
ESPORTS I pàg 24 
Vilagrà assegura que Catalunya està a 
punt per afrontar una candidatura 
sense Aragó per als Jocs d'Hivern 

I pàg. 32 
IRBLieida i Udl troben un perfil específic 
de greixos que explicaria la longevitat 
d'algunes persones 

Lleida denuncia el dèficit 
inversor de l'Estat, que 
11castiga tota l'economia" 
lnstit o 11 Diputació, 
Paeria i Cambra de Comerç 
ho veuen un "greuge històric" 

Detinguts per 
conrear733 
plantes de 
'maria' a Gualda 
Els dos arrestats, que van 
intentar fugir, vivien a 
l'interior de la nau on tenien 
la droga, en aquesta partida 
de Lleida 

LLEIDAI10 

35 8% li Trens, carreteres 
i aigües, per sota del 
pressupostat per aquest any 

Ta agona li Jornada en 
aquesta ciutat per crear 
sinergies entre costa i Ponent 
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Adeu definitiu 
als exàmens de 
setembre i les 

• recuperacions 
seran al juny 
Ja només es fan a 
primer de Batxillerat 

Els exàmens de recuperació 
del mes de setembre passen 
a la història. Actualment, tan 
sols estan vigents per als alum
nes de primer de Batxillerat, 
però Educació ha comunicat 
recentment als centres que a 
partir del pròxim curs 2022-
2023 quedaran suprimits, i que 
hauran de programar les pro
ves de recuperació al juny, unes 
dos setmanes després de l'ava
luació ordinària, com a l'ESO 
i Primària i en el 99 per cent 
d'estudis universitaris. 

LLEIDA I? 

Hisenda i Seguretat 
Social perdran 
92,4 milions per les 
gelades a Lleida 
Les gelades del passat mes 
d'abril deixen una abundant fac
tura en l'agricultura de Lleida, 
però també la notaran la Segu
retat Social i Hisenda, que dei
xaran d'ingressar 92,4 milions 
d'euros en contractacions i IVA 
de vendes. 

¡;S NOTICIA I 3 

Condemnat per robar 
107.594 euros i 
desatendre la seua 
mare malalta 
L'Audiència de Lleida va con
demnar ahir a 3 anys i 9 mesos 
de presó un lleidatà que es va 
apropiar de 107.594 euros de la 
seua mare malalta, que pateix 
Alzheimer, i per tenir-la desa
tesa. L'acusat va reconèixer els 
fets i va aHegar drogoaddicció. 

LLEIDAI10 
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TÀRREGA 

A judici per tràfic de 
drogues durant 
l'estat d'alarma 
1 TÀRREGA I La Fiscalia sol· li
cita una condemna de tres 
anys i mig de presó per a un 
home acusat de traficar amb 
cocaïna i lesionar un agent 
dels Mossos d'Esquadra a 
Tàrrega. 

Els fets van tenir lloc 1'1 de 
maig del2020 durant l'estat 
d'alarma. El judici està fixat 
per a dimecres de la setmana 
que ve a l'Audiència. 

CAÇA 

Dos furtius d'ocells 
cantaires a 
Almacelles 
1 ALMACELLES 1 Els Agents Rurals 
han denunciat dos furtius per 
capturar ocells cantaires a 
Almacelles amb un mètode 
prohibit i en època no per
mesa, ja que les caderneres 
es troben en època reproduc
tora. Atreien els ocells amb 
un exemplar de cadernera, i 
es quedaven atrapats en unes 
barres amb cola. Poden ser 
multats amb fins a 2.000 
euros. 

CO~IU!'J{TAT DE REGANTS 
DE LA Sl<:QUIA FONT ANET 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DE lA COMUNrrAT GENERAL 
DE REGANTS DE lA SÉQUIA 

FONT ANET 
CONVOCATÒRIA 

Per la present, i per ordre del 
president de la Comunitat, es convoca 
tots els partícips de la Comunitat 
General de Regants de la Séquia 
R>ntanet a l'Assemblea General 
Ordinària que tindrà lloc el proper dia 
16 de juny de 2022 a les 19:30 hores 
del vespre al Saló d'Actes de l'ajunta
ment d'Alcoletge, carrer del Sitjar, 
núm. 2, 25660 Alcoletge (Lleida). 
En el cas de no assistir, en primera 
convocatòria, la majoria absoluta de 
partícips, atès allò que disposa 
l'article 51 de les ordenances de la 
Comunitat, se celebrarà l'Assemblea 
en segona convocatòria, mitja hora 
més tard i, en ambdós casos, amb el 
següent 

ORDRE DEL DIA 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de 
l'acta de l'assemblea anterior, 
celebrada el 16 de desembre de 
2021. 
2.- Memòria general d'activitats i de 
la campanya de reg. 
3.- Proposta de liquidació, si escau, 
del pressupost de l'anualitat 2021. 
4.- Aprovació, si escau, de la emissió 
d'una derrama de 30 euros per jornal 
per l'execució d'obres a la Sèquia 
R>ntanet. 
5.- Tom obert de paraules. 

A la ciutat de Lleida, 30 de maig de 
2022. 
Sr. Xavier Vidal i Calderó 
President de la C.G. de Regants de la 
Sèquia R>ntanet 

Els partícips disposen de tola la informació del 
que es tractarà a l'Assemblea a la seu de la 
Comunitat 

SEGRE 
Dijous, 2 de juny del2022 

EMERGÈNCIES VEGETACIÓ 

Un incendi calcina 9,3 hectàrees 
de camps i bosc a Camarasa 
Hi van acudir dotze dotacions terrestres i quatre d'aèries I I Els Bombers van seguir 
Ílns ahir a a arda a un osa er evitar que es revifés el foc de dimarts 

REDACCIÓ 
I CAMARASA I Els Bombers de la 
Generalitat van treballar ahir 
en l'extinció d'un incendi de 
vegetació que va calcinar 9,3 
hectàrees a Camarasa. El foc es 
va declarar·a les 13.42 hores a 
prop de la carretera C-13 i ini
cialment es van activar set do
tacions terrestres i tres d'aèries. 
Poc després, s'hi van sumar més 
efectius. En total, van intervenir 
dotze dotacions terrestres i qua
tre mitjans aeris. No va ser fins 
passades les 15.30 hores quan 
els Bombers van poder donar-lo 
per estabilitzat. 

Les flames van calcinar unes 
9,3 hectàrees de vegetació, prin
cipalment de camps, segons la 
primera estimació dels Agents 
Rurals, que investiguen la causa 
de l'incendi. El van donar per 
extingit a les 20.20 hores. 

Parallelament, una desena de 
dotacions van seguir actives du
rant la matinada d'ahir a Junco
sa per evitar que el foc forestal 

PAERIA DE CERVERA 

ANUNCI 

El Ple de la Paeria de Cervera, en 
sessió ordinària, de 19 de maig de · 
2022, va adoptar l'acord d'aprovació ' 
de l'establiment del servei públic 
municipal de transport públic urbà 
de Cervera, sobre la base de la 
memòria justificativa i el projecte de 
reglament elaborat per la Comissió 
d'Estudi creada a l'efecte. 
L'expedient esmentat es podrà 
consultar a les oficines municipals 
de la Paeria, tots els dies laborables, 
de les 9:00 ha les 14.00 h, durant el 
termini d'informació pública, que 
serà de trenta dies hàbils, a partir del 
dia següent de la darrera publicació 
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP), en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), en un mitjà de comunica
ció escrit diari i un de setmanal, en 
l'e-tauler i en el tauler d'anuncis de 
la Paeria, a fi que en aquest període 
es pugui examinar l'expedient i 
presentar-hi les al-legacions, els 
suggeriments i/o les reclamacions 
que considerin oportunes. 
Transcorregut el termini d'exposició 
sense que s'hagin produït al-lega
cions ni reclamacions, l'establiment 
del servei públic municipal de 
transport públic urbà de Cervera, 
així com el seu reglament quedaran 
aprovats definitivament sense 
necessitat d'ulterior acord llevat de 
les publicacions preceptives. 
Aquest anunci ha estat publicat al , 
BOP de Lleida núm. 103 de 30 de 
maig de 2022, al DOGC núm. 8679 1 

de 31 de maig de 2022 i en el tauler 
d'anuncis de la seu electrònica de la 
Paeria de Cervera: https://cerve
ra.sedelectronica.es/board. 

El foc va calcinar 9,3 hectàrees de camps i arbratge. 

que es va declarar dimarts es 
revifés (vegeu SEGRE d'ahir). 
Es va declarar a les 14.38 hores 
i no el van donar per controlat 
fins a les 9.30 hores d'ahir. Una 
crema que es va descontrolar 
l'hauria originat. Aquesta és la 
principal hipòtesi que estudia
ven els Agents Rurals. Es van 
cremar 6,9 hectàrees i es van 
anar retirant dotacions al llarg 
de la jornada fins que a mitja 

TRÀNSI.T TRANSPORT 

tarda van donar l'incendi per 
extingit. 

Crema un bar a Agramunt 
D'altra banda, els Bombers 

van treballar a última hora de la 
tarda d'ahir dimecres en l'extin
ció d'un incendi al bar del camp 
de futbol d'Agramunt, a la car
retera de Cervera. El foc es va 
declarar a les 19.26 hores i es 
va originar a la cuina i cap a 

les 20.00 hores van aconseguir 
apagar-lo. No hi va haver ferits. 
Hi van treballar cinc dotacions 
i hi van acudir Mossos, Policia 
Local i SEM. 

D'altra banda, els Bombers 
també van treballar ahir en 
l'extinció d'un foc en una ca
seta a Rubinat, nucli de Ribera 
d'Ondara. Van rebre l'avís a les 
11.28 hores i hi van anar tres 
dotacions. 

Imatge del turisme després del sinistre, que va obligar a interrompre la circulació de trens. 

Tallada la línia de tren entre Cervera 
i Tàrrega· al bolcar un cotxe a l'N-Il 
1 CERVERA I Un accident va obligar 
a tallar ahir a primera hora del 
matí i durant unes dos hores la 
línia de tren entre Cervera i Tàr
rega . El sinistre va tenir lloc a 
les 5.31 hores quan un turisme 
que circulava per l'N-Il va bol
car i va acabar al costat de la via 

Joan Santacana Vélez del tren, segons els Bombers. 
L-Pa_e_r_en_c_a.:.__p _______ _J 1 No hi va haver ferits. Tanma-

teix, Protecció Civil va activar 
la prealerta del pla Ferrocat, 
moment en què la circulació de 
la línia R12 va quedar interrom
puda. No es va restablir fins a 
les 7.30 hores, quan van retirar 
el vehicle. Això va provocar que 
se suspengués el comboi entre 
Cervera i Lleida de les 6.55 ho
res i que el comboi entre Llei-

da i Cervera de les 6.26 hores 
es fes per carretera entre Tàr
rega i la capital de la Segarra. 
D'altra banda, ahir hi va haver 
~ccidents amb ferits a Tremp, 
Ager, Vielha i Barbens. A Àger 
a la C-12 va bolcar un camió. 
L'N-230 es va tallar per un xoc 
a Vielha. A Tremp i Barbens hi 
va haver sortides .de via. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Catalunya, llesta per a una 
candidatura en solitari 
Vilagrà insisteix que "segons el COI, tindria totes les garanties per guanyar" 

AGtNCIES 
I MADRID I La consellera de la 
Presidència de la Generalitat, 
Laura Vilagrà, va assegurar 
ahir que la candidatura única 
de Catalunya als Jocs Olím
pics d'Hivern del 2030 tindria 
"totes les garanties per poder 
guanyar" després de passar 
l'avaluació dels membres del 
Comitè Olímpic Internacional 
(COI). "La nostra opció era col
laborar amb un altre territori 
que era Aragó, i tenia estaci
ons d'esquí nòrdic que complien 
els requeriments. Però si no és 
posstble aquest acord, la nos
tra candidatura, com han vist 
t avaluat assessors del COI, té 
totes les garanties per poder 
guanyar", va assegurar. 

Vilagrà va acudir a la seu 
del Comitè Olímpic Espanyol 
(COE) a la firma de l'acord en
tre el mateix COE, el ministeri 
d'Inclusió, Seguretat Social i 
Migracions del Govern i la 
Olympic Refuge Foundation. 
Un acte en el qual va ser pre
sent també el president del COI, 
Thomas Bach. Segons la conse
llera catalana, "nosaltres ens 
preparàvem des del 2010 per 
tenir una candidatura en solita
ri. Després es va plantejar una 
altra opció i nosaltres vam col
laborar en aquesta opció. Però 
si no és possible, els nostres in
formes avalen presentar-nos-hi 
sols", va comentar. 

Laura Vilagrà, de fet, va tras
lladar personalment als màxims 
responsables del COI que Cata
lunya està en condicions de pre
sentar una candidatura pròpia 
si finalment no hi ha acord amb 
Aragó. La consellera va poder 
conversar breument amb Tho
mas Bach, amb el vicepresident 
del COI, Juan Antonio Sama-

GOLF AFICIONATS 

ranch, i amb altres persones de 
l'equip del comitè internacional 
i del COE. Si no arriba l'acord, 
Catalunya presentaria la seua 
proposta en solitari, amb les 
proves d'esquí alpí a la Molina 

ACUSACIONS CREUADES 

Aleja nd ro Blanca acusa 
Aragó de "mentir" i el 
govern aragonès el titlla 
de "comissari" català 

i Masella, biatló i esquí de fons 
també a la zona del Pla d'Anye
lla del Ripollès, dins del com
plex de la Molina. L'snowboard 
i el freestyle seguirien a Baquei
ra Beret i l'esquí de muntanya, 
a Boí Taüll. Les proves de gel es 
farien a Barcelona, però també 
a Sabadell i Badalona. 

Per la seua banda, el presi
dent del COE, Alejandro Blan
co, va acusar ahir el govern 
d'Aragó de "mentir" i va dir 
que "ho ha superat tot" en la 
seua versió sobre les negociaci-

ons. Al seu torn, el govern ara
gonès va acusar Blanco, d'ac
tuar com a "comissari polític" 
de Catalunya i li va exigir que 
faci "un pas enrere" com a in
terlocutor en les negociacions 
perquè ha "enganyat" Aragó i 
ha perdut la "legitimitat". 

Segons la consellera de Presi
dència aragonesa, Mayte Pérez, 
l'opció de presentar una candi
datura en solitari "no existeix". 
"Insistirem en una opció con
junta, en una proposta de país", 
va subratllar. 

El president del COl dona suport a Blanco • El president del COI, l'alemany Thomas Bach, té "con
fiança sense límits" en el del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, per conduir els 
intents de presentar una candidatura. "Està a la seua mà. Tinc confiança en ell sense límits. Per això 
Alejandro és el que arreglarà tots aquests assumptes", va afirmar Bach ahir durant un acte a Madrid. 

El Mercedes Trophy~ demà a Raïmat 
L'estrella dels tornejos amateurs arriba a Lleida amb 140 jugadors de la mà de Nayper Motor 

REDACCIÓ 
I LLEIDA! El camp del Raimat Golf 
Club acollirà demà divendres 
el Torneig Nayper Motor, que 
arriba a la setzena edició i que 
es considera un dels tornejos 
amateurs de golf de més prestigi 
a causa dels premis que entrega. 
Aquest torneig està integrat al 
circuit Mercedes Trophy, que 
aquest any celebra l'edició nú
mero 33. A la competició que 
acollirà el camp de golf de Rai
mat s'espera la participació de 
140 jugadors, tots ells majors de 

18 anys i amb la llicència fede
rativa vigent. 

Aquest torneig Nayper Mo
tor, organitzat pel concessiona
ri de Mercedes-Benz a Lleida, 
comptarà amb espectaculars 
premis organitzats per les mar
ques que hi col-laboren. Així, la 
firma de material de golf Taylor
Made patrocinarà el premi al 
drive més llarg en les seues dos 
categories, masculina i femeni
na. Per la seua part, la marca de 
sabateria Ecco regalarà al gua
nyador un parell de sabates de 

golf. Mercedes-Benz Financial 
Services premiarà també la bola 
més propera amb un rellotge 
GPS. Un altre premi molt es
pecial serà el que entregarà la 
Fundación Seve Ballesteros al 

UN CIRCUIT MUNDIAL 

A Espanya es disputaran 31 
tornejos, inclosa la fase 
estatal, i la final mundial 
se celebrarà a Alemanya 

més ben classificat en categoria 
scratch amb la invitació a par
ticipar en el torneig de guanya
dors de la fundació, a Pedreña 
(Cantàbria). 

El circuit Mercedes Trophy 
2022 consta de 31 tornejos a 
Espanya repartits en 26 clubs, 
inclosa la fase estatal al juliol. 
D'aquí sortiran els tres repre
sentants espanyols que disputa
ran la final mundial, que tindrà 
lloc a la tardor a Stuttgart (Ale
manya), seu central de la marca 
automobilística. 

SEGRE I 
Dijous, 2 de juny del 2022 

FUTBOL 

Bosquets decidirà 
passat el Mundial el 
seu futur al Barça 
I SEVILLA I El centrecampis
ta del FC Barcelona Sergio 
Busquets va assegurar que 
ara mateix està centrat en la 
selecció espanyola per a la 
disputa de la Lliga de les Na
cions i va recordar que li que
da "un any de contracte al 
Barça", que té "al cap el Mun
dial" i que després ja veurà 
com acaba la temporada per 
decidir el futur. "L'edat passa 
per a tothom, cada cop hi ha 
més partits", va dir. 

FUTBOL 

Seguidors de Madrid 
i Uverpool podran 
denundar robatoris 
I PARfs I Els aficionats espanyols 
i britànics víctimes de roba
toris o agressions en la recent 
final de la Lliga de Campions 
podran presentar denúncies 
des dels seus països, va anun
ciar ahir el ministre francès 
de l'Interior, Gérald Darma
nin. Una comissió del Senat 
va debatre els incidents que 
van envoltar el Reial Madrid 
i el Liverpool el passat 28. 

BÀSQUET 

Revelen que l'NBA 
Kevin Durant 
podria anar al Barça 
I WASHINGTON I Draymond Gre
en, excompany als Golden 
State Warriors de Kevin 
Durant (Brooklyn Nets), va 
parlar sobre la possibilitat 
que aquest jugui l'Eurolliga 
amb el Barça la temporada 
vinent. "És el meu germà i 
sempre vull que li vagi bé, 
ja sigui aquí a Brooklyn o si 
decideix que vol anar a jugar 
a Barcelona", va dir. 

FUTBOL 

Abril Rodrigo, 
amb la selecció 
catalana sub-17 
I BARCELONA I La jugadora de 
l'AEM Abril Rodrigo ha es
tat convocada per la selecció 
catalana sub-17 per dispu
tar la Fase Or del Campio
nat d'Espanya, entre demà 
divendres i el 8 de juny, a 
Cartagena. 

Demà l'equip català s'en
frontarà a Madrid, dissab
te ho farà a les Canàries i 
diumenge al País Valencià. 
Les semifinals es jugaran 
el dimarts dia 7 i la final, 
dimecres. 
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PATRIMONI 

Sigrid Remacha 
presenta el llibre 
sobre l'Hospital -
de Cartró 
i LA TORRE DE CAPDELLA I El Mu
seu Hidroelèctric de Capde
lla acull aquest diumenge, a 
les 15 h, la presentació del 
llibre L'hospital de cartró 
de Capdella. Una icona de 
l'arquitectura prefabricada 
de l'arquitecta tècnica Sigrid 
Remacha. Aquesta obra és 
el segon número de la col
lecció La Fàbrica i repassa 
l'evolució de l'arquitectura 
prefabricada europea, la im
plantació d'edificis fets amb 
cartró i fusta a la vall Fosca 
i els canvis al Pirineu amb 
l'mici de l'explotació hidro
elèctrica i reivindica aquesta 
arquitectura. 

En el marc de la presenta
ció també es portarà a terme 
una visita a l'hospital de car
tró per a tots els assistents a 
la presentació. 

MÚSICA 

El Primavera 
Sound carrega 
contra Barcelona 
I BARCELONA I Un dels directors 
del Primavera Sound, Gabi 
Ruiz, va acusar ahir l'ajun
tament de Barcelona de "no 
creure el festival" i de veu
re'! "com una molèstia". En 
una entrevista a la ràdio del 
mateix festival, Ruiz va as
senyalar que no s'imagina el 
Primavera Sound creixent en 
una ciutat que no sigui Bar
celona però va advertir que 
no "deu res als polítics". "No 
vull diners, només respecte i 
com que aquí no ens respec
ten se'm fa complicat conti
nuar aquí", va concloure el 
director. 

ESPECTACLES 

La Granadella 
obre Oiea Terra 
amb flamenc 
I LA GRANADELLA I Demà a les 
20.30 hores començarà la si
sena edició del Festival Oiea 
Terra de la Granadella amb 
una degustació de begudes 
andaluses en l'antic d ipò
sit d'aigua. Posteriorment, 
la companyia IDEA, d'Ale
xandra Jiménez, portarà a 
terme un espectacle de fla
menc fusió t itulat Aqua. La 
primera jornada del festival 
acabarà amb l'actuació del 
cantaor local Luciano Car
mona. El següent espectacle 
està programat per al pròxim 
23 de juliol. 

Cultura GUIA I 41 I 

FESTIVAL ARTS ESCÈNIQUES 

Torrelameu, terra de contes 
La localitat recupera demà el Festival Marrameu li Alternarà activitats gratuïtes 
i de pagament, entre les quals un premi Max, en quatre escenaris 

La regidora Dolors Vilanova, el diputat Jordi Verdú, i el director del festival, Pere Pàmpols. 

R.GASQUE 
I LLEIDA I El diputat Jordi Verdú, 
acompanyat del director del 
Festival Marrameu, Pere Pàm
pols, i la representant de l'ajun
tament de Torrelameu, Dolors 
Vilanova, van presentar ahir 
el sisè Festival de Contes i Es
pectacles de Carrer que se ce
lebrarà a Torrelameu a partir 
de demà i fins al diumenge S 
de juny. 

Un total de disset companyies 
amb setze espectacles proce
dents de tot Catalunya i part de 

CERTAMENS LITERATURA 

La criminalitat 
femenina, 
'aperitiu' d'El 
Segre de Negre 
El festival s'inaugura 
demà a la U dL 

l'Estat i de totes les disciplines 
-teatre, dansa, titelles, circ i 
contes- prendran part en la pre
sent edició, que continua fent 
una aposta clara per propostes 
dirigides als més petits (de O a 
3 anys). Entre els espectacles 
destacats es troben els últims 
guanyadors del premi Max al 
millor espectacle infantil, la 
companyia Xirriquiteula amb 
Lai ka, que està programada per 
tancar el festival diumenge a 
les22.30 h. 

Com a novetat per a aquesta 

edició, el festival comptarà amb 
quatre escenaris. L'Espai Mag, 
on es duran a terme els espec
tacles per als més petits; l'Espai 
Sala, amb les representacions de 
titelles com la de la companyia 
murciana Periferia Teatro que 
ha adaptat el seu Núvol núvol 
al català; l'Espai Nòria acollirà 
espectacles que necessiten un 
espai més ampli com The Post
card, de l'humorista del Mares
me Txema. La plaça de la Creu 
actuarà com a centre neuràlgic 
del festival. A més a més, diu-

ALGUNES PROPOSTES 

Divendres, 3 de juny 
1 17 h: La Rateta. La Màxima -
Fundació llersis. Gratuït. 

Dissabte, 4 de juny 
117 h: Una pometa un pomer. De 
paper. 3 €. 
119.30 h: Ricky, el profesor de te
nis. 3€. 
1 19.45 h: Tripula. Farrés Brot
hers. 3 €. 
12 .30 h: La llàntia meravellosa. 
Festuc Teatre. 3 €. 

Diumenge, S de juny 
1 12 h; El Mar. Canciones para 
Matilda. 3 €. 
113 h: Kamusay. Circolos. 3 €. 
114.30 h: Dinar popular. Entrada 
anticipada. 
1 18.30 h: Núvol núvol. Periferia 
Teatro. 3 €. 
122.30 h: Laika. Xirriquiteula. 3 €. 

- -

menge a les 14.30 hi haurà un 
dinar popular a l'Espai Nòria 
per al qual s'ha d'adquirir l'en
trada de forma anticipada a la 
pàgina web www.entradium. 
com. 

Per a aquesta edició s'han 
posat a la venda 2.000 entra
des anticipades cle les quals ja 
se n'han venut prop de 1.300, 
però des de l'organització han 
assegurat que cada dia del fes
tival se'n podran adquirir algu
nes de reservades per vendre 
a taquilla de forma presencial. 

I LLEIDA I El Segre de Negre, el fes
tival de novel·la negra de Llei
da, arriba demà a la seua sise
na edició. I, com a aperitiu, la 
Biblioteca Pública de Lleida va 
acollir ahir un acte per escalfar 
motors, una xarrada a càrrec de 
la jurista, criminòloga, escrip
tora i divulgadora Paz Velasco 
de la Fuente sobre criminalitat 
femenina. Velasco va repassar 
les motivacions, modus ope
randi, v ictimologia, t ipologia 
d'assassines i casuística d'arreu 
del món. 

Paz Velasco de Ja Fuente, a l'esquerra, al costat d'Antònia Capdevila i Eulàlia Pagès. 

Demà arrancarà el festival 
amb la inauguració oficial, a les 
18 h, a la sala Víctor Siurana 
del Rectorat de la UdL. Poste-

riorment, a les 18.15, tindrà 
lloc la t aula redona Fem una 
radiograf ia de la novel·la ne
gra avui, amb professionals de 
l'edició literària. Per finalitzar 
la primera jornada, s'entregarà 

el premi Trajectòria Literària El 
Segre de Negre, que en aquesta 
edició recaurà en la mallorquina 
Carme Riera, que serà glossada 
per l'escriptora lleidatana Mont
se Sanjuan. Dissabte serà el dia 

gran del festival, amb rutes li
teràries, una gimcana detecti
vesca infantil i taules redones i 
interrogatoris a escriptors com 
Màrius Serra al Pati del Convent 
de Santa Clara. 

-
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