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La CHE obligaria la majoria 
de càmpings d’Aran a tancar 
i el Conselh vol evitar-ho
Inundables || L’organisme de conca els declara en zona de risc i l’entitat 
aranesa presenta alternatives amb garanties de seguretat per preservar-los

comarques ❘ 16

jordi pi
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Més de 200 orteu reunits per elaborar el seu arbre genealògic

comarques ❘ 20

cynthia sans

Cues a l’N-260 per 
les noves rotondes 
de la Seu d’Urgell
La previsió era que estiguessin 
acabades al juliol per al Tour 
de França, però les obres es 
prolongaran fins a l’agost

El president de Doctor Music, 
Neo Sala, va confirmar ahir a 
TV3 que el famós festival de la 
vaca tornarà a Escalarre l’estiu 
del 2019, en una única edició 
especial 21 anys després de l’úl-
tima. Els alcaldes de les Valls 
d’Àneu estan encantats amb la 
iniciativa que els va projectar 
a tot el món i que va portar als 
seus prats intèrprets de la talla 
de Lou Reed, David Bowie, Iggy 
Pop i Patti Smith, entre molts 
altres. De moment, encara no 
hi ha cartell.

guia ❘ 37

El Doctor Music 
Festival tornarà  
a Escalarre per                 
a una edició 
especial el 2019
Encara sense cartell i 21 
anys després de l’última

L’impacte de la llei d’emergència 
social del Parlament va perme-
tre reduir en un 70% els desno-
naments executats a Lleida en 
el primer trimestre del 2016. 
La PAH tem que tornin a pujar 
arran de la suspensió de la nor-
mativa pel Constitucional.

Els desnonaments 
cauen un 70 per cent   
a Lleida en el primer 
trimestre d’aquest any

és notícia ❘ 3

El jutjat penal 2 de Lleida va 
condemnar ahir a pagar una 
multa de 2.160 euros i una in-
demnització de 76.690 euros 
Francisco N. T., de 37 anys, per 
la mort de José Madrigal Arta-
cho, un veí de la Mariola de 58 
anys, en una baralla.

La mort d’un veí a         
la Mariola se salda 
amb una condemna  
de 80.000 euros

lleida ❘ 9
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l’afició s’apunta a remuntar a sevilla
Venudes ja 249 entrades i avui s’esgotaran les 131 encara disponibles

número 12.353 · any XXXV

1,30 €
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educació. Premi per a prevenció de drogues 
a tres centres de Lleida

36
Cine. Avui arranca al Pirineu el festival de cine 
de muntanya Picurt i el Dansàneu

42

LA cAixA

Es busca tots els Orteu
Un professor francès originari de la Seu investiga aquest cognom pallarès i crea un arbre genealògic 
de 38 metres lineals || La primera trobada reuneix 217 Orteu a Barcelona, la majoria lleidatans

onomàstica estudi
jOrDi Pi

La primera trobada d’Orteu va tenir lloc diumenge passat a La Salle de Barcelona i va reunir 217 persones, la majoria procedents de les comarques lleidatanes.

■ “Aquesta investigació és 
fruit d’un treball col·labora-
tiu”, va destacar Jean-José Or-
teu. Aquest professor tenia cu-
riositat per identificar els seus 
avantpassats i va començar a 
estudiar l’origen del cognom 
Orteu fa cinc anys. “Ho vaig 
deixar davant la gran dificultat 
que suposava”, va admetre. 
Tanmateix, fa dos anys va re-

prendre l’estudi fins a identi-
ficar 1.402 Orteu. “He arribat 
fins a aquí gràcies a internet, 
les xarxes i la col·laboració de 
molta gent que ha aportat da-
des i ha treballat per fer el seu 
arbre genealògic”, va explicar. 
“M’agrada desentranyar enig-
mes i, si ajuda la gent a conèi-
xer els seus orígens, el repte 
és molt motivador”, va afegir.

en primera perSOna

“La col·laboració de la gent  
i internet han sigut clau”

S. diegO
❘ bArcELOnA ❘ Trobar totes les per-
sones anomenades Orteu (vi-
ves o mortes) i crear un arbre 
genealògic gegant per intentar 
interconnectar les seues bran-
ques trobant avantpassats co-
muns. Aquest és el gran repte de 
Jean-José Orteu, un professor 
francès de 52 anys amb arrels 
lleidatanes (el seu pare era ori-
ginari de la Seu d’Urgell) que 
des de fa dos anys investiga a 
fons aquest cognom d’origen pa-
llarès. Ja n’ha identificat 1.402 
(amb referències fins al segle 
XIV), dels quals 689 són vius i 
resideixen a Lleida, Barcelona, 
Madrid, Osca, Andorra, França, 
Argentina, Anglaterra, Suïssa i 
Suècia.

D’aquests, 270 es van reu-
nir diumenge a Barcelona per 
primera vegada. “Va ser molt 
emocionant conèixer-nos cara a 
cara”, va afirmar ahir Jean-Jo-
sé Orteu, i va reconèixer que 
sense la col·laboració de tots el 
seu treball no hauria estat pos-
sible. Durant la trobada es va 

desplegar un arbre genealògic 
gegant de 38 metres lineals, va 
explicar Santi Orteu, un altre 
dels organitzadors de la troba-
da. Aquest arquitecte lleidatà 
establert a Barcelona va expli-
car que va haver de buscar “un 
lloc prou gran per desplegar to-
tes les parts de l’arbre”, i aquest 

lloc el va trobar al col·legi La 
Salle Bonanova de Barcelona. 
“Ens hauria agradat reunir-nos 
al Pallars, però hauria estat més 
complicat aconseguir aquest 
èxit de convocatòria, ja que va 
venir gent de les comarques de 
Lleida, Barcelona, Madrid, Os-
ca, el sud de França, Biscaia i 

Suècia.” En la seua investigació, 
Jean-José Orteu ha pogut cons-
tatar que la majoria dels Orteu 
viuen a Catalunya i que els seus 
avantpassats provenen del Pa-
llars. Els 1.400 Orteu identi-
ficats constitueixen diverses 
branques de l’arbre genealògic. 
Entre aquestes, en destaquen 

vuit de principals, que tenen un 
avantpassat originari d’Olp. Hi 
ha altres branques de l’Espluga 
Calba, Juneda, la Pobla de Se-
gur o Tremp. Jean-José ha creat 
a Facebook la pàgina Genea-
logia Orteu, i es pot contactar 
amb ell a l’adreça electrònica 
jean-jose.orteu@mines-albi.fr.

Jean-José Orteu, diumenge en la presentació del seu estudi.

jOrDi Pi
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l’ascensorprivat

Aquest escriptor de 
la Seu serà el prego-
ner d’honor de les 
noces de plata d’un 
renovat Dansàneu 
que es prolonga-
rà fins diumenge.

albert Villaró

Aquest professor fran-
cès amb arrels a la 
Seu investiga els orí-
gens del seu cognom 
pallarès i va reunir 
217 Orteu, la majoria 
lleidatans, diumenge.

jean-josé Orteu

Els Cleveland Cava-
liers guanyen la seua 
primera NBA gràcies 
a aquest crac del bàs-
quet mundial, que té 3 
anells d’aquesta lliga 
i ha jugat 7 finals.

leBron james

Secretari general de 
l’ONU, que ha d’actu-
ar amb més diligència 
i contundència da-
vant dels 65,3 mili-
ons de refugiats que 
malviuen pel món.

Ban Ki-moon

Cremen diversos 
contenidors en 
carrers de Lleida

avui arranca l’estiu i 
els incendis es conver-
teixen en notícia. si 
hi afegim els petards 
i sant joan, el còctel 
està servit. a lleida, 
ahir a la matinada van 
cremar 5 contenidors.

stefi gaBrielle

Quina lliçó de periodisme, el de-
bat a TV3 de diumenge, amb 
relació a l’intolerable nyap de 
la dita Academia de Televisión 

entre els quatre candidats espanyols a 
la Moncloa. El moderat per la Terribas 
sí que va ser un debat, almenys en la 
forma, amb sis persones que feien veure 
que discutien de coses, es trepitjaven i 
s’apel·laven constantment i una modera-
dora que els ho tolerava i encara diríem 
que ho incentivava. He dit “feien veu-
re” perquè en realitat, més enllà de les 
postures, els continguts brillaven per la 
seva absència, com ho solen qualificar 
els més conspicus cronistes polítics, i tot 
plegat es resumia en una cançó de l’en-
fadós, o en un dia de la marmota, si ho 
expressem a la manera que fa modern, 
culte i simpàtic, és a dir, una cantarella 
repetida fins a la sacietat i que res no 
aporta ençà de les darreres eleccions. Els 
que van sortir-ne més malparats, com calia esperar, 
van ser Batet i Domènech, pur paradigma d’aquesta 
campanya previsible, erràtica i fal·laç. La socialista 
perquè estava fora de les argumentacions, preguntes i 
respostes i interpel·lacions, donant veu i boca a allò que 
li havien preparat prèviament, hieràtica, sense atendre 

conjuntures oratòries; obvi, d’altra ban-
da, si pensem en la fonda debilitat dels 
plantejaments anacrònics que proposa 
el seu partit. I el comunaire perquè fugia 
d’estudi ara i adés, posant carn i cara a 
l’home de palla que és del partit d’Iglesi-
as a Catalunya: quan el seu cap a Madrid 
palesi l’amenaça d’esborrar tota línia 
vermella per governar i es carregui la 
promesa del referèndum per manar amb 
el PSOE, veurem aleshores quina cara 
posa. Potser la mateixa que ara, riallera 
i permanentment enrogida. La resta de 
líders poca cosa tenien a aportar, i així 
van afanyar-se a escenificar-ho. Sí que 
vam poder apreciar petits moviments 
de cara a futurs pactes, o encara millor, 
de cara a possibles indecisos (un de ca-
da tres votants, assenyalen les sempre 
dubtoses enquestes), en un esglaó més 
de la infantilització a la qual han sotmès 
la ciutadania en aquest esprint final a la 

caça de tot el que es mogui. Les ideologies empal·li-
deixen, els principis es maquillen, els conceptes gene-
rals (fraternitat, justícia...), que en política són paper 
mullat, s’escampen arreu i embruteixen. Que almenys 
tantes utopies d’usar i tirar serveixin per enterrar la 
propera dècada les aristocràcies d’aquest maleït regne.

Enfadosa marmota

Les ideologies i 
els principis es 
maquillen, els 
conceptes generals 
(fraternitat, justícia) 
embruteixen

txema martínez || les cendres

El disputat 
quart escó
totes les enquestes 
deixen en l’aire el 
quart diputat de llei-
da, que és entre les 
22 províncies que es 
consideren decisives 
per als resultats de 
diumenge per l’estret 
marge dels últims 
escons. al desem-
bre se’l va emportar 
mònica lafuente, del 
PsC, després d’una 
nit de nervis amb 
l’escó d’anada i tor-
nada. Per diumenge 
es donen com a fixos 
els escons de CDC, 
erC i en Comú, i per 
al quart hi ha bufeta-
des entre tots.  
el PsC aspira a con-
servar-lo, el PP va 
portar rajoy per 
ajudar llorens a re-
cuperar-lo, però el 
més curiós és que 
el líder d’erC, Oriol 
junqueras, va dir que 
la batalla és entre 
llorens i el segon 
d’erC. no va voler 
recordar que CDC 
va tenir al desembre 
quatre mil vots més 
que erC i va ser qui 
va quedar més a prop 
del segon. encara 
rai que són socis.


