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Cementiri 2.0 a Tàrrega

La Bruixa d’Or
vol reunir 3.000
bruixes a Sort

Un fotògraf de la capital de l’Urgell col·loca codis QR a les làpides per recordar els difunts
|| Va engegar aquesta iniciativa per Tots Sants i ja compta amb 16 peticions
X. SANTESMASSES

X. SANTESMASSES

❘ TÀRREGA ❘ El cementiri de Tàrrega ha sigut un dels primers de
Lleida que incorporen tecnologia 2.0 amb un nou servei complementari a les tradicionals fotografies de ceràmica que es
col·loquen a les làpides dels difunts. És una iniciativa del fotògraf Jaume Solé que consisteix
a col·locar un codi QR a la mateixa foto o a la làpida que permet, mitjançant un telèfon mòbil o una tauleta, conèixer i repassar en vídeo la trajectòria del
difunt. El preu del servei va dels
15 als 50 euros. La idea se li va
ocórrer dies abans deTots Sants,
i el mateix dia de la festivitat,
després d’instal·lar el primer codi a la làpida d’un familiar al cementiri de Tàrrega, va aconseguir un total de 16 peticions.“Ha
tingut un èxit brutal”, explica
Solé, que durant aquesta setmana ha rebut nombroses peticions
de familiars dels difunts.
La proposta ofereix la confecció d’un vídeo amb imatges del
difunt i en especial dels principals moments de la vida. Després es complementen amb frases explicatives. El vídeo està
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❘ SORT ❘ La Bruixa d’Or de Sort
intentarà el pròxim 16 de novembre reunir 3.000 persones vestides de bruixa per entrar al llibre Guinness dels rècords.
Els assistents efectuaran un
ritual per invocar la sort. L’organització els obsequiarà amb
el vestuari i amb una participació de loteria del número
61501.

TECNOLOGIA

Samsung
llançarà pantalles
plegables el 2015

El fotògraf de Tàrrega Jaume Solé és l’impulsor d’aquesta iniciativa.

penjat en una de les xarxes socials i mitjançant el mòbil s’hi
pot accedir i conèixer qui va ser
el protagonista.
A partir dels codis QR (Quick
Response Code), Solé explica
que ha estat pioner a Lleida en

l’aplicació d’aquesta tecnologia
als cementiris “que permet tindre més present la vida dels difunts”.
En aquest sentit, va destacar
que és atractiu per a les mateixes famílies, ja que els més jo-

ves en ocasions desconeixen la
trajectòria dels seus avantpassats. S’ha de destacar que alguns
cementiris de la ciutat de Barcelona, com el de les Corts, ja
van incorporar el codi QR el
2012.

❘ BARCELONA ❘ La companyia sudcoreana Samsung va anunciar ahir que llançarà pantalles
plegables el 2015. L’avantatge d’aquesta tecnologia és
que, per exemple, una tauleta podrà doblegar-se per
convertir-se en un smartphone. Fa unes setmanes, la companyia va presentar el seu primer mòbil amb pantalla corba, el Galaxy Round, ja disponible a Corea.
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Èxit de la primera jornada
‘Vins d’alçada’a Tremp

Detecten el primer
cas de coronavirus
a Espanya

❘ TREMP ❘ Més de 70 persones van
participar ahir aTremp en la primera jornada Vins d’alçada, cultius de nivell. L’esdeveniment es
va celebrar a la seu de l’Institut
Geològic de Catalunya i va reunir professionals de la geologia
i la viticultura per debatre sobre
les característiques del Pallars i
avaluar les oportunitats que ofereix aquesta subzona de la DG
Costers del Segre a l’hora d’ela-
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borar vins.La jornada es va estructurar en tres parts. La primera va ser una conferència on es
va definir les característiques geològiques i climàtiques del Pirineu. La viticultura va centrar
la segona part. Finalment, va tindre lloc un maridatge a càrrec del
sommelierToni Lara (millor sommelier de Catalunya), en què es
van degustar vins del Pallars amb
productes de la zona.

Miguel Torres, de Bodegas Torres, va fer una de les conferències.

❘ MADRID ❘ El ministeri de Sanitat ha notificat la detecció
del primer cas importat a Espanya amb resultats positius
de laboratori per a la infecció humana pel nou coronavirus, molt similar al causant
de la síndrome respiratòria
aguda
greu,
una
pneumònia atípica, que ja ha
provocat fins a més d’un centenar d’infeccions a l’Orient
Mitjà.

