
Poques baixes de nens 
als menjadors escolars 
tot i la crisi del Covid-19
Només és del 10% i Quàlia estimava 
que la reducció podia ser del 30%
Bellpuig
acn
Un bon nombre de menjadors 
escolars de l’Urgell, la Segarra i 
la Noguera han mantingut la mi-
tjana d’alumnes que es queden a 
dinar tot i el Covid-19. El respon-
sable de la cooperativa de lleure 
infantil i juvenil Quàlia, Lluís Na-
dal, va explicar que només han 
registrat una davallada del 10% 
d’inscrits tot i que abans de co-
mençar el curs es pensaven que 
podria ser del 30%. Malgrat la pe-
culiaritat de la situació marcada 
per les mesures sanitàries, Nadal 
va valorar positivament l’inici del 
menjador escolar a les 25 escoles 
que presten servei entre les tres 
comarques. En aquest sentit, Na-
dal va remarcar que els monitors 
han rebut dos “formacions espe-
cífiques”.

Nadal va assegurar que de mo-
ment, hi ha molt poques famílies 
que no volen deixar els infants 
al menjador i va destacar que la 
majoria han confiat amb els pro-

tocols. Quàlia porta els menja-
dors de 25 escoles de l’Urgell, la 
Segarra i la Noguera i distribueix 
uns 1.600 menús al dia amb una 
plantilla de 130 treballadors.

FOTO: ACN / Un grup d’alumnes de l’escola Valeri Serra de Bellpuig

L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha aprovat la concessió de 
54 ajudes a empreses, comerços 
i persones emprenedores del 
municipi amb l’objectiu de con-
tribuir a fer que puguin afron-
tar les conseqüències socials i 
econòmiques generades arran 
de l’emergència sanitària pel 

coronavirus. D’aquesta manera, 
el consistori ha destinat 10.500 
euros, que no estaven pressu-
postats inicialment, a impulsar 
la consolidació del teixit econò-
mic borgenc, que s’han repartit 
en 52 ajudes de 200 euros, i 2 de 
150 euros, que ja s’han fet arri-
bar als beneficiaris.

Les Borges destina 10.500 
euros a les empreses per 
mitigar l’impacte de la crisi

L’Ajuntament de la Pobla de Se-
gur traslladarà el servei del Cen-
tre de Dia on ara hi ha l’espai de 
la ludoteca municipal, al carrer 
Ceferí Rocafort. La decisió s’ha 
pres tenint en compte les me-
sures sanitàries que hauran de 
seguir les residències durant els 
pròxims mesos. De moment, 

encara no hi ha data concre-
ta d’obertura del servei perquè 
encara s’hi han de dur a terme 
algunes obres d’adequació. L’al-
calde, Marc Baró, apunta que 
“estem treballant perquè la reo-
bertura sigui el més aviat possi-
ble, ja que pels usuaris és un ser-
vei essencial”.

La Pobla mou el servei del 
Centre de Dia a la ludoteca

Els nens de la Vall de Boí 
tornen a l’escola en agafar 
la baixa el professor vetat
Els nens i les nenes de la Vall de Boí van tornar ahir 
a classe, dos dies després de l’inici escolar. El profes-
sor interí assignat a infantil va agafar dimarts la baixa 

FOTO: Núria Castells / Els pares i mares de l’AMPA no van portar els seus fills dilluns com a mesura de protesta

definitiva del centre arran del veto dels pares i mares i 
l’AMPA va decidir portar ahir els escolars al col.legi i 
desconvocar la protesta que va deixar els nens a casa di-
lluns passat. Des de l’Ajuntament es valora positivament 
la tornada a l’escola i els pares i mares es mostren satis-
fets d’haver aconseguit fer plegar el mestre que rebutja-
ven per problemes de convivència. 
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La Paeria ha obert un borsa de 
cuidadors d’infants per facilitar 
la conciliació laboral davant la 
possible incidència del Covid-19 
en l’àmbit escolar. El Servei d’In-
termediació Laboral de l’IMO 
gestionarà aquesta borsa, que 
també neix amb l’objectiu que 
persones, especialment dones, 
que s’hagin quedat sense fei-
na durant la pandèmia i tinguin 
experiència com a cuidadores, 
puguin tornar a treballar. Les fa-
mílies podran inscriure’s al web 
de l’IMO i entrar en el procés 
per contractar una de les perso-

nes inscrites a la borsa. Prèvia-
ment, s’haurà fet un procés de 
selecció dels candidats i també 
es facilitarà a les famílies que 
ho desitgin, la possibilitat de fer 
elles mateixes les entrevistes als 
candidats en dependències de 
l’IMO. Les persones que optin 
a la borsa han d’acreditar expe-
riència en la cura de menors. Es 
valorarà tenir habilitats socials i 
comunicatives per al tracte amb 
els infants, responsabilitat, ini-
ciativa i capacitat d’organització 
i un bon nivell d’expressió oral 
en llengua catalana.

La Paeria obre una borsa de 
cuidadors davant possibles 
incidències a les escoles 

FOTO: Paeria / Les tinents d’alcalde, Anna Campos i Sandra Castro

rcolomina
Resaltado



Lleuger descens del risc de rebrot al 
Pirineu després de 5 dies de pujades
Aquesta regió sanitària continua registrant l'índex més alt de perill a 
Catalunya després d'una jornada amb 53 nous positius a Ponent
La demarcació de Lleida 
suma 53 nous positius, 
51 dels quals a la regió de 
Lleida i 2 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són noranta positius 
menys que al balanç 
anterior, en el qual se'n van 
comptabilitzar 143. Salut no 
va registrar noves morts a 
la demarcació, de manera 
que la xifra es manté en 
328 defuncions. El número 
d'ingressats baixa a Lleida 
(-1) i puja al Pirineu (+3).

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 11.055 casos confir-
mats per PCR, 50 més que el dia 
anterior. Són 11.682 si es tenen 
en compte totes les proves  (51 
més que al balanç anterior). Un 
total de 299 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandèmia (les mateixes). 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa tres punts respecte al dia 
abans i se situa en 148,7, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(176,55). La velocitat de propaga-
ció baixa lleugerament en 24 ho-
res i està en 0,95 (0,97 el dia ante-
rior), més alta que la setmana del 
30 d'agost (0,78). La taxa de con-
firmats per PCR del 6 al 12 de se-
tembre és de 73,89 per 100.000 
habitants. Hi ha 40 pacients in-
gressats (-1), 10 a l'UCI (-1).

ALT PIRINEU I ARAN

Per la seva banda, la regió sa-
nitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

12.614
328

LLEIDA
Positius
Morts

148.349
13.176

CATALUNYA
Positius
Morts

614.360
30.243

ESPANYA
Positius
Morts

29.913.099
942.395

MÓN
Positius
Morts

registrat 782 casos confirmats per 
PCR (4 més en les últimes hores) 
i 932 sumant totes les proves (2 
més que el dia anterior). Un total 
de 29 persones han mort des de 
l'inici de la pandèmia (cap defun-
ció reportada en les últimes 24 
hores). 

El risc de rebrot, que era de 
162,71 la setmana del 30 d'agost, 
baixa després de cinc dies con se-
cutius de pujada i està en 290,08 
(el dia abans era de 311,03). Mal-
grat aquest descens, la regió sani-
tària de l'Alt Pirineu i Aran conti-
nua presentant el risc de rebrot 
més elevat entre totes les regions 
sanitàries catalanes. 

L'Rt baixa fins a 1,47 (el dia 
abans era d'1,58), mentre que la 
taxa de confirmats per PCR és de 
131,47 per cada 100.000 habi-
tants. Les últimes dades assenya-
len que hi ha 13 pacients ingres-
sats (+3), dos a l'UCI (+1).

EL RISC SEGUEIX PUJANT A 
L'ALTA RIBAGORÇA

Per comarques, les úniques 
que canvien de color respecte del 
balanç d'ahir són l'Alta Ribagorça, 
que passa de risc mitjà-baix a mit-
jà-moderat (el risc de rebrot creix 
de 33,31 a 87,44); el Pallars Jussà, 
que baixa de risc mitjà-alt a mit-
jà-baix (de 95,30 a 63,01); i l'Aran, 
que baixa també de risc alt a mit-
jà-alt (de 110,04 a 97,24).

Les comarques en les quals pu-
ja el risc de rebrot, dintre del ni-
vell alt, són el Segrià (de 118,83 
a 121,2), la Segarra (de 153,68 a 
187,53), l'Alt Urgell (de 241,53 a 
281,13) i el Solsonès (de 165,13 a 
182,51), que continua incremen-
tat el nivell de perill quatre dies 
després de deixar de ser zona ver-

da.
Per contra, el risc de rebrot 

disminueix a les Garrigues (de 
93,55 a 89,1), l'Urgell (de 335,88 a 
300,05), el Pla d'Urgell (de 240,09 
a 191,28), la Noguera (de 279,41 
a 274,07), el Pallars Sobirà (de 
275,58 a 223,71) i, fins i tot, la 
Cerdanya (de 914,76 a 817,03), 

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes Mitjana edat % Dones Ingressos Ingressos UCI Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

05/9/20 - 11/9/20 269 89 73,89 131,47 148,70 290,08 0,95 1,47 4.510 1.166 42,36 48,70 51,30% 55,06% 17 9 5 1 2 0

29/8/20 - 04/9/20 309 56 84,88 82,73 176,55 162,71 0,78 0,89 4.323 1.071 37,84 42,25 47,25% 55,36% 22 2 2 0 7 0

22/8/20 -28/8/20 508 66 139,55 97,50 281,87 229,22 0,99 1,10 5.497 1.557 38,47 37,58 52,17% 45,45% 31 10 1 0 6 0

01/3/20 - 14/9/20 11.055 782 3.036,78 1.155,20 85.267 12.151 45,34 49,09 54,71% 53,07% 795** 66** 127** 4** 299 29

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Pacients  ingressats a l’UCI Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

40 13 10 2 11.682 932 148,70 290,08 299 29

Situació a 15/09/2020

Seguiment epidemiològic

encara que es manté en nivells 
molt alts de risc.

LES DADES A CATALUNYA

Catalunya ha sumat 669 nous 
casos de covid-19 confirmats 
per PCR, elevant la xifra total als 
124.789, segons l'últim balanç 
del Departament de Salut. Són 
567 positius menys que els re-
portats fa 24 hores. La xifra de 
casos amb totes les proves és de 
148.349 (787 més en les últimes 
hores). 

Des de l'inici de la pandèmia, 
han mort 13.176 persones per co-
ronavirus a Catalunya, 3 més que 
en el darrer balanç. Els ingressats 
als hospitals pugen en 3 persones 
i són ara 795. D'aquests, 135 es-
tan a l'UCI, 5 més que fa 24 hores. 
El risc de rebrot baixa gairebé tres 
punts i és de 154,31, mentre que 
la velocitat de propagació baixa 
lleugerament de 0,95 a 0,92.

Segons les últimes dades del 
Departament de Salut, el risc de 
rebrot segueix per sota dels 200 
i baixa uns tres punts respecte a 
fa 24 hores. Entre els dies 23 i 29 
d'agost, aquest indicador estava 
en 206 (per sobre de 100, el risc 
de rebrot es considera alt). Du-
rant la setmana del 30 d'agost al 
5 de setembre va baixar a 186,78 
i ara (setmana del 6 al 12 de se-
tembre), se situa en 154,31, uns 
tres punts menys que fa 24 hores 
(157,03).

Pel que fa a la taxa de repro-
ducció del virus (Rt), segueix per 
sota d'1, però encara molt a prop, 
en el 0,92. 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 6 al
12 de setembre)
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L’Ajuntament de Naut Aran tre-
balla des de fa uns dies en la re-
forma d’un tram de la travessia 
de Salardú que connecta el pont 
del riu Unhòla amb la nova porta 
d’entrada que s’està acabant de 
construir. 

En aquest sentit, una de les 

actuacions principals ha estat 
la separació entre les aigües 
pluvials i les residuals. Fins al 
moment, aquestes dues aigües 
convergien i anaven a parar a la 
depuradora de Garòs fent treba-
llar a aquest equipament molt 
més del que devia

Naut Aran inicia la reforma 
de la travessia de Salardú

FOTO: Aj. Naut Aran / Els treballs estan en marxa des de fa uns dies

Balaguer
redacción
L’ONG Projecte Home Catalu-
nya va atendre durant el 2019 a 
103 persones de la demarcació 
de Lleida amb problemes d’ad-
diccions així com les seves famí-
lies, un 37% més que el 2018. La 
cocaïna, seguida per l’alcohol i 
el cànnabis, són les substàncies 
amb més demandes d’ajuda als 
dos centres que l’entitat té les 
comarques lleidatanes, a Tremp i 
Balaguer. Entre les persones ate-
ses per Projecte Home a Lleida, 
el 32,3% tenen en la cocaïna la 
substància principal de consum. 
Es tracta d’una xifra que concor-
da amb la situació general de les 
persones ateses per l’entitat al 
conjunt de Catalunya, entre les 
quals aquesta droga també és la 
majoritària. L’entitat es mostra 
preocupada pel fet que el seu 
consum es mantingui a nivells 
elevats des de fa més d’una dèca-
da mentre que “la percepció so-
cial del greu risc que pot suposar 
per a la salut segueixi sent baixa”, 
segons Projecte Home.

Després de la cocaïna, l’alco-
hol i el cànnabis se situen al ma-
teix nivell pel que fa a les deman-
des d’ajuda que ocasionen, amb 
un 22,1% dels casos, respectiva-
ment. L’entitat remarca que l’al-
cohol, consumit sovint juntament 

amb altres drogues, es caracterit-
za per ser una substància “legal, 
accessible, econòmica i amb un 
consum molt estès socialment”. 
A més, “la tolerància social al seu 
consum abusiu dificulta la per-
cepció de patir un problema amb 
aquesta substància i contribueix 
a cronificar els seus efectes sobre 
la salut física i mental de les per-
sones que n’abusen”, adverteix 
l’entitat. D’altra banda, el càn-
nabis és la substància “més pro-
blemàtica” entre els adolescents 
i joves i, sovint, el “seu consum 
abusiu va lligat a altres pràctiques 
de risc”.

El 8,8% de les persones ateses 
el 2019 ho van ser per ludopati-

es o altres conductes addictives, 
mentre que un 2,9% dels casos, 
per consum d’heroïna Pel que fa 
al perfil de les persones ateses, 
l’edat mitjana és de 36,4 anys. El 
79,6% són homes i el 20,4% són 
dones. Els principals municipis de 
procedència són, per aquest or-
dre, Tremp, Lleida, Sort, Balaguer 
i el Pont de Suert.

Durant els mesos de confina-
ment, els centres de Projecte Ho-
me a Tremp i Balaguer van sus-
pendre l’atenció presencial i dur 
a terme les diferents activitats i 
sessions a través de videoconfe-
rències i trucades telefòniques. 
L’entitat valora positivament el 
funcionament d’aquest sistema.

El Projecte Home atén 
més de 100 persones 
amb addiccions a la 
demarcació de Lleida
La cocaïna suposa el 32% dels casos

FOTO: Projecte Home / L’entitat té seus als municipis de Balaguer i Tremp 
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L’Ajuntament de Solsona ha 
arranjat amb reg asfàltic el ca-
mí de Sant Bartomeu en el tram 
comprès entre la masia del Mas 
Vent Serè i Cal Llaró, que es tro-
bava en molt deteriorat. Per fi-
nançar l’obra, que ha tingut un 
import de 6.146 euros, el consis-
tori s’ha acollit a una subvenció 
de la Diputació de Lleida de 5.478 
euros dins el Pla de camins.

Solsona arranja 
amb reg asfàltic 
el camí de Sant 
Bartomeu

FOTO: Aj solsona / Imatge de les màquines treballant en aquest camí

Telefònica ha posat en funcio-
nament un nou desplegament 
de fibra òptica a Os de Balaguer 
aquest setembre amb la volun-
tat de posar a l’abast de la ciuta-
dania la millor tecnologia de xar-
xa fixa disponible en el mercat. 
En total, 347 llars i comerços han 
entrat per primera vegada en 
cobertura d’aquest servei al mu-
nicipi. Els treballs realitzats per 
Telefònica ja permeten disposar 

d’aquesta connexió avançada en 
diferents zones d’aquest munici-
pi de la Noguera -concretament 
a Gerb i a les urbanitzacions 
Cantaperdius, Club Segre i Tor-
re Serra-, assegurant a més una 
xarxa que suporta els augments 
de la velocitat de transmissió 
tant de pujada com de baixada a 
mesura que els serveis i aplicaci-
ons ho requereixin i sense haver 
de realitzar nous treballs.

Telefònica desplega la fibra 
òptica a Os de Balaguer i 
dona cobertura a 350 llars

En Comú Podem 
porta al debat de 
Política General la 
necessitat d’unes 
Rodalies per Lleida

Mor l’activista i 
política catalana 
Núria Gispert, que 
va presidir Càritas 
entre el 2002 i 2004

Jèssica Albiach, presidenta del 
grup parlamentari de Catalunya 
en Comú – Podem, va defensar 
al debat de Política General 
que se celebra des d’ahir al Par-
lament de Catalunya la neces-
sitat que s’estableixi un servei 
ferroviari de Rodalies i de trens 
de mitja distància per vertebrar 
el territori del Pla de Lleida i per 
acabar amb un greuge històric 
que afecta l’equitat territorial i 
la mobilitat sostenible a Lleida i 
el seu entorn. En aquest sentit, 
ECP portarà una Proposta de 
Resolució al ple de divendres 
on demana que es facin les ac-
tuacions necessàries all Pla de 
l’Estació, a l’estació de Lleida.

La històrica activista social i po-
lítica i expresidenta de Càritas 
entre 2002 i 2004, Núria Gis-
pert (Barcelona,   1936), va morir 
als 84 anys d’edat a conseqüèn-
cia d’una parada multiorgàni-
ca després d’una operació de 
càncer de còlon, segons va in-
formar la seva família. Gispert, 
mestra de professió, va militar 
al PSUC i al PSC, i va ser regido-
ra de l’Ajuntament de Barcelo-
na (1979-1995), directora de 
Càritas Diocesana de Barcelona 
(1998-2004) i membre de Con-
sell Deontològic de l’Associació 
de la premsa de Madrid i de la 
Fundació de el Consell de la In-
formació de Catalunya, el 2004.
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La Fundació Vallpalou instala la  
‘Poètica de la geometria pura’ 
El artista Artur Aguilar, en la nueva programación
La Fundació Vallpalou 
presenta la exposición 
‘Poètica de la geometria 
pura’ del artista barcelonés 
Artur Aguilar con 54 
pinturas, algunas de gran 
formato, que van desde 
1987 hasta 2017.

Lleida
Andrés rodríguEz
La nueva programación de la Fun-
dació Vallpalou, comisariada por 
la directora y crítica de arte, Pilar 
Parcerisas, incluirá presentacio-
nes, seminarios, exposiciones al 
exterior y el interior de la enti-
dad, así como otras actividades 
paralelas.

Tras la primera exposición de-
dicada al artista y escenógrafo 
Pep Duran, con el título ‘Dibuixar 
els dies’, ahora se inaugura ‘Poèti-
ca de la geometria pura’ de Artur 

Aguilar, artista que encabeza la 
apuesta por la pintura abstracta 
geométrica, y que se podrá visitar 
hasta el 14 de noviembre.

Ambas muestras se incluyen 
dentro del ciclo ‘Tan lluny, tan a 
prop’ que pone en consideración 
la contribución de algunos artis-

tas relevantes que se dieron a co-
nocer en la década de los ochen-
ta y noventa. La nueva exposición 
se inaugura esta tarde (19.00 ho-
ras) y el próximo día 15 de octu-
bre el propio artista ofrecerá una 
conferencia sobre la aplicación 
de su pintura.

Las obras de Artur Aguilar ha-
blan desde el silencio del espacio, 
estructurado en rectas y curvas, a 
partir de la geometría euclidiana 
clásica, basada en la sección áu-
rea, donde la proporción mate-
mática es indispensable para la 
armonía del conjunto de la obra.

La muestra se puede consi-
derar una mini antológica de 
este artista que ha consagrado 
su trayectoria artística al arte 
geométrico, ya que las 54 pintu-
ras, algunas de formato grande, 
se exhiben de forma cronológica 
desde 1987 hasta 2017. 
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FoTo: Tony Alcántara / El pintor Artur Aguilar es especialista en ese arte

Tremp recuerda a Joan Subirana
El Casal Cultural de Tremp expone ‘Joan Subirana, una vida 
filant paraules’, una muestra gráfica y fotográfica que propone un 
recorrido por la vida y obra del poeta /FOTO:  Ajuntament de Tremp

Belló recita poemas de Vallverdú 
El Cafè del Teatre acogió ayer una nueva entrega de ‘Vespres en 
Vers’ con ‘La fira dels ecos’, la obra poética de Josep Vallverdú, con 
lectura de sus poemas a cargo de Jaume Belló /FoTo:  Tony Alcántara

FoTo: Julio Muñoz  (EFE) El 
escritor ganador Gonzalo Giner

Gonzalo 
Giner gana 
el Fernando 
Lara con ‘La 
bruma verde’
El escritor Gonzalo Giner, autor 
de novelas como ‘El sanador de 
caballos’ y ‘El jinete del silen-
cio’, ha ganado, con la obra ‘La 
bruma verde’, la 25 edición del 
premio de novela Fernando La-
ra, dotado con 120.000 euros, 
que se falló ayer en Sevilla. 

Gonzalo Giner, veterinario 
rural en activo además de es-
critor, ha dicho que su novela, 
sin ser una obra de denuncia, 
pretende alertar sobre la defo-
restación de la selva del Congo, 
que ha calificado como “el se-
gundo pulmón del planeta y cu-
yo tamaño sobrepasa en cinco 
veces al de España”.

El presidente del Grupo Pla-
neta, José Creuheras, ha ase-
gurado en estos 25 años del 
premio Fernando Lara se han 
presentado 5.706 obras y, de 
las premiadas, se han vendido 
978.000 ejemplares, que su-
ponen un promedio anual de 
unas 40.000.
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El cercle de 
la repressió
Avui mentre llegeixes aquest 
diari o potser mentre fas un 
cafè o estàs teletreballant, el 
president de la Generalitat, 
Quim Torra, s’asseurà davant 
del Tribunal Suprem acusat de 
desobediència i afrontant una 
possible inhabilitació. La falta? 
Ser independentista. Sí, és evi-
dent que argumenten que no 
va retirar a temps una pancarta 
que demanava la llibertat dels 
presos i les preses polítiques, 
però el cert és que si aquest cas 
ha arribat fins aquest extrem 
és perquè el President forma 
part del moviment indepen-
dentista. Ell mateix explicava 

ahir al debat de política general 
al Parlament que la seva causa 
tancava el cercle perfecte de 
la repressió, en una legislatura 
que va començar amb l’aplica-
ció de l’article 155 i amb l’es-
tat impedint la investidura del 
president Puigdemont, i que 
podria acabar amb una inha-
bilitació del president actual. 
Serveixin aquestes línies com 
a mostra de solidaritat i suport. 
I per traslladar una idea molt 
senzilla: només el Parlament té 
legitimitat per atorgar o retirar 
la confiança al president. Per 
tant, davant la repressió i la ju-
dicialització, davant del cercle 
perfecte de la repressió, hem 
de respondre amb el cercle 
perfecte de la democràcia, el 
que ens permet votar per cons-
truir la República Catalana. 

Només el Parlament 
té legitimitat per 
atorgar o retirar 
la confiança al 
president i al Govern

No resulta fàcil concentrar-se 
per seguir en tot moment les 
normes sanitàries. Així, durant la 
presentació d’un llibre en una sa-
la d’una localitat del Pirineu llei-
datà, tot esdevenia com cal; és a 
dir, tothom segut a la distància 
adient i tothom amb mascareta 
atent al que deien els oradors. 
Ara bé, un cop es va sentir que 
es podia passar per una taula 
per recollir el llibre... doncs, tots 
alhora cap allà i les distàncies ja 
van quedar en l’oblit.

El Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida col·labo-
ra en l’organització d’un press 

trip destinat a conèixer paratges 
sostenibles i poc massificats del 
Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà 
i la Segarra, que té lloc del 15 al 
20 de setembre amb la participa-
ció de l’equip del projecte Road to 
Wild, una parella de creadors de 
continguts especialitzats en viat-
ges. El viatge ha estat gestionat 
per l’Agència Catalana de Turisme 
i pels tècnics dels consells comar-
cals implicats. Road to Wild està 
format per dos bloggers especi-
alitzats en un públic jove (de 25 
a 33 anys) especialment sensibi-
litzat en temes com l’ecoturisme 
i la sostenibilitat però també als 
allotjaments i propostes d’acti-

vitats, a projectes vinculats amb 
el territori, recuperació de tradi-
cions i oficis, com també cuina 
sostenible i wellbeing (benestar). 
El projecte té més de 29 milions 
de seguidors a Instagram (@ro-
adtowild). L’agenda es va iniciar 
dimarts, a la ciutat de Lleida. Ahir 
van fer la ruta per l’art urbà de Pe-

nelles –a la imatge–, el poble i el 
castell de Montsonís, el mones-
tir de les Avellanes, el Museu de 
les Campanes d’Os de Balaguer i 
el Centre d’Observació de l’Uni-
vers d’Àger. Demà faran un vol en 
parapent a Àger, visitaran el Ge-
oparc Orígens, faran un tast de 
vins del celler Sauvella, visitaran 
el poble de Basturs i les Botigues 
Museu de Salàs de Pallars i acaba-
ran a la fàbrica de cervesa artesa-
na CTretze Pirineus de la Pobla de 
Segur. El viatge continuarà diven-
dres a Peramea, el llac de Mont-
cortès, la Plana de Mont-ros, Cas-
tell-estaó, Antist i Beranui, amb 
el recorregut d’un tram de la ruta 
guiada del Cinquè Llac i la visita a 
la microreserva de La Tremoluga 
de Naens (Senterada).

D’AQUÍ I D’ALLÀ

‘Press trip’ per conèixer 
paratges insòlits de la 
demarcació de Lleida

FOTO: Diputació de Lleida

El Patronat de 
Turisme dona 
suport als dos 
‘bloggers’ que 
fan el viatge
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la

Guifré Palau
Enginyer Tècnic       
Industrial per la UdL 

Gonzalo Giner
Veterinari                        
i escriptor

Boris Johnson 
Primer ministre 
britànic

Aquest enginyer serà el nou direc-
tor de centre de l’Hospital Santa 
Maria de Lleida a partir de l’oc-
tubre. Li desitgem tota la sort del 
món ateses les circumstàncies.

L’escriptor ha guanyat amb l’obra 
La bruma verde, la 25a edició del
premi de novel·la Fernando Lara, 
dotat amb 120.000 euros, que es 
va fer públic ahir a Sevilla.

Va assegurar que la UE no negocia 
“de bona fe” la futura relació bila-
teral, una excusa per impulsar una 
polèmica llei que altera parts de 
l’acord del Brèxit assolit al gener.
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