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Catalunya celebrarà avui divendres un Sant Jordi perimetrat i descentralitzat que tornarà les parades de llibres i roses 
als carrers de cada municipi, que adaptaran la celebració a la seua dimensió i característiques demogràfiques amb 
protocols de seguretat sanitària. La diada a Lleida es 'traslladarà' de l'Eix Comercial a l'avinguda Francesc MaCià. 

Sant Jordi 2021 ·· LLIBRES I ROSES 

La diada torna al carrer 
Després del confinament del 2020, arriba avui una festa de proximitat, adaptada a cada municipi 
li Espais perimetrats amb contro d'aforament a Lleida, Balaguer, Tàrrega, la Seu i Cervera 

J.B./R.GASQUE 
I LLEIDA I Superat amb penes i tre
balls l'annus horribilis en què la 
pandèmia va arrasar amb gai
rebé tot, Sant Jordi cavalcarà 
avui de nou amb les tradicionals 
parades de llibres i roses al car
rer. Els astres i el Procicat s'han 
alineat -fins i tot la meteorolo
gia promet per avui divendres 
un sol primaveral- per poder 
tornar a viure una diada a l'ai
re lliure. Quedarà en el record 
el Sant Jordi telemàtic de l'any 
passat, en què una trista i buida 
ciutat de Lleida es va conformar 
amb el solitari Marraco passe
jant-se pels carrers més cèntrics. 
Això sí, la nova diada estarà 
adaptada a les mesures de cada 
municipi i amb restriccions per 
preservar la seguretat sanità
ria. Així, a Ponent, mentre que 
als pobles i petites localitats les 
llibreries muntaran la seua pa
rada davant l'establiment, en 
ciutats com Lleida, Balaguer, 
Tàrrega, la Seu d'Urgell o Cer
vera s'han habilitat espais peri
metrats i amb control d'accés 
i d'aforament per al sector del 
llibre i la rosa, i en alguns ca
sos també per a entitats i asso
ciacions locals. A la capital del 
Segrià, l'avinguda Francesc Ma
cià concentrarà aquest any una 
desena de parades de llibreries 
i editorials i unes altres sis de 
floristeries. 

A Barcelona, la imatge d'una 

A LLEIDA 

Espai perimetrat avui a l'av. 
Francesc Macià de Lleida, 
de 9.00 a 21.00 h, amb 
capacitat per a mil persones 

Rambla plena quedarà per a la 
història. La capital catalana ha 
organitzat un Sant Jordi des
centralitzat amb fins a 180 pa
rades per diferents punts de la 
geografia urbana. 

Això sí, la felicitat mai aca
ba de ser completa i ahir es va 
desencadenar una tempesta de 
crítiques a les xarxes socials pel 
cartell de la diada encarregat 
per l'ajuntament d'Ada Colau. 
El disseny de la vaHisoletana 
Cinta Arribas no va agradar a 
molts usuaris de Twitter (inclòs 
l'escriptor Quim Monzó), que 
van lamentar que el cartell amb 
una imatge femenina no fa re
ferència a la diada i a la catala
nitat d'aquesta festa i van criti
car el que es va pagar a l'artista: 
16.000 euros. 

~ AVUI, AMB EL DIARI 

'Òscar Mirón, el fotògraf 
sensible~ el regal de 
SEGRE per als lectors 
• Com cada any, SEGRE regala als 
lectors un llibre editat en coHabo
ració amb la Diput~ció. En aquesta 
ocasió, el volum Oscar Mirón, el 
fotògraf sensible, ret homenatge al 
fotoperiodista lleidatà de SEGRE, 
que va morir fa gairebé dos anys 
en un accident de trànsit. El llibre 
reuneix un centenar de fotografies, 
tant de la seua activitat professio
nal al diari com de la seua afició a 
les imatges nocturnes. 

Llibreries preveuen facturar 
un 60% de les vendes de 2019 
• El sector editorial i del ll ibre de 
Catalunya preveu que aquest Sant 
Jordi permeti facturar un 60% del 
total de les vendes recaptades el 
Dia del Llibre i la Rosa del 2019, i 
que suposi també un increrT)ent de 
les vendes per internet. 

Aspiren a vend,te 4 milions 
de roses, un 40% menys 
• El Gremi de Floristes vol que 
aquest Sant Jordi es venguin en
tre 3,5 i 4 milions de roses, un 40% 
menys que el2019, quan es va arri
bar als set milions. 

AGENDA 

Porta dels Apòstols Seu Vella 
1 10.30 h: Acte institucional a la 
Seu Vella. Inclou una actuació 
artística a càrrec de Jaume Be
lió i Ares Piqué (veu), Jordi Ga
sion (música) i Alba Santacreu 
(pintura). 

Sala d'Actes Rectorat 
1 19.30 h: El vicerectorat de Cul
tura i Extensió Universitària de 
la UdL ret homenatge a Joan 
Margarit amb un recital dels 
seus poemes a càrrec del tam
bé poeta Pere Rovira. 

Clot de les Granotes 
1 19.00 h: L'Ateneu Popular de 
Ponent organitza la 30a Balla
da/Concert amb el duo musical 
Lauzeta. 

Tàrrega 
I 9.00 h: El carrer del Carme 
acollirà les parades de flors 
i llibres i a la plaça del Car
me se situaran les entitats i 
associacions. 

Mollerussa 
I 9.30 h: L'ajuntament de la ca
phal del Pla organitza la Marató 
de Lectura en Veu Alta a la pla
ça Manel Bertrand. 

Tremp 
1 17.00 h: Els gegants de Tremp, 
Faciet i Bepeta, sortiran a la pla
ça de la Creu amb una rosa i un 
llibre per visitar la zona de para
des de llibres i roses. 

Cervera 
1 18.30 h: El Pati de la Universi
tat acull la representació teatral 
La Llegenda de la Dragona a càr
rec dels alumnes de l'escola de 
teatre La Caserna 

Les Borges Blanques 
I 18.00h: La companyia Am
bauka presenta el seu espec
tacle musical infantil De cap 
a Sant Jordi a la plaça de la 
Independència. 

Rosselló 
1 19.00 h: Rosselló inicia les se
ues jornades culturals amb una 
representació per a nens de la 
llegenda de Sant Jordi a la plaça 
de l'Església. 

Alguaire 
1 19.00 h: Exposició de la tom
ba de la priora Jerònima de 
Gort a les ruïnes del Monestir 
Santjoanista. 
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AMB ACCENT DE LLEIDA 

Una quinzena d'escriptors de Lleida van protagonitzar ahir al Cafè del Teatre una acció literària com a aperitiu de la diada. 

Àmplia oferta d'autors locals, amb 
novel·la negra, poesia, història i còmic 
Ramona Solé, Antonieta Jarne, Antoni Gelonch i Pere Rovira, noms propis del dia 
J.B./MARC ENRIQUE 
I LLEIDA I Com és habitual cada 
any, la collita literària d'autors 
lleidatans és àmplia i variada. 
Al còctel de novetats no falta
rà el gènere negre amb el nou 
thriller policíac de Ramona So
lé, Bisturí (Llibres del Delicte); 
A ssassinat al Consell Polític 
(Pagès Editors), de Pau Juvillà; 
i el volum col·lectiu de relats 
"criminals" La cervesa de la 
Highsmith (Pagès Ed.), amb 
par ticipació de Marta Alòs i 
Montse Sanjuan. Lleida també 
veurà el debut noveHístic de la 

historiadora i professora de la 
UdL Antonieta Jarne amb una 
ficció amb arrels autobiogràfi
ques, Carrer Galera, 5 (Pagès 
Ed.). En el gènere de l'assaig his
tòric, Antoni Gelonch arriba a 
la cita de Sant Jordi amb Napo
leó, la Revolució i els catalans 
(Viena Ed.), en el200 aniversari 
de la mort del militar i empera
dor francès; i per la seua ban
da Emili Baldellou publica La 
pesta de Tespis (Pagès Ed.), una 
singular i ambiciosa fusió de 
novel·la policíaca i assaig sobre 
la història del teatre. 

El terreny de la poesia també 
està trufat de novetats d'autors 
locals: Pere Rovira, amb El joc 
de Venus i la traducció al català 
de tot un clàssic, Les flors del 
mal, de Baudelaire, tots dos a 
Proa; Jaume Pont amb un nou 
poemari, Mirall de negra nit 
(La breu Ed.); i Amat Baró, tam
bé amb la traducció al català de 
Poemes saturnians, de Verlaine 
(Ed. Poncianes). 

Altres novetats del gènere se
ran Ulls de cugula, de Jaume 
Suau, últim premi Maria Mer
cè Marçal, i Sutura, de Dolors 

Miquel, els dos a Pagès Editors. 
Publicats fa uns mesos, val a 
destacar títols com Tríptic de 
la terra, de Mercè Ibarz (Ana
grama); Casa de foc, de Fran
cesc Serés (Proa); Germanes, 
d'Imma Monsó (Univers); Batre 
records, d'Anna Sàez (Fonoll) i 
Generación 1974, de Juan Cal 
(Milenio). La novel·la gràfica 
comptarà amb dos novetats lo
cals: 8 hores, de Pepe Galvez 
i Alfons López (Pagès ~d.), i 
Checkpoint, de Miquel Angel 
Bergés i Josep Maria Cazares 
(Milenio). 

r E LLEIDA 

Narrativa en català: Miracles i 
espectres. Joan Barceló (Fonoll). 

Narrativa en castellà: El evange
lio. Elisa Victoria (Biackie Books). 

No-ficció: Les combatents. Tà
nia Balló i Gonzalo Berger (Rosa 
dels Vents). 

Assaig: Caos. virus. calma. Nú
ria Perpinyà (Paginas de Espu
ma). 

Poesia: Mirall de negra nit. Jau
me Pont (la Breu Edicions). 

Infantil/Juvenil: Viure. De María 
Gonzalez Reyes (Pagès Editors). 

Novel·la gràfica: 8 Hores. Alfons 
López i Pepe Galvez (Pagès Edi
tors). 

LA POBLA DE SEGUR 

Narrativa en català: El campa
nar abandonat. Memòries 
d'un escriptor exiliat. Josep 
Carner (Fonoll). 

Narrativa en castellà: Gema. Mi
lena Busquets (Anagrama). 

Assaig: 727 cançons i 1 hotel. 
Olga Suanya (Símbol). 

LES PROPOSTES D'ALGUNES LLIBRERIES 

Poesia: Les oliveres i altres pa i· 
sotges perduts. Eva A rasa Alti· 
mira (Edicions Sa lòria). 

Infantil: Xisca, que tremoles? 
Maria Cabanis i Vanesa Freixa 
(Xisqueta). 

EL G fi T BU U LLEIDA 
............. ~. ····-···---·~···-·" '·•· , . ·-·--··- ···---· 

(especialitzada en obra infantil/juvenil) 

Els invisibles. Tom Percival (Edi
torial Andana). 

La iac més petita. Sarah Louise 
Maclean i Kate Hindley (Baula). 

Què veus, eriçó? Ramon Besora 
i Natasha Domaova (Pagès Edi
tors). 

Divuit poemes de natura i un 
conte. Lola Casas i Gemma Cap
devila (Mediterrània). 

TREMP 

Narrativa en català: Amor i no. 
Alba Dalmau (Angle Editorial). 

Narrativa en castellà: Gema. Mi
lena Busquets (Anagrama). 

Assa ig: Dones al marge. Brui
xes i altres històries d'estigma 
i oblit. lvet Eroles (Fonoll). 

Infantil: La Coloma, el Jan-Roy i 
el Misteri de Boumort. Va ne sa 
Freixa (Bresca Editorial). 

Juvenil: Entre nosaltres. Anna 
Huix (Llibres del Delicte). 
-·--- -

L <;~ IETTARREGA 

Narrativa en català: Llum de fe
brer. Elisabeth Strout (Edicions 
de 1984). La meitat evanes
cent. Brit Ben net (Periscopi). 
~--····~------.. ~···" ··----- ···-
Narrativa en castellà: El hijo del 
padre. Víctor del Arbol (Desti
no). Tomas Nevinson. Javier 
Marias (Aifaguara). Como polvo 
en el vien to. Leonardo Padura 
(Tusquets). 

No-ficció: El fill del xofer. Jordi 
Amat (Edicions 62). Ruta d'esca
pada. Philfppe Sands (Anagra
ma). No diguis res. Patrick Rad
den Keefe (Periscopi). 

Poesia: Mirall de negra nit. Jau
me Pont (LaBreu Edicions). El 
joc de Venus. Pere Rovira (Proa). 

Juvenil català: El famoslssim 
catàleg de Walker & Dawn. Da
vide Morosinotto (Viena Editori
al). 0//is. lngunn Thon (Nórdica). 

Juvenil castellà: La historia im
posible de Sebastian Cole. Ben 
Brooks (Biackie Books). 

Infantil: T'estimo fins a l'horit
zó. Roc Casagran i Mari Fouz 
(Amsterdam Llibres). Paula i la 
lluna. Alberto Sanchez (Taka
tuka). 

C/1 • LLEIDA 

Narrativa en català: Canto jo i la 
muntanya balla. Irene Solà 
(Anagrama). 

Narrativa en castellà: Lluvia fi· 
na. Luis Landero (Tusquets). 

Assaig: La utilitat de l'inútil. 
Nuccio Ordine (Quaderns Cre
ma). 

Poesia: Cau de llunes. Ma
ria-Mercè Marçal (Proa). ----- ------
Infantil: De què fa gust la lluna. 
Michael Grejniec (Kalandraka). 

Juvenil: Totes les fades del reg
ne. Laura Gallego (Editorial 
Montena). 

IBREII \PRRI MOLLERUSSA 

· Narrativa en català: So/drac. 
Magda Llobet Riasol (Stonberg 
Editorial). 

.. 
Narrativa en castellà: El juego 
del a/ma. Javier Castillo (Suma 
de Letras). 

Assaig: Napoleó, la revolució i 
els catalans. Antoni Gelonch 
(Viena Edicions). 

Infantil: El gran llibre de Sant 
Jordi. Roser Calafell (La Galera) . 

Juvenil: Remogudes. Històries 
a flor de pell. Míriam nrado (Ro
sa dels Vents). 

L SABAT LLEIDA 

Narrativa en català: Malgrat la 
boira. Georgina Peroy Ribes (Pa
gès Editors). 

Narrativa en castellà: Aún no se 
lo he dicho a mi jardí n. Pía Pera 
(Errata Naturae). 

Narrativa estrangera (didàctica): 
La fórmula més estimada pel 
professor. Yoko Ogawa. (Edito
rial Funambulista). 

·---·---
No-ficció: Tot el que em cal ja 
ho duc a dins. Rupi Ka ur (Empú
ries). 

Assaig: Manual para la vida fe
liz. Epicteto i Pierre Hadot (Erra
ta Naturae). 
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APARADOR 

BISTURÍ 
RAMONA SOL~ 
Editorial: Lïib-iêS deiO;ïiète ·fia-m bé êñ 
castellà a Austral). - ----------
La trama del nou thriller policial 
de l'escriptora lleidatana comen
ça amb la troballa de víctimes 
malferides que han patit l'am
putació de les mans. 

CARRER GALERA, S 
ANTONI ETA JA RNE 

!~~~r~i~Fà9è5E<ïït<>~::::::==·== 
La historiadora i professora de la 
UdL debuta amb una història de 
ficció, però que arranca a partir 
de la memòria dels seus besavis 
materns i recorre cinc generaci
ons d'una família a Lleida. 

BATRE RECORDS 
ANNASÀEZ 

Editorial: Fonoll. 

la periodista de SEGRE ha reunit 
en un volum més de seixanta ar
ticles seleccionats entre els puc 
blicats amb periodicitat setma
nal a la contraportada del diari 
des del 2012. 

GEHEAACIÓH 
197 .. 

GENERACIÓN 1974 
JUANCAL 
Editorial: Milenio. 

A cavall de la ficció i l'autobio
grafia, l'exdirector executiu de 
SEGRE recrea la generació de jo
ves universitaris que va viure els 
convulsos últims anys del fran
quisme a Madrid. 
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SUBVENCIONS CRISI SANITÀRIA 

Nous ajuts al Segrià pel 
èonfinament del juliol 
Per distribuir els 1,2 milions sense assignar el 2020 li Del fons 

e 4 m onsa que no van poder accedir nombroses empreses 

M. M.B./R. R. 
I LLEIDA I El consell comarcal del 
Segrià obre avui una nova con
vocatòria de subvencions per a 
comerços, locals de restauració 
i altres empreses de serveis de 
Lleida ciutat i els municipis del 
Baix Segre afectats pel confi
nament que la Generalitat els 
va aplicar el juliol del2020: 
Alcarràs, Soses, Seròs, Aito
na, la Granja d'Escarp i Torres 
de Segre. Aquesta línia d'ajuts 
està dotada amb 1,2 milions 
d'euros, una quantitat que va 
quedar sense adjudicar l'any 
passat. 

El termini per sol·licitar 
aquestes subvencions estarà 
obert fins al 6 de maig. Els que 
hi optin hauran d'acreditar una 
reducció del25% o més en la 
facturació durant el mes de 
juliol del2020 respecte al ju
liol del 2019, i cada benefici
ari podrà rebre un màxim de 
2.999 euros. La primera línia 
d'ajuts, convocada l'any pas
sat, va estar dotada amb 4 mi-

MUNICIPIS EMPRESES 

Imatge d'arxiu de la seu del consell comarcal del Segrià. 

tions que va aportar la Gene
ralitat, però van ser moltes les 
empreses que no van accedir 
a aquests diners. Alguns dels 
motius van ser el desconeixe
ment sobre aquestes subvenci
ons, o bé incomplir el requisit 
de no estar al corrent en el pa
gament de tributs. Això últim 

era freqüent després de les im
portants pèrdues que van oca
sionar els confinaments. Fonts 
del consell van apuntar que, 
en aquesta nova convocatòria 
per assignar els 1,2 milions 
restants, tindran prioritat les 
empreses que no van accedir a 
aquests fons l'any passat. 

Artesa de Segre ven sòl industrial al 
créixer la demanda de firmes locals 
E. FARNELL 
I ARTESA DE SEGRE I L'ajuntament 
d'Artesa de Segre ha posat a 
la venda tres parceHes muni
cipals del polígon industrial 
El Pla per un preu de 195.534 
euros. Es tracta dels últims ter
renys de titularitat municipal 
en aquesta zona industrial de 
la Noguera i la venda respon a 
la creixent demanda de firmes 
locals per ampliar els seus ne-

Webinar 

gocis, encara que segons el con
sistori també s'hi han interessat 
empreses d'altres poblacions. 
L'alcalde, Domènec Sabanés, 
va explicar que la venda, que 
es porta a terme a través d'una 
subhasta pública, també pro
porcionarà al consistori una 
injecció de liquiditat que ajuda
rà a sufragar obres municipals. 
Es tracta de dos parceHes de 
3.200 m2 i una altra de 1.999. 

Els preus de sortida osciHen 
entre els 114.375 euros la més 
gran, de 3.292 metres qua
drats, i els 69.453 euros de la 
més petita. 

Els interessats a adquirir 
aquest sòl industrial tenen vint 
dies per presentar les ofertes. 
Sabanés va explicar que en els 
últims mesos ha crescut la de
manda d'aquest tipus de sòl per 
poder ampliar negocis. 

SEGRE I 
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Noves instal·lacions per al col·legi de Salardú 
I NAUT ARAN I Na ut Aran farà un nou menjador a la planta baixa 
de l'escola de Salardú i a la planta superior construirà tres 
noves aules. Les obres responen a la falta d'espai al centre 
per l'increment de vint alumnes durant la crisi sanitària (com 
va avançar SEGRE dimecres passat). 

Accions per protegir el gall fer al Parc Natural 
I LLAVORS[ I Paisatges Vius i el Parc Natural de l'Alt Pirineu han 
dut a terme accions per protegir el gall fer i reduir el risc de 
coHisió amb cables, tant de les xarxes elèctriques com a les 
pistes de Port Ainé. En deu anys es va registrar un descens 
d'exemplars, al passar de 150 mascles a 120. 

ERC demana preservar la casa de Macià a Alcarràs 
I ALCARRÀS I Els diputats lleidatans d'ERC al Parlament han 
firmat el manifest Salvem Cal Macià, que insta a preservar 
la casa de la família de l'expresident Francesc Macià a Al
carràs i demanen al consistori que l'adquireixi. 

ECP sol·licita regular la instal·lació de parcs solars 
I LLEIDA I En Comú Podem demana que la instaHació de parcs 
solars i eòliques estigui regulada i supervisada pel Govern. 

Para el trànsit a Tremp en protesta per una rotonda 
I TREMP I Un veí de Tremp estirat sobre la travessia de la C-
13 en aquesta localitat va paralitzar el trànsit durant uns 
quinze minuts. Ho va fer per protestar per la rotonda que la 
Generalitat preveu construir ben aviat a la zona. Les obres 
es duran finalment a terme després d'incorporar canvis al 
projecte inicial, després que l'ajuntament i veïns plantegessin 
nombroses objeccions a la primera proposta. 

Línia d'ajudes per als comer~os de la Seu 
I LA SEU D'v'RGELL I La Seu d'Urgell ha aprovat una línia d'ajudes 
per fomentar l'ocupació, principalment al sector comer
cial i de serveis i en establiments del centre. Està dotada 
amb 20.000 euros, amb un màxim de 4.000 euros per cada 
establiment. 

El Port de Tarragona, 
estratègic per a l'economia 
de Lleida 

'CAL·LÍPOLIS 'NEXT GE'NERATIO'N', UNA 

OPORTUNITAT PER A L'EIX LL.EIDA-TA~RAGONA 

En directe a 
lleldatv.cat 1 seg .... com 

o 

''diàlegs 
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Dissabte24 

REDI FUSIÓ 
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FAUNA PROTECCIÓ 

Deixen morir de fam gossos 
en una finca de la Granadella 

Les clàusules multidivisa 
de CaixaBank són nul·les 
I BARCELONA I Un jutjat mercan
til de Barcelona ha declarat 
nul·les les clàusules multidi
visa dels préstecs hipoteca
ris concedits per Barclays i 
heretats per CaixaBank, i 
condemna aquesta segona 
entitat a eliminar-les dels 
seus contractes i a tornar als 
clients les quantitats pagades 
demés. 

L'ajuntament s'ha fet càrrec dels dos animals que van sobreviure 
M.CABELLO 
I LA GRANADELLA I La protectora 
d'animals Peludos Sin Techo i 
l'ajuntament de la Granadella 
han rescatat dos gossos que es
taven abandonats en condici
ons deplorables en una finca als 
afores d'aquesta localitat de les 
Garrigues, en la qual també han 
trobat les restes d'altres gossos 
que haurien mort d'inanició. Se
gons relata la protectora, va ser 
dissabte passat quan van rebre 
l'avís que hi havia dos gossos en 
una finca en molt males condi
cions, desnodrits, sense aigua i 
sense menjar. Un dels animals 
va haver de ser atès d'urgència 
en una clínica veterinària de 
Lleida, on segueix ingressat. 
L'altre animal que van trobar 
amb vida va ser traslladat ahir 
a un centre veterinari de Flix, 
des d'on es derivarà a una altra 
protectora per a la seua com
pleta recuperació. A la parce
Ha també van trobar els cadà
vers d'altres gossos que hauri
en mort per la falta d'aliment 
i que, pel que sembla, van ser 
devorats pels animals que van 
sobreviure. "Mai no ens havíem 
trobat amb un cas tan dur com 
aquest", va explicar la presiden
ta de Peludos Sin Techo, que va 
destacar que emprendran acci
ons legals contra els propietaris 
dels animals, una parella de la 
Granadella que acolliria més 
animals al seu domicili. "Ara 
que hem rescatat els gossos de 
la finca, el que més ens preo-

cupa és l'estat dels gossos que 
tenen a casa i, segons sembla, 
només hi podem accedir per or
dre judicial". 

Revisió l'any passat 
L'ajuntament, que també ha 

denunciat el cas, s'ha fet càrrec 
dels animals amb el suport dels 
Agents Rurals. Van explicar 
que, davant de les queixes veï
nals, l'any passat es va revisar 
l'estat dels nombrosos gossos 
que té aquesta parella al seu do
micili i es va concloure que no 
hi havia maltractament. 

PATRIMONI AGENTS RURALS 

Increment de la vigilància en 
jaciments per evitar espolis 
A.G.B. 
I TREMP I Els Agents ~urals in
crementaran la vigilància en 
jaciments paleontològics i ar
queològics de les comarques de 
Lleida per evitar espolis des
prés que en els últims mesos se 
n'hagin detectat diversos casos 
a Catalunya, un dels quals va 
tenir lloc al febrer al jaciment 
ibèric d'Ulldecona (Montsià). 
Recentment també s'han re"
gistrat danys al de la Torre de 
Claramunt (Anoia). 

Per aquest motiu, els Agents 
Rurals han visitat aquests últims 
dies els jaciments que hi ha al 
Pallars Jussà, on amb els tècnics 
del Geoparc Orígens han analit
zat diverses propostes per prio
ritzar la vigilància per possibles 
espolis, que són un delicte. 

El Geoparc va portar a ter
me setmanes enrere una reunió 
similar amb els Mossos d'Es-

Els Rurals s'han reunit amb tècnics del Geo parc Orígens. 

quadra. L'objectiu és establir 
mesures de protecció i determi
nar els nous punts rellevants de 
patrullatge. 

Fa un parell de setmanes, els 

Agents Rurals van denunciar un 
home que va ser sorprès amb un 
detector al jaciment arqueològic 
del pla de la Manxa, al municipi 
de l'Albi. 

La protectora 
Peludes Sin 
Techode 
Lleida va ser 
alertada 
dissabte del 
mal estat dels 
gossos, que 
estaven 
desnodrits. A 
la finca 
també hi 
havia restes 
de gossos 
morts. 

El jutjat ha resolt una de
manda col·lectiva presentada 
per l'associació de consumi
dors Asufin, i ha decidit que 
l'entitat financera ha de res
tituir d'ofici aquestes quan
titats, uns 60.000 euros de 
mitjana, sense que l'afectat 
hagi de litigar ni personar-se 
a l'oficina. 

Ferit en una sortida de 
via a Torregrossa 
I TORREGROSSA I L'ocupant d'un 
vehicle va resultar ferit ahir a 
la tarda en una sortida de via 
a la carretera N-240 al seu 
pas per Torregrossa, segons 
van informar els Bombers de 
la Generalitat. L'accident es 
va produir a les 18.01 hores 
de la tarda. 

Se celebraran casaments 
a les notaries 
I BARCELONA I Les notaries que
daran habilitades a partir del 
pròxim 30 d'abril per trami
tar expedients matrimoni
als i no serà obligatori anar 
al Registre Civil. D'aquesta 
manera, es podrà contreure 
matrimoni en unes dos set
manes, realitzant tant l'ex
pedient matrimonial com 
la celebració del matrimoni 
davant de notari. 

EMERGÈNCIES ACCIDENT LABORAL 

Imatge del trenet carregat sobre el camió. 

Queda atrapat sota un trenet 
que descarregava a Fraga 
I FRAGA I Un operari va resultar 
ferit ahir al quedar atrapat so
ta un trenet quan intentaven 
descarregar-lo al polígon Fon
do de Llitera de Fraga, segons 
va informar el servei d'emer
gències de la diputació d'Osca 
(SPEIS). 

L'accident laboral es va pro
duir cap a les 14.00 del mig
dia. Els bombers van utilitzar 
equips hidràulics per aixecar 
el tren i rescatar la víctima 
perquè els sanitaris pogues
sin atendre-la. Posteriorment, 
va ser evacuada. 

cfarre
Resaltado
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ANNA SÀEZ li E 
DIVENDRES, 23 D'ABRIL DEL 2021 

Correu electròniC: asaezmateu@gmall.com · Tw1tter: @lukanora · Facebook: anna saez mateu · Blog: diaricomplice.blogspot.com 

Sant Jordi, tercer intent 
ornés ha passat un any i sembla Però la Cambra del Llibre i el Gremi de 
una vida. El23 d'abril del2020 Floristes van decidir traslladar la festa al 
va ser, de llarg, el dia més trist 23 de juliol, en plena canícula. A Lleida 
del confinament, i això que ja seguíem confinats. Les llibreries eren 

en portàvem quaranta tancats a casa. Va obertes i podíem sortir al carrer, cert. 
fer un dia radiant, però els carrers eren Però ni signatures, ni paradetes, ni res. 
buits. Ens havíem resignat a quedar-nos Esperàvem Sant Jordi com qui espera 
sense primavera. A viure instal-lats en Godot i amb Ja calor se'ns van fondre 
la cançó de Sabina i preguntar-nos qui les ales que ens havien de fer tocar el 
ens havia robat el mes d'abril. I cobrava cel amb les mans . Segon intent. Altre 
sentit el vers de T. S. Eliot del qual tant cop Ja ressaca amarga de constatar que 
havíem abusat. "April is the cruelest tornaran les orenetes, però no seran les 
month." Afedemónquevasercruel.Els L'any passat no va de Bécquer. Jo em disposava a Batre 
balcons guarnits ens van commoure com d El d l records, però el més a prop de Sant Jordi 
no ens havíem arribat a imaginar. Ens po er ser. e que vaig estar va ser quan, mig amaga-
va semblar veure escates de drac a terra, juliol a Lleida també des a les escales del Casino, li vaig signar 
amb els pètals de les roses que no es van va ser un intent un exemplar a l'Anna Maria Martí. A 
regalar. I ens vam sentir una mica prin- Lou Reed li hauria fet gràcia la nostra 
ceses bledes que res no podien fer contra fallit. Ara SÍ, la manera de caminar pel cantó salvatge de 
el monstre microscòpic que atemoria la tercera serà la bona la vida. Ella hi creia, en aquest succedani 
població. Però encara érem optimistes i de Sant Jordi. I l'admiro per això. Avui 
cantàvem Resistiré amb el convenciment · ········································································ sí. A la tercera. Avui han aconseguit fer 
que, com els joncs, res no ens podria doblegar. Ens vam un drac de ferralla al pati gòtic de l'IEI. I l'indultarem, 
arribar a creure que podríem recuperar la primavera perquè és bo, segons se'ns adverteix amb llums de 
perduda. Sempre he pensat que el rellotge és l'invent neó. A la façana de la Paeria el protagonisme és per 
més commovedor de la humanitat, perquè mesurar el a un cavaller armat amb una vacuna. Ja ho tenim tot. 
temps és una quimera i aturar-lo, una inconsciència. Llibres, roses, carrers i mascaretes. Feliç dia del llibre. 

privat 
Volnodurn 
a Alguaire 
Felip VI i Pedro San
chez han passat per 
Alguaire aquesta 
setmana en un viatge 
d'anada i tornada per 
participar en la cime
ra iberoamericana 
d'Andorra. El rei se'n 
va anar dimecres a la 
1 de la matinada i va 
acudir a acomiadar-lo 
la delegada del Go
vern, Teresa Cunillera, 
que va fer doblet 
amb Sanchez, que va 
volar ahir al matí. lla 
delegada encara va 
tenir temps entre els 
dos comiats de vacu
nar-se de Covid. 

Sense preguntes 
per al conseller 
El titular d'Interior, 
Miquel Sàmper, ha
via d'abandonar ahir 
la roda de premsa 
posterior al Procicat 
i van demanar a la 
premsa que se li for
mulessin les pregun
tes primer a ell. No 
n'hi va haver cap, per
què tots es guardaven 
els dubtes perquè els 
respongués la conse
llera de Salut, 
Alba Vergés. 

la imatge 
rlPl elia 
Para el trànsit 
en contra de la 
variant de Tremp 

Un veí de Tremp, estirat 
sobre la C-13 en aquesta 
localitat, va paralitzar el 

,~~fi3~ ..trànsit durant quinze mi-
~ nuts. Ho va fer per pro-

testar per la rotonda que 
la Generalitat projecta 

Productes de proximitat 
dels nostres pagesos i ramaders, 
sense intermediaris 

CRIANCA ELABORACIO 

bonarea.com 

~ 
QUALITAT 
.f ESTALVI 

al municipi. 

l'ascensor 

Pol Biete 
Aquest nen d'onze 
anys de Camarasa, 
que té un tumor cere
bral, rep ànims dels 
actors de la sèrie La 
que se avecina, que 
són els seus ídols. 

Xavier Caufapé 
La Pimec de Lleida, 
que presideix, repar
teix tests d'antígens 
entre les empreses de 
Lleida, en col·labora
ció amb Salut, per de
tectar casos de Covid. 

o 
Joe Biden 
President d'EUA, que 
es compromet a reduir 
a la meitat les emissi
ons de gasos amb efec
te d'hivernacle i cor
regeix així la política 
climàtica de Trump. 

Rodo Monasterio 
A més de la pancarta 
racista, que el fiscal 
va demanar retirar, 
la candidata de Ma
drid de Vox traspassa 
totes les línies de les 
regles democràtiques. 
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