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“Hombres y mujeres no 
cobramos igual 
compitiendo en el 
mismo deporte”
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Jan Dhaena: “Si Puigdemont 
fuera eurodiputado 
podría viajar 
libremente a España” 

8 PREGUNTES A EMPRESARIS 
Ilerda Serveis, 30 años de 
profesionalidad 
en el sector de 
la limpieza
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Quim Torra llama a los 
catalanes a “encender 
pacíficamente el país”

Balaguer regresa a 
la época medieval

Balaguer revive este fin de semana su pasado con la fiesta 
medieval Harpia 2018, que ha llegado ya a su octava edi-
ción. Unas 120 paradas conforman el mercado que ofrece 
esta convocatoria y una muestra de oficios.

FOTO: Lídia Sabaté / Mujeres recreando cómo se lavaba la ropa en los años del medievo

  
PÁG.25

El presidente catalán cree que hay que “luchar hasta 
el final porque no se puede renunciar a la libertad”

| PÁG.21

Para que 328 alumnos puedan acudir cada día a clase, el Con-
sell Comarcal gestionará 24 líneas este curso. | PÁG.9

El Pallars Jussà tendrá 24 
líneas de transporte escolar

La calle Major de Lleida, frente a la Catedral, acogió ayer el 
Mercat de les Idees. Esta ha sido la vigésima edición. | PÁG.8

El Mercat de les Idees muestra 
las obras de 13 artistas locales

DEPORTES

FOTO: J. H (EFE) / Los blaugranas remontaron (1-2)

EL LLEIDA 
BUSCA 
ASALTAR 
TERUEL | PÁG.29

EL FORÇA 
LLEIDA 
LEVANTA SU 
TROFEO | PÁG.38

Pleno del Barça en la 
liga tras vencer a La Real

| PÁG.30-31
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El que fou durant molts anys 
president de la Federació de 
Comerç de Lleida (Fecom), Jau-
me Escart, va morir ahir. El fu-
neral es celebrarà demà dilluns 
al tanatori a les 10 del matí. Es-
cart fou el quart president que 
tingué la Federació i estigué 
des dels inicis de constitució 
d’aquesta Federació. Escart fou 
també el president del Gremi 
de Perfumeries i Cosmètica de 
Lleida.

També fou membre execu-
tiu molts anys de la Cambra de 
Comerç de Lleida i membre de 
la junta directiva de la patronal 
Foment del Treball.

Escart també destacà pel 
seu impuls a l’associacionisme 
local i per exemple fou president 
de l’Associació de Comerciants 
de la Plaça Sant Joan.

Jaume Escart regentà durant 
molts anys un establiment de 
perfumeria i cosmètica a la ciu-
tat de Lleida i fou el quart pre-
sident que tingué aquesta pa-

tronal del sector del comerç de 
Lleida.

Ahir les persones que més re-
lació havien tingut amb ell des-
tacaven l’important tasca que va 
realitzar al capdavant de la Fe-
com i el seu entusiasme i treball 
a favor de l’associacionisme a la 
ciutat de Lleida.

Mor Jaume Escart, el 
quart president que ha 
tingut la Fecom de Lleida

Inauguren la passarel·la de Les
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va inaugurar 
ahir la nova passarel·la peatonal de Les, a l’Aran, reconstruïda 
després de les riuades del 2013. /FOTO:  Diputació

El ‘porta a porta’ a Puigverd
Nombrosos veïns de Puigverd de Lleida van acudir ahir a la Sala del 
Ball per recollir el kit arran de la implantació de la recollida de la 
brossa amb el sistema de porta a porta. /FOTO:  Aj.Puigverd

El bisbe presenta 
avui al nou rector 
de la parròquia del 
Carme de Lleida
El Bisbe de Lleida fa unes set-
manes ha nomenat nous rec-
tors per a distintes parròquies 
de la diòcesi de Lleida. En 
aquestes ocasions té el costum 
de presentar a les parròquies 
el seu nou rector. Precisament 
avui presentarà a monsenyor 
Jaume Pons, nou rector de les 
parròquies de Sant Joan Baptis-
ta i la Mare de Déu del Carme, 
de Lleida. 

FOTO: Jaume Escart en una foto 
d’arxiu

El Jussà disposarà de 24 
línies de transport escolar per 
apropar a classe 328 alumnes
Tremp
REDACCIÓ
Un total de 328 alumnes del Pa-
llars Jussà es desplaçaran aquest 
curs mitjançant les 24 línies de 
transport escolar que gestiona el 
Consell Comarcal.  Arran del pro-
cés de contractació obert a tots 
els interessats, enguany s’han ad-
judicat aquestes línies a 2 empre-
ses d’autobusos i diversos taxistes 
de la comarca, que aproparan els 
nens i nenes de desenes de petits 
nuclis de població als centres es-
colars de Tremp, La Pobla de Se-
gur, Isona, La Plana de Mont-ros, i 
Espluga de Serra.

Un total de 16 línies amb ve-
hicles de menys de 9 places que 
aproparan a l’escola a 94 nens i 
nenes, i 8 línies que es cobriran 
amb autocars i transportaran 234 
alumnes. 

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha adjudicat 18 línies per 
als quatre propers cursos, mentre 

FOTO: C.C. PallarsJussà / Uns nens de la comarca pujant al bus escolar

que altres 6 la seva adjudicació ha 
quedat deserta o l’adjudicatari hi 
ha renunciat i per tant s’han pro-
rrogat un any més les empreses 
les duien a terme fins ara i el pro-
per curs tornaran a sortir a con-
curs. 

En total, el transport esco-
lar del Pallars Jussà per al curs 
2018/2019 tindrà un cost de 
270.621,89€, gràcies al finança-
ment del Departament d’Ensen-
yament, del govern de la Genera-
litat de Catalunya. 
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El Museu de Lleida prepara un 
acte per commemorar els fets 
de la nit de l’11 de desembre
Aquesta ‘festa’ consistirà en la publicació d’un llibre i l’edició 
d’un vídeo amb imatges d’aquella llarguíssima jornada nocturna

El Museu de Lleida encara 
un nou curs amb una clara 
aposta pel territori i un 
programa expositiu que 
vol connectar els grans 
moments de la història i 
veure el paper que ha jugat 
Lleida.

No obstant això, hi ha un acte 
que destaca per sobre de la res-
ta i que recordarà la fatídica data 
de l’11 de desembre, el mateix 
dia en què el Museu de Lleida va 
perdre una part important de la 
seva col·lecció a causa del tras-
llat forçós de les 44 peces d’art 
cap a Vilanova de Sixena. Vist 
amb perspectiva, i un any des-
prés, ja és hora d’explicar amb 
normalitat, i des de la veritat, 
aquest fet. Almenys, així ho ex-
plica el seu director, Josep Gi-
ralt, qui considera que és obligat 
fer-ho. “Estem dissenyant una 
festa que consistirà en la publi-
cació d’un llibre sobre el que 
va significar la jornada i l’edició 
d’un vídeo amb imatges explíci-
tes sobre que és el que va pas-
sar aquella famosa nit i aquelles 
llarguíssimes hores”. Seguint 
aquesta línia, el Museu també 
està treballant perquè el primer 
semestre del 2019, presumible-
ment entre els mesos de febrer 
i març,  ja hagi acabat la remo-
delació dels espais afectats on 
es trobaven les caixes sepulcrals 
de Sixena. 

Sobre aquest tema, Giralt as-
segura que hi estan treballant 
però que encara no poden do-
nar més detalls. “Volem ser més 
ambiciosos i no només afectar 
l’àmbit de Sixena sinó també 
l’àmbit del gòtic i tot el que són 
els retaules de pedra i la pintu-
ra i això suposa òbviament més 
feina”, detalla. Respecte a la res-
posta ciutadana i el seu suport, 

Giralt comenta que estan molt 
agraïts i que els museus no po-
den existir sense el públic i sense 
la societat a la qual està immer-
sa. “Durant aquest any ha que-
dat demostrat que no només la 
ciutat de Lleida s’ha bolcat amb 
nosaltres sinó que també ho ha 
fet tot el territori i el país”, reco-
neix Giralt, que al mateix temps 
assegura que aquest fet els ha 
permès dues coses: situar el 
Museu al mapa mundial i rebre 
per primer cop més de 100.000 
persones en una exposició, la 
dels Presos Polítics. “Hem tingut 
l’estima de la societat i estem in-
finitament agraïts per tot el su-
port que hem rebut al carrer, als 
mitjans de comunicació i a les 
xarxes socials. La connexió que 
s’ha generat amb la societat i vi-
ceversa ens ha ajudat a fer-nos 
grans”, conclou.

A banda d’aquesta activitat, 
que tindrà lloc l’11 de desembre 
i que és sense cap mena de dub-
te un dels grans al·licients de la 
temporada, el Museu continua 
amb la seva línia d’actuació ba-
sada en la recerca pròpia i en 
oferir al públic una sèrie d’ex-
posicions que el connectin amb 
els grans moments de la història 
partint del paper que ha jugat 
Lleida. En aquest sentit, la pri-
mera gran exposició, que s’inau-
gurarà aquesta segona quinze-
na de setembre i s’allargarà fins 
a finals d’any, porta per títol La 
mediterrània del segle XX. Rea-
litats i mirades des de Lleida. Es 
tracta d’una mostra fotogràfica 
que repassa de forma minucio-
sa els grans esdeveniments de 
la mediterrània durant tot el se-
gle XX, des de la primera guerra 
mundial fins als problemes més 
actuals com són la immigració o 
les diferents guerres sectorials, i 
en aquest marc veure de quina 
manera Lleida ha anat evolucio-
nant. L’exposició utilitzarà dos 
grans arxius fotogràfics: el de 
l’Agència EFE, el més important 
que hi ha a Espanya i un dels 
més potents d’Europa, i arxius 

provincials i de mitjans de comu-
nicació de la ciutat. 

Les altres dues propostes ex-
positives arribaran al 2019. La 
primera d’elles serà Imatges per 
creure: Catòlics i protestants a 
l’Europa dels segles XVI i XVIII. 
Aquesta exposició s’inaugurarà 
el proper mes de gener i comp-
ta amb una de les grans col·lec-
cions privades d’Europa, de gra-
vats del lleidatà Antoni Gelonch. 
L’altra és Les ciutats romanes 
de la Catalunya interior: Ilerda, 
Iesso i Aeso, una mostra que el 
Museu de Lleida produeix junta-
ment amb el Servei d’Arqueolo-
gia de la Paeria i amb el Museu 
de la Conca Dellà d’Isona i de 
Guissona. Respecte al programa 
d’activitats, Giralt explica que 
“intentem que sigui d’un nivell 
important i de rellevància per-
què això voldrà dir que connecta 
de forma directa amb la realitat, 
les necessitats i les preocupa-
cions de la ciutadania”.

FOTO: Lídia Sabaté / ‘Exposició dels Presos Polítics’ al Museu de Lleida durant el 2018

Alex Sánchez
@aSato_94
Lleida

Un dels objectius del Museu 
de Lleida és connectar amb el 
teixit educatiu. Per a això dis-
posa d’un projecte educatiu 
que vetlla per la difusió i l’inter-
canvi d’experiències educatives 
per tal de crear sinergies amb 
les institucions educatives del 
territori. 

En aquest nou curs, la pi-
nacoteca incorpora tres nous 
itineraris didàctics, dos d’ells 
relacionats amb les exposicions 
temporals, i un tercer emmar-
cat dins del projecte de lectura 
de les Biblioteques de Catalun-
ya. Josep Giralt valora de forma 
positiva el creixement constant 

de públic escolar que rep el 
Museu i és conscient de la ne-
cessitat d’adaptar-se a les exi-
gències que demanen des del 
sector educatiu, relacionades 
amb la necessitat de moder-
nitzar els mitjans. Per aquest 
motiu, Giralt ha anunciat que 
estan treballant amb Ilerna en 
una nova aplicació digital per a 
mòbil i tablet que permetrà als 
nens fer un recorregut a través 
de la prehistòria. “La intenció 
és presentar-la al novembre i 
que a partir del 2020 també 
incorpori la història antiga i la 
medieval per fer les visites més 
atractives i dinàmiques”.

El Museu llençarà una app 
digital orientada a fer més 
atractives les visites escolars
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