
Vermut, garrotins i contacontes al voltant d’una gran oferta gastronòmica

Primer Torneig d’Escacs de Montargull

La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) participa, un any més en la que és la desena edició de l’Obert Centre Històric, organitzat per la Paeria i amb la 
col·laboració de les entitats residents en el barri antic de Lleida. Ahir va destacar la tradicional Vermutada musical amenitzada per l’actuació en viu de Código 2319.

El poble de Montargull, una població disseminada agregada al terme municipal d’Artesa de Segre, va 
celebrar ahir el seu Primer Torneig d’Escacs, en el marc de la seva Festa Major.

Tremp aprofundeix sobre l’Àrtic

David Zonana, en Donostia

Una trentena d’assistents van poder gaudir ahir a l’Epicentre de 
Tremp de l’audiovisual Territoris inexplorats, gel i nòmades a l’Àrtic 
rus, en el marc de la 10a edició del Ral·li 12h Escalada de Terradets, 
que es celebra aquest cap de setmana al Pallars Jussà.

El director de cine David Zonana y el  actor Hugo Mendoza 
presentaron ayer en la capital vizcaína su película Mano de obra, en 
el marco del 67 Festival de San Sebastián.

Inici del curs d’ensenyament de la sardana
L’Agrupació Sardanista de Mollerussa comença ja a escalfar motors i a preparar diades sardanistes. Així, 
el proper divendres 18 d’octubre començarà una nova edició del curs per aprendre a ballar sardanes. 
Les classes tindran lloc tots els divendres al vespre a la Sala Polivalent de l’Amistat (Sala de Ball). El curs 
combina la sardana de lluïment amb altres modalitats de dansa.
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VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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Ahir vam descobrir que posar-se 
a la vora d’un dels carrers més 
concorreguts de Lleida amb una 
càmera de fotos no és una bona 
idea. Una de les nostres fotògra-
fes estava prenent unes imatges 
per il·lustrar una notícia sobre 
turismes i mobilitat quan es va 
adonar que alguns cotxes min-
vaven la velocitat en veure la cà-
mera. Fins que un conductor va 
decidir obrir la finestra per fer-li 
saber, amb cara de pocs amics, 
que es confonia amb un radar.  

COSES QUE 
PASSEN 
| Carolina Gili |

Fins als 
bemolls
Cansats, decebuts, enganyats, 
menyspreats, defraudats, no 
sabria definir el sentiment 
exacte de molts ciutadans 
després de sentir com Pedro 
Sánchez tirava la tovallola de 
manera definitiva, incapaç de 
formar un govern de coalició. 
Ja es veia venir des del fracàs 
de la investidura de finals de 
juliol però encara quedava un 
bri d’esperança que s’ha esva-
ït de patac. A més, el candidat 
de la llista més votada a les 
eleccions del 28 d’abril s’ha 
espolsat qualsevol respon-
sabilitat, la culpa és d’elles, 
d’Unidas Podemos i elles li 
retornen com un bumerang. 
Vaja, és com estar en eterna 

precampanya electoral. ¿Tàc-
tica?, ¿estratègia?, ¿jugada 
mestra? ¿què s’amaga real-
ment darrere aquesta irres-
ponsabilitat política? ¿Què 
passarà si el 10 de novembre 
els resultats són similars als 
de l’abril i Sánchez tampoc pot 
governar en solitari? ¿Fins a 
quin punt la sentència del pro-
cés condicionarà la formació 
del nou govern? I a Catalunya, 
¿els nostres governants esta-
ran a l’altura? Sort que aviat 
tindrem la resposta. Com va 
dir Gabriel Rufián: “La gente 
està hasta los bemoles de to-
dos nosotros” i amb la sensa-
ció d’estar revivint el mateix 
dia de la marmota.  

Sánchez diu que 
la culpa és d’elles, 
d’Unidas Podemos, 
i elles li retornen 
com un bumerang
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Josep Vallverdú
Escriptor

Cesc Poch
Director Gral. de 
Joventut 

Miquel Buch
Conseller d’Interior

És compleixen 50 anys del famós 
Rovelló una de les obres més cone-
gudes de Josep Vallverdú i que amb 
els anys ha esdevingut tot un clàs-
sic de la literatura infantil.

Joventut ha destinat 1,3 milions al 
mon local lleidatà per a dur a terme 
polítiques per als joves, una de les 
claus que han d’ajudar a fixar gent 
al territori. 

L’anunci de que els Mossos utilit-
zaran ‘gas de pebre’ a les prope-
res manifestacions previstes per al 
més d’octubre va generar un alar-
ma del tot innecessària.    

“Hi ha una connexió important 
entre metges i farmacèutics”

TUIXENT SOLDUGA TARTERA
Copropietària i farmacèutica de la Farmàcia Solduga CB

Situada a la Pobla de Segur, la Farmàcia 
Solduga compta amb un equip professi-
onal i una àmplia varietat de prestacions 
que van des de l’atenció personalitzada 
fins al servei d’SPD.

Quan va obrir les seves portes la Farmàcia 
Solduga?
Es tracta d’una empresa familiar que va néi-
xer als anys 40, de la mà del meu avi, que 
també era farmacèutic. En aquella època, 
la guerra el va obligar a marxar a Burgos, 
on va seguir desenvolupant la seva tasca 
com a farmacèutic militar fins que va poder 
tornar a la seva terra natal. Amb els anys, 
el meu pare es va fer càrrec de l’empresa 
i, amb mi, ja som tres generacions que han 
mantingut la Farmàcia Solduga.
Quin creus que ha de ser el paper del farmacèutic 
en l’atenció primària de salut?
La nostra tasca ha canviat molt en els darrers anys, 
i la farmàcia d’anys enrere no té res a veure amb la 
d’avui en dia. Ara per ara, disposem d’una àmplia 
gamma de productes de parafarmàcia, i l’atenció 
farmacèutica i l’assessorament que oferim també 
és cabdal. Malgrat les restriccions en la venda de 
determinats medicaments, aquest assessorament 
que oferim, tot sovint evita que la gent faci visites 
innecessàries als centres de salut. També cal tenir 
en compte que la nostra és una farmàcia rural, de 
manera que tots ens coneixem, i hi ha molta perso-
nalització en el tracte al client.
Al mateix temps, també teniu una relació molt 
propera amb el metge.
Existeix una connexió molt important entre els 
farmacèutics i els metges. Això es fa tangible, per 
exemple, en la preparació dels SPD, els sistemes 
personalitzats de dosificació, coneguts com a pas-
tillers. Es tracta d’un servei que oferim als clients, 
que tot sovint ens demanen els mateixos metges, 

i que consisteix a distribuir, de forma setmanal, els 
diferents medicaments que s’ha de prendre una 
persona en funció dels dies i les hores. El nostre és 
un poble en què, fonamentalment, hi ha gent gran, 
que són les persones que ens agraeixen la tasca.
Disposeu d’aparells per mesurar la tensió i el pes?
Tenim un aparell per mesurar la tensió i una bàs-
cula que, a banda del pes i l’alçada, indica l’índex 
de greix. També tenim, a la façana, una màquina 
dispensadora de productes d’urgència. En un futur 
immediat, ens agradaria incorporar al nostre equip 
un aparell per mesurar el sucre i un altre pel coles-
terol, ja que això evitaria que els pacients hagin de 
demanar hora al cap per tenir aquestes dades. 
Organitzeu xerrades a la farmàcia?
Hi ha una nutricionista que ens visita un cop per 
setmana per assessorar els clients i, de forma pe-
riòdica, també organitzem xerrades de la mà de 
professionals de diferents àmbits relacionats amb 
la salut i el benestar. Aquest dijous dia 26, a les 5 
de la tarda, ens visitarà un laboratori i farà una xer-
rada sobre la caiguda del cabell i les maneres de 
combatre-la.

Aquest dijous a la tarda hem 
organitzat una xerrada sobre 

la caiguda del cabell

Empreses de proximitat Iris Carnicé 
@iriscarnice

FOTO: Farmàcia Solduga
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Disseny A MidaFabricació pròpia

 Hotels, Residències, Apartaments, Oficines, Restauració, ...
per a FABRIQUEM MOBLES
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