
Els efectius del Grup de Rescat 
de Muntanya (GRM) dels Pom-
pièrs d’Aran van rescatar ahir 
dos muntanyencs, un d’ells ferit 
en un braç amb una fractura, 
per un accident en una zona 
d’acumulació de neu propera al 
cim del Tuc de Molières, a la Val 
d’Aran. L’home va caure un 100 
metres i va haver de ser rescatat 

per un helicòpter. Posteriorment 
va ser traslladat en ambulància a 
l’Hospital de la Val d’Aran. L’altre 
muntanyenc no presentava feri-
des. Per altra banda, un helicòp-
ter amb membres dels GRAE de 
Bombers va rescatar una nena 
que tenia problemes de respira-
ció  a Guingueta d’Àneu, concre-
tament a l’Estany de la Gola.

Un muntanyenc ferit amb una 
fractura al braç en caure de 
100 metres al Tuc de Molières

Vielha
MARTA LLUVICH (ACN)
La Val d’Aran continua essent re-
ferent per a esportistes i equips 
d’alt nivell que escullen el Pi-
rineu per a la preparació de la 
temporada o per celebrar-hi 
proves esportives. El passat 24 
de juliol la Val d’Aran va acollir 
el pas de la 16a etapa del Tour 
de França 2018. Aquesta prova 
esportiva, juntament amb la res-
ta d’esdeveniments que han tin-
gut lloc aquest mes, han generat 
un impacte econòmic xifrat per 
Foment Torisme Val d’Aran en 
1.180.000 euros. Foment Toris-
me han confirmat que, durant el 
pas del Tour, es va ocupar el 80% 
dels 8.000 llits disponibles a la 
Val d’Aran, el que correspon a un 
impacte econòmic d’aproximada-
ment 480.000 euros en 24 hores.

Durant el mes de juliol la Val 
d’Aran ha acollit també d’altres 
proves esportives de primer nive-
ll com són la segona edició de la 
Trail Vielha-Molières 3010 que va 

comptar amb 1.200 participants; 
una nova edició de la Pedals de 
Foc Non Stop 2018 Campionat 
d’Europa MTB Ultramarathon 
amb 1.000 participants inscrits; la 
4a edició d’Era Roda Non Stop en 
la qual hi van participar 200 es-
portistes; i la prova de cicloturis-

me Campilaro 2018 que va pas-
sar per terres araneses amb 200 
participants. El Conselh Generau i 
Foment Torisme han destinat una 
inversió total de 20.500 euros per 
a l’organització de les diferents 
proves esportives celebrades a la 
Val d’Aran durant el juliol.

FOTO: Conselh Generau / El pas del Tour de França per la Val d’Aran

La Val d’Aran es consolida 
com a primer destí esportiu 
d’alt nivell del Pirineu 
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La Fiscalia ha recorregut l’arxiu 
de la causa contra l’excoordina-
dor de l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) de Tàrrega, Salva-
dor Bori, per un suposat delicte 
electoral, segons l’ANC. El jutjat 
d’instrucció 2 de Cervera n’havia 
acordat el sobreseïment provisi-
onal el 18 de juliol, després que 
la fiscalia decidís denunciar-ho 
d’ofici el febrer passat. En la in-
terlocutòria del jutjat, el jutge 
considerava que no va haver-hi 
cap infracció penal en els fets 
denunciats. La fiscalia, però, no 
ho entén així i hi ha presentat un 
recurs d’apel·lació a l’Audiència 
de Lleida. Ara, la Sala haurà de 
determinar si l’accepta i es re-
obre la causa o en confirma l’ar-
xiu ordenat pel jutge instructor. 
L’ANC ha explicat que en aquest 

punt del procediment judicial no 
hi ha terminis fixos establerts 
per a què des de l’Audiència es 
resolgui el recurs i per tant “no 
sabem el temps que passarà 
fins saber-ne la decisió”. Des de 
Tàrrega per la Independència la-
menten que es mantingui una 
acusació amb una “clara inten-
cionalitat política de persecució 
als responsables del moviment 
independentista”.

Recorren l’arxiu de la causa 
contra l’excoordinador 
de l’ANC a Tàrrega

Fiscalia l’acusa 
de cometre 
un delicte 
electoral

L’Ajuntament de Torrefarrera 
està realitzant aquests dies tas-
ques de sanejament del ferm 
dels camins agrícoles munici-
pals. En concret s’arranjaran el 

camí de Mont de los Palos, el 
camí de Malpartit a Alguaire, el 
camí de la Cerdera i el camí de 
les Gralles. Les obres tindran un 
cost de 33.167,50 euros.

Torrefarrera arranja els 
camins agrícoles municipals

FOTO: Aj. Torrefarrera /Un camió treballant en les millores dels camins

El Portaveu i Secretari d’Ipcena, 
Joan Vàzquez, va entregar ahir les 
100.000 signatures contra l’ex-
pulsió de l’ós Goiat del Pirineu a 
la Conselleria de Territori i Soste-
nibilitat. L’escrit demana posar els 
màxims mitjans necessaris per 
aconseguir amb les millors garan-
ties la compatibilitat entre la fau-
na i la ramaderia.

Ipcena entrega 
les 10.000 firmes 
contra l’expulsió 
de l’ós a Territori

FOTO: Ipcena / Joan Vázquez entrant amb les firmes a la Conselleria

Els Agents Rurals van recollir dos 
voltors ofegats en una bassa d’in-
cendis de Temps. Arran d’aquest 
fet, els membres del cos es van 
reunir amb els Bombers per tro-
bar una solució perquè els voltors 
puguin sortir de la bassa de ma-
nera autònoma i, alhora, els heli-
còpters puguin proveir-se d’aigua 
sense perill.

Troben dos voltors 
ofegats en una 
bassa d’incendis 
de Tremp

FOTO: Agents Rurals / Un dels Agents Rurals traient un dels voltors
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El cantautor 
Roger Mas, 
fill predilecte 
de Solsona
En els mesos vinents, l’Ajunta-
ment de Solsona declararà el 
cantautor Roger Mas fill pre-
dilecte, alhora que distingirà a 
l’Associació de Festes del Car-
naval amb la medalla de la ciu-
tat. Així ho va decidir el ple de 
la ciutat el passat divendres 27 
de juliol, en una votació on tots 
els grups van donar suport a la 
proposta. Sobre el cantautor 
Roger Mas, l’alcalde de Solso-
na, David Rodríguez, va dir que 
“és un gran ambaixador cultu-
ral de la ciutat”. Amb diversos 
discs publicats i premis, la tra-
jectòria d’aquest cantautor l’ha 
convertit en un destacat de la 
“cançó catalana”.

Pagès Editors 
proposa un 
estiu carregat de 
novetats literàries

Concert tribut a 
‘El último de la fila’ 
al Maite’s Pub de 
Bell-lloc d’Urgell

L’editorial lleidatana Pagès Edi-
tors ha proposat per als mesos 
d’estiu una sèrie de llibres, de-
dicats a infants i joves, d’entre 
les seves publicacions. Destaca 
el títol Parla la paraula, de l’au-
tora Mar Benegas, un llibre de-
dicat als joves i que ret home-
natge al món de les lletres, els 
llibres i les biblioteques, i que 
endinsa al lector en el coneixe-
ment d’aquest univers. Entre 
les propostes, també hi ha l’au-
tora Mònica Rodriguez, que 
amb el llibre Naszca, proposa 
una novel·la d’amor i lleialtat 
entre una nena i un gos, tot 
ambientat en els boscos de Si-
bèria. 

El local Maite’s Pub Musical, 
al municipi de Bell-lloc d’Ur-
gell, celebrarà aquesta nit la 
seva inauguració, amb una ac-
tuació musical a càrrec de “El 
penultimo”, que farà un tribut 
en acústic al grup El ultimo de 
la fila. Al mateix temps, oferi-
ran també una degustació de 
les tapes del local. Amb l’es-
deveniment d’aquesta nit, el 
Maite’s Pub obre una tempo-
rada en la qual se succeiran 
més actuacions, com la que 
realitzarà el dia 4 el DJ Xavi G.                                                           

Quatre municipis de Lleida 
acolliran l’exposició que 
commemora l’Any Fabra
Balaguer, Tremp, la Seu d’Urgell i Alcoletge 
acullen activitats per atansar l’obra del lingüista
L’exposició ‘Pompeu Fabra. 
Una llengua Completa’, junt 
amb algunes conferències, 
forma part dels actes 
inclosos en aquest any 
commemoratiu, que pretén 
donar a conèixer l’obra i 
persona del lingüista català. 

Lleida
REDACCIÓ
La commemoració de l’Any Fabra 
continua aquest estiu, durant els 
mesos de juliol, agost i setembre, 
amb diversos actes a municipis 
catalans, entre ells alguns de la 
demarcació de Lleida. D’aquesta 
manera, l’exposició Pompeu Fa-
bra. Una llengua completa, farà 
una gira per alguns municipis, 
entre ells la Seu d’Urgell, Alcolet-
ge, i Balaguer. Aquesta exposició, 
ha estat pensada com un reclam 
per a aprofundir en la vida i l’obra 
de Fabra, tot en l’any en què és 
commemoren els 150 anys del 
seu naixement i els 100 anys de 
la publicació de la seva gran obra, 

Gramàtica Catalana.
D’altra banda, s’han progra-

mat dues conferències a les te-
rres de Lleida, que volen ser un 
apropament a la vida del mestre, 
però cada una des de perspecti-
ves diverses. El 7 de setembre, a 
Balaguer, Jordi Manent descriurà 
dos vessants importants de Fa-
bra, sota el lema El lingüista ex-
cepcional i el personatge cívic. 
Més endavant, el 20 de setem-
bre, a Tremp, M. Rosa Lloret pre-
sentarà la seva conferència, sota 
el títol Descobreix el Mestre Fa-
bra, vist pels seus alumnes.

En aquest marc, la Direcció 
General de Política Lingüística, 
ha publicat també 3 quaderns de 
passatemps que tenen com a te-
ma la vida i l’obra de Pompeu Fa-
bra. D’aquesta manera, a través 
de cercadors de paraules, mots 
encreuats, sopes de lletres o jocs 
del penjat, es fa un apropament 
més lúdic a la figura de Fabra. Se-
gons diuen des del departament, 
aquesta proposta, més lúdica, es 

proposa ara perquè coincideix 
amb l’augment del temps lliure 
dels mesos d’estiu.

Des que aquest Any Fabra s’in-
augures a Badalona el passat fe-
brer, s’han programat més de 400 
activitats acadèmiques per tot 
Catalunya, amb l’objectiu de di-

fondre la figura d’aquest lingüis-
ta. Entre els actes organitzats, hi 
han les més de 60 conferencies 
programades per tot Catalunya, o 
la gira de l’exposició Pompeu Fa-
bra. Una llengua completa, amb 
presència a 80 indrets diferents i 
també en alguns de Lleida.    

FOTO: Pere Francesch (ACN) / Acte inaugural de l’Any Fabra, a Badalona
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La XIII edició del festival Musi-
quem Lleida, que se celebrarà 
del 5 al 7 d’octubre, ja ha tret a 
la venda les seves entrades. En-
guany s’han programat una vin-
tena de concerts, en diversos in-
drets de la ciutat de Lleida, i que 
aniran a càrrec d’una desena de 
grups d’arreu del món. Aquests, 
interpretaran música clàssica, tra-
dicional, tango, jazz, o romanços 
clàssics, entre d’altres. D’altra 
banda, i sobre els criteris de se-
lecció, els grups han estat triats 
per un jurat que ha rebut més de 
60 propostes i ha seleccionat els 
de major qualitat, sense saber-ne 
la procedència ni la identitat.

A la programació de concerts, 
destaquen intèrprets i grups de 
música tradicional, però amb 

“una reinterpretació moderna i 
una mirada contemporània”, se-
gons explica l’organització del 
festival. Al mateix temps, aques-
ta edició destaca per rebre més 
propostes artístiques de Lleida 
i Aragó per una banda, i de mú-
sics joves, d’entre 20 i 30 anys, 
però consolidats internacional-
ment. Sobre això, la directora 
del festival, Carme Valls, ha dit 

Una vintena de concerts 
repartits per la ciutat, de la 
mà del ‘Musiquem Lleida’   

que “aquesta edició del festival 
intenta donar valor a la feina de 
la gent jove de Lleida i de la resta 
del món, que treballen per oferir 
una nova mirada a la música tra-
dicional”. Amb aquesta premis-
sa, els actes s’iniciaran el diven-
dres 5 d’octubre, amb l’actuació 

del grup Ensamble Tepuy, un trio 
que interpreta música tradicional 
veneçolana, per a seguir amb el 
grup Iberotango o les Escarteen 
Sisters, entre molts altres. Els con-
certs de cloenda se celebraran el 
diumenge 4 d’octubre, a l’auditori 
Enric Granados.  

FOTO: DEFOTO / Un concert de l’edició de l’any passat

A dos mesos 
del festival, 

les entrades ja 
són a la venda  
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