
D ins del cicle d’activitats 
Biblioteques amb DO, di-
vendres al vespre es va 

celebrar a Tremp la tertúlia “A 
les dones ens agrada més suau? 
”. S’han llegit textos de Bel Olid, 
M.Mercè Marçal, Marta Rojals, 
Sònia Moll,... que s’han combinat 
amb diàlegs sobre el sexe en els 
què ha participat el públic. Aques-
ta activitat és una tertúlia literària 
que a partir de textos femenins 

posa èmfasi en aspectes de la 
sexualitat, partint de la premissa 
que avui dia és més fàcil parlar-ne 
que temps enrere. S’ha passat a 
aspectes socials, culturals, a par-
lar del plaer fins a l’abús sexual. 

L’espectacle va estar mari-
dat amb vins Conca d’Orcau del 
celler Terrer de Pallars, Turritela 
rosat del celler El Vinyer i Broca-
da 2017 del celler Miquel Roca, 
tots tres cellers amb 3 dones al 

capdavant i que participen al ci-
cle de Biblioteques amb DO des 
dels inicis. L’activitat compta amb 
el patrocini del Serveis de Biblio-
teques de la Generalitat i ha es-
tat organitzada per la Biblioteca 
Pública Maria Barbal de Tremp 
alhora que compta amb la col·la-
boració del programa Al teu gust, 
aliments del Pallars, que agrupa 
els productors agroalimentaris de 
la comarca.

Sexualitat, literatura i vi es 
troben a les Biblioteques 

amb DO de Tremp
La Diputació de Lleida va acollir 
ahir la reunió del jurat del Pre-
mi Pica d’Estats i un cop escollits 
els guanyadors, als que aprofi-
tem per felicitar, es va procedir 
a fer l’habitual foto de família i 
en aquesta ocasió es va escollir 
l’adoberia del nou edifici de la 
corporació com a escenari. El pro-
blema va venir a l’hora d’accedir a 
aquest espai ja que només es pot 
fer a través d’un ascensor i com hi 
havia molta gent van fer falta al-
guns viatges i molta paciència.

D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Sara Boldú
Artista

Donald Trump
President EUA

Josep Borrell
Vicepresident de la CE 
per Afers Exteriors 

L’artista ha resultat la guanyadora 
del premi especial dels Pica d’Estats 
pel seu treball ‘Els artistes van en 
tractor’ que mostra a vista de dron 
els paisatges de les Garrigues.

Trump un cop ha superat l’ ‘impe-
achment’ ha iniciat una purga con-
tra les persones que han declarat 
contra ell com l’ambaixador davant 
de la UE, Gordon Sondland. 

La polèmica per les seves declaraci-
ons sobre Greta Thunberg i el canvi 
climàtic continua viva i el grup dels 
Verds anuncia que li demanarà ex-
plicacions al plenari d’Estrarsburg.

COSES QUE 
PASSEN 
| Carolina Gili |

Felicitats 
Google Maps
Google Maps, la popular aplica-
ció que ens dóna les indicacions 
per arribar allà on volem anar, 
compleix 15 anys. El servei gra-
tuït de cartografia en línia cele-
bra l’aniversari canviant la imat-
ge i oferint cinc noves funcions 
basades en experiències dels 
usuaris i que tenen per objectiu 
aportar als internautes informa-
ció extra: fotos, ressenyes de 
llocs i locals o rutes alternatives 
de destins basades en experi-
ències guardades per milers de 
clients. Altre cop, de forma més 
o menys voluntària, les nostres 
dades són alhora el preu i la 
mercaderia. ¿Quina ràbia, oi? 
Res és gratis però tampoc exis-
teix cap sistema infal·lible. Amb 
afany de fer evident el poder de 

les apps, l’artista alemany Simon 
Weckert s’ha passejat a peu per 
diferents carrers de Berlín arros-
segant un carretó amb un cen-
tenar de telèfons intel.ligents 
de segona mà amb la ubicació 
activada. A Google Maps, la ru-
ta de Weckert sortia en vermell 
provocant que els conductors 
agafessin carrers alternatius per 
no topar-se amb un embús que 
només va ser virtual, ja que l’ar-
tista caminava pràcticament sol. 
Més de tres milions de perso-
nes han vist a YouTube el vídeo 
d’aquesta performance artística 
de denúncia del poder i, al ma-
teix temps, de la feblesa d’una 
app amb mil milions d’usuaris 
al mes.

El servei gratuït de 
cartografia en línia 
celebra els 15 anys 
amb noves funcions 
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30   XEC REGAL  A DESCOMPTAR EN UN TRACTAMENT D’

  HIGIENE DENTAL  + TRACTAMENT DE FLUOR + RASPALL DE VIATGE 

Inclou: Neteja amb ultrasò. Control de placa. Poliment a pressió 
amb bicarbonat i amb micromotor. Abrillantament. Tractament de 
fluor. Prova d’acidosi per a la detecció de malalties periodontals.

www.ilerdent.com      
973 28 11 11
C/ Germanetes 2. 25002 Lleida

*Vàlid fins al 30 
de juny de 2020. 

Preu del servei 50€, 
amb el xec només 25€

25€
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