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@jordi_martinfito

“No s’ha de tractar la malaltia. S’ha de tractar el pacient que la pateix”
• Elegim aquesta feina, és la nostra professió.
• Ni ara som herois ni abans érem malvats.
• Els premis estan de més, i les medalles són per als que les
necessitin.

5

• I tenim por... respecte.
• Però som on volem ser.
• I sempre recordem que el que importa no és el que ens faci el
destí sinó allò que nosaltres fem amb ell.

Deu mesos en
primera línia
de lluita contra
la pandèmia
Al CUAP de Prat de la
Riba de la capital
❘ lleida ❘ “Estem cansats, però
lluitarem perquè és la nostra
professió.” Així va sintetitzar
ahir el president del Col·legi
de Metges de Lleida, Ramon
Mur, l’estat d’ànim dels professionals sanitaris després
de gairebé deu mesos lluitant
contra la Covid. Els del Centre
d’Urgències d’Atenció Primària
de Prat de la Riba són part dels
que són a primera línia, especialment des de l’estiu. Llavors es
va convertir en el centre de referència per a tots els pacients
amb símptomes de poder estar
contagiats i va passar a obrir
cada dia les vint-i-quatre hores. A més d’atendre pacients
derivats dels ambulatoris, han
de bregar amb persones que
fingeixen que tenen símptomes
de Covid perquè els facin gratis una prova i poder viatjar o
assistir a algun esdeveniment,
segons ha pogut saber aquest
diari. Però, com diuen, “som
on volem ser”.

Lleida suma 134 positius i Salut notifica ara
28 defuncions més, 24 de les quals al Pirineu

El risc de rebrot s’incrementa lleugerament tant al pla com a les comarques de muntanya || El nombre
d’hospitalitzats a Lleida augmenta en sis i arriba a un total de 141, dotze d’ells a l’UCI
s.e.

❘ lleida ❘ Les comarques de Lleida van sumar ahir 134 nous casos de Covid-19, dels quals 113
al pla i 21 a l’Alt Pirineu i Aran,
amb la qual cosa el total des de
l’inici de la pandèmia s’eleva
a 26.437. Així mateix, el departament de Salut va notificar
ahir a través de la pàgina web
28 defuncions, 24 de les quals
a l’Alt Pirineu i Aran, que en
suma 102 (61 arran del brot a la
residència de Tremp). A la regió
sanitària de Lleida va comunicar 4 decessos més i el global en
suma 460. D’aquesta manera,
segons Salut a tota la província
562 persones han perdut la vida
pel coronavirus.
El risc de rebrot al pla puja
tres punts i se situa en 340 i
a les comarques de muntanya
n’escala cinc fins als 859. La
taxa de contagi o Rt, que determina el nombre de persones
que contagia cada positiu, és
d’1,11 a la regió sanitària de
Lleida (tres centèsimes més) i
a l’Alt Pirineu i Aran decreix
fins a 1,07.
La xifra d’hospitalitzats per
coronavirus al pla augmenta
fins als 141, sis més que el dia
anterior, dels quals 13 seguei-

xen a les unitats de cures intensives. A l’Arnau de Vilanova hi
ha 70 ingressats (6 a l’UCI); 28
a l’Hospital Santa Maria (6); i
43 en centres privats (un de crític). En canvi, a l’Hotel Nastasi
no hi ha cap hospitalitzat. Al
Pirineu hi ha 20 d’ingressats

dades de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
Casos confirmats amb PCR/TA

859

ingressos hospitalaris

836
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24
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Balanç diari a Catalunya

80
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acumulada
HOSPITALARIOS
RT* INGRESOSincidència
en 14 dies

CASOS CONFIRMADOS
Data
Risc de rebrot
lleida

pirineu

lleida pirineu

lleida

pirineu

19/12-25/12

340

859

1,11 1,07

308,70

815,09

12/12-18/12

350

1.140

1,32 1,76

05/12-11/12

239

571

1,10 1,31

05/12-11/12

12/12-18/12
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19/12-25/12

proves PCR i TA DEFUNCIONES
% pcr/TA positives
pirineu

lleida

pirineu

11.602 3.372

5,39

8,59

276,31 665,44

13.797 4.553

4,28

6,54

230,57

13.023 4.328

3,52

3,92

441,69

lleida

Font: Departament de Salut

(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

Des de l’inici de la pandèmia
LLEIDA
Casos
Morts

26.437
562**

catalunya
Casos
Morts

(**) 566 segons l’estadística d’AQuAS

390.282
16.946

espanya
Casos
Morts

1.893.502
50.442

món
Casos
Morts

81.294.343
1.775.661

A tot Catalunya, Salut va notificar 3.010 positius més, la
qual cosa implica que el nombre d’encomanats ascendeix a
390.282. Així mateix, la xifra
de víctimes mortals se situa
en 16.946, al sumar els últims
58 registrats, i als hospitals
catalans hi ha 1.776 persones
ingressades per coronavirus,
quaranta més, dels quals 374
es troben a les UCI (37 més).
El risc de rebrot disminueix 34 punts, de 377 a 343, i
la velocitat de propagació del
virus descendeix d’1,16 a 1,09.
La setmana anterior se situava en 1,44. El 5,82 per cent de
les proves de l’última setmana
han donat positiu i la incidència acumulada en catorze dies
és de 330,60 entre els dies 19
i 25, per sobre dels 278,16 de
l’interval anterior (12-18 de
desembre).
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Pau i bé? Potser
caldria revisar el lema
de la Fundació Fiella
Sr. Director:
Ha mort el meu veí, aquell
que ens donava mel i sempre
tenia un somriure als llavis. Ha
mort aquella dona que deambulava pel passeig i podia estar
hores i hores asseguda veient
la gent passar. Ha mort aquella noia que fregava l’escala de
casa meva, no tan noia ja, però
no tan gran per morir. Ha mort
aquell senyor que vivia prop
del garatge on guardàvem les
bicicletes que fèiem servir per
córrer les nits d’estiu. Ha mort
la senyora que tenia una petita
botiga de comestibles on anàvem a comprar una mica de
tot. Totes aquestes persones
han mort en menys d’un mes
a la Fundació Fiella de Tremp.
Totes aquestes persones eren
part de la nostra història, totes aquestes persones necessiten ser homenatjades en un
moment tan complicat com
aquest.
Entenc que la Fundació Fiella no pretenia que passés
un desastre humanitari de tal
magnitud. El que no entenc és
el silenci. El que no entenc és
que es tingui la barra de dir
que “la nostra residència ha
estat modèlica” a Els matins
de l’Herèdia quan hi han mort
seixanta persones humanes,
amb noms i cognoms. El que
no entenc és que al poble de
Tremp no s’hagi decretat dol
ni tan sols d’un dia, ni s’hagi
penjat un llaç negre a la façana d’algun edifici. El que no
entenc és que ni la directora
ni els metges ni les religioses
no surtin a donar explicacions.
Els membres del Patronat
ja hem sentit el que han dit:
“Tot s’ha fet com tocava.” Si
el “com tocava” és la mort de
la nostra memòria històrica,
no ho entenc. Tanta opacitat,
tanta por, tant esperar que tot
passi i tanta creença que la gent
poderosa és immune a tot em
fa posar malalta! Crec que els
familiars han de passar el seu
dol, difícil i més complicat que
en circumstàncies habituals,
però ells han de donar veu
a aquells que han desaparegut per aquest forat negre de
què parla Pol Pareja en el seu
article al Diario.es. Gràcies,
Albert Om; gràcies, Iu Forn,
per donar la vostra versió objectiva de la situació, que us
esgarrifa estant tant lluny del
Pallars i que aquí sembla no
esgarrifar ningú.
“Pau i bé” és el lema del
Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella. Doncs, reviseu-lo.
Pau, segur, perquè aquelles
persones que han mort a la
vostra residència o a l’hospital comarcal del Pallars entenc
que descansen en pau. El bé,
perdoneu, però no el veig per
enlloc.

c/del Riu, 6. 25007 Lleida
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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

La carta del dia

Una direcció ineficaç
SR. DIRECTOR:
Des de la Junta de Personal volem denunciar el maltractament que rebem el personal sanitari del nostre centre per part de
l’administració.
Una vegada més, els professionals de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida hem estat
menyspreats a l’hora de rebre la remuneració
que per llei hauríem d’haver rebut, tenint
present el gran esforç físic i psicològic durant
tota la pandèmia.
Les direccions estan actuant de manera
dictatorial i arbitrària, sense tenir en compte
les normatives vigents, establertes a l’ICS,
tant a nivell de permisos estatutaris com

amb les remuneracions. Nosaltres, com a
membres de la Junta de Personal, estem en
absolut desacord en la manera com s’ha retribuït l’excés de còmput horari que s’ha generat
per la pandèmia.
Les treballadores i els treballadors ens
sentim explotats, enganyats i abandonats
per una administració que sempre ens ha
maltractat.
Des de la Junta exigim responsabilitat,
demanem la dimissió del gerent territorial,
Sr. Ramon Sentís, i de la cap de personal, que
són els responsables directes d’aquesta mala
gestió. Els treballadors i la sanitat lleidatana
no ens mereixem aquest tracte.

Junta de Personal de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

I si tornem a l’EGB?
Sr. Director:
Per què una altra llei d’educació? Per canviar-la el proper
govern? Per incloure tots el seu
biaix ideològic? No sé per què
hem de perdre tant el temps.
Total, l’educació està pitjor ara
que fa trenta anys, quan es va
inventar l’ESO. Quin acrònim
més desafortunat, sembla que
fos premonitori. Quan preguntes a un nen què estudia,
et diu “eso”! Abans anàvem a
l’institut, quelcom que sentíem superior, que tenia un valor
afegit. Els nostres avis encara
prestigiaven més l’educació,
ells anaven a estudi. El col·legi era l’estudi, i al meu poble
encara tenim la plaça d’Estudi.
Quin desastre, quina vergonya
estar pitjor ara que amb la Llei
General d’Educació de l’any
1970. Deu ser que “almenys
no hi havia partits”, ni tants
“experts”, ni tants “espavilats” que per tenir l’aeroport
a tocar ens venen les “meravelles educatives” que veuen
en altres països, sovint fora de
context, com si aquí a Ponent
no viatgéssim o no parléssim
amb gent de fora. Que rucs que

són. És escoltar-los i sentir vergonya aliena. Quina pena!
Aquests també s’han “inventat” les competències o
això ens fan creure. Però, si
són per a la vida, ha assolit més
competències l’os Goiat que un
alumne d’ESO! Per cert, aquí
es vol fer aprendre geografia
política a un os o que no ha de
menjar precisament el que més
li agrada... En fi, tranquils, que
això tampoc no ho aconseguirien amb els alumnes d’ESO.
Estic segur que avui l’os Goiat
aconseguiria el graduat. Li faria un PI (pla individualitzat)
i ja està!
És tan evident que un nen als
dotze o tretze anys és massa
jove per anar a l’institut... I això és reconegut implícitament
al no deixar-li fer vaga. I als
catorze o quinze és massa gran
per obligar-lo a estudiar el que
no li agrada i per això s’han
hagut de fer aules obertes a
partir de tercer d’ESO, entre
altres coses. No seria millor
restar fins als 14 anys al poble
sense moure tants autocars, i
donar més vida a les escoles
i alhora evitant que els nens
vegin el que fan els de divuit,
i evitar així que se sentin in-

segurs i que es vulguin fer els
homenets?
En definitiva, per fer arribar
l’ensenyament o l’educació o
el que sigui fins als setze anys
només calia obligar a triar entre anar a l’institut o fer una
formació professional de primer grau. Abans que no sigui
massa tard, tornem a l’EGB,
si us plau!
Gerard Raïchs i Sala

Comunicació nefasta
del Lleida Esportiu
Sr. Director:
Soc el soci 240 del Lleida Esportiu, antiga UE Lleida. Les
coses han canviat molt! La
pandèmia ha comportat grans
canvis però en la política de
comunicació del Lleida Esportiu, cap! Als socis no se’ns va
comunicar com hauríem de fer
la renovació del carnet per cap
via oficial, ni carta postal, ni
correu electrònic, ni un simple
whatsapp.
Què ha comportat tot això?
Que molts vam fer la transferència de renovació (en el meu
cas un amic em va informar,

La FOTO DEL LECTOR

Fauna de la
comarca de
l’Urgell
Després d’un
matí fred
d’hivern, el
nostre lector va
captar un conill
de bosc prenent
el sol protegit
del vent darrere
d’uns matolls.
La foto la va
fer Josep Regí
a la comarca
de l’Urgell, un
gran apassionat
de la fauna
d’aquesta zona.
Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a

Un soci de pedra picada
que enyora la UE LLEIDA

ENqUESTA

josep regí. lleida

Melines

perquè el club estava tancat
i no hi havia cap telèfon de
contacte per facilitar informació). Doncs bé, s’ha fet la
transferència i s’ha cobrat la
domiciliació bancària, és a dir,
que s’ha cobrat dos vegades
l’import de la temporada. És
impossible el contacte telefònic
per poder demanar informació
de per quina raó s’havia cobrat
dos vegades (hi ha diversos casos com el meu) i vaig escriure
un correu des de la pàgina del
club. La resposta va ser que
degut a la situació excepcional hi havia hagut un error i
que procediren a reemborsar
la quantitat pagada de més en
la major brevetat possible.
Passats 15 dies i sense rebre cap notícia, vaig tornar a
reclamar la devolució i vaig
informar d’una gestió comunicativa nefasta, ja que en cap
lloc em van indicar com i quan
m’havia d’inscriure per poder
veure el partit del meu Lleida
en streaming. Resultat: quan
ho vaig voler fer ja no hi havia
places i se m’instava a fer-ho el
dilluns següent, és a dir, se’m
va prohibir el dret de poder
veure el meu club tot i haver
pagat dos cops!
El dissabte dia 19 vaig tenir
la mateixa problemàtica per
poder veure el partit del Lleida perquè ja havia fet tard per
inscriure’m. Tot això havent
pagat dos vegades! El dia 23
de desembre, la resposta del
Lleida esportiu encara era que
el dia 10 de desembre havien
procedit a fer la transferència
i que el divendres següent, a
tot estirar dilluns, hauria rebut els diners. Al meu compte
no hi ha cap ingrés i se m’ha
negat l’accés per poder veure
el meu club.
Faig pública aquesta reclamació perquè no soc l’únic
afectat i m’agradaria que el
meu club donés explicacions
d’una política de comunicació
nefasta i també de per què no
s’han tornat els diners pagats
de més als socis.

PREGUNTA:

Anireu a esquiar durant
aquestes festes?

Sí
No
Ns
Voteu i deixeu el comentari a
www.segre.com

17033

Segre
Dimecres, 30 de desembre del 2020

comarques

infraestructures carreteres

‘Aparten’ l’N-230 d’un pendent on hi ha
allaus i treballen per assegurar-la
Habiliten una calçada provisional mentre durin les obres al Pont de Montanyana
maite monné

r. r.

❘ lleida ❘ La carretera N-230 ha
canviat el traçat en un petit tram
al Pont de Montanyana, a Osca.
El ministeri de Transports i Mobilitat ha habilitat una calçada
que aparta el trànsit de vehicles
d’un pendent inestable, que ha
tingut diversos despreniments
en els últims anys. Es tracta d’un
pas provisional que es mantindrà mentre es porten a terme
treballs de desboscament per
evitar noves allaus.
Aquestes obres tenen un pressupost de dos milions d’euros i
inclouran també la construcció
d’un nou mur d’escullera i de
drenatges per evacuar l’aigua
de les pluges. Així ho va indicar el ministeri, que va recordar
que el desboscament del talús va
començar el 27 d’abril passat,
després d’un despreniment com
a conseqüència d’un episodi de
fortes pluges.
Inicialment es va establir en
aquest punt un pas alternatiu
que estava regulat mitjançant
semàfors. Tanmateix, aquesta
solució provocava retencions
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patrimoni

Consolidaran una
torre del castell de
Castelló de Farfanya
❘ castelló de farfanya ❘ La Diputació ha adjudicat obres
de consolidació de la Torre
del Torrent, que forma part
del conjunt monumental del
castell de Castelló de Farfanya. Aquesta actuació
compta amb un pressupost
de 37.252 euros i el termini
per executar-la és de dos mesos. Les obres se centraran a
consolidar la teulada.

serveis

El Jussà impulsa el
consum d’aigua de
la xarxa pública

La calçada provisional a l’N-230 mentre es duen a terme treballs de desboscament al pendent.

i fins i tot s’hi va registrar algun accident lleu. Ara, aquesta
calçada provisonal permet una
circulació més segura i sense
interrupcions mentre es duen
a terme les obres al pendent.
Una vegada acabin, el tram

clausurat tornarà a entrar en
funcionament.
El tram tancat per obres es
va construir fa poc més d’una
dècada, amb la finalitat de suprimir dos revolts tancats del
traçat original. Ara els despre-

fgc

esquí

niments obliguen a clausurar-lo
de forma temporal. Per la seua part, la calçada provisional
aprofita part de la carretera
N-230 original, que va quedar
sense ús després de les obres per
reformar-la.

❘ tremp ❘ El consell del Pallars
Jussà ha instal·lat màquines
dispensadores d’aigua en
quatre dels seus centres de
treball, per donar valor a l’aigua com a recurs del territori, declarat Geoparc per la
Unesco. La iniciativa permetrà substituir 3.374 litres d’aigua que el consell consumia
de botelles de plàstic per la
de les màquines connectades
a la xarxa pública.

municipis iniciatives

Port Ainé i Espot,
amb l’aforament
gairebé complet

Alcarràs promou una borsa
d’habitatge per a joves

❘ Lleida ❘ Port Ainé i Espot Esquí
tenen gairebé complet l’aforament a la campanya nadalenca,
restringit com en totes les estacions per evitar aglomeracions
durant la pandèmia. Així, a les
pistes d’Espot no hi ha forfets
disponibles fins al dia 5 de gener
i a les de Rialp, fins al 6. L’ocupació és menor en estacions amb
més capacitat com Baqueira i
Boí Taüll.

❘ alcarràs ❘ L’ajuntament d’Alcarràs posarà en marxa a principis
d’aquest any 2021 un servei dirigit als menors de trenta anys,
per posar al seu abast eines que
afavoreixin l’emancipació i autonomia. Entre aquestes eines
destaca una borsa d’habitatge
jove, una borsa de treball i un
carnet jove local que els permetrà tenir descomptes en comerços locals i aconseguir re-

Esquiadors ahir a les pistes de Port Ainé.

duccions en tarifes vinculades
a serveis municipals, com activitats culturals o del patronat
d’esports.
L’alcalde, Jordi Janés, va explicar que amb aquesta iniciativa es vol renovar el compromís
del consistori amb un col·lectiu
que ha patit de forma intensa les
conseqüències de la pandèmia
i va destacar que “en depèn el
futur del poble”.
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

Participa-hi i guanya: Pobles de Lleida
Descobreix-nos els pobles de Lleida enviant-nos fotos a
cercle@segre.com, a c/ del Riu, 6 de Lleida, pujant-les al web o a
Instagram amb #cerclelectura fins a l’11
de gener. Podràs guanyar una de les tres
estades a l’Hotel Terradets més un passeig
en caiac gràcies a Zenith Aventura.
Bases i imatges a segre.com/cercle.
El guanyador es publicarà el 12 de gener.

guia

Fax: 973 246 031

cercle@segre.com

www. segre.com

Aniversari

Amb la col·laboració de l’Hotel Terradets i Zenith Aventura

Camarasa. Vista
panoràmica
d’aquesta localitat
de la Noguera
entre la boira i el
sol. Jaume
Carbonell
comparteix amb
Cercle aquesta
imatge del poble,
que és marquesat
des de l’any 1330.

Moltes felicitats, Jordi i Carlos, pel vostre aniversari. Com passa el
temps! Gaudiu del dia i una abraçada.

Moltíssimes felicitats, Jordi. Que ho celebris molt bé i que en
compleixis molts més! Una abraçada.

Oliana. “Un passeig per aquesta localitat de l’Alt Urgell, amb
vista al seu castell i Castell-llebre”, diu @jaume_mister.

Montoliu de Lleida. Boira en aquest
poble del Segrià. Josep Guillamet.
Suterranya.
Aquesta localitat
del Pallars Jussà va
ser municipi fins al
1973, quan es va
annexar a la
capital de la
comarca, Tremp.
Eugeni Nadal és
l’autor d’aquesta
panoràmica.

Artesa de Segre. Imatge nocturna d’aquesta població de la Noguera,
que té títol de ciutat des de l’any 1927. @benjamillr.
Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a
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música estrena

Instauren un concert de Cap
d’Any amb la Julià Carbonell

‘Confinamiento’, paraula
de l’any 2020 en castellà

Diumenge vinent a Tremp, en directe per Lleida TV i el web segre.com
igor studio

redacció

❘ Lleida ❘ L’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida va anunciar ahir una nova
experiència musical en forma
de concert que, sota el títol de
Preludi 21, tindrà com a protagonista l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell (OJC) i com a
escenari, la localitat de Tremp
diumenge que ve. Des de l’IEI es
va plantejar la possibilitat d’instaurar un concert d’aquesta formació musical per obrir l’any,
un preludi dels propers dotze
mesos, en aquest cas del 2021,
i d’aquí el nom Preludi 21. La
vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va explicar que no
es tractaria d’una còpia dels tradicionals concerts de Cap d’Any
que se celebren per tot el món,
sinó d’una manera de donar la
benvinguda a l’any des d’algun
lloc de les comarques de Lleida
que, per un motiu o altre, hagi
estat protagonista de l’any que
ara acomiadem.

Tremp, protagonista
Per aquesta primera edició,
es va decidir portar el concert a
Tremp, una localitat que durant
les últimes setmanes ha patit un
brot especialment cruel de Covid-19. El concert està programat per a aquest diumenge, 3 de
gener, a les 18.00 hores al centre cultural La Lira, amb públic
seguint les restriccions, i amb

❘ madrid ❘ La Fundación del
Español Urgente va anunciar ahir que ha escollit confinamiento com a paraula de
l’any 2020. Definit com a “aïllament temporal i generalment imposat d’una població,
una persona o un grup per raons de salut o de seguretat”,
el terme ha marcat bona part
dels mesos de l’any que ara
finalitza. Aquesta paraula va
superar altres aspirants, entre les quals hi havia coronavirus, Covid-19, teletrabajo,
tiktok o pandemia.

La taquilla del cine a
Espanya cau un 72%

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell protagonitzarà diumenge a Tremp el concert ‘Preludi 21’.

una formació de músics de l’OJC
adaptada a les possibilitats i al
repertori, sota la batuta d’Alfons
Reverté i amb Joan Espina com
a violinista solista. El concert
podrà seguir-se en directe per
Lleida TV i en streaming a través del web segre.com. L’horari també s’ha triat per fer-lo
compatible amb el de les rutines
a les residències geriàtriques i
hospitals perquè pugui seguir-se
també des d’aquests espais.

Vivaldi, pop i bandes sonores
n El concert buscarà transportar l’auditori per diferents
estats d’ànim per reflectir la
diversitat emocional viscuda en els últims mesos i
projectar-la cap a un futur
esperançador. Per això, el repertori comptarà amb una de
les composicions clàssiques
que ressegueixen el curs de

música concert

l’any: Les quatre estacions,
de Vivaldi, però començant
per la Tardor per anar passant al quiet i silent Hivern,
abans de l’alegre Primavera
i la plenitud de l’Estiu. Les
estacions de Vivaldi s’alternaran amb bandes sonores
de pel·lícules i temes de pop,
tango o musicals.

❘ madrid ❘ La Covid ha revertit
les dades d’assistència rècord
a les sales de cine del 2019 i,
encara que aquest 2020 va
començar amb un creixement d’afluència de públic
del 7% abans del confinament, al final la pandèmia
ha deixat unes pèrdues de
446 milions d’euros a la taquilla d’enguany comparat
amb l’anterior, la qual cosa
reflecteix un descens del
72% i la xifra més baixa des
de l’any 2000.

Doble sessió d’òpera
familiar al CaixaForum
❘ lleida ❘ La companyia Diabolus in Musica oferirà avui al
CaixaForum Lleida una doble sessió (12.00 i 18.00) de
l’espectacle d’òpera familiar Operàmida, un muntatge singular en què el públic
tindrà l’oportunitat d’escollir el fil argumental a partir
d’obres de Mozart, Rossini
o Wagner.

música concert
magdalena altisent

magdalena altisent

La cantant i pianista de Terrassa Gemma Humet, a l’Espai Orfeó.

Gemma Humet presenta a l’Espai
Orfeó el seu àlbum ‘Màtria’
Roger Mas acomiada el calendari musical del Cafè del Teatre del 2020
❘ Lleida ❘ El cantautor de Solsona
Roger Mas va protagonitzar
ahir l’últim concert de la programació del Cafè del Teatre
de Lleida d’enguany. Acompa-

nyat per Xavier Guitó al piano
i Arcadi Marcet al contrabaix,
Mas va oferir un repertori especialment pensat per a aquesta cita a Lleida, amb temes del

seu últim disc, Parnàs, i reinterpretant cançons emblemàtiques de la seua trajectòria
amb altres de poetes i autors
diversos que ha musicat.

❘ Lleida ❘ La cantant i pianista de
Terrassa Gemma Humet va interpretar ahir a l’Espai Orfeó
de Lleida els temes del seu últim disc, Màtria, publicat a la
tardor. En aquest àlbum abraça
una nova sonoritat d’estil més
electrònic i ofereix un viatge po-

eticomusical a través de poetes
(com la lleidatana Maria-Mercè
Marçal) i lletres pròpies, que no
abandonen la seua voluntat de
protesta i compromís. L’Espai
Orfeó acollirà avui (19.30) un
concert del cantautor de Manlleu Guillem Roma.
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Tribunals

l’ascensor

Amb flors, però
sense discursos

E

l Tribunal Suprem espanyol, preno és de justícia que en democràcia no es
sidència, magistrats i fiscals, des
respectin els drets humans, es practiqui
de la Sentència, de forma molt inuna justícia justiciera, es retorcin les norcisiva, s’han erigit no solament en
mes per fer-les convergir amb el prejudici
l’àrbitre final de la interpretació de la llei,
o que a certs polítics se’ls escapi de la boca
sinó també de la correcció política i de la
que “esto te lo afina la Fiscalía”.
normal moral patriòtica. I aquest fet proEls resultats de l’enquesta del CIS del
voca en molta gent una colla de preguntes
juliol sobre el funcionament de la Justícia
gens impertinents. Per exemple: existeix
espanyola feta un mes després de la sentència del procés eren bastant demolidors:
realment la separació de poders en la democràcia espanyola? Els tribunals de la
quasi la meitat dels enquestats eren de
Unió Europea de la qual el regne d’Espal’opinió que està molt polititzada, i que,
nya és membre són competents per arbi- No és de justícia
en general, funciona malament o molt
trar en última instància resolucions dels
malament. El 80% opinava que era necessària o molt necessària una reforma de
tribunals espanyols? El TS és l’emblema que en democràcia
la seua administració. Ha passat un any,
del poder absolut sobre tots i cadascun de no es respectin els
i molts des de la transició democràtica,
nosaltres, fins i tot sobre aquells que fan la drets humans o
i dos des que s’havia de complir amb el
gara-gara als magistrats que el componen?
mandat constitucional de renovació de
S’ha fet alguna mena de Transició en el es practiqui una
l’òrgan de govern dels jutges i tot continua
poder judicial? Estan polititzats els òrgans justícia justiciera
igual. I sobretot la sensació que no tothom
superiors de la Justícia? El ministeri de
és igual davant la llei, que la majoria dels
Justícia té algun ascendent sobre la judicatura? I la Fiscalia general de l’Estat sobre els fiscals? I corruptes se’n surten sempre o les seues penes queden en
les que vulguin, de preguntes. Però, vistes algunes de les no res, que de vegades s’actua més per venjança que per
causes que s’han substanciat darrerament sobre delictes de justícia. I en massa situacions que, segons Quevedo, gens
desobediència, de sedició, de corrupció, i les que “teòrica- suspecte de ser separatista, “donde hay poca justicia, es
ment” s’estudien sobre els mateixos presumptes delictes, un peligro tener razón”.

ACN

Ahir es va celebrar per
cinquè any l’homenatge a Màrius Torres
en el 78è aniversari
de la seua mort. Enguany, per la Covid,
l’acte es limitava,
segons va explicar
la vicepresidenta de
l’Ateneu, a una ofrena floral davant de
la seua escultura al
Canyeret en un acte
íntim sense discursos.
Però tot just acabar
la vicepresidenta, l’alcalde Pueyo va voler
dir unes paraules i, a
continuació, l’expresident de l’Ateneu que
impulsa aquesta iniciativa també va llegir
un poema. No hi va
haver discursos, però
sí unes paraules.

“Si just acaba
de nàixer”
Després de la suspensió de la Setmana Santa sevillana vam preguntar a les confraries
de Lleida i un portaveu ens va contestar
amb humor: “Si just
acaba de nàixer, com
hem de saber què farem quan mori.”

la imatge
del dia

Francesc Lluch
L’alcalde de Sant
Guim ha aconseguit
la cessió per 60 anys
de l’edifici del sindicat, una joia modernista que es dedicarà
a usos culturals.

Joanjo Ardanuy
L’IEI, que dirigeix,
promou un concert
d’Any Nou amb la
Julià Carbonell que
se celebrarà a Tremp
en homenatge a les
víctimes de la Covid.

Ramon Sentís
El gerent territorial de
l’ICS té un problema
amb el pagament de
les hores extres a treballadors de l’hospital
i la junta de personal
en demana la dimissió.

Tot a punt per
tornar a vacunar
L’endemà del que s’havia
previst per un problema
logístic de l’empresa
farmacèutica, més de
350.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech
van arribar ahir a Espanya via aèria des de Brussel·les. A la imatge, la
descàrrega de les caixes.

Carmen Launa
És una de les fiscals
anticorrupció que han
demanat l’arxivament
del suposat blanqueig
de capitals denunciat a la llista Falciani fa quatre anys.

