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El centre d'Inefc a Lleida coordinarà a partir del setembre una prova pilot a nivell europeu a la capital i les 
Garrigues perquè els metges puguin "receptar" fer exercici a través d'un programa adaptat a cada pacient per part 
de professionals de l'esport. Aquesta indicació serà especialment útil per a persones amb malalties cròniques. 

SANITAT INNOVACIÓ 

Metges de Lleida ciutat i les Garrigues 
receptaran al setembre fer exercid 
En una prova pilot a nivell europeu que està coordinada pel centre d'Inefc 
SANTI COSTA OOMINGO 
1 U.EIOA 1 Un metge recepta ha· 
bitualment medicaments, trac· 
taments especitlls o deriva el 
pacient a un especialista, però 
molt aviat es farà el mateix amb 
l'exercici fís-ic en alguns CAP dc 
Lleida. Aqucsl és l'objectiu del 
European Ph~ical Activity, un 
programa dc la Unió Europea 
amb url pressupost que ascen· 
deix a un total dc 2,5 milions 
d'euros en què col·laborcn una 
descoa d'entitats, entre les quals 
l'Institut Nacional d'Educació 
física de Catalunya (lnefc), que 
l'implantarà a partir del setem· 
brea Lleida ciutat i la comarca 
de les Gnrrigues. 

Un dels professors d'I ne fc 
Lleida que coordinaran les pro· 
ves, Sebastià Mas, va assenyalar 
Q\IC: "aque~a tipus de prescripdó 
mèdica ¡wr fer excrcic::i s'aplica 
a Suècia des de fa divuit anys i 
l'objeçtiu és adaptar·lo a la res· 

CENTRES PILOT 

Els CAP de la Mariola, la 
Granadella i les Borges 
Blanques seran els centres 
pioners d'aquest projecte 

ta de països de la Unió Euro· 
pea. Aquí farem que un metge 
delegui en un p rofessional de 
l 'esport perquè (ac;i una plani· 
(ieació adequada al pacient", va 
explicar Mas, que va dir que les 
primeres proves es faran el sc· 
lcmbr~al CAP Primer dc Maig 
dc Lleida (el deia Mariola) i als 
dc la Granadella i Ics Borges 
Blanques. Al principi1 el projec. 
te està pensat perquè qualsevol 
ciutadà pugui ser "enviat" a un 
especialista en esport, però Mils 
va recalcar que aquesta inicia· 
tiva "tindrà una aplicació molt 
especial i útil per als mnlalts 
crònics'', 

Ai xC mateix, va ap\antar que 
"també estudiem fer aquesta 
prova als CAP de Rambla Fer
ran i Prat de la Riba i al gener 
s'ampliaria a altres dc Tarra· 
gona, Manresa i Girona". Per 
portar a terme aquesta inicia· 
t iva, lncfc ha comptat amb e l 
suport del Col·legi de Professors 
d'Educ.1.ci6 Física i de l'Esport 
de Catalunya, a més d•una ajuda 
de la Diputació de lleida. "Una 
vegada hàgim (et les primeres 
proves, eos reunirem els res· 
ponsables de cada sector per 
veu re com aplicar-ho a nivell 
c:atalà orins 1 tot estatal." 

DADA 

2,5 
MILIONS D'EU ROS 

~s el pressupost del qual disposa el 
projecte per adaptar fa prescripció 
d'activitat física a tots els països de 
la Unió Europea. 

El model sue< 
I Que els metg~s puguin recep-
tar fer activitat ffslca als paclents 
és una cosa que apliquen a Su· 
è<ia des de fa divuit anys. lnspi· 
rant·se en aquest model, la Unió 
Europea vol ampliar·ho a la re-sta 
de països. 

11l'exercici pot ser tan o més 
beneficiós que prendre un fànnac'' 
• L'Organitzoci6 Mundial de 
la Solut (OMS) va fer un co
mun icat fa dos anys en què 
assegurava que fer exercici 
habitualrncmt aporta els ma. 
teixos b~nefic i s que Uit n'lC· 

dicament. A partir d'~quest 
raonament, Mas rea[irma el 
compromís de facilitar que els 
me1ges puguin receptar fer 
esport com més aviat millor. 
.. Que l'exercici pot ser igual 
o fins i toc més bene(iciós que 
prendre's segons quins medi. 
ca ments no és una cosa que 

bagi avalat jo o un altre in· 
vestigador. sinó l'organització 
dc In salut més important del 
món, per la qual cosa hem dc 
comc•tçar a veure l'exercici 
com U1ta branca més de la s.a· 
ni tat''. No obstant, e l profes· 
sor d'lnefc reconeix que " les 
activitats que prescrigui el 
professional dc l'esport hau· 
ran de ser complemeotftries 
ni tractament sanitari, però la 
repercussió pot ser molt im· 
portant j fins i tot clau perquè 
el pacient millori". 

LES CLAUS 

Adaptadó per països Camp de proves 
l la Implantació d'aquest siste· l lnefc farà les primeres proves 
ma és difetent M fundó del pais. d'aquest sistema a lleida ciutat 
A Alemanya, Malta o Romania es l la comarc-a de les GaNigues. Els 
forfThlrà el.s sanitaris, mentre que Centres d'Atenció Primària del 
a Espanya o Portugal aquests Primer de Maig, fa Granadella 
delegaran en professionals de i les Borges Blanques ser<tn els 
l'esport. pioners. 

Iniciativa per prescriure la pràctica 
de la marxa nòrdica al Pirineu 
• Receptar exercici és una 
pràctica cada vegada més 
en auge en la medicina. En 
aquesta liltia, l' Institut per al 
Desenvolupament dc l'Alt p¡. 
ri neu i Aran (IDA PA) i l'I ns· 
titul Català de la Salut (ICS) 
també impulsen un pla pilot 
perquè els facultatius prescri· 
guin la pràcrica de la marxa 
nòrdicn a pacients afec:tats per 
determinades patologies. El 
maig pass.3t, professionals de 
l'hospital del Pallars i del CAP 
de Tremp ja van rebre forma· 

d6 sobre aquest esport, con· 
sistent a c-aminar amb l'ajuda 
i impuls dc. pals similars als 
dc l'esquí. D'altra banda, des 
do fa una dècada la Diputació 

~~~~i~¡~~ ~~~~o~~~~r: ~:re~: 
torze anys amb l'objectiu que 
abandonin e l sedentarisme 
i incrementin l'activitat Hsi· 
ca. Es porta a terme entre els 
mesos de setembre i maig, 
al llnrg del curs escolar, i en 
l'últim va beneficiar prop de 
quatre-cents menors. 
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Els veïns de Vilanova de la Sal celebren les 
festes amb una freqüentada revetlla 
Vilanova de la Sal, nucli de Ics Avellanes i Santa Linya, 
va celebrar el cap dc se1mana la fes ta nlajor. Un dels ac. 
tes més esperats va ser la revetlla de dissabte amb The 
Jukeoox i La Selva Ba nd. 

La Bordeta tanca un cap de setmana 
festiu amb berenar, havaneres i focs 
La Bordeta va celebrar ahir ]'última jornada de la festa 
major, q1.ae va començar dijous passat. Un berenar popular 
d'homenatge a la geni g ran, havaneres i focs a rtificials van 
ser els últims actes d'unes celebracions mult itudinàries. 

Festa véinal ambientada en el circ 
al barri les Tres Places de Bellpuig 
El b arri do los Tros Places de Bellpuig va celebrar d issabte 
Ja festa veYnal ambientada en el món del circ. Hi va ba ver 
sopar popular, un espectacle de circ, DJ i sortejos i hi van 
participar unes tres~centes persones. 

HORÒSCOP 
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Nalec consolida el ball de les Forques 
Coincidint amb la celebració de llarins però aquest any la dansa amb l'objcct iu d'evitar que es 
la festa mt~jor en honor a Sant va poder representar-se amb perdi aquesta tradició que ex
Jaume, els joves de Nalec van un total de tretze joves, d'entre plica part de la història del poble 
recuperar fa nou anys el ball de di 110u i trenta-cinc anys, entre i com antigament os trcba11ava 
Ics Forques, una dansa tradici- e ls quals hi havi:l noves inc:or- al c:ampu. La dansa servia per 
Ollal local que havia quedat en porac:jons. Un dels portaveus, celebrar que els agricultors ja 
l'oblit. L..a seua continuïtat va Jordi Carles, va explica r que havien finalitzat la collita, in
arribar a perillar per (alta de ba· "animem les noves generacions forma Segre Tàt'rega. 

El Festival del Romànic ressona als murs del castell de Llordà d'Isona 
El castell de Llordà d'Isona va 
acollir ahir un dels concerts de 
la XV edició del Festival del 
Romànic. 

El públic assistent va poder 

gaudir de Ja música qui) van ore. 
rir Nil Tcna, Mariona Saulics i 
Juanjo Rodríguez. amb un re· 
pertori de melodies populars de 
diferents temps i pobles. 

Durant Ja celebració de la 
quinzena edició d'aquest resti· 
val, també s'han ofert concerts 
a Castell de Mur i a l'església 
romànica de Covet. 

ÀRIES 21·111/19-IV. CÀNCE.R 2 1-VI/ 22-Vll. BALANÇA 2HX / 22-X. CAPRICORN 22-XII / 19-1. 
Mantingueu-vos ocupau i eviteu coll" 
metes per enfocar-vos en el~ guanys 

personals I profèsslon.als. No us enrtl<f.e-u ambeb 
problt-me-s aliens. 

TAURE 20·IV / 20-V. 
El desig de ynvi us pot caus,ar proble
mes. Considereu les rami(Kacions qve 

podrien desenYOlupar·se si preneu dedsionsqoe 
no agraden al~ altres. 

BESSONS 2t .Y /20.V1. 
Preneu la iniciativa de fet canvis a casa 
que amb de ben segur us alleujaran 

l'estrès i us milloraran l.a vida. S'afavoreix moure 
les cosqs I fe:r ajustaments i1 f.l llilr. 

Obriu Ja ment Si delxeu qUé algú o al~ 
guna cosa us afecti, és probable que 

reaccioneu de més. Penseu-ho dos cops abans 
de fet una jU9i(la amb costos involuCJats. 

UEÓ 23.Y11 / 22·V111. 
Us sentireu mé$ bé quan ho ~giu posat 
tot a lloc, jcl sigui en les relacions per• 

sonals o bé en les professionals. Tot és mk fàdl 
quàn no hi ha res que us retingui. 

VERGE 2J.VIII / 22·1X. 
Escolteu.aprel'l('U i expeñmenteu el que 
la vida t~ per oferir I el que tenM a dir 

els altres. Creeu fi tipus d'entorn e-n què desitgeu 
viure. la tntutdó no us fa tlari. 

Ocupeu·vos de les re~ponsabilitats. 
Expandiu Interessos i coneixereu algú 

quê us motM a fer el que sigui ne<eossarl per 
complir els vostres somnis.. 

ESCORPIÓ 23·X /21-XI. 
Parti<ipeu en xarrades. escolteu amb 
atenció i dese: obriu on us trobeu. UtiJit .. 

zeu l'expeñència perquè us guiï en una direcdó 
que us portaf~ m~ féUdtat. 

SAGrTARI 22·XI/21-XII. 
Simplement feu-ho. Quedar+vos al mar
g• no us dUJà on volèu ana•. Entreo tn 

acció i seguiu el ca mi més satisfactori. No per• 
meteu que ningú us dMvr,. 

Un canvi físic pot no ser la vo~trct idea 
do diVtnló, petó ol fin•lcle«obtlreu que 

l't:xpetl~nda us portarà a un noc que us brinda 
més pau. Abr.)(etl el futur. 

AQUARI 20·1/ 18-II. 
les soc~tats passaran per una transfor
mació. Ja sigui amb al9ü amb qui tre• 

balleu o bé amb qui viviu, reconeixeu el que la 
gent pot aporU1·vos.. 

PEIXOS 19·11 / 20.111. 
Partkipeu, marqueu la diferència i uniu
vos amb tM personts amb qui com par· 

tiu inquietuds. Avui es tracta de fer el correcte i 
utllrtzar els coneixements I habllitèlts. 
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PROPOSTES 
TEATRE DE LA LLOTJA 

Atai.Ay• • lt~LHr•Oi'l\'ndrn. 25 d'O<'b.l~. 21.00h. 26 E· 22€. tt-duïcb). 

Se9on muntatge shakespenà de la cia. sevíll.ana Atalaya. després de Rico.rdo NJ. 

l.nfonud6: -.t.e.atrfl!elallo~.<•t T~ 973239698. 
l.ntr.adH: - .tumdel• llotj.a.ut, .al• bq~o~lll.a (dim:.tts, dirneaes idi)O~no<rl 1 .a 1J ._; 
•~•dlwndft:Snoft1dut.de17.a20h;f\I!Kkwffl<.aps<k~lftstkn.dnd'l 
hofl¡¡t)ans) I•I'Oflclfwl d• Tl.ltbm• d• Utid.a (dlli~JM •~teS. 10 a 14 i 16.a 191\l. 

MÚSICA FESTIVALS 

I OURROI L'església Nativitat de Durro va acolli r dissabte a la nit el 
primer con<;Cr( del cicle Solistes a PAJta Ribagorça. Guillem An
guera va i'Cr l'encarregat d'inaugurar ~u¡uesta nova edició presen
tant el primer disc en solitari, 14 km, davant d'unes 60 persones. 

TEATRE PRESENTACIONS 

'La Rambla de les Floristes: a les Borges 
I USBOftGES8LANQUESI La companyia Agropecuària, Produccions Ex
tensives va presentar dissabte al pati de l'ajuntament de les Borges 
Blanques l'obra de teatre L<l Rambla de les Floristes, de Josep 
M. de Segarra. Unes 200 persones van assistir a la representació. 

r •. , . ...,...~. 

Comença 
l'especlaclc 

'LaTt mporad• Litlda'. 

AUDITORI ENRIC GRANADOS 
PLJostp PrtNf•ta. 9737006)9. 
www.a~k~ 

NOVA TEMPORADA TARDOR 2019 

J.l espoden<ompr.vlese:ntradesde 
(OTtmp<NadoL/tldo, 
Audito.rl Enrk Grana<los, Tealre de 
l'Escorxador 1 Teatre de la llotja. 
www.tatemporodolleido.cot 

TEATRE ESCORXADOR 
U•ld.a. c. Uufs Companys. s/n. 9n m 
156.-..tN~ou:adof.com 

llA MOSTRA O'AJtTS ESctNIOUESJQ
SEPf ONOlLOSA 'FONO' 
~rt. mll~lu. drcidu.s;aamb 
28t~p.1rlicip.lnt}fins.al 
dCSM~br~. ~ogroNnACiói~ndt'S 
nornHatotquila.apM~• ciri stt~. 

CONCERTS BALANÇ 

TÀRREGA 
Mnrocb del P~r< M~ Uot 

OIUMfNGE ISO'AG0ST. 19.JOH 

TERRATS fN CULTURA 
Concert de so ut, blutt, jau. I fonc 
amb Paula Valls. 
Enul~ gr;uuita amb pt"èvl.a resttv.l 
21 www.cultur.tt3rreq2l.c.al 

BALAGUER 
r .. t,. MunkiJNLC.. MgtfGuintf~ 
24-28. Td. 913 445 2S"2. 
www.At.laSiwr.<et 

~RAMACIOI'Ut DETERMINAR 

MUSEU DE L'AIGUA 
Ueicla. Av. M!que~Badlor\ S2. 
Tf'l.97321 1992. 
www.mu~~ca1 

DISSABlES I DIUMENGES, DE 12.00 A 
14,00H 

Sub mtrglu·vos en tl Olpbslt del 
Pla de t'Aigua! 
Pl¡ç.a de-l Dipòsit. Entrada lliure. 

El Talarn Music Experience 
tanca l'edició més innovadora 
Prop de 700 persones participen en els tres dies de concerts 
A.S.C. 
I TALARN I El Talarn Music Ex
perience, festival organitza t 
pel restaurant cocteleria Lo 
Quiosc, va acomiada r ahir la 
IV edició en gran amb una vet. 
Jlnda " ntàgica" a càrrec dels 
rockcrs Morgan. Prop dc 300 
persones van assistir a l concert 
dels madrilenys, que van des~ 
c.o1.rregar la seua música mentre 
es produi'a un fenomen singu~ 
Ior: la posla de sol sobre el pan
tà de Sant Antoni. Tanmateix, 
el dia gran del festival va tenir 
Uoc dissabte a la nit amb l'actu
ació d'Elefantes, veterana ban· 

da d'indie que va ca ptivar el 
p\1blic repassant els seus grans 
èxits al llarg del concert. A ixi 
mateix, els barcelonins es van 
atrevir fins i tot n versionnr 
Mujer cotttra muj(!rdc Meca
no i No sabesculinto te quiero 
de CamiloSosto. Abans d'ells, 
va ser el torn del duo Marcel 
Loízara i Júlia Arrey, que van 
presentar in situ un projecte 
molt especial, fruit de la seua 
estada de dos anys al Brasil. 

Durant els tres d ies del f est i · 
val. van passar per Lo Quiosc 
de Ta larn prop de set-centes 
persones. "Es tracta d'una 

oeupació del 60 per cent", va 
assenyalar ahi r Cristina Tor· 
res, una de les responsables del 
certamen, que va afegir que en· 
cara que hagi baixat ''una mi
ca" respecte l'anterior edició, 
11CStcm molt contents perquè 
hem inJ\ovat en e} programa i 
la resposta ha estat molt positi
va". I és que aquest any l'orga~ 
nització ha apostat per una nit 
''jove", la de divendres, amb 
Koers i Lildanü com a prota· 
gonis tes. "Vam tenir molt clar 
que volíem donar cabuda a 
bandes locals i nous formats'', 
va subratllar Torres. 
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