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Piden que el general retirado que 
pidió ‘respeto’ por Franco deje de 
ser hijo adoptivo de Tremp | PÁG. 16

AtrOPeLLO eN LONdres. 
La policía arresta a un “terrorista” 
que provocó tres heridos | PÁG. 21

Hallan un taller ileGal en VallVerd. 
La Guardia Civil localiza un almacén que 
presuntamente era utilizado para el desguace 
de vehículos de forma clandestina | PÁG. 15

FOtO: luca Zennaro (eFe) / el hundimiento de un viaducto de una autopista causa al menos una treintena de muertos en italia

tragedia en génova
| PáG.18-19

Las plataformas vecinales 
ganan peso en los barrios

FOtO: S.G. / Mínguez presidió el pleno como alcaldesa en funciones

el pleno acepta la renuncia 
de ros y pone rumbo a la 
investidura del 29 de agosto
La sesión fue de trámite y el 
exalcalde Ros, que dijo que 
era un día “agridulce”, la siguió 
desde los bancos del público. 
El pleno no incluyó interven-
ciones pero la oposición augu-

ró una nueva etapa a partir del 
2019. El próximo pleno del día 
29, tras las primarias a las que 
concurrirán Mínguez y Larro-
sa, elegirá al relevo de Ros.

| tema del dia PáG.3-4

Los precios bajaron ocho déci-
mas en las comarcas de Lleida 
en julio con respecto a junio y 
el Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) anual se sitúa en el 
2,6%, que supera en tres déci-
mas el índice de Catalunya. En 
Espanya, la inflación anual se 
coloca en el 2,2%. | PÁG. 17

| PÁG. 32

El IPC de julio 
se sitúa en el 
2,6% en Lleida, 
por encima del 
índice catalán

Alonso deja 
la Fórmula 
Uno porque 
tiene “retos 
mayores”  

DEPORTES

Detenido por 
amenazar con 
un cuchillo      
a su madre     
y su hermana 
en el Secà
La guàrdia Urbana detu-
vo el lunes a un hombre en 
el secà de sant Pere tras 
haber amenazado a los 
familiares con un arma 
blanca. | PÁG. 11

  
PÁG.8

Asumen reivindicaciones al margen 
de las asociaciones ya existentes

La FAVLL afirma que las entidades 
oficiales están para ayudarles
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L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques posa en marxa noves acci-
ons de visibilització i rebuig als 
comportaments i les agressions 
sexistes en el marc de la Festa 
Major. En concret, s’estableix la 
creació d’un “punt lila” en la zo-
na d’oci nocturn que servirà com 
a espai d’informació, de suport 
i d’acompanyament per a les 
possibles víctimes d’agressions 
sexistes. Aquest punt d’infor-
mació se situarà en un lloc visi-
ble durant els concerts i estarà 
senyalitzat de manera que les 

persones puguin identificar-ho 
fàcilment. En ell s’hi podrà tro-
bar material informatiu, a més 
a més de suport i acompanya-
ment en cas de patir o presen-
ciar una agressió. Aquesta ini-
ciativa s’afegeix a altres accions 
que, tant la Comissió de Festes 
com la Regidoria de Joventut, ja 
havien impulsat fa uns mesos, i 
que també se seguiran duent a 
terme.  Es tracta de la campanya 
“A les Borges, cap agressió sexis-
ta”  que va començar la passada 
festa de Carnestoltes.

Les Borges crea un punt 
contra les agressions sexistes

FOTO: Aj. les Borges /  Reunió del grup de treball contra les agressions 

Demanen treure el títol 
de fill adoptiu de Tremp 
al general retirat que vol 
‘respecte’ per Franco
Maldonado va signar un manifest 
contra l’exhumació del dictador
L’Assemblea Nacional 
Catalana, Òmnium Cultural i 
els partits independentistes 
(PDeCAT, ERC i CUP) van 
registrar ahir una petició a 
l’Ajuntament de Tremp en 
la qual demanen la retirada 
del títol de Fill Adoptiu 
al general retirat Emilio 
Fernández Maldonado.

Tremp
REDACCIÓ
Els signats lamenten que una per-
sona que ha estat distingida com 
a Fill Adoptiu de Tremp ‘’assumei-
xi i subscrigui un manifest de su-
port a la figura del dictador i a la 
seva obra’’. En conseqüència, cre-
uen ‘’incompatible ostentar un 
títol que s’atorga a persones que 
han d’actuar com a model per a la 
ciutadania de Tremp i alhora ma-
nifestar opinions completament 
oposades a l’esperit democràtic 
que ha de regir la vida política i 
social del municipi’’. 

Maldonado va ser un dels gai-

rebé 200 alts càrrecs de l’Exèrcit, 
ja retirats, que va signar el ma-
nifest Declaración de respeto y 
desagravio al general Francisco 
Franco Bahamonde, soldado de 
España en què s’elogiava la figu-
ra política i militar del dictador i 
carregava directament contra la 
voluntat d’exhumació de les se-
ves restes impulsada pel govern 
de Pedro Sánchez.

L’alcalde de Tremp, Joan 
Ubach, explicava que a partir 
d’ara s’obrirà un expedient i per-
metrà que la ciutadania també hi 
“digui la seva” presentant escrits 
que s’adjuntaran a l’expedient. 
També apuntava que el ple es 

celebrarà a l’octubre i no és con-
vocara cap ple extraordinari “per-
què val diners” i “ara mateix no 
corre pressa”, assegurava.

L’Ajuntament de Tremp va 
acordar, en el Plenari del 3 d’oc-
tubre de l’any 2012 i per una-
nimitat, concedir el títol de Fill 
Adoptiu de la ciutat Emilio F. Mal-
donado. Aquest acord es va pro-
duir arran d’una petició del Casal 
Cultural de Tremp a la qual es van 
sumar gran nombre d’entitats, 
institucions i particular. Entre els  
mèrits que se li atribuïa, destaca-
va la seva aportació a la història 
de Tremp amb el llibre História 
de las calles de Tremp en què, a 
través de l’entramat urbanístic de 
Tremp i dels 96 vials que configu-
ren el nomenclàtor oficial, expli-
ca la història d’aquest municipi. 
Maldonado va arribar a Tremp fa 
uns 40 anys. Malgrat que la seva 
feina a l’Exèrcit l’ha obligat a vi-
atjar i canviar de destí tot sovint, 
ell va escollir Tremp per establir la 
seva residència.

L’AJUNTAMENT DE LA SEU INICIARÀ DEMÀ LA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE LES 
PORQUES que pertany al nucli urbà de Castellciutat. Els treballs, que tindran una durada de 
tres setmanes, els executarà l’empresa alturgellenca Ribalta i Fills. La intervenció tindrà un 
cost de 21.530 euros i també preveu la millora d’un tram de carrer paral·lel a la via, que dóna 
accés a diverses edificacions del sud-oest del nucli.
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Agramunt inciarà els propers dies 
les obres que permetran l’accés 
total al Passeig Mercè Ros des de 
l’Avinguda Marià Jolonch a tra-
vés del Carrer del Riu. En aquests 
moments, aquest accés només 
disposa d’escales i l’afluència que 
té el Passeig Mercè Ros ha fet ne-
cessària aquesta actuació, segons 
l’Ajuntament del municipi.

Agramunt 
iniciarà les obres 
de l’avinguda 
Maria Jolonch

FOTO: Aj. Agramunt / Les escales per accedir al passeig de Mercè  Ros

A principis del passat mes d’abril 
la línia d’autobús que uneix Me-
quinensa i Lleida, passant per 
Torrent de Cinca, Fraga i Alca-
rràs, va patir modificacions que 
afecten els usuaris aragonesos. 
En concret es tracta de l’elimi-
nació del servei de transport de 
passatgers en horari de 15.30 
amb sortida de Mequinensa a 
Lleida en què els usuaris no po-
den utilitzar les parades de To-

rrent de Cinca i Fraga, succeint el 
mateix a les 19.30 hores. A finals 
del passat mes de juny, i des-
prés de diverses sol·licituds, els 
tres alcaldes es van reunir amb 
el director general de mobilitat 
i infraestructures del Govern 
d’Aragó que els va traslladar que 
es tractava d’una línia que depe-
nia directament del Ministeri de 
Foment, en haver circular dues 
comunitats autònomes.

Tres municipis de l’Aragó 
demanen que torni una línia 
d’autobusos suspesa a l’abril

FOTO: Aj. Mequinensa / Els alcaldes es van reunir amb el Govern 

L’alcalde de 
Tremp explica 
que s’obrirà un 

expedient
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El Pallars 
Jussà realitza 
300 visites 
guiades a la 
setmana
El Pallars Jussà està registrant 
una bona temporada turística 
aquest estiu. L’oficina de tu-
risme del Pallars i el Centre de 
Visitants del Geoparc són vi-
sitats per unes 300 persones 
cada setmana. En un dia, una 
cinquantena de turistes fan vi-
sites guiades al Castell de Mur, 
el Museu de la Conca Dellà i el 
Parc Cretasi a Isona, entre d’al-
tres punts d’interès. Segons in-
formen des del Consell Comar-
cal del Pallars, la majoria dels 
turistes són provinents d’arreu 
del territori català.

Barcelona
ACN 
Els preus van caure vuit dècimes 
al juliol en relació al juny a la de-
marcació de Lleida i van deixar la 
inflació anual en el 2,6%, segons 
va informar ahir l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE). La taxa re-
gistrada a Lleida és tres dècimes 
superior a la del conjunt de Ca-
talunya (2,3%) i supera en quatre 
dècimes a la xifra d’inflació anu-
al del conjunt de l’estat espanyol 
(2,2%). La inflació anual del juliol 
se situa una dècima per sota de 
la taxa anual registrada al juny al 
conjunt de comarques lleidata-
nes. Lleida ha registrat la matei-

xa inflació que Girona i Tarragona 
mentre que la de Barcelona s’ha 
situat per sota, en el 2,2%. L’IPC 
català continua la tendència ini-
ciada al maig amb l’increment de 
preus dels carburants i els lubri-
cants, els derivats del petroli, i 
la pujada de preus de les fruites 

fresques de temporada. A Catalu-
nya, els preus al juliol van baixar 
sis dècimes en relació al juny per 
l’impacte de les rebaixes d’estiu.

Els preus que més van aug-
mentar van ser els del transport 
-subgrup que inclou els carbu-
rants- amb una pujada anual del 

5,9% a Lleida i de l’habitatge, 
l’aigua, l’electricitat, el gas i al-
tres combustibles que van pujar 
un 5,9%. Es tracta del tercer mes 
consecutiu amb una taxa d’in-
flació superior al 2% (al juny va 
ser del 2,7% i al maig del 2,4%) 
mentre que a l’abril se situava en 
l’1,3%. El cost dels combustibles 
al juny ja va augmentar un 11,9% 
i al maig un 9,4% anual. Pel que fa 
als productes energètics, les da-
des de l’INE constaten la mateixa 
tendència amb un augment de 
l’11,4% al juliol en relació al ma-
teix mes de l’any passat. Al juny 
l’encariment dels productes ener-
gètics va ser del 10% i al maig del 
8,1% anual.  

Tot i l’augment els produc-
tes alimentaris com les fruites 
fresques (10%), la carn de boví 
(2,8%) o els ous (6,7%), hi ha una 
baixada del preu de l’oli (-1,9%), 
del peix fresc (-1,5%), de la llet 
(-1,4%), del sucre (-0,9%), del pa 
(-0,2%) i del cafè (-0,1%).

Els preus baixen vuit dècimes al 
juliol a Lleida i fixen la inflació en 
el 2,6%, superant la taxa catalana

Els carburants 
i l’electricitat 

continuen 
augmentant

Productes com 
l’oli, el peix 

fresc o la llet 
baixen de preu

FESTA MAJOR
CUBELLS

L’any passat, no directament, però sí 
indirectament, vam començar mala-
ment la Festa Major, ja que, mentre es 
preparaven les taules del sopar de ger-
manor, ens arribaven per tot arreu les 
notícies esfereïdores dels atemptats 
de les Rambles de Barcelona i de Cam-
brils. Fins i tot, vam estar a punt de sus-
pendre el primer acte de la festa, quan 
autoritats provincials convidades al 
sopar, per una banda, ens van excusar 
la seva presència, però, per l’altra, ens 
van recomanar que intentéssim con-
tinuar amb els actes programats amb 
normalitat. 
Per tot el que s’ha viscut a continuació, 
ha fet que tinguéssim realment un any 
molt estrany en tots els aspectes, s’han 
produït una sèrie d’esdeveniments 
que han trasbalsat el país, fins al punt 
que han canviat els governs de l’Estat i 
de Catalunya. Perdoneu que en la sa-
lutació de la Festa Major fem aquesta 
entrada però, lamentant-ho profun-
dament, és la realitat. Des de l’Ajun-
tament creiem i confiem que s’obrirà 

un camí d’esperança, de normalitat, 
d’il·lusió, de recuperació i de pau per 
a tots els catalans i catalanes, i desit-
gem que els polítics tinguin la virtut i la 
fortalesa necessària per augmentar el 
benestar i el progrés del país.
I ara sí, oblidem les cabòries, perquè 
també hi ha bones notícies, com ara la 
bona collita que han tingut els propie-
taris de les finques. Agafem, doncs, les 
coses positives i visquem amb alegria 
els actes de la Festa Major; omplim de 
goig les taules amb els familiars i amics 
convidats; engalanem els balcons amb 
les senyeres amb l’escut del nostre po-
ble; gaudim de tots els actes organit-
zats pels petits, pel jovent, per la gent 
de mitjana edat i per la gent gran; i 
fem-ho amb la col·laboració de tots. 
La Comissió de Festes, juntament amb 
altres entitats i col·laboradors/res, han 
preparat un bon repertori per omplir 
de contingut tots els dies de la festa; 
des de l’Ajuntament volem agrair a to-
tes les entitats l’esforç per continuar 
mantenint les activitats que es van 

desenvolupant durant tot l’any i, so-
bretot, que ens fan sentir orgullosos de 
la nostra Festa Major. Jovent, dirigents 
de les entitats, col·laboradors/res, no 
defalliu, perquè la perseverança en el 
vostre esforç és la millor llavor per as-
segurar i garantir que la nostra Festa 
Major seguirà estant entre les festes 
de més prestigi del nostre entorn. 
Des de l’Ajuntament, volem tenir un 
record entranyable per les persones 
que ens han deixat i volem animar a 
les seves famílies amb el nostre suport 
i la nostra companyia. I, com no pot ser 
d’una altra manera, acabarem amb un 
missatge d’il·lusió i d’esperança per-
què la vida ciutadana sigui millor cada 
dia per a tothom.
Amics i amigues de Cubells, de tot cor, 
molt bona Festa Major!

salutació
JOSEP REGUÉ I 
MONTSERRAT
Alcalde de 
Cubells

actes
dijous, 16 d’agost
18.00 Taller de bombolles de sabó 
a càrrec d’Improvisto’s Krusty Show, 
al Local del Castell.

22.00 Pregó de Festa Major, a 
càrrec de Postureig de Lleida.

22.00 Sopar de germanor. A 
continuació, grup d’havaneres 
Norai. Lloc: Pista Poliesportiva.

01.00 Festa Jove amb DJ Quelo.

divendres, 17 d’agost
18.00 Activitat de dansa creativa. 
Lloc: Local del Castell.

23.30 34a Nit de Foc i Rock & Roll. 
Correfocs amb els diables Bèsties 
Feréstegues de Balaguer. Tot seguit, 
All i Oli + Doctor Prats + DJ Jordi 
Balagué. Lloc: Plaça Castella.

dissabte, 18 d’agost
13.30 Botifarrada popular de 
benvinguda, a la plaça Sant Julià.

18.00 Holi Party amb DJ Jordi 
Balagué, a la plaça Sant Julià.

20.30 Concert amb l’orquestra 
Rosaleda, a la Pista Poliesportiva.

21.15 Ball de tarda amb l’orquestra 
Rosaleda. Lloc: Pista Poliesportiva.

00.30 Ball de nit + gresca amb 
Rosaleda. Lloc: Pista Poliesportiva.

diumenge, 19 d’agost
11.30 Ofrena floral a la Mare de 
Déu del Castell i Missa Solemne, a 
l’Església del Castell.

18.00 L’espectacle “Xops!!!” i 
escuma amb la companyia Xip-Xap. 
Lloc: Plaça del Castell.

20.15 Ball llarg amb l’orquestra 
Excelsior. Lloc: Pista Poliesportiva.

exposicions
Exposició “El procés de Catalunya”. 
Dissabte i diumenge de 20.00 a 
22.00, al Local Associació de Dones.
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