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ESQU( INSTAL·LACIONS INFORMATICA 

Baqueira obre dissabte amb 36 km 
de pistes i forfet a preu redu.•l 

Una avaria en un 
servidor deixa 
consistoris sense 
web ni mail 
Afecta almenys una 
dotzena d'ajuntaments Costara 35 euros i l'estació compta amb gruixos de fins a 90 centímetres de neu 

X.R. 
llLEIDA 1 Baqueira Beret obriril 
la temporada d' hivern aquest 
dissabte, una setmana abans 
del que estava previs t. L'estn
ció aranesa ofcrirn 36 quilomc· 
tres esquiables e n 34 pistes a 
l'ilrea de Baqueira i obri ra deu 
remuJltadors. A rnés, el preu del 
Iorfet de di a costara 35 euros 
Jins al. 29 de novembre, en lloc 
deis 54,5 euros que s'hauril de 
pagar a partir del dia 30. Per 
als esquiado1·s que disposin del 
passi e lecll·onic Baqueira Pass, 
aquest costara 52 euros, el m a· 
teix que l'hivern passat. 

Les nevades de les últ imes 
sctmancs han dcixa t gruixos 
que osciHcn entre els 90 cen
tímetros a la cota 2.500 i c ls 
60 centírnetres a 1.800 metres 
d'altitud. El fred intcns, nmb 
temperatures de fins a 8 graus 
sota zero, ha permes una inten
sa producció de ncu arti(icia l. 
En aqucst sentit, cls responsa· 
b ies de l'estació treballen per 
poder obri r més pistes a Iinals 
d'nquest mes. 

J:. 
ASAJA 

Les pbtes de Baquelra ambla d•t• d'obertura dlbulxada a la neu. 

L'estació es mantindr1t o ber
ta ent re setmana, del 25 al 29, 
si la meteorología ho permet, 
segoos fonts de Baqueira. Tam
bé estaran en funcionamcnt el 
bar i restaurant Bosque a la e o· 
la 1.800 i el material d'esquf es 
podrilllogar a l'Ski Service de 
la cota 1.500. 

Perla seua part, la resta d'es
tacions d 'esquí alpí preveuen 
obri r entre f inals d'aquest mes 
.i el pont de la Purfssima. Val a 
recordar que les set pistes de 
nordic del P irincu van estrcnor 
la campanya d'hivern el cap de 
setmana passat (vegeu SEGRE 
de dissabte). 

' 

El Pallars Jussa 
promociona els 
seus atractius 
a Barcelona 
• El Jussa promociona 
els seus atractius a l'Espa i 
Proven~a de Ferrocarrils 
de la Genera!itat (FGC), 
que és en una oslació de 
Barcelona. Fins aquesl d i
vendres, els visitants po· 
dran veure comes restau· 
ra un femur de dinosaure 
i també s'oferiran confe
rencies i degustacions. L1 
jornada es va dedicar a l 
Geoparc. El president de 
FGC, Ricard Font, el res
ponsable de promoció de 
la Oiputació, Ju li Alegre, 
i e l president de l Jussa, 
Joscp Maria Mullo!, en· 
tro nitres ropresontants 
municipals, van assistir a 
la. inauguració d'nquestes 
jornades. 

ILLEIDA 1 Una a varia en un ser·
vidor va deixnr ahir sense 
web i sense email almenys 
dotze ajuntaments de Lleida. 
La incidencia es va produir 
en un servidor de l'cmprosn 
Gigas, contracta! perla D i· 
putació pcr donar servei als 
consistoris. Segons fonts de In 
corporació provincia 1, l'ava
ria es va deure a " una fallada 
estructural" i l.a previsió era 
canviar la pc~a dnnynda ahir 
a la nit. Van assenyalar que 
la situació es normalitzaril 
avui. El correu electronic de 
la Oiputació també s' hi va 
veureafectat, encara que es 
va red irecciona r de forma 
p¡:ovisional o un servidor de 
menor capacita!, que no poi 
atlotjar els webs deis con
sistoris. Els municipis afcc
tats van ser Solsona, ·rremp, 
Tarrega, Cervera, la Seu, Al
carriís, Alpicat, Torrcfarror-a, 
Juneda, Guissona i Oliana. El 
web de la Paeria de Llcida, 
allotjada a l mateix servidor, 
tampoc funciona. 
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Dlvendres 22 de novembre de 2019 
De 9.00 a 14.00 h 

Sala de Graus. Edificl E1 de I'ETSEA 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191 
Universitat de Lleida. Campus d'Agronoms 
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La Biblioteca Comarcal de Tarrega inicia 
els actes per celebrar el 25 aniversari 
La Biblioteca Comarcal de Tarrega va iniciar el cap de set
mana passat els acles de commemoració del 25 aniversari 
amb l'espcctaclc La Que/a i la lectura de textos populars 
nl carrcr. Els actos continuaran el divcndrcs dla 22. 

Entrega de premis del Concurs Digital de Dibuix Infantil d'Aqualia 

Debat sobre migracions a Mollerussa 
amb un exalt responsable de I'Unicef 

El dibuix de Silvia Buixadera, 
del coJ.Iegi Sagrada Família de 
Lleida, ha estat el g uanyador 
en la categoría individual de la 
17a edició del Concurs Digital 

Infant il convocat per Aqualia, 
empresa que gestiona el Servei 
Municipal d'Aigües de Lleida. 
El seu treball va ser triat entro 
cls més de 7.200 particípants de 

tot I'Estat. A més, van resu ltar 
fina listes vuit olumnes més de 
coHegis de Llcidn. Tots ells von 
rccollir ah ir ols seus premisa 
la Paeria. 

El Teatro l'A mistat de Mollerussa va acollir ah ir la jorna
da Migracions i col·lect ius vult~erables, amb més de 200 
assistents i en la qual va participar Nils Arnc Kastbcrg, 
exdircctm·de l'Unicef a America Llatina i el Carib. 

Conferencia dedicada a la 
Cimentera de Xerallo 

El geograf Alberto Guijarro va impartir divcndres una confe
rencia organilzada per I'Arxiu del Pallars Juss/i, pcr explicar 
els fonaments hidroel~ctrics d'Enher a l poble de Xerallo. 

Reconeixement per a un exalumne del 
Guindavols al XXI Premien Química 
Un exalmnnede l'institut Guindlovols de Lleida, Ton[ Se
rés, ha e..tat guardonat al XXI Premi Recerca en Quhnica 
a Tarragona, que a torga I'Associació Empresarial Qulmica 
de Tarragona i l' URV. 

Trabada d'Urban 
Sketchers a Guimera 

Una quarantena d'Urbtm Sketchen· (USK) catnlans es van reunir 
dissnbte per plasmar ols scus dibuixos Guimerñ. La proxima 
cita sera dissabtc, dia 23, a la rambla Forran de Lleida. 

HOROSCOP 
.o\RtES2Hli/19--IV. 
Exploreu le$ options que teniu, reuniu 
lnformacló, augmenteu les quallficacl· 

ons o canvieu la vostra imatge. Expandou·vos i 
mlreu el que la vida us pot oferlr. 

TAURE 20·lV /20·V. 
Un inesperat glr deis esdeveniments 
~bar a sorprenentment bé. Reunlr·vos 

amb algú us encoratjara a fer una jugada que no 
us esperaveu. 

BESSONS 21-V /20-VI. 
Unuarr.oda sincera portara a nous co· 
men~aments. Podeu resoldre proble· 

mes comerclals o personals utilltzant l'encant 1 
la persuasió. lnvertiu en vosaltre$. 

C.o\NCER 21 -Vl/22-Vll. 
Podeu pensar a scxialottar, pero també 
heu de fer·ho a la felna, els diners 1 l'éxlt. 

Repasseu els detalls essenrnls per ev~u un con
ttatemps més endavant. 

UEO B ·Vli/22-Vlll. 
No podeu comprar amorl~rar gua· 
nyar respecte. Slgueu una persona 

franca quan es trae ti del que voleu 1 el que este u 
disposats a oferir. 

VERGE 23-VIII/22·1X. 
Asslstlu a una !unció que us donl una 
Idea de les tendéncies o possibilitats. 

Algú amb qul connecteu us oferirll untr~cte que 
us podria canviar la vida. 

BALANI;A 23-IX / 22-X. 
QUiln us enfronteu a l'oposició, conReu 
en el vostre encant per persuadir els 

altres perqu~ almenys lntentin fer les coses a la 
V<)Stra manera. L'amot ésa les ewelles. 

ESCORPIO lH /21-XI. 
Un parell d'ajustaments en la forma de 
voda us ajudaran a sentlr..Yos més a gust 

al vostre entorn. E~ta bé ser diferents sempre que 
els motius siguln honorables. 

SAGITARl ll-XI/21·Xll. 
Penseu més com us veieu, com tracteu 
els allres 1 amb qul us asscxieu. Viatjar 

sera una e~periéncia d"aprenentatge. Assegu· 
reu·vos de ten ir la dcxumentaóóactualitzada. 

CAPRICORN2 2-Xll/19·1. 
Tracteu amb les figures d'ijutoritat i 
delxeu perdesprés assumptesque pu· 

guin interferir amb els plans. Comuniqueu·vos 1 
vegeu qué passa 1 com podeu ajudar. 

AQUARl 20·1/ 18·11. 
No confieu en els rumors ni done u per 
descomptat res ni nlngú. Aneu a la !ont 

1 descobriu els det.llls de primera ma. Poseu els 
diners i possesslons en un llcx segur. 

PEIXOS 19-li / 2Q-III. 
Una oferta, un obsequl o un guany lnu· 
suals us sorprendran. No dei~eu que 

nlngú del passat lnterferel~i en els vomes as· 
sumples. Trieu ajudat les persones. 
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HISTORIA PUBLICACIONS 

Els 'papers' més antics de 
Catalunya, en dos llibres 
Amb dos documents del segle IX trobats en una casa a Senterada 
11 Un pergamí de la Seu, de l'any 815, el de més antiguitat 
REDACCIÓ 
1 OARCElONP.IEls dos volums dedi
cats a Catalunya de la coHecció 
intemncional Chartae Latilrac 
Antiquiorcs - una iniciativa que 
va arrancarell954 perestudiar 
i publicar documents originals 
del scgle X o anteriors- han 
crcscut ambla incorporació de 
dos pergamins trobats en una 
casa de $enterada, al Pallars 
Jussa. Els propietaris, Miroin 
Font i Jesús Sánchez, van dipo
silar recentment aquests papers 
originals del segle IX a l'Arxiu 
Comarcal del Pallars Sobira, a 
Sort. La reproducció d'aquests 
dos pergamins s'ba incorporal 
com a addonda en cls volums 
112 i 113 -els corresponents a 
Catalunya- d'aquesta col·lec
ció internacional que es publica 
a SuYssa sota els auspicis de la 
Ponlifícia Acadlimia Romana 
d'Arqucologia del Vatica. 

Presentació a Barcelona 
La consellera de Cultura, 

Mariangela Vilallonga, tenia 
previst presentar ah ir a la Bi
blioteca de Catalunya a Barce
lona aquests dos nous volums 
catalans, que rcuneix.en gaire
bé un centenar de documents 
originals del segle IX i que es 
van ultimar fa dos anys, edito.ts 
pel catedrlltic de la Universitat 
Aulonoma de Bat·celona Jesús 
Altura. 

El primer conté l'estudi de 
49 pergamins conservats a la 

UNIVERSITAT ACTIVITATS 

La Udl exhibeix 
el Quixot copiat 
per mésde 
350 persones 
Un projecte que va 
comenyar el 2005 

ILLEIDA 1 Més de 350 persones, la 
major part a lumnes de Filolo
gía Hispimica de In Universitat 
de Lleida, han estat els arHfexs 
de dos volums manuscrits que 
reprodueixen fntegrament El 
Quixot i que demñ es presen
tara al Saló Víctor Siurana de 
la UdL. Aquesta copia manus
crita de l'obra de Cervantes 
va comen~ar a redactar-se ja 
Ca quinze a nys, el curs 2004-
2005, en ocasió del IV cente
nari de la publicació de la part 
primera de la novel·la, el1605. 
Es lracta d'un projecte dirigit 
perla professora Loln González 
que, sota el títol El Qr1ijote de 111 
pmio y letra, ha volgut "atansar 

LLAT! I 'PROTOCATALA' 

Reproduccions de butlles, 
donacions, testaments o 
declaraclons en llatf i 
pinzellades de 'protocatala' 

Biblioteca de Catalunya i els 
arxius de la Catedral de Bar
celona, de la Corona d'Aragó 
i del monestir de Montserrnl, 
així coma I'Arxiu i Biblioteca 
Episcopal de Vic. 

El segon inclou les c/wrtae 
deis arxius de la Catedral de la 
Se u d'Urgell i de Girona i la Bi
blioteca de Pera lada. S'hn de 

destacar que el diploma origi
na 1 més antic de Catalunya es 
conserva a I'Arxiu Capitular 
d'Urgcll i esta datat cl15 d'oc
tubre de l'any 815 (a la foto). 
Un deis papars més singulnrs 
és una missiva de l'emperodor 
Caries 11 el Ca lb, amb que es 
va adre~ar l'any f>77 als barce
lonins en el que constitueix la 
carta més antiga coneguda d'un 
sobir/1 frances. 

De mornent, els dos volums 
només poden consultar-sen 
Montserrat, la Biblioteca de 
Catalunya i la d'l-lumanitnts 
de la UAB. A l'cstranger, ja els 
ten en les principals universitats 
d'Europa i Amlirica. 

Cop la manuscrita d" EI Qulxot' a carrec d e més d e 350 persones. 

la novcl-111 de Cervantes d'una 
manera més original, directa i 
fins i tol int ima als estudiants i 
la resta de pnrticipanls", com 
pcr exemple alumnos deis ins
tituts Joan Oró, Mllrius Torres i 
Caparrella, del coJ.Iegi Leston
nac, i docents univcrsitar is de 
Barcelonn, Wroclaw, Friburg, 
Palerm, Milil, Atencs o Varso-

vía, a més de persones que han 
volg1ll rendir aixf un homenatge 
altext cervantí. 

Aquest projecte es completa 
amb una cxposició que durara 
fi ns nll9 de desembre de pa
gines mnnuscrites, traduccions 
d'EI Quixot a altres llongües i 
les iHustrocions crea des per An
drea de Castro. 

CICLE DE CONFERENCIES 
D'HUMANITATS 

L'ESPIONATGE 
D'ENTREGUERRES 

GUIA 41 1 

Dimarts 19 de novembre J19 h 

L'ESPIONATGE ANGLOSOVIETIC 
Luis Horrillo Sánchez, historiador i professor 
d'ensenyament secundari 

Dimarts 26 de novembre Jl9 h 

EL BALNEARI. PUNT DE TROBADA 
D'ESPIES 1 DIPLOMÁTICS 
Alfredo López Serrano, historiador i professor 
d'ensenyament secundari 

Dimarts 3 de desembre }19 h 

L'ESPIONATGE A LA GUERRA 
CIVIL ESPANYOLA 
1 NTEL-LIGENCIA, CONTRAINTEL-LIGENCIA, 
SABOTATGES 1 CINQUENA COLUMNA 
Joan Maria Thomas, investigador d'ICREA, 
catedratic d'História Contemporania a la Universitat 
Rovira i Virgili i <Jcademic de la Rei<JI Academia de la 
Historia 

VOLS REBRE TOTES LES NOVETATS 
ALCORREU? 

SUBSCRIU-TE A CAIXAFORUM.ES 

CaixaForum.es · Blondel, 3 

CaixaForü·m 
1( "la Caixa" 
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