
Un compte de Twitter –hi ha 
de tot– simula una guerra civil 
entre províncies espanyoles. 
L’hipotètic conflicte comença 
el gener del 2020 amb la con-
questa de Toledo per part de 
Madrid. Doncs bé, resulta que  
una de les batalles enfronta Os-
ca i Lleida i des de l’Ajuntament 
de Lleida no han tardat a dir-hi 
la seva per justificar el conflic-
te: “Segurament ens han volgut 
conquerir pels falsos rumors 
que teníem platja”.
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Desinformació
Sóc fidel seguidora dels de 
Maldita.es i Maldito Bulo, Pe-
riodismo para que no te la 
cuelen. Són els que estan fent 
una creuada contra la ben in-
crustada plaga de la nostra so-
cietat: la desinformació. Una 
plaga que es transmet i es 
reprodueix a una velocitat i a 
un nivell que supera totes les 
dimensions. T’informen sobre 
com detectar la falsedat o la 
manca de veracitat de la infor-
mació rebuda per amics, pa-
rents o coneguts, a través de 
les xarxes socials. Però es clar, 
si inclús grans mitjans de co-
municació de la premsa serio-
sa han caigut en la trampa per 
no contrastar degudament la 
informació, què farem la res-

ta dels mortals? De vegades, 
pot ser divertit fer constar a 
qui t’ha enviat la notícia, que 
ha donat credibilitat a un mitjà 
humorístic o satíric, però mai 
sabràs si el desinformat des-
menteix la bola. Altres cops és 
realment esgotador: hi ha per-
sones que malgrat demostrar 
empíricament amb dades, es-
tadística i el que faci falta, de 
la falsedat de la seva declara-
ció, et dóna la raó, i un segon 
després qüestiona tot l’argu-
mentari exposat. Conclusió: 
no li interessa la veracitat, viu-
re en la mentida és mes còmo-
de que posar en dubte les cre-
ences, prejudicis i estereotips 
més aferrats en un mateix. Re-
sultat: plegar per impossible.

Sóc fidel seguidora 
de ‘Maldita.es’ 
i ‘Maldito Bulo, 
Periodismo para 
que no te la cuelen’

D’AQUÍ I D’ALLÀ

La Biblioteca d’Alpicat va pre-
sentar als alumnes de tercer 
de l’Escola Doctor Serés de 

la localitat la vuitena edició d’una 
de les activitats més esperades 
que se celebrarà durant les va-
cances de l’estiu: la BiblioCursa.

Es tracta d’una cursa lectora, 
una activitat d’animació a la 
lectura adreçada a lectors de 

cicle mitjà i superior i tindrá lloc 
durant les vacances d’estiu, fins 
al dia 6 de setembre. Es podrà 
formalitzar la inscripció en el pe-
rídode que va des del 17 de juny 
fins al 12 de juliol. Els joves lectors 
hauran de llegir fins a vuit llibres 
i resoldre un qüestionari, tot a 

través d’un passaport lector dis-
senyat per Albert Vidal. La festa 
de cloenda, que inclourà un bon 
berenar i un emocionant sorteig 
de regals, està prevista per al dia 

18 de setembre. Aquesta activitat 
compta amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Alpicat i a més, està patro-
cinada per gairebé 80 empreses, 
comerços i entitats.

La BiblioCursa es presenta 
per als alumnes de l’escola 

Doctor Serés d’Alpicat
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La Trobada Empresarial al Pirineu 
ha viscut la seva 30 edició, un altre 
cop amb una bona participació, i 
continua sent una referència de 
l’àmbit econòmic.

La Zona Alta de Lleida va celebrar 
ahir al vespre la Nit Oberta, una ini-
ciativa pensada per dinamitzar el 
comerç, amb les botigues obertes 
i moltes activitats. 

Va firmar ahir la carta de dimissió 
com a  líder dels conservadors però 
segueix de primera ministra en fun-
cions. Han estat tres anys durs mar-
cats per l’embolic del  Brexit.

La inscripció 
podrà ser 
formalitzada 
del 17 de juny 
al 12 de juliol

Els joves 
hauran de 
llegir 8 llibres 
i resoldre un 
qüestionari


