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Proyecto artístico para hacer más 
llevadero el tratamiento contra el 
cáncer en el Arnau | LA PÀGINA TRES

RAJOY EXHIBE EL 155. 
Deja la presidencia del PP sin expresar 
su apoyo a Soraya o Casado | PÁG.23

Pacto extrajudicial 
para cerrar la 
última deuda de 
la ‘vieja’ UE Lleida

Por los terrenos de la 
ciudad deportiva de 
Torre-serona

Una inmobiliaria     
embargó al Consejo 
de Administración 

INFORM. 
PÁG. 7

FOTO: @agentsruralscat / Las actividades acuáticas se reanudaron con normalidad

Mont-rebei reabre el 
acceso al pantano

| PÁG. 16

FOTO: Asaja / Imagen de granizo que cayó en Bovera

La Paeria aumenta la 
atención a los temporeros 
por las fuertes tormentas
La Paeria ha reforzado la aten-
ción a los temporeros después 
del episodio de ayer de fuertes 
tormentas, que afectaron a las 

comarcas del Segrià y les Garri-
gues en plena recolección. La 
Paeria pedirá la declaración de 
zona catastrófica. | PÁG. 14

El Sobirà quiere consensuar 
un plan para el oso mientras 
Ipcena denuncia amenazas

| PÁG. 12COMARQUES

LA PAERIA, 
DISPUESTA A 
REVISAR LA 
GESTIÓN DEL 
TRÀFICO | PÁG. 6

ERC DARÍA EL 
‘SORPASSO’ EN 
UN PARLAMENT 
CON MAYORÍA 
SOBERANISTA | 
PÁG.20

Dos años sin 
carnet para el 
conductor que 
casi atropella 
a un ciclista
El conductor, de 85 años, que 
estuvo a punto de atrope-
llar a un ciclista el pasado 16 
de mayo en Balaguer, aceptó 
también una condena de seis 
meses de cárcel, que no debe-
rá cumplir por carecer de an-
tecedentes penales. | PÁG. 13
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El Sobirà vol consensuar un pla 
d’actuacions sobre l’ós al Pirineu
Esperen esmenar “l’error” de fa 20 anys 
quan van començar les reintroduccions
Sort
ACN
El projecte de reintroducció de 
l’os al Pirineu, el PirosLife, s’aca-
barà d’aquí a un any i per anti-
cipar-se a què passarà llavors, 
el Consell d’alcaldes del Pallars 
Sobirà, conjuntament amb les 
associacions de ramaders de la 
comarca, han decidit crear una 
Comissió per redactar un Pla d’ac-
tuacions per quan arribi aquest 
moment. 

D’aquesta Comissió en forma-
ran part representants dels alcal-
des, els ramaders i el sector turís-
tic i la voluntat és que comenci a 
treballar de manera immediata. 
Amb aquest grup de treball vo-
len esmenar ‘’l’error’’ que segons 
ramaders i alcaldes es va produir, 
fa 20 anys, en el moment de les 
primeres reintroduccions. Volen 

La CUP exigeix 
garantir l’accés 
de tots els 
nuclis a la xarxa 
de carreteres
La CUP presenta una moció al 
proper ple de la Diputació, que se 
celebrarà dijous 26 de juliol, en la 
que proposa que el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya inclogui als 
pressuposts dels propers exercicis 
una partida destinada específica-
ment a les actuacions necessàries 
per a que la xarxa de carreteres 
inclogui vies d’accés a nuclis de 
població de tots els municipis El 
text diu que el desequilibri territo-
rial no ha de ser vist només com 
un problema de les zones afecta-
des pel despoblament sinó que 
cal considerar-los un problema de 
país i que, per tant, cal fer-hi front 
des de totes les administracions.

UGT s’aixeca de la 
taula de negociació 
amb el Grupo Jorge 
i la Generalitat
La UGT es va aixecar ahir de la 
taula de negociacions aquest 
divendres després de set hores 
de reunió amb el Grupo Jorge 
i la Generalitat. Després d’un 
mes i mig de converses, la tro-
bada d’ahir havia de servir per-
què els sindicats - UGT i CCOO 
- i el Grupo Jorge, amb la me-
diació del Departament de Tre-
ball, arribessin a un preacord 
per “laboralitzar” tota la plan-
tilla que el grup té a Catalun-
ya. Aquesta mesura, segons els 
sindicats, podria beneficiar de 
1.300 a 1.600 persones, entre 
ells els cooperativistes de l’es-
corxador que el grup té a Mo-
llerussa i del que té a Osona, Le 
Porc Gourmet.

FOTO: ACN/ Alcaldes, ramaders i empresaris turístics es van reunir ahir

generar debat al territori i que 
sigui aquest el que s’expressi en 
matèria de control, seguretat, 
prevenció i indemnitzacions. El 
que sí que demanen de manera 

immediata és que es defineixi un 
protocol ràpid d’actuacions en cas 
d’haver-hi problemes amb l’os i 
no es dilati tant trobar una solu-
ció pel ‘’problemàtic Goiat.

El desig dels ramaders era que 
del Consell d’alcaldes en sortissin 
concrecions per la problemàtica 
actual d’atacs dels ossos als ra-
mats i en aquest sentit han que-
dat decebuts. Xavier Rivera, presi-
dent de l’Associació de Ramaders 
del Pallars, va dir que estan dispo-
sats a treballar en la redacció del 
Pla i va afegir que d’aquesta Co-
missió n’han de formar part tots 
els sectors de la comarca. Rivera 
va reiterar que la convivència de 
l’ós amb la ramaderia extensiva 
és impossible.

El president del Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà, Carles 
Isús, va explicar que el projecte 
del PirosLife va ser imposat i no 
consensuat amb el territori i ara, 
volen redactar un Pla que surti de 
la comarca i plasmi les necessitats 
reals de tots els sectors. Aquest 
Pla ha d’analitzar qüestions com 
quina població d’óssos pot con-
viure a les muntanyes del Pirineu, 
si es volen més reintroduccions 
d’aquest animal o quines indem-
nitzacions s’han de donar.
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L’entitat ecologista Ipcena diu 
haver rebut amenaces de mort 
a través de les xarxes socials i 
mitjans digitals. El portaveu de 
l’entitat a Lleida, Joan Vàzquez 
afirma que aquest assumpte ja 
està en mans dels advocats. Se-
gons Vàzquez aquests missatges 
amenaçadors estan directament 
relacionats amb la defensa de 
l’ós que els ecologistes fan. Van 
dirigides a membres de l’entitat 

ecologista i de manera especial 
al seu líder. Segons Vàzquez se 
li diu que és ‘’mereix un tret’’ 
o que li ‘’obrin el cap’’. Pel líder 
dels ecologistes aquests qualifi-
catius van contra ‘’el dret legítim 
a defensar el medi ambient’’ i 
són ‘’suposats delictes d’odi, co-
accions i amenaces’’ i per tant 
‘’accions i aptituds que s’han de 
reprovar i denunciar’’. L’ecolo-
gista diu que es tracta de ‘’fets 

intolerables’’ sustentats per una 
‘’pseudomàfia’’ instal·lada al Pa-
llars Sobirà que ‘’actua amb el 
consentiment de les administra-
cions locals i l’Associació de Ra-
maders’’.

Ipcena lamenta que la gent 
que fan els comentaris malgrat 
no tenir ‘’el suport directe i pú-
blic de les institucions de la co-
marca, i associacions com la de 
ramaders o caçadors, les toleren 

Ipcena diu haver rebut amenaces de mort 
per defensar l’ós i afirma que ho denunciarà

al no recriminar-les conver-
tint-se en encobridors’’. 

Vàzquez ha comentat que a 
més dels membres d’Ipcena en 
aquest cas pel tema de l’ós ‘’al-
tres persones per la seva sen-
sibilitat o activitat ambiental 
també estant reben amenaces 
i coaccions’’. 

Ipcena considera que l’ad-
ministració a d’obrir espais de 
participació i diàleg, sobre un 
tema com és la presència de 
l’ós, amb totes les parts interes-
sades, potenciant el diàleg i el 
consens com l’única via viable 
de trobar punts d’acord.

Endesa invertirà en els propers 
tres anys (2019-2021) a Cata-
lunya un total de 735 milions 
d’euros bruts per millorar la se-
va xarxa elèctrica, un 20% més 
que en l’anterior pla presentat 
(2018-2020). L’objectiu d’aquesta 
inversió és desenvolupar, millorar 
i reforçar la xarxa elèctrica d’alta, 
mitjana i baixa tensió a totes les 
comarques on opera la Compa-
nyia amb l’objectiu de reforçar i 

incrementar la qualitat del sub-
ministrament elèctric als seus 
més de 4,3 milions de clients re-
partits arreu del territori. Els tres 
eixos principals de les millores 
són la repotenciació de la xarxa, 
la renovació i millora de la xarxa 
d’alta, mitjana i baixa tensió i l’au-
tomatització de la xarxa

En el cas de la demarcació de 
Lleida destaca l’actuació ales co-
marques de la Plana amb una 

Endesa invertirà 21,18 milions 
en millores al Pla de Lleida 
entre el període 2019 - 2021

inversió extraordinària de 21,18 
MEUR destinats a sis eixos prin-
cipals d’actuació: adequació de lí-
nies, renovació tecnològica d’ins-
tal·lacions, substitució de cables, 
telecomandament de centres de 
transformació, construcció de 
noves línies i canvi de tensió de 
part de la xarxa existent. Aquesta 
inversió se suma a la inversió or-
dinària sobre el territori. També a 
la demarcació destaca l’adequa-
ció de l’eix de transport a 110 kV 
que va de la Pobla de Segur fins 
a Ponts (20 km) de manera que 
es millora la robustesa de les in-
fraestructures i es garanteix una 
fiabilitat en el servei als clients de 
la Noguera i del Jussà. FOTO: Endesa / La companyia fa tasques de millora constantment
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Mont-rebei torna a obrir 
l’accés nàutic al pantà 
després de l’esllavissada
Els camins terrestres continuaran 
tancats fins que no hi hagi cap perill
El congost de Mont-rebei 
reobre l’accés al pantà, 
i permetrà, de nou,  les 
activitats aquàtiques que 
es fan a la zona. Els accesos 
terrestres, però, seguiran 
tancats a l’espera de poder 
garantir la seguretat.

Sant Esteve de la Sarga
REDACCIÓ
El congost de Mont-rebei va reo-
brir ahir l’accés nàutic al pantà de 
Canelles i a les activitats aquàti-
ques que s’hi realitzen, després 
que l’Ajuntament rebés l’informe 
de l’Institut Geològic i Cartogràfic 
de Catalunya, en el qual els tèc-
nics certifiquen que la perillositat 
al pantà és molt baixa i que, per 
tant, se’n pot reobrir l’accés. Tot i 
això, l’alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga, Jordi Navarra, remarca que 
es garantirà al màxim la seguretat 
perquè les empreses puguin tre-
ballar amb completa normalitat, 
separant-se, això sí, de les parets 
de roques. 

Pel que fa als accessos terres-
tres, restaran tancats a l’espera 

FOTO: ACN / El pont penjant del pantà de Canelles quan es va tancar

d’estudiar els propers passos per 
restaurar els efectes de l’esllavis-
sada de dimecres. 

MANCA DE RECURSOS

Navarra va demanar, el mateix 
dia de l’esllavissada, poder dis-
posar de més recursos tècnics i 
econòmics, ja que “l’Ajuntament 
no té els suficients recursos per 
reparar els efectes de l’esfondra-
ment”. Així mateix, convé recor-

dar que el tram afectat per l’es-
llavissada és el més transitat de 
la zona, que actualment gaudeix 
d’un nombre molt elevat de visi-
tants. 

El congost no és la primera ve-
gada que pateix un esfondrament 
de terra i roques, sinó que, des de 
la primavera, a causa de les nom-
broses pluges dels últims mesos, 
se n’han produït diverses, que 
han afectat a la seguretat.

ARRENCA EL ‘GARRIGUES GUITAR FESTIVAL’ aquest 
proper diumenge als Jardins del parc del Terrall de les Borges 
Blanques, de la mà dels músics Sílvia Nogales i David Hernando.
Durant el cap de setmana, també es podrà gaudir del concert 
d’Havaneres i Rom Cremat. El Garrigues Guitar Festival està 
coordinat pel Consell Comarcal de les Garrigues i organitzat per 
la regidoria de cultura de les Borges Blanques, i es duu a terme 
en homenatge al mestrei musicòleg lleidatà Emili Pujol.
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Alfés va presentar ahir els nous 
contenidors del sistema d’illes, 
que s’estan instal·lant als pobles 
del Segrià. En l’estrena, les au-
toritats van poder comprovar 
l’aspecte d’una illa i el funciona-
ment dels camions buidant els 
contenidors. Segons va explicar 
la presidenta del consell comar-
cal, Maria José Ivernon, l’objectiu 
és que s’acabin instal·lant més de 
mil contenidors en unes 300 illes. 

Aquest nou sistema de reco-
llida s’aplicarà a 15 municipis de 
la comarca del Segrià, ja que els 
22 restants van optar per un sis-
tema de porta a porta. Alguns 
dels pobles que ja han començat 
a rebre els nous equipaments són 
Almacelles, que tindrà un total de 
156 contenidors nous repartits 

en 52 illes diferents i Aitona, que 
en aquest cas es repartiran en 24 
illes completes arreu del poble i 6 
illes petites al casc antic. Ivernon 
assegura que la resposta de la 
gent és positiva sobretot per “la 
imatge que dóna i per la comodi-
tat de tenir tots els contenidors 
junts i poder llençar la brossa en 
un mateix lloc”. 

Alfés presenta el nou sistema 
de recollida de brossa que 
agrupa contenidors en illes

Ja són quatre 
els pobles que 
han incorporat  
aquest mètode 

FOTO: NG / Els camions van simular la recollida de brossa durant la presentació del nou sistema d’illes

La causa per un possible delicte 
electoral contra l’excoordinador 
de l’ANC de Tàrrega, Salvador 
Bori, s’ha arxivat provisional-
ment. Així ho ha notificat el jut-
ge que porta el cas que consi-
dera que Bori no hauria comès 
cap infracció penal amb les pro-
ves aportades fins ara per la 
fiscalia. Els fets es remunten a 
la campanya electoral pel 21-D 

quan l’ANC de la capital de l’Ur-
gell va decidir convocar un acte 
per reclamar l’alliberament dels 
‘Jordis’ però la Junta Electoral 
el va prohibir i es va reformular 
convertint-lo en un acte electo-
ral convocat per la CUP, ERC i Jx-
Cat. Els Mossos d’Esquadra van 
prendre acta igualment i van ci-
tar a declarar Bori que també va 
haver de presentar-se al jutjat. 

Arxivada la causa contra 
l’excoordinador de l’ANC de 
Tàrrega per delicte electoral

El Bus de la Festa inicia la cam-
panya d’estiu aquesta nit, pro-
movent el seu ús amb el lema 
“Aquest estiu, mou-te amb se-
guretat”. La campanya, que s’es-
tà duent a terme per les xarxes 
socials, està tenint gran acollida 
entre els joves de la comarca, 
per aquest motiu, s’espera que
fins a uns 1.500 usuaris en un 
estiu en el qual realitzarà fins a 
tretze destins diferents. El presi-

dent del Consell Comarcal, Cons-
tantí Aranda, va voler remarcar 
que les festes han de ser símbol 
del divertiment, però també de
seguretat i conscienciació, res-
ponsabilitat del servei públic, i 
en aquest sentit, el bus n’és un 
clar reflex. L’objectiu de posar a 
la disposició dels joves aquest 
transport és garantir la seva se-
guretat viària en els desplaça-
ments nocturns.

Comença un nou ‘Bus de 
la Festa’ al Pallars Jussà per 
garantir la seguretat viària
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CRITICA CINEMA

La història. De Toledo a Mar-
bella, avui. Curro, fracassat 
venedor de robots de cui-

na, promet les millors vacances 
d’estiu al seu fill Nico si treu ex-
cel·lents a les notes del curs, el 
problema és que el nen ho fa i 
Curro haurà d’improvisar. 
Les formes. El cinema popular 
de ‘El mejor verano de mi vida’ 
res té a veure amb la cultura po-
pular que defensava l’italià An-
tonio Gramsci, 
materialista his-
tòric amb sentit 
crític allunat del 
sentimentalisme 
petit burgès. De 
fet, la comèdia 
coescrita i diri-
gida pel barcelo-
ní Dani de la Or-
den (1989) treu 
la pols a les pe-
l·lícules de quan 
el Paco Martí-
nez Soria i l’Al-
fonso Paso sen-
yorejaven la car-
tellera ‘popular’ 
fa 40 anys. Vaja, 
humor recalcitrant pretesament 
càustic amb els gustos d’una elit 
esnob. Per exemple, a ‘El mejor 
verano de mi vida’ qui rep la so-
nora clatellada popular és la cui-
na d’autor i els seus plats molecu-
lars. Dani de la Orden i la seva or-
dre d’artesans televisius adapten 
‘Sole a catinelle’, comedieta ita-
liana del 2013, cuinant un arròs a 
la toledana en favor de la família 
unida segons l’angoixat i emparat 
Nico (és qui viu ‘el mejor verano 
de mi vida’). Amb format de ‘road 

movie’ patern-filial a bord d’un 
atrotinat Citroën Tauró verme-
ll, el Curro i el Nico tasten els de-
tritus de la corrupció empresa-
rial, les claudicacions protectores 
a favor-i-contra de les filles úni-
ques, la tòpica solidaritat sindi-
cal, més el rebuig visceral a l’im-
peri virtual de les ‘tablets’ om-
nipresents. Tan fàcil, tan tòpic. 
Malgrat tot, em quedo amb la 
sinceritat i la versemblança me-

lodramàtica de 
l ’actriu canària 
Toni Acosta, ca-
paç de plantar 
cara a les gal -
tes picaresques 
d ’un  L e o  Har-
lem monologuis-
ta, que fa el poc 
que pot per do-
nar el pego d’ac-
tor. Al seu costat, 
fent la viu-viu ali-
mentària, espè-
cimens catòdics 
com l’Artur Valls, 
Berto Romero. 
Pobrissons. Qui 
mana, paga. Lle-

vat del Puigdemont.
El fons. La família unida sobreviu 
unida. A les vacances, desunides.
La imatge. Curro, Nico i algú més, 
arrossegant el Citroën per a que 
arrenqui.
La frase. ‘No se pueden prome-
ter cosas que no se pueden cum-
plir’, avisa la mestra. Fal·làcies. 
¿De què viuen, sinó, polítics i po-
lítiques?
La recomanació. Crispetes ensu-
crades i/o salades per a consum 
intern populista.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Cinema popular, de fa 40 anys...

El mejor 
verano de 

mi vida
Director: Dani 
de la Orden. 
Intèrprets: 

Leo Harlem, 
Alejandro 
Serrano. 

Espanya, 2018. 
90’. JCA Alpicat, 
Funatic Lleida.

El Castell de Mequinensa acull 
avui, a partir de les 22.00 hores, 
el concert del trio vocal Diva-
dams, format per Araceli Aigua-
viva, Laia Porta i Loni Geest, en 
la inauguració de la 29a edició 
del cicle Música als Castells, una 
iniciativa de la Fundació Privada 
Castells Culturals de Catalunya, 
que fusiona el patrimoni i la cul-
tura amb la música en aquests 
espais emblemàtics que seran 
vuit fortaleses de Catalunya i la 
Franja.

A nivell musical, l’objectiu del 
cicle es oferir una gran varietat 
d’estils, que engloba des del ja-
zz a la música de cantautor, pas-
sant pel blues, el soul, l’òpera o 
la música clàssica.

A Lleida se celebren dos 
d’aquests concerts; el 10 
d’agost, al castell Formós de Ba-
laguer amb l’Acadèmia Interna-
cional de Música de solsona i el 
17 d’agost al castell de Montso-
nís, amb un concert de comme-
moració dels 30 anys del cicle.

El trio vocal Divadams 
inaugura el cicle ‘Música  
als Castells’ a Mequinensa

El xef Òscar Ruiz, del 
Brasa d’Or, millor tapa 
de la Ruta San Miguel
No Rules i New Class, finalistes
La Ruta de la Tapa Food Explorers de San Miguel va 
celebrar-se del 7 al 17 de juny amb la participació de 61 
establiments i un impacte de 60.000 euros.

Lleida
A. MEGIAS
El restaurant Brasa d’Or, al ba-
rri de Magraners, amb el seu xef 
Òscar Ruiz al capdavant, va rebre 
ahir el premi a la Millor Tapa 2018 
de la IV Ruta de la Tapa de San Mi-
guel, que s’ha celebrat durant dos 
caps de setmana al mes de juny 
i en què han participat 61 esta-
bliments d’hostaleria lleidatans. 
Aquesta quarta edició de la Ruta 
de la Tapa Food Explorers ha tin-
gut un notable impacte econòmic 
de més de 60.000 euros amb més 

de 24.050 tapes servides, una 
mitjana de 400  tapesper establi-
ment.

La tapa guanyadora, creada 
per Òscar Ruiz porta el títol de Ca-
prixt de sardina, i està elaborada 
amb una coqueta de pasta de full 
amb guacamole, sardina fumada, 
vinagreta de ceba morada picada, 
tomàquet cirerol i cebollí, acaba-
da amb brots tendres i un gelat 
d’oli d’oliva i tomàquet de branca; 
el jurat va puntuar la presentació, 
la qualitat, l’elaboració i l’origina-
litat de totes les tapes.

Òscar Ruiz, xef del Brasa d’Or, 
ja té experiència en aquest pre-
mi, ja que en la primera edició de 
la Ruta de la Tapa, al 2015, també 
va ser el guanydor. “Buscava una 
tapa fresca, d’estiu, que fós atrac-
tiva i fàcil de fer i que maridés bé 
amb la cervesa”, comentava Òs-
car, a la vegada que agraïa que 
“es facin aquestes iniciatives” i la 
resposta de la gent , que “ha estat 
molt bona i fa il·lusió”.

Els restaurants No Rule, al ca-
rrer Sant Martí, i el New Class, a 
Rovira Roure, han estat els dos 
finalistes de la Ruta de la Tapa. 
Ambdós, juntament amb el Brasa 
d’Or dispondran d’un stand a la fi-
ra Cervisia Lleida.

FOTO: Adrià Ropero / Carme Retamero (2e) i Òscar Ruiz (2d) del Brasa d’Or, rebent el premi

Avui dissabte (20.00 hores) di-
ferents espais de Tremp seran 
l’escenari de l’espectacle Píndo-
les-Microteatre fora del teatre, 
un circuit teatral itinerant en què 
es representaran tres obres: Ho-
menatge, una oda al gaudi; Par-
la’m, una comèdia que tracta 
temes profunds, i Welcome to 
Berlin, una crisi de parella.

Tremp presenta 
‘Píndoles-
Microteatre  
fora del teatre’

FOTO: Aj. Tremp / La proposta ofereix tres obres diferents
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