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Selectivitat per 
a més de 2.200 
alumnes lleidatans
z Tàrrega, Tremp, Vielha, la Seu 
d’Urgell i, després de la incer-
tesa, Lleida acolliran les proves 
d’accés a la universitat de més 
de 2.200 estudiants lleidatans. 
Seguiran fins divendres.

dimarts 7
El Pirineu recupera 
el servei de 
bibliobús des d’avui
z El Bibliobús Pere Quart tornarà 
a donar servei des d’avui a ca-
torze municipis de la ruta de les 
comarques del Pallars Jussà, So-
birà i Alta Ribagorça. La primera 
de les seues 16 parades, a Isona.

dilluns 6
‘Cinema a la Fresca’ 
a la Universitat 
de Cervera
z El pati de la Universitat de Cer-
vera acollirà la segona sessió del 
cicle de Cinema a la fresca. És 
gratuït, començarà a les 21.30 
i el film previst és Jumanji: Si-
guiente nivel.

dissabte 11

aquesta setmana

més incertesa per als lleidatans
Avui dilluns serà el primer dia laboral de la nova etapa de confinament per als 
més de 210.000 habitants del Segrià i la mesura anunciada per sorpresa dissabte al 
matí segueix sent motiu de polèmica. D’una banda, va augmentar la indignació de 
molts ciutadans que, complint al peu de la lletra la normativa, van tornar precipi-
tadament dissabte al matí dels llocs on havien anat a passar uns dies de vacances 
o un cap de setmana de descans, quan hores més tard es va matisar que podien 
tornar als seus domicilis quan volguessin. En aquest sentit, val a assenyalar que 
mentre aquí l’entrada en vigor del confinament es va anunciar amb només dos 
hores d’antelació, l’executiu gallec va donar a conèixer ahir al matí que també con-
finava la comarca d’A Mariña, amb la gran diferència que el “tancament” entrava 
en vigor al cap de dotze hores, és a dir, la passada mitjanit, cosa que va permetre 
als afectats tenir prou temps per preparar-se. A més, aquesta situació en aquella 
zona està previst que es prolongui només durant cinc dies, curiosament quan fi-
nalitza la campanya electoral de les autonòmiques gallegues. Així mateix, ahir, a 
més de transcendir que Salut no va anunciar divendres el confinament del Segrià 
per por de l’efecte “èxode” i malgrat haver-ho sospesat, la conselleria que dirigeix 
Alba Vergés no descartava que aquesta situació podria prolongar-se més enllà dels 
quinze dies que va plantejar com a màxim el seu homòleg d’Interior, Miquel Buch.

Com dèiem ahir, és d’aplaudir qualsevol iniciativa que s’adopti per preservar la 
salut dels ciutadans i evitar que s’expandeixi la pandèmia, objectius prioritaris 
per a qualsevol administració, però sembla que en aquesta ocasió hi ha hagut 
precipitació i també improvisació. Una altra prova d’això és la inquietud sembrada 
entre els estudiants de comarques alienes al Segrià que han d’examinar-se de la 
selectivitat des de demà a Lleida i que no sabien com els afectaria el confinament. 
Inexplicablement, des de la Generalitat es va anunciar que fins avui no es donaria 
a conèixer què passaria tot i que, a última hora d’ahir, la secretaria d’Universitats 
va avançar que els alumnes podran fer les proves com estava previst només acre-
ditant el motiu del desplaçament.

Editorial
Una presa de pèl
la consellera Vergés 
va venir divendres a lleida a 
prendre’ns el pèl. es va limitar 
a parlar-nos de la necessitat de 
posar-nos la mascareta que ella 
no portava, a diferència dels 
companys de taula de la roda 
de premsa, i va negar que pas-
saria el que sabia que anava a 
passar. “Fernando simón ha dit 
que la Generalitat es planteja el 
confinament del segrià”, se li va 
dir; “no sé d’on ho ha tret”, va 
respondre una consellera que 
era conscient que en aquells mo-
ments s’estaven fent els prepa-
ratius per tancar la comarca. Un 
company del diari que té bones 
fonts als Mossos va saber que 
el confinament era imminent. 
Un altre que les té a salut ho va 
preguntar i li van contestar una 
altra cosa. Va insistir i es van fer 
els sords, com la canalla que es 
tapa les orelles quan li diuen una 
cosa que no vol sentir. a les deu 
del matí de dissabte el Govern 
anunciava el confinament i do-
nava de temps fins a les quatre 
de la tarda per tornar al segrià 
als que eren fora. centenars de 
lleidatans van tornar amb nervis 
i presses de la muntanya o de 
la platja i, passades les quatre, 
van veure com la Generalitat 
precisava que els que no havien 
tornat ho podrien fer l’endemà o 

quan fos. la gestió dels gover-
nants d’aquí i d’allà amb aquesta 
pandèmia els darrers tres mesos 
i mig passarà a la història de la 
infàmia. Van tancar els nens 
durant sis setmanes sense dei-
xar-los ni tan sols sortir deu mi-
nuts a passejar amb els pares per 
un camí solitari mentre el virus 
provocava la mort de milers de 
vells indefensos en residències. 
no han fet tests ni han prote-
git els sanitaris, que s’han con-
tagiat i han contagiat, mentre 
tancaven inhumanament ma-
lalts mentals i discapacitats. sé 
de persones grans que estaven 
una mica desorientades abans 
de l’estat d’alarma i ara les han 
hagut d’ingressar perquè han 
perdut completament el cap; 
d’adolescents que han tingut 
brots psicòtics mentre estaven 
confinats; de dones i nens que 
han hagut de passar un mes i 
mig tancats a casa amb els seus 
maltractadors. els governants 
no han fet la seva feina i culpen 
els ciutadans. rudyard Kipling 
té un epitafi de guerra que diu: 
“si algú us pregunta per què 
hem mort,/ digueu-li: Perquè 
els nostres pares van mentir.” 
el que tinc ganes de dir de la 
gestió de la pandèmia és el que 
els morts de Kipling dirien als 
seus pares.

JoSEP GraU 
PriMEra ESMENa

No se n’ha anat
no, el maleït coronavirus no 
se n’ha anat, ni ha abaixat la 
seua capacitat de contagi, ni ara 
els símptomes són més lleus. 
senzillament li estem perdent 
la por perquè els professionals 
de la sanitat, els divulgadors i 
els mateixos mitjans de comu-
nicació no hem sabut explicar, 
per por de caure en el tremen-
disme, l’horror que s’ha viscut 
als hospitals. 

Veient l’alegria amb la qual 
els joves fan botellón, macrofes-
tes o van pel carrer sense mas-
careta, s’arriba a la conclusió 
que, una vegada més, s’ha ac-
tuat amb sobreprotecció, ocul-
tant el dolor i la gravetat d’uns 
símptomes dels que es creuen 
immunes.

Potser el Dr. simón hauria 
d’haver estat més enèrgic i ex-
plícit perquè l’apel·lació al civis-
me li ha donat un escàs resultat. 
no és que ara els casos siguin 
menys greus; és que estan em-
malaltint els joves, els contagis 
es detecten abans, es poden fer 
tests i hi ha llits als hospitals. 
Però els brots estan sorgint a tot 
arreu i en una perifèria geogrà-
fica amb menys immunitat i on 
la població no té l’experiència 
de desastre que han patit els ve-
ïns de Madrid o Barcelona. Un 

altre error és el d’haver trans-
mès la idea que, amb la calor, 
el virus se n’anava de vacances 
i tornaria a la tardor amb els 
hospitals preparats. Doncs no. 
no se n’ha anat.

Una bona prova del risc és 
el que ha passat a lleida, on la 
Generalitat ha ordenat el tan-
cament de trenta-vuit municipis 
de la comarca del segrià, amb 
una població de més de dos-cen-
tes mil persones, per l’incre-
ment dels contagis. o el cas 
d’una empresa a Madrid en què 
s’ha detectat un altre brot. Però, 
curiosament, quan se n’analitza 
l’origen, en la immensa majoria 
d’aquestes noves onades de con-
tagi gairebé sempre hi ha una 
festa, una celebració familiar, 
és a dir, contacte social sense 
mesures de prevenció. 

I s’ha de ressaltar, una vega-
da i una altra si cal, que si bé és 
cert que entre els joves es donen 
molts més casos d’asimptomà-
tics, també n’hi ha que tenen la 
malaltia de forma demolidora 
i queden amb greus seqüeles 
pulmonars o renals. 

Jugar a la loteria de la mort 
és una greu irresponsabilitat, 
perquè ningú no té garantia de 
sortir indemne d’aquesta pesta 
del segle XXI.

victoria lafora
aPUNt aliè
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Fenòmens. Un eclipsi il·lumina el cel i un 
bòlid genera una bola de foc a Madrid.

28
Cultura. Circ i acrobàcies obren el cicle d’arts 
escèniques ‘Públic!’ a Altet.

30
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AMADo forrollA

els raiers baixant ahir el riu Noguera Pallaresa, una tradició que reviu aquest antic ofici.

j. Antoni roMero

Un rai solca el 
riu noguera 
Pallaresa
Els Raiers de la Pobla van celebrar ahir 
la jornada principal de la diada || Dinar 
‘confinat’ amb 300 persones

celebracions tradicions

m.Cabello
❘ lA PoblA De segUr ❘ Els raiers van 
tornar a solcar el riu Noguera 
Pallaresa per retre homenatge 
a aquest antic ofici del Pirineu 
català que servia per transpor-
tar carregaments de fusta fins 
al Delta del Ebre. Les restric-
cions sanitàries a causa de la 
pandèmia del coronavirus no 
van impedir a l’Associació Cul-
tural dels Raiers del Noguera 
Pallaresa celebrar la 42a edi-
ció de la seua diada, encara que 
en aquesta ocasió es va reduir 
el nombre d’embarcacions i un 
únic rai va recórrer el tram de 
riu des de la presa de Llania fins 
al Pont del Claverol. 

Malgrat que la sortida es va 
demorar per una fallada tèc-

nica, els sis raiers de la Pobla 
de Segur van assolir la meta en 
quaranta minuts i sense incidèn-
cies. La presidenta de l’entitat 
organitzadora, Paula Dalmau, 
va explicar a aquest diari que 
“estem molt contents perquè 
tot ha sortit segons el planejat 
i, malgrat que l’edició d’aquest 
any ha estat més descafeïnada 
a causa de les restriccions de la 
pandèmia, hem mantingut viva 
la nostra tradició raiera”. Quant 
a l’afluència de públic, Dalmau 
va apuntar que “hi han vingut 
alguns visitants però a tota hora 
hem intentat evitar aglomera-
cions en zones com la del pont, 
on hi ha menys espai.” Per a ai-
xò han comptat amb l’ajuda de 
quatre voluntaris de l’associació 

Alba, que “ens han ajudat que 
el públic respectés totes les me-
sures de seguretat” per poder 
evitar contagis. 

Després de la baixada del rai, 

prop de 300 persones van parti-
cipar en el tradicional dinar de 
germanor i van recollir la seua 
ració d’arròs per degustar-la a 
casa seua. I és que tot el pro-
grama d’activitats de la diada 
es va adaptar a les circumstàn-
cies actuals, amb una Esparde-
nyada virtual i una espectacle 
d’animació que dissabte va re-
córrer els carrers de la Pobla. 
Amb la caminada de muntanya, 
l’associació va recaptar un to-
tal de 390 euros perquè Càritas 

combati els efectes socials de la 
pandèmia en aquesta localitat 
del Jussà.

S’ha de destacar que la festa 
d’aquest any va ser especial per 
partida doble, ja que va ser la 
primera baixada com a candida-
ta a Patrimoni Immaterial de la 
Unesco. Tant la Festa dels Raiers 
de la Pobla de Segur i el Pont 
de Claverol com la Baixada de 
Raiers del Coll de Nargó estan 
incloses dins de l’Inventari del 
Patrimoni Festiu de Catalunya.

reCorregut
els raiers van recórrer el 
tram entre la presa de 
llania i el Pont de Claverol 
en quaranta minuts

AMADo forrollA

la Seu Vella va ocultar l’espectacle lluminós, emmarcat dins del programa Fase Cultura. els llums, instal·lats al mirador de la Suda.

lleure iniciatives

Un espectacle a la seu Vella amb més ombres que llums inunda de crítiques les xarxes
❘ lleiDA ❘ L’espectacle que ahir a 
la nit tenia previst il·luminar 
la Seu Vella per transmetre un 
missatge d’“ànim i serenitat” a 
la ciutadania va tenir més om-
bres que llums. Desenes de ve-
ïns que es van quedar amb les 

ganes de veure el xou van ex-
pressar indignació a les xarxes 
socials. I és que, malgrat que 
la Paeria havia promès que “es 
podrà veure en qualsevol punt 
de la ciutat des del qual s’entre-
vegi el Turó de la Seu Vella”, 

els llums només van il·luminar 
la zona de la Suda i a tot Lleida 
només va ressonar la música. 

Alguns fins i tot van sortir als 
balcons dels seus domicilis amb 
el mòbil per gravar un especta-
cle que mai va arribar i com-

partir a les xarxes la imatge del 
monument a les fosques. La ini-
ciativa havia de donar el tret de 
sortida al Fase Cultura, el nou 
programa d’activitats culturals 
d’estiu, que té com a objectiu 
omplir els caps de setmana de 

juliol i agost amb arts escèni-
ques, música, cine i espectacles 
multidisciplinaris. Tanmateix, 
el confinament perimetral de 
la comarca del Segrià va obligar 
la Paeria a ajornar la majoria 
d’activitats.
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Espectacle nocturn amb 
l’eclipsi penumbral
Un bòlid genera una bola de foc sobre Madrid i toledo

astronomia FEnÒmEns

Imatge captada la matinada de dissabte a diumenge des de la ria de Vigo.

EfE

AgÈNCIeS
❘ MADRID ❘ L’eclipsi penumbral 
que es va poder veure a Es-
panya la matinada passada 
va provocar tot un espectacle 
nocturn i grans imatges a tota 
la Península. A Vigo, la Lluna 
plena va travessar el pont de 
Rande, que uneix els municipis 
de Redondela i Moaña, sobre la 
ria de Vigo. Segons va explicar 
l’Observatori Astronòmic Na-
cional (OAN), es tracta del ter-
cer eclipsi penumbral de Llu-
na d’aquest 2020. El primer va 
tenir lloc el 10 de gener i n’hi 
va haver un altre el 5 de juny. 
Tots dos van ser visibles des 
d’Espanya. L’eclipsi d’aquest 5 
de juliol no serà l’últim, ja que 
n’hi haurà un altre el 30 de no-
vembre. A aquest nou eclipsi se 
suma l’anul·lar de Sol del passat 
21 de juny, que no va ser visible 
a Espanya, i l’eclipsi total solar 
que es produirà el 14 de desem-
bre, que tampoc es podrà veure 
des d’Espanya.

D’altra banda, una roca 
procedent d’un asteroide va 

impactar ahir contra l’atmos-
fera i va generar una bola de 
foc sobre Madrid i Toledo. El 
fenomen va ser registrat des 
del Complex Astronòmic de 
La Hita (Toledo) i es va poder 
veure des de tot el país. La ro-
ca va entrar a l’atmosfera a 72 
mil quilòmetres per hora. A les 
00.58, des de tot el país es va 

poder veure com una brillant 
bola de foc creuava ràpidament 
el cel. El fenomen, que va arri-
bar a ser gairebé tan lluminós 
com la Lluna plena, es va pro-
duir a l’entrar a l’atmosfera ter-
restre una roca procedent d’un 
asteroide a gran velocitat i va 
poder ser gravat pels detectors 
de Toledo.

Imatge del bòlid que es va poder veure sobre Madrid i Toledo.

Rescaten un senglar al Camí de Montcada de Lleida

❘ llEIDA ❘ Els Agents Rurals van rescatar ahir al matí un senglar 
que havia quedat atrapat a la séquia del Canal de Pinyana, 
a la partida del Camí de Montcada de Lleida. L’animal fi-
nalment va haver de ser sacrificat.

El Castell de Concabella reobre portes dissabte
❘ Els plAns DE sIó ❘ Després de quatre mesos amb les portes 
tancades a causa de la crisi del coronavirus, el Castell de 
Concabella tornarà a acollir visites a partir de l’11 de juliol. 
L’equipament presentarà diumenge vinent una exposició 
temporal a càrrec d’Alpe Conceptes. Sota el títol Colors del 
nou país que estem gestant, la mostra recopilarà creacions 
plàstiques en un homenatge al col·lectiu LGTBI.

Incendi de vegetació a Vilanova de la Barca
❘ vIlAnovA DE lA bARcA ❘ Els Bombers de la Generalitat van su-
focar un incendi que va calcinar dos-cents metres quadrats 
de matolls d’un solar de Vilanova de la Barca i va afectar un 
xiprer de la casa limítrofa. Segons van informar els Bom-
bers, l’avís d’emergència es va rebre poc abans de les set de 
la tarda a la travessia de Bell-lloc. Fins al lloc es va traslla-
dar una dotació que en pocs minuts va sufocar les flames. 
Així mateix, dissabte a la nit van registrar l’incendi d’una 
campana de fums en un habitatge del carrer Barcelona de 
Tremp. L’incident es va saldar sense ferits.

La carn roja augmenta les malalties cardíaques
❘ DEnvER ❘ Investigadors de la Universitat de Colorado Boul-
der, als Estats Units, han evidenciat que un compost produït 
a l’intestí quan es menja carn roja danya les artèries i, per 
tant, augmenta el risc de malaltia cardíaca en la vellesa. 
L’estudi suggereix que les persones poden prevenir o fins i 
tot revertir tal disminució relacionada amb l’edat a través 
de canvis en la dieta.

Jornada d’altes temperatures, amb 35,5º a Seròs
❘ sERòs ❘ Les comarques del pla van viure ahir una nova jor-
nada marcada per les altes temperatures. Segons les dades 
del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Seròs va 
registrar la màxima de Lleida, amb 35,5 graus. La segona 
població més calorosa va ser Aitona, on els termòmetres van 
assolir els 35,3 graus al migdia.

p.EsTEbAn/A.sEGURA
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