
a medicina per curar, que ho 
expliquin als seus pares per 
promoure la donació –que 
ara és molt baixa a Catalu-
nya– i que es conscienciïn 
perquè de grans ells també 
donin sang”.

‘Marató’, avui a la Biblioteca

Ana Penyas, 
primera dona 
Premio de Cómic

GUARDONS

❘ MADRID ❘ La dibuixant i il·lus-
tradora Ana Penyas (Valèn-
cia, 1987) es va convertir 
ahir en la primera dona gua-
nyadora del Premio Nacional 
de Cómic des que es va cre-
ar aquesta categoria el 2007, 
per la novel·la gràfica Esta-
mos todas bien. Va comen-
tar que el premi (dotat amb 
20.000 euros) “sona a l’any 
en què estem, sembla que el 
2018 és l’any de les dones a 
totes les institucions, però 
no sóc tan optimista, espe-
ro que segueixin els canvis, 
però veig que normalment 
es queda en el pla mediàtic”.

Ralph Fiennes, 
Premi d’Honor 
del Cine Europeu

GUARDONS

❘ BERLÍN ❘ L’Acadèmia del Cine 
Europeu va concedir ahir el 
premi honorífic a l’actor i di-
rector britànic Ralph Fiennes 
per “la seua impressionant 
dedicació al cine”. Amb pel-
lícules com El pacient an-
glès, La llista de Schindler 
i Grand Budapest Hotel i, 
darrere de la càmera, Cori-
olanus, l’Acadèmia ha volgut 
honrar la seua contribució al 
cine mundial, segons un co-
municat emès ahir a Berlín. 
Els premis del Cine Europeu 
s’entregaran el 15 de desem-
bre a Sevilla.

ESPAI ORFEÓ ACTIVITATS
ITMAR FABREGAT

Cultura i democràcia, a debat amb Puig i Valtònyc des de Bèlgica
❘ LLEIDA ❘ L’exconseller de Cultura 
Lluís Puig i el raper Valtònyc 
van intervenir ahir per vide-
oconferència des de Bèlgica 
en el debat a l’Espai Orfeó de 

Lleida sobre cultura i demo-
cràcia, del nou cicle Diàlegs. 
Moderat per la periodista Mag-
da Gregori, l’acte va comptar 
amb la participació també de 

l’activista Sr. Postu. Fins al dia 
28 vinent, el vestíbul de l’Espai 
Orfeó acull l’exposició pictòri-
ca Recordant Sixena d’aquest 
cicle de debats.

PATRIMONI ACTUACIONS
AJUNTAMENT DE TREMP

Una vista de l’església de Sant Pere d’Orrit, a la zona de la Terreta.

Tremp inaugura la restauració         
de l’església romànica d’Orrit
❘ TREMP ❘ L’ajuntament de Tremp 
inaugurarà dissabte a les 12.00 
hores les obres de restauració de 
l’església romànica del segle XI 
de Sant Pere d’Orrit, a la zona 
de la Terreta, consistents en la 
renovació de la coberta, neteja 
de runa, rehabilitació de la ca-

pella lateral, una nova porta i 
consolidació de tota l’estructu-
ra. Les obres van costar 30.514 
euros, que van ser finançats en 
col·laboració amb l’IEI i la Ge-
neralitat. L’historiador Francesc 
Fité oferirà una xarrada sobre 
l’església.

cfarre
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Talarn impulsa 
visites al  
pou de gel 
restaurat
Primera activitat, el 
18 de novembre

PATRIMONI EQUIPAMENTS

ACN
❘ TALARN ❘ L’ajuntament de Ta-
larn va restaurar el pou de gel 
d’aquesta localitat del Pallars 
Jussà, en el marc d’un projecte 
de desenvolupament turístic 
en el qual l’aigua i els seus usos 
eren els protagonistes. Ara fa 
un pas més i anuncia que se-
rà visitable amb l’objectiu de 
difondre aquest patrimoni 
històric. 

El visitant podrà entrar en 
aquest espai, que té una capa-
citat de 140 tones, i fer-se una 
idea de com antigament du-
rant l’hivern el pou s’omplia 
totalment de gel i es tancava, 
perquè es conservés fins a la 

primavera, quan començava 
a buidar-se per vendre’l en 
blocs. Els pous de gel eren 
habitualment de titularitat 
municipal i sortien a subhas-
ta amb l’obligació de proveir 
primer l’hospital de la zona i 
les tavernes. 

Anècdotes i històries com 
aquestes s’explicaran durant la 

visita guiada al pou –propietat 
d’un particular que el va cedir 
a l’ajuntament–, que conduirà 
la historiadora Joana Franch el 
18 de novembre vinent. La ma-
joria de pous de gel van quedar 
en desús a començaments del 
segle XX, quan l’electricitat va 
suplir la producció natural per 
l’artificial.

ACN

La historiadora Joana Franch conduirà la primera visita guiada.

En marxa la declaració 
d’Aeso com a Bé Cultural
La Generalitat incoa l’expedient de la ciutat romana d’Isona com 
a zona arqueològica || Enclavament fundat al segle I aC

POLÍTICA CULTURAL RESOLUCIONS

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ Les restes de l’anti-
ga ciutat romana d’Aeso, a Iso-
na, al Pallars Jussà, estan més 
a prop de convertir-se en un 
Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN). El Diari Oficial de la 
Generalitat va publicar ahir la 
resolució del departament de 
Cultura del 5 d’octubre passat 
per la qual s’incoa expedient 
per declarar aquesta àrea com 
a BCIN, en la categoria de zona 
arqueològica, d’acord amb l’in-
forme favorable subscrit el 24 
de juliol passat per la direcció 
general de Patrimoni Cultural.

Aeso, punta de fletxa de la 
romanització de la Catalunya 
interior, és una dels ciutats 
romanes menys conegudes, 
tot i que no per això menys 
important. El període de ro-
manització a Isona va trans-
córrer al llarg de cinc segles, 
des de finals del II aC –quan 
un campament militar va ocu-
par un anterior assentament 
ibèric, denominat Eso–, fins a 
finals del IV i principis del V 
dC, quan la ciutat va entrar en 
una profunda crisi de la qual ja 
no es va recuperar. 

Entre els anys 1987 i 1994 
s’hi van succeir diverses in-
tervencions arqueològiques, 
encara que gran part de les res-
tes es troben sota les actuals 
cases i carrers de la localitat, 
tret d’uns trams de muralles, 
que estan a la vista.

Estat de la muralla romana d’Isona en una imatge del 2017.

CENTRE D’ESTUDIS D’ISONA I CONCA DELLÀ/FEM POBLE

■ Un dels elements més 
significatius de l’antiga ciu-
tat d’Aeso són les muralles 
romanes. Precisament, el 
Centre d’Estudis d’Isona i 
Conda Dellà i el grup mu-
nicipal Fem Poble van de-
nunciar l’any passat l’“es-
tat d’abandonament” que 
segons la seua opinió pre-
senta aquesta estructura, 
de la qual es conserva un 
tram de gairebé 60 metres. 
En un comunicat van asse-

nyalar que “considerem que 
és una part del nostre patri-
moni que no podem deixar 
perdre” i van reclamar “ela-
borar un projecte per pro-
tegir i promocionar aquest 
monument i convertir-lo en 
visitable amb l’adequació i 
conservació del seu entorn”. 
L’expedient obert per Cul-
tura comporta la suspensió 
de llicències d’obres d’edifi-
cació o parcel·lació a la zona 
afectada.

El 2017 van denunciar l’“estat 
d’abandonament” de les muralles

❘ LLEIDA ❘ La novena edició del 
festival de l’audiovisual ca-
talà Som Cinema de Lleida 
s’inaugurarà oficialment de-
mà dijous però avui ja oferirà 
un aperitiu de projeccions al 
complex de l’Escorxador. Ai-
xí, al Teatre s’exhibirà a les 
11.00 hores el “meta” docu-
mental Drácula, de Denise 
Castro, una pel·lícula en la 
qual la cineasta narra, amb 
humor i també amb terror, 
les peripècies d’una directora 
barcelonina que es diu Deni-
se Castro i del seu equip en el 
rodatge d’una nova versió de 
Dràcula a Transsilvània. El 
Cafè del Teatre acollirà a les 
19.30 el documental Judas 

(sobre un bar del centre his-
tòric de Barcelona) i quatre 
curtmetratges; i a les 20.30, 
una nova sessió amb vuit 
curtmetratges més. Les tres 
projeccions tenen l’entrada 
gratuïta.

El Som Cinema obre amb 
una pel·lícula sobre com 
rodar un film de Dràcula

CINE FESTIVAL

La directora Denise Castro.

El grup Marlon i Andrés Suárez, a la Sala Manolita
❘ LLEIDA ❘ El grup asturià de pop-rock Marlon (23 de novembre, 
12 € anticipada) i el cantautor gallec Andrés Suárez (15 de 
desembre, 18 € anticipada) protagonitzaran sengles concerts 
a la Sala Manolita de Lleida.

‘Falling’, debut de Viggo Mortensen com a director
❘ LOS ANGELES ❘ L’actor Viggo Mortensen debutarà com a director 
i guionista amb Falling, una pel·lícula que també protago-
nitzarà, va informar ahir The Hollywood Reporter.

L’inici de la gira de Malú canvia al 9 de novembre
❘ MADRID ❘ Malú iniciarà la seua nova gira el 9 de novembre 
a Màlaga. L’accident que va tenir el cap de setmana passat 
afectarà només tres dates, i a Barcelona arribarà el dia 23.
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