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La biblioteca de la Dona escriptora de Maldà, amb llibres de Lleida.

segre-tàrrega

j.b.
❘ LLeiDa ❘ Ja fa anys que la Bibli-
oteca Pública de Lleida accep-
ta donacions de llibres i altres 
documents (revistes, CD, ví-
deos, DVD) per part d’usuaris 
però, davant de la impossibili-
tat d’incorporar-les totes al seu 
fons, l’equipament cultural té 
en marxa dos programes de re-
distribució: un per al públic i 
un altre de destinat a tota mena 
d’entitats, centres educatius i 
associacions diverses interessa-
des a rebre llibres. En els últims 
anys, la Biblioteca Pública rebia 
cada any entorn dels 12.000 lli-
bres; el 2016 van ser fins i tot 
més de 18.000. Tanmateix, els 
efectes de la pandèmia sobre 
l’equipament el 2020 també van 
afectar les donacions d’usuaris, 
que l’any passat es van reduir 
a la meitat, prop de 6.200 do-
cuments. La directora, Antò-
nia Capdevila, va recordar que 
l’edifici es va mantenir tancat 
des de mitjans de març i fins a 

La pandèmia frena la donació 
de llibres a la Biblioteca Pública
Va rebre el 2020 uns 6.000 documents, la meitat que en anys anteriors
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l’1 de juny. Aquell mes només 
va retornar el servei de préstec 
amb cita prèvia. L’entrada físi-
ca d’usuaris també es va veure 
afectada al juliol amb el nou 
confinament del Segrià. A partir 
del mes de setembre es va poder 

recuperar el servei, amb les di-
verses restriccions d’aforament 
establertes llavors, que també es 
van endurir al novembre. “Tot 
un any d’alts i baixos que hem 
anat trampejant com hem po-
gut, i sense activitats culturals 

presencials, només alguna de 
gravada i emesa en streaming”, 
va lamentar Capdevila.

Dels gairebé 6.200 docu-
ments rebuts en donació, la 
Biblioteca en va incorporar 
un total de 1.148 al seu fons; 
en va posar 2.536 a disposició 
dels usuaris a l’espai denomi-
nat Tria i Remena, on podien 
emportar-se’ls gratis a casa; i 
en va redistribuir 2.492 a altres 
centres i entitats. El 2020 van 
gaudir d’aquesta redistribució 
les escoles Pardinyes, Pinyana, 
Joan XXIII i Joan Maragall de 
Lleida i La Rosella de Rosselló; 
els instituts Torre Vicens, Guin-
dàvols i Terraferma de Lleida i 
el del Pont de Suert; la Llar de 
Jubilats i la biblioteca municipal 
de Rosselló; la ludoteca Parc de 
Gardeny; l’Escola de Música de 
l’Alta Ribargorça; i la nova bibli-
oteca de la Dona Escriptora de 
Maldà, inaugurada a finals del 
mes de gener (a la foto), entre 
d’altres equipaments.

Convoquen un nou 
premi de relats curts 
del segrià

literatura

❘ LLeiDa ❘ El consell comarcal 
del Segrià ha convocat la 
vuitena edició del premi de 
narrativa curta Històries Vi-
ves del Segrià, obert a majors 
de setze anys i dotat amb un 
primer guardó de 650 euros i 
un accèssit de 250. Les obres 
es poden presentar fins al 21 
d’abril. Més informació i ba-
ses a la pàgina web www.
segria.cat.

Jethro tull, el 6 de 
juny al festival 
Jardins de Pedralbes

música

❘ BarCeLona ❘ L’històric grup 
britànic de rock progressiu 
Jethro Tull actuarà a la nove-
na edició del Festival Jardins 
de Pedralbes de Barcelona el 
6 de juny. Les entrades per 
veure la banda liderada pel 
compositor, flautista i can-
tant Ian Anderson sortiran 
avui a la venda. La banda 
ha venut seixanta milions de 
discos en més de cinquanta 
anys de trajectòria.

Cauen un 70% les visites al jaciment  
dels Vilars d’arbeca per la pandèmia

arqueologia balanç

Vista aèria dels Vilars després de la nevada del 9 de gener passat.

❘ arBeCa ❘ Com per a la majoria 
d’equipaments i infraestructu-
res culturals, el 2020 tampoc va 
ser un bon any per al jaciment 
de la fortalesa ibèrica dels Vilars 
d’Arbeca. Des del 2013, el nom-
bre de visitants anuals es man-
tenia entorn de les 7.000 perso-
nes amb lleugers alts i baixos (el 
2019 van ser 6.567 visitants). 
Tanmateix, les restriccions pro-
vocades pel coronavirus, amb 

tancament del jaciment inclòs 
durant tres mesos a la prima-
vera, van donar com a resultat 
que el balanç del 2020 es tan-
qués amb tot just 1.910 visites, 
amb una caiguda sobre el 70 per 
cent respecte a anys anteriors. A 
més, val a destacar que un total 
de 405 es van registrar durant 
els dos dies del Cap de Setmana 
Ibèric, l’octubre, el millor mes 
de l’any. De fet, al novembre 

no hi va haver cap visitant i, al 
desembre, només catorze. Tam-
poc van poder dur-se a terme 
les activitats dels Amics de Vi-
lars (TastJazz o la Nit del Foc) 
ni el curs d’estiu d’arqueologia 
de la UdL. Només es va salvar 
entre l’octubre i el novembre la 
campanya d’excavació al jaci-
ment, amb subvenció de l’IEI 
i col·laboració de l’ajuntament 
i la UdL.
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