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Telefonia. L’MWC tanca amb més de 107.00 
assistents i l’anunci de tornar a Barcelona

34
Personatges. Arranca l’homenatge al poeta 
Carles Hac per mantenir-ne viva la memòria

40

ACN

REDACCIÓ

❘ OS DE BALAGUER ❘ La Diputació 
de Lleida i el monestir de les 
Avellanes, a Os de Balaguer, 
han començat a treballar per 
fer possible la reproducció dels 
quatre sepulcres gòtics del segle 
XIV dels comtes d’Urgell, que 
es van vendre a començaments 
del segle XX i que s’exhibeixen 
des de fa dècades al museu The 
Cloisters de Nova York. El presi-
dent de la corporació provin-
cial, Joan Reñé, va visitar ahir 
el monestir per activar el pro-
cés de còpia d’aquestes peces 
escultòriques de pedra, apro-
fitant la bona entesa que hi ha 
amb la pinacoteca novaiorquesa 
que, com va explicar el director 
del cenobi, Robert Porta, “s’ha 
compromès a escanejar els se-
pulcres en 3D, que permetria 
digitalitzar aquestes imatges i 
treballar a partir d’aquestes en 
la reproducció dels sepulcres” 
perquè llueixin a les Avellanes. 
Reñé va explicar que “estem 
agilitzant els tràmits per poder 
fer aquesta operació abans de 
l’estiu aprofitant que hi ha una 
bona predisposició per part de 
The Cloisters per poder com-
partir una realitat artística, pa-
trimonial i identitària gràcies al 
que serien unes reproduccions 
absolutament fidedignes dels se-
pulcres”. Per aquesta raó, el pri-
mer pas serà constituir un grup 
d’experts que definiran quin és 
el millor suport per a la còpia, 
en una operació de la qual la 
Diputació de Lleida assumirà 
els costos a través de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.

Reñé va voler destacar tam-
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El director del monestir de les Avellanes, Robert Porta, i el president de la Diputació, Joan Reñé.
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bé que “el projecte naix amb la 
voluntat de ser un exemple de 
tot el contrari del que ha suc-
ceït amb el conflicte de l’art de 
Sixena”. 

El president de la Diputació 
va assenyalar en aquest sentit 
que “el camí i la fórmula és ar-
ribar a consensos amb solucions 
tècniques que avui dia són abso-
lutament possibles i que fan vi-
able preservar el patrimoni ar-
tístic i arquitectònic allà on està 
conservat, però a més posar-lo a 
disposició també dels seus llocs 
d’origen”, i evitar d’aquesta ma-
nera “tensions innecessàries, 

que no condueixen enlloc” i que 
l’únic que provoquen és “tensar 
la convivència entre comunitats 
veïnes”. 

Robert Porta va comentar 
que és “la primera pedra per 
anar recuperant un patrimoni 
que es va anar perdent a conse-
qüència de la desamortització”.

Quatre peces 
escultòriques 
venudes el 1906 
per 15.000 pessetes
■ Dècades després de la 
desamortització eclesiàs-
tica, el banquer lleidatà 
Agustí Santesmasses va 
adquirir el 1894 el mo-
nestir de les Avellanes. 
Els sarcòfags d’Ermengol 
VII i Dolça de Foix, fun-
dadors del cenobi el 1166; 
d’Àlvar I i la seua esposa 
Cecília de Foix, i del fill 
de tots dos, Ermengol X, 
es van vendre el 1906 per 
15.000 pessetes a un anti-
quari i van acabar a Nova 
York. Les restes dels com-
tes, que s’havien enterrat 
a Vilanova de la Sal, van 
tornar a les Avellanes 
l’any 1967.

Antisida Lleida reivindica el 
dia de Discriminació Zero

ENTITATS JORNADA

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida 
Lleida va reivindicar ahir el dia 
de la Discriminació Zero, per 
donar visibilitat a l’estigma que 
encara pateixen els portadors 
del virus del VIH en una jorna-
da organitzada per Onusida. El 
#ZeroDiscriminationDay és el 
dia per conscienciar al voltant 
de les discriminacions que en-
volten el VIH de manera holís-
tica i transversal. “La realitat 
social i econòmica, les desigual-
tats de gènere, la LGTBIfòbia i 

els condicionants de vida de les 
persones ens separen dels que 
tenim al nostre voltant, cons-
truint un imaginari col·lectiu 
que estigmatitza i que sovint 
és fruit del desconeixement i la 
falta d’informació”, va explicar 
l’associació. 

Amb motiu de la campanya, 
van presentar el vídeo #VIHi-
Punt, per desconstruir el mo-
del social que s’ha anat creant 
paral·lelament a l’evolució de 
l’epidèmia del VIH.

La notícia, a 
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Més malalties 
mentals entre 
treballadores

SALUT

❘ BARCELONA ❘ Les dones treballa-
dores tenen més malalties men-
tals que els homes. Així ho de-
termina l’estudi Desigualtats 
en salut mental en la població 
treballadora d’Espanya, ba-
sat en l’Enquesta Nacional de 
Salut, que apunta que mentre 
que el 19,9% de les dones tre-
balladores tenen ansietat o de-
pressió, només el 13,9% dels 
homes les pateixen. Les cau-
ses serien l’edat o les variables 
socioeconòmiques.Membres de l’associació el dia #ZeroDiscriminationDay.

ANTISIDA LLEIDA

Sepulcre del comte Ermengol X a The Cloisters, a Nova York.


