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GUIA ❘ 18

Cervera rep 10.000 
visitants a la Fira del Pa              
i el Nomad Festival

CERTÀMENS

MARTA LLuVICH/ACn

Nou dones van ser 
fallaires ahir per 
primera vegada.

Veïns de la partida de Torres de 
Sanui de l’Horta de Lleida de-
nuncien que ja fa tres setmanes 
que no reben el correu per falta 
de carter. A Camí de la Mariola 
fa una setmana i veïns d’altres 
partides i els sindicats de Cor-
reus afirmen que és una situació 
que es repeteix de forma fre-
qüent per la falta de personal o 
pels canvis.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Partides de 
l’Horta passen 
fins a 3 setmanes 
sense correu per 
falta de carters
Queixes de mal servei 
per part dels veïns

El síndic, Carlos Barrera, ho va 
demanar ahir, com el traspàs de 
competències pendents, durant 
el seu discurs a la Festa d’Aran 
davant del conseller d’Acció Ex-
terior, Ernest Maragall.

LLEIDA I COMARQUES ❘ 7

Aran reclama a           
la Generalitat un 
nou finançament 
per al 2019

ACn

Ball tradicional de la festa.

ESPORT ❘ pàg. 2-4

Marc Màrquez, més líder del Mundial 
al ser segon a Montmeló i Àlex         
també puja al podi en Moto2

1,30 €

FUTBOL ❘ pàg. 5-8

Sorpresa al Mundial al guanyar Mèxic 
a Alemanya (1-0) mentre que Brasil 
punxa davant de Suïssa (1-1)

E

El bisbe de Lleida afirma que 
el conflicte de l’art “grinyola” 
davant dels valors cristians
Discordança || 
Diu que l’“aversió” 
territorial contradiu 
la “mentalitat 
universal” cristiana

Sixena || La consellera 
de Cultura critica 
l’“espoli” de les obres 
i creu que Aragó no 
n’assegura el bon estat

El bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez, va afirmar ahir a 
TV3 amb referència al conflic-
te amb Aragó per l’art sacre 
que “a qualsevol catòlic li seria 
igual que una peça estigués 
en un lloc o en un altre”, però 

que quan aquest tema “passa 
a un estat d’aversió” per qües-
tions territorials “és quan gri-
nyola amb moltes coses de la 
nostra mentalitat universal 
que és el cristianisme, que és 
l’Església”.

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8

GUIA ❘ 16-17

LA POBLA de SeGuR eSTRenA PARITAT A LeS SeueS FALLeS AnCeSTRALS
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MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ I les fallaires 
van convertir les festes del foc 
en una celebració per la igualtat. 
Això és el que es va viure ahir a 
la nit en la tradicional baixada 
de falles de la Pobla de Segur, 
coincidint amb la festivitat de la 
Mare de Déu de la Ribera i en 
què, per primera vegada en la 
seua història, nou joves van par-
ticipar com a fallaires. D’aques-
ta forma la festa evoluciona i es 
converteix en paritària a tot el 
Pirineu. La Pobla de Segur, al 
Pallars Jussà, va ser la tercera 
localitat lleidatana al calenda-
ri de les festes del foc, que van 
obrir dissabte Senet i Durro, a 
l’Alta Ribagorça. Nervis i emo-
ció eren els sentiments que es 
respiraven entre els participants 
en aquesta tradició ancestral, 
conscients també que serien el 
centre d’atenció.

Aquest canvi en la història de 
les falles, que compleix el seu 
tercer any com a Patrimoni Im-
material de la Humanitat per la 
Unesco, va ser possible gràcies 
a la iniciativa de dos joves que 
van sol·licitar a l’assemblea de 
l’associació de fallaires poder 
participar en la baixada i no no-
més com a pubilles. L’assemblea 
va acceptar aquest canvi, man-
tenint el vestuari tradicional. 
D’aquesta forma, es va poder 
veure dones com a fallaires i 
com a pubilles, compartint el 
camí de tornada a la localitat 
amb la falla ja encesa. La fes-
ta va continuar amb música i 

Falles històriques 
a la Pobla
Per primera vegada nou dones participen com a fallaires 
a la localitat del Jussà || La festa del foc arribarà al seu 
punt àlgid dissabte vinent, vigília de Sant Joan

Fallaires dissabte a la nit a Senet (Alta Ribagorça).

Dos joves de la Pobla de Segur ahir formaven parella com a fallaire i pubilla.

Imatge de sis de les nou dones que s’han estrenat aquest any a les falles de la Pobla de Segur poc abans de pujar a la muntanya per encendre les falles que ja portaven a coll.

Fallaires i pubilles van ser rebuts a la Pobla amb aplaudiments.

MARTA LLUVICH/ACN

MARÍA JOSÉ ERTA

SEGRE TÀRREGA

CALENDARI

23 de juny: Alins, Arties, 
Boí, Casós, Isil, Les, el Pont 
de Suert i Vilaller.

30 de juny: Barruera i 
València d’Àneu.

6 de juliol: Erill la Vall.

7 de juliol: Alós d’Isil.

13 de juliol: Taüll.

21 de juliol: Llesp.

ball, coincidint amb el progra-
ma de festa major de la Pobla. 
En la celebració va ser present 
la consellera de Justícia, Ester 
Capella, mentre que alguns fa-
llaires portaven llaços grocs per 
reclamar la llibertat dels presos 
polítics.

La nit va culminar amb l’ofre-
na a la Mare de Déu de la Ribera 
a l’església parroquial i el ball de 
sardana. Com a colofó, la pla-
ça de l’ajuntament va acollir el 
ball de festa major amb el grup 
Bossanova.

D’aquesta forma, Durro, Se-

net i la Pobla de Segur han obert 
les festes del foc d’aquest any i 
que arribaran al seu punt àlgid 
dissabte vinent, a la revetlla de 
Sant Joan, amb la baixada de 
falles en vuit localitats del Pi-
rineu: Alins, Arties, Boí, Casós, 
Isil, Les, el Pont de Suert i Vila-
ller. Les festes congreguen mi-
lers de visitants, entre turistes 
i veïns, que volen disfrutar de 
primera mà d’una de les festes 
més importants i antigues de 
la província. L’edició d’aquest 
any es tancarà el proper 21 de 
juliol a Llesp.
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FUTBOL PRIMERA CATALANA

El Mollerussa renova quatre jugadors per al retorn a Primera
❘ MOLLERUSSA ❘ El Mollerussa con-
tinua completant la plantilla de 
cara al seu retorn, la temporada 
que ve, a Primera Catalana. El 
club ha firmat la renovació de 

quatre jugadors més, els cen-
trecampistes Marc Grau, Ri-
card Cervelló i Erik Ruiz i el 
davanter Jordi Clivillé, que a la 
imatge apareixen al costat del 

president, Robert Ortega, i l’en-
trenador, Josep Maria Turull. 
Ruiz i Clivillé compliran la seua 
segona temporada, Grau la ter-
cera i Cervelló, la setena.

FiF Lleida, Espanyol i EF 
Tremp, campions a Rialp
El Torneig del Pallars Sobirà va concloure ahir la vuitena edició

FUTBOL COMPETICIONS

❘ RIALP ❘ El Torneig Rialp-Pallars 
Sobirà va tancar ahir la vuite-
na edició, en què han participat 
330 jugadors de dotze clubs di-
ferents. Després de la celebració 
dissabte dels triangulars de les 
categories benjamina i juvenil, 
ahir va ser el torn de les com-
peticions en categoria alevina, 
infantil i prebenjamina.

En categoria alevina, el cam-
pió va ser el FiF Lleida, que es 
va imposar en la final per penals 
al CF Vilafranca després d’aca-

bar el partit 2-2. L’EF Roda de 
Berà va ser tercer seguit pel San 
Fernando de Saragossa, el Mo-
llerussa i l’EF Rialp. En aquesta 
categoria, el trofeu al màxim go-
lejador va ser per a Raúl Pérez, 
del FiF Lleida, mentre que el 
premi al porter menys golejat 
va ser compartit per Iker Marín, 
del CF Vilafranca, i Mario Díaz, 
del FiF Lleida. 

En categoria infantil, l’RCD 
Espanyol va superar el CF Vila-
franca a la final per 1-0. El FiF 

Lleida va ser tercer, seguit per 
l’EF Rialp, el Nàstic de Tarrago-
na i el San Fernando. El màxim 
golejador de la categoria va ser 
Sergio Rivares i el millor porter 
Carlos Boga, tots dos de l’Es-
panyol. Finalment, en preben-
jamins, el campió va ser l’EF 
Tremp, l’EF la Seu va ser segon 
i l’EF Rialp, tercer. El màxim 
golejador va ser Gerard Boneta 
i el porter menys golejat Bernat 
Pallares, tots dos jugadors de 
l’EF Tremp.

Els jugadors del FiF Lleida, campions a Rialp en categoria alevina.
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l’ascensorprivat
“El serbi  
de Lleida”
D’aquesta forma 
defineixen molts mit-
jans de comunicació 
sergej Milinkovic-sa-
vic, centrecampista 
del lazio de 23 anys 
que ahir va debutar 
al Mundial amb la 
selecció de sèrbia. 
i és que sergej va 
nàixer a lleida quan 
el seu pare, nikola 
Milinkovic, jugava a 
la ue lleida durant la 
històrica temporada 
a Primera divisió. no 
va marcar, però va 
tenir una oportunitat 
i, pel que sembla, el 
Madrid vol fitxar-lo. 
el temps dirà, però 
el seu pare té tanta 
confiança en ell que 
en una entrevista 
publicada ahir en un 
diari italià no té pro-
blemes a qualificar-lo 
com “una barreja de 
Zidane i ibrahimo-
vic”. sigui com sigui, 
sergej és la quota 
lleidatana en aquest 
Mundial al costat 
del balaguerí Robert 
Martínez, el tècnic 
de Bèlgica, que avui 
entra en competició 
contra la suposada-
ment feble Panamà.

Aquesta pediatra 
d’Agramunt ha im·
pulsat la carrera Star·
gardt Go per finançar 
la investigació de 
malalties degenera·
tives de la retina.

Margaret Creus

Tot i que no guanyi 
curses de Fórmula 
1, ha demostrat que 
és un dels millors pi·
lots al vèncer a les 
24 hores de Le Mans 
amb el seu equip.

Fernando Alonso

Van ser les dos prime·
res joves que van sol·
licitar poder ser fallai·
res a la Pobla de Segur 
i han acabat aconse·
guint que aquestes fa·
lles siguin paritàries.

V. Font/C. Plana

És el president de 
Correus, que segons 
denuncien veïns de 
les partides de l’Hor·
ta i sindicats acumu·
la múltiples retards 
en el repartiment.

javier Cuesta

Final feliç per  
a l’‘Aquarius’
els 630 immigrants que 
feia vuit dies que anaven 
a bord de l’Aquarius i 
d’uns altres dos vaixells 
van celebrar ahir amb 
joia l’arribada i desem-
barcament al port de Va-
lència, on van ser rebuts 
per un ampli dispositiu 
assistencial.

Kenny KARPOV/sOs MeDiTeRRAnÉe

Ja ho va advertir a la presentació: 
“Jo sóc periodista i el meu ofici 
es veu reflectit en aquesta meva 
segona novel·la”. L’amic Joan Cal, 

el responsable que jo cada dilluns pugui 
dir la meva en la contraportada d’aquest 
diari que dirigeix, ha escrit un magnífic 
llibre que ell, volgudament, l’ha embol·
callat amb una gran llaçada en forma de 
novel·la. I ho és, certament, però més en·
llà del gènere que hom li vulgui atorgar 
Operación Bucéfalo és una gran histò·
ria que navega entre la ficció i la crua 
realitat del contraban i el narcotràfic 
gallec. Un periodisme fet novel·la o una 
novel·la articulada des d’una envejable 
professionalitat periodística, on el seu 
autor ens submergeix en un món força 
desconegut per a la gran majoria però, 
malgrat això, el contundent relat en for·
mat d’entrevista t’atrapa a partir de la 
primera pàgina en un viatge tortuós 
per l’atzarosa vida del protagonista de ficció, Trucho 
Currás, el qual durant anys va ser el déu mortal de 
Cambados. Un total de cent seixanta·dos pàgines que, 
com la bona escudella on mai no poden faltar els set 
sagraments, van farcides d’informació que el lector 
pot anar descabdellant en el polièdric entramat de 

la complexa societat gallega de finals 
dels vuitanta i primers anys noranta. 
Noms i cognoms de ficció que amaguen 
noms i cognoms de personatges reals 
que durant anys van protagonitzar por·
tades de diaris, es van sumant a cada 
paràgraf sense donar treva al lector que, 
com jo mateixa, anirà obrint els ulls, es·
parverat per un univers on tot anava a 
l’ample sense cap mena de control i on, 
qui més qui menys, sucava. Joan Cal 
arrisca en aquest llibre. La seva ànima 
de periodista, tot i l’embolcall, el porta 
a la denúncia d’uns fets i d’una socie·
tat corrompuda. És un exercici valent i 
compromès. En una entrevista a Nacho 
Carretero, l’autor del prohibit Fariña, 
que poden comprar tranquil·lament a 
Portugal, manifestava que ell només 
havia intentat explicar allò que tots els 
gallecs ja donaven per sabut i sobre·
entès. “El contraban i el narcotràfic el 

vivíem amb una absoluta normalitat”. Una normalitat 
dins de la més absoluta anormalitat que en Joan Cal, 
gallec de naixement, va demostrar durant la presenta·
ció de Bucéfalo amb diversos exemples: “Un guàrdia 
civil destinat a Galícia als dos mesos ja conduïa un 
Mercedes”. Ai, la Guàrdia Civil...

Operación Bucéfalo

És una gran 
història que navega 
entre la ficció i 
la crua realitat 
del contraban i el 
narcotràfic gallec

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE
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