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Tàrrega i Balaguer celebren 
els mercats de rebaixes
Amb èxit d’afluència malgrat les altes temperatures d’ahir

COMERÇ PROMOCIÓ

El passeig de l’Estació de Balaguer va tornar a acollir el Mercat de Rebaixes d’estiu.

A.SÁNCHEZ

SEGRE TÀRREGA/A.SÁNCHEZ
❘ TÀRREGA/BALAGUER ❘ Tàrrega i 
Balaguer van celebrar ahir els 
mercats de rebaixes per po-
sar punt final a la campanya 
d’estiu. A la capital de l’Urgell, 
mig centenar de comerços van 
treure els últims estocs de la 
temporada de primavera-estiu 
amb grans descomptes dins de 
la iniciativa Ganga Days que 
organitza Foment Tàrrega i 
que continua avui dissabte. 
La majoria de comerços van 
muntar una parada davant la 
seua botiga tot i que una vin-
tena de la perifèria es van ubi-
car al cèntric carrer del Car-
me. Les altes temperatures no 
van impedir que la primera 
jornada del Ganga Days tin-
gués bona afluència de públic. 
Aquesta iniciativa substitueix 
el tradicional Mercapati, que 
se celebrava al Pati davant de 
la poca disponibilitat d’associ-
ats inscrits, que va fer replan-

tejar la proposta. A Balaguer, 
l’Associació de Comerciants 
va organitzar el XXIV Mercat 
de Rebaixes d’estiu. Els assis-
tents van poder comprar arti-
cles amb descomptes que van 
oscil·lar entre el 50 i el 70% per 

a l’adquisició de roba, comple-
ments, calçat, joguets i articles 
de la llar que es van poder tro-
bar en les parades. El Mercat, 
ubicat al passeig de l’Estació, 
va obrir a les 10 del matí i va 
tancar a les 20.30 hores.

SEGRE TÀRREGA

El carrer del Carme es va engalanar per acollir el Ganga Days.

La Seu d’Urgell consolida el camí de Sota Palau
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat 
obres per consolidar el camí de Sota Palau, al límit est 
del centre històric. El cost d’aquesta actuació ascendeix a 
25.500 euros.

Projecte per a un carrer 
de Vilanova de Bellpuig
❘ VILANOVA DE BELLPUIG ❘ L’ajun-
tament de Vilanova de Bell-
puig ha donat l’aprovació 
a un projecte executiu per 
reurbanitzar el Carrer Nou 
de la localitat, una actuació 
amb un pressupost estimat 
que ascendeix a un total de 
364.224 euros.

Condicionaran una 
carretera a la Segarra
❘ LLEIDA ❘ La Diputació ha 
aprovat el projecte cons-
tructiu per eixamplar i 
rehabilitar el ferm en un 
tram de dos quilòmetres 
de la carretera LV-2143 a 
Gramuntell, a Granyena de 
Segarra, amb un pressupost 
de 479.543 euros.

Consultes a l’oficina 
d’habitatge del Jussà
❘ TREMP ❘ L’oficina d’habitatge 
del consell del Pallars Jussà 
ha registrat un miler de con-
sultes en mig any, segons 
l’ens comarcal, que va de-
tallar que han augmentat 
les tramitacions d’ajuts al 
lloguer i peticions de pisos 
protegits.

El president Torra visita 
demà l’Alt Urgell
❘ LLEIDA ❘ El president, Quim 
Torra, assistirà demà en un 
dinar popular a Josa de Ca-
dí en suport a l’exconseller 
Jordi Turull, i participarà 
en la caminada que organit-
za el consell amb motiu del 
vintè aniversari del Camí 
dels Bons Homes.

Demanen manteniment 
per als carrers a la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Compromís 
per la Seu, a l’oposició al 
consistori, reclama un pla 
integral de manteniment 
d’espais públics per repa-
rar de forma sistemàtica 
deficiències als carrers de 
la capital de la comarca de 
l’Alt Urgell.

Sant Esteve vol millorar 
la xarxa elèctrica
❘ SANT ESTEVE ❘ L’ajuntament 
de Sant Esteve de la Sarga 
ha aprovat memòries valo-
rades per reformar la xar-
xa elèctrica dels nuclis de 
Sant Esteve, Castellnou del 
Montsec, Estorm i Moror, 
amb un presupost de 40.736 
euros.

AJUNTAMENT DE LA SEU
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RURALS FAUNA
AGENTS RURALS

Electrocutades en tot just dos setmanes setze cigonyes a Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ Els Agents Rurals han 
recollit les últimes dos setma-
nes un total de setze cigonyes 
electrocutades per una línia 
elèctrica a Tàrrega. Totes les 

han trobat entre els paratges 
coneguts com a Bascarro i Pla 
de l’Ofegat. Concretament, 
aquesta setmana van trobar 
dos aus mortes i l’anterior, 

catorze cadàvers. Per aques-
ta raó, els Agents Rurals han 
instat la companyia elèctrica 
perquè intervingui i evitar així 
nous casos.

Ferits dos motoristes 
després de xocar  
a Coll de Nargó

TRÀNSIT EMERGÈNCIES

REDACCIÓ
❘ COLL DE NARGÓ ❘ Dos motoristes 
van resultar ferits ahir a la tar-
da després que les motos que 
conduïen xoquessin a la carre-
tera L-511 al seu pas per Coll 
de Nargó, a l’Alt Urgell. L’ac-
cident va tenir lloc per causes 
desconegudes a les 16.22 hores 
a l’altura del quilòmetre 32 en 
direcció a Tremp, segons va in-
formar el Servei de Català de 
Trànsit. Fins al lloc de l’accident 
es van desplaçar tres dotacions 
dels Bombers de la Generali-
tat, dos patrulles dels Mossos 
d’Esquadra i diverses unitats del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques. Un dels motoristes va ser 
traslladat amb pronòstic menys 
greu a l’hospital de la Seu d’Ur-
gell i l’altre ferit va ser evacuat 
a l’hospital del Pallars, a Tremp. 

D’altra banda, un vehicle va sor-
tir de la via ahir a la tarda a Tàr-
rega. L’accident es va produir a 
les 16.25 al quilòmetre 71 de la 
carretera C-14, al terme munici-
pal de la capital de l’Urgell i en 
direcció a Tarragona, segons va 
informar Trànsit. Una persona 
va resultar ferida greu.

Accident amb un tractor
En un altre ordre de coses, 

un turisme i un tractor es van 
veure implicats en un accident 
a les 19.47 hores a la carretera 
LP-9221 entre Torre-serona i 
Benavent de Segrià. Fins al lloc 
es van desplaçar Bombers de la 
Generalitat però només es van 
haver de lamentar danys mate-
rials, segons va informar Tràn-
sit. El sinistre no va provocar 
retencions.

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ La campanya d’estiu està 
sent relativament tranquil·la a 
les comarques lleidatanes. En 
el que va d’estiu, s’han registrat 
un total de trenta-cinc incendis, 
una xifra per sota de la de l’any 
passat. Segons dades proporci-
onades pels Agents Rurals, en-
tre l’1 de gener i el 29 de juliol 
d’aquest any s’han comptabilit-
zat trenta-cinc incendis forestals 
a la província que han calcinat 
poc més de 40 hectàrees. La 
superfície forestal afectada pel 
foc a les comarques de Ponent 
representa gairebé el 40% del 
total de Catalunya, amb la No-
guera com la comarca catalana 
amb més hectàrees calcinades 
aquest estiu. Per nombre d’in-
cendis, el Segrià n’ha registrat 
un total d’onze, seguida de la 
Noguera i el Pallars Jussà, amb 
cinc cadascuna, i l’Urgell, amb 
quatre. En el conjunt de Ca-
talunya, fins al 29 de juliol es 
van comptabilitzar 195 incen-
dis amb una superfície forestal 
afectada de 101,3 hectàrees.

En tot l’any passat, Lleida va 
registrar 128 incendis forestals, 
dels quals el 33% els va cau-
sar una negligència, gairebé la 
meitat en una crema agrícola. 
Després de les negligències, els 
accidents (línies elèctriques o 
màquines) són la segona causa 
a Ponent i els intencionats, la 
tercera. Malgrat que l’any passat 

es van registrar el doble d’in-
cendis que el 2016, la superfície 
afectada es va reduir a la meitat.

Ahir, els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar un incendi 
forestal a Lladurs, al Solsonès. 
L’avís es va rebre a les 12.29 ho-
res a la zona del Pla del Roures 
i es van activar cinc dotacions 
aèries i set de terrestres dels 
Bombers. L’incendi, que es va  

donar per extingit cap a les sis 
de la tarda, va afectar 4.700 me-
tres quadrats.

App de l’ICGC
Per visualitzar la distribució 

i els efectes territorials de tots 
els incendis forestals, l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Ca-
talunya ha desenvolupat l’apli-
cació mòbil Foc al Bosc, que 

permet veure els focs registrats 
els últims trenta-dos anys en el 
conjunt de Catalunya. L’apli-
cació permet buscar incendis 
a través d’un llistat i un mapa 
i filtrar per dates. A més, en el 
cas dels produïts des del 2004, 
es pot visualitzar el bosc abans i 
després de l’incendi, així com la 
recuperació de la massa forestal 
afectada amb el pas del temps.

Vista de l’incendi forestal declarat ahir a Lladurs, al Solsonès.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

Les comarques de Lleida registren 
35 incendis forestals aquest estiu
Un foc a Lladurs, al Solsonès, va calcinar ahir 4.700 metres quadrats || En marxa 
una aplicació per mostrar les zones afectades durant els últims trenta-dos anys

EMERGÈNCIES BALANÇ

Sumari secret 
sobre la violació 
de Binaced

INVESTIGACIÓ

❘ BINACED ❘ El jutjat d’Instruc-
ció número 2 de Montsó ha 
decretat el secret de sumari 
sobre les diligències obertes 
per la presumpta violació de 
la qual va ser víctima una 
menor d’edat de Binaced. 
“La instructora, ja que la in-
vestigació judicial acaba de 
començar, ha obert diligèn-
cies per un possible delicte 
contra la llibertat sexual i, de 
moment, i a falta de noves in-
vestigacions i informes, no hi 
ha cap investigat en aquesta 
causa”, segons va assenyalar 
el Tribunal Superior de Jus-
tícia d’Aragó.

Detinguts a 
Andorra per  
fer un grafiti

SUCCESSOS

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La policia 
d’Andorra va arrestar aquest 
dijous al matí dos joves que 
unes hores abans havien fet 
una de pintada a la façana 
de l’ambaixada espanyola, 
a Andorra la Vella. 

El dibuix que van fer a la 
porta del garatge no tenia 
res a veure amb cap mena de 
connotació política. La ins-
cripció correspondria a un 
tipus de lema relacionat amb 
el món dels grafitis, segons 
va informar el Diari d’Ando-
rra. Els dos joves van quedar 
en llibertat.
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L’espectacle va omplir de públic la plaça del Sitjar dijous passat a la nit.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ CASTELLSERÀ ❘ La plaça Sitjar de 
Castellserà es va omplir de pú-
blic dijous a la nit per gaudir de 
la preestrena de l’espectacle As-
teroid de la companyia Campi 
Qui Pugui, fundada per l’actor 
Jordi Pedrós d’aquesta localitat 
de l’Urgell i l’actriu lleidatana 
Cristina Garcia. L’obra podrà 
veure’s a la pròxima edició de 
FiraTàrrega, del 6 al 9 de setem-
bre, i a Castellserà va servir per 
inaugurar la sisena edició del 
cicle CastellSerà de Nit, que 
s’allargarà cada dijous i un dis-
sabte d’aquest mes d’agost amb 
un total de sis actuacions musi-
cals, teatrals i de circ. Segons 
Garcia, codirectora de Campi 
Qui Pugui “Asteroid és una 
proposta per a tots els públics 
centrada en el teatre de l’ab-
surd i que comença després de 
l’impacte a la via pública d’un 
meteorit. Amb l’arribada de la 
policia científica per veure què 
ha succeït, passen coses inespe-
rades”. Asteroid, dirigit per Toti 
Toronell, combina els titelles, les 
màscares amb els actors reals en 
un teatre de l’absurd, d’humor 
i de comèdia. Garcia va agrair 
l’oportunitat que els ha brindat 
FiraTàrrega per poder estrenar 
l’últim espectacle de teatre de 
carrer en el marc del certamen. 
Segons aquesta actriu, “poder 
estar a FiraTàrrega ens obre 
moltes portes ja que ens permet 
mostrar l’espectacle a progra-
madors tant de casa com d’arreu 
del món”. A més, la codirectora 

Preestrena teatral a Castellserà
La companyia Campi Qui Pugui va escollir la localitat de l’Urgell per mostrar 
l’obra de teatre de l’absurd ‘Asteroid’|| Podrà veure’s a FiraTàrrega 2018

ESPECTACLES ARTS ESCÈNIQUES

n El cicle CastellSerà de Nit 
seguirà avui dissabte amb el 
concert de clausura del XVIII 
Curs de Cant, al qual han 
participat trenta persones, i 
dijous que ve amb la música 
barroca del Duo Bruyères. El 
dia 16 serà el torn de la músi-
ca de Fustegueres & Moretti, 

amb Ramon Martí (guitarra) 
i Jordi Morera (violoncel). El 
dia 23, espectacle de circ Ni 
cap ni peus amb la Compa-
nyia Circ Vermut. La pro-
gramació finalitzarà el dia 
30 amb la peça teatral The 
Incredible Box de la Com-
panyia La Tal.

‘CastellSerà de Nit’ programa sis 
sessions de teatre, música i circ

de Campi Qui Pugui va asse-
gurar que “poder participar a 
FiraTàrrega és un regal perquè 
es tracta d’un mercat molt gran, 
un aparador increïble i està molt 
ben organitzada”.

Públic familiar
El cicle CastellSerà de Nit es-

tà dirigit al públic familiar i té la 
peculiaritat que converteix els 
carrers i places d’aquest munici-
pi de l’Urgell en espais escènics 
cada dijous del mes d’agost.

Tremp atorgarà el títol de 
fill predilecte al filòleg i 
escriptor Jordi Mir Parache
Va nàixer a la capital del Jussà l’any 1935

ACTIVISME RECONEIXEMENT

Jordi Mir Parache és un expert en Pompeu Fabra.

REDACCIÓ
❘ TREMP ❘ L’ajuntament de Tremp 
ha iniciat l’expedient per nome-
nar fill predilecte de la ciutat 
Jordi Mir Parache. Aquesta dis-
tinció pretén ser un reconeixe-
ment a la trajectòria vital i pro-
fessional d’aquest filòleg nascut 
a Tremp l’any 1935. Mir va nài-
xer a la capital del Pallars Jus-
sà, on va residir fins als quinze 
anys, quan es va traslladar amb 
la família a Barcelona. 

La seua v incu lac ió amb 
Tremp i la comarca ha estat 
sempre molt estreta i ha tingut 
un paper destacat en la vida 
cultural i associativa. Va ser 
un dels primers professors de 
català després de la guerra i el 
seu amor per la llengua catala-

na l’ha portat a aprofundir en 
el seu estudi i en la divulgació. 
Concretament, en l’estudi de 
la vida i obra de Pompeu Fa-
bra, del qual és un dels màxims 
especialistes. 

La seua carrera professional 
ha anat més enllà de la docència 
i ha desenvolupat la faceta de 
filòleg de manera transversal 
i inclusiva, amb la realització 
d’estudis, articles i conferències. 

AJUNTAMENT DE TREMP

Així mateix, ha col·laborat amb 
nombroses institucions, enti-
tats i associacions; a més, també 
destaca el seu interès per l’ex-
cursionisme i altres manifesta-
cions culturals. El filòleg va ser 
distingit l’any 2000 amb la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat, 
entre altres guardons. L’any 
2016 va ser nomenat membre 
de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC).

Per la seua banda, amb l’ob-
jectiu de poder ampliar i enri-
quir l’expedient de la concessió 
d’aquest reconeixement, el con-
sistori està recollint adhesions 
de particulars, entitats i d’altres 
organismes. 

Qualsevol persona que es 
vulgui sumar a aquesta inicia-
tiva pot fer-ho enviant un escrit 
o mitjançant un document que 
facilita el mateix consistori.

CREU DE SANT JORDI
Mir va rebre l’any 2000 la 
Creu de Sant Jordi i també 
és membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans

Troben un 
possible dolmen 
a Andorra

ARQUEOLOGIA

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ Andorra 
porta a terme des del pas-
sat dia 10 de juliol la sego-
na campanya d’excavació a 
l’orri d’Emportona, situat a 
Encamp. Els treballs s’han 
centrat en dos dels edificis 
documentats durant la cam-
panya del 2014, correspo-
nents als segles XVI-XVII i 
XVII-XVIII per tal d’excavar 
en extensió i esgotar els ni-
vells arqueològics. 

Una de les troballes més 
significatives d’aquesta cam-
panya ha estat la documen-
tació d’una estructura que, a 
priori, sembla correspondre 
a un dolmen. Es tracta d’un 
túmul de grans dimensions i 
planta circular.

A subhasta una 
guitarra de 
George Harrison

MÚSICA

❘ LONDRES ❘ La guitarra que 
va tocar George Harrison 
a l’últim concert que va fer 
The Beatles al mític pub The 
Cavern de Liverpool sorti-
rà a subhasta aquest 12 de 
setembre al Regne Unit. Al 
local, situat al número 10 de 
Mathew Street, la banda pop 
hi va actuar un total de 292 
vegades des del 9 de febrer 
de 1961 fins al 3 d’agost de 
1963, últim dia en què es va 
utilitzar l’instrument. S’espe-
ra que s’arribi a pagar entre 
336.891 euros i 449.222 eu-
ros, segons les estimacions 
prèvies de Gardiner Houlga-
te, la casa de licitacions que 
l’ha posat a la venda.

Nova campanya 
d’excavacions  
a Alimara

ARQUEOLOGIA

❘  AGR AMUNT ❘  Del 20 a l 31 
d’agost es duran a terme nous 
treballs a la necròpolis prei-
bera d’Alimara Alta (Agra-
munt). L’equip d’arqueòlegs 
que des del 2015 treballa en 
el jaciment continuarà les 
tasques per investigar quina 
és l’extensió i delimitació i, 
alhora, documentar i conso-
lidar els túmuls que s’hi van 
descobrint. Els interessats a 
col·laborar en aquest projecte 
poden inscriure’s a l’oficina 
de turisme d’Agramunt o en-
viar un correu electrònic a 
projectealmenara@gmail.
com. L’edat mínima per po-
der participar-hi és de cator-
ze anys.
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l’ascensorprivat
Experts en 
reglamentació
el nomenament de 
l’alcalde, Àngel Ros, 
com a ambaixador 
espanyol a andorra 
ha obert tot un ven-
tall de dubtes sobre 
la normativa a aplicar 
en casos així. De fet, 
el secretari general 
de la Paeria, Jesús 
gutiérrez, no havia 
tingut tantes consul-
tes des de fa temps 
sobre dies naturals 
o hàbils i a partir de 
quan comença el 
compte enrere per-
què lleida tingui nou 
alcalde o alcaldessa.

El Pastoret, a 
Hong Kong
el programa Origen 
Catalunya de tV3 va 
mostrar un restau-
rant de Hong Kong 
amb estrella Michelin 
que tenia a la carta 
de postres iogurts 
d’el Pastoret de la 
segarra, que han ad-
quirit en poc temps 
prestigi internaci-
onal. els lleidatans 
viatgers, doncs, ja 
saben on trobar un 
altre producte de 
Ponent.

El consistori de
Tremp ha iniciat l’ex-
pedient per nome-
nar fill predilecte
de la ciutat aquest 
filòleg nascut a la 
capital del Jussà.

Jordi Mir

Jove president del 
Club de Futbol Bar-
bens, entitat que 
compleix cent anys 
de vida i comença 
avui els actes per ce-
lebrar les efemèrides.

Marc solsona

Ministra de Sanitat 
i Benestar, que amb 
el govern va aprovar 
ahir que no calgui que 
les víctimes de mal-
tractaments denun-
ciïn per rebre ajuda.

Carmen Montón

L’ultradretà ministre 
d’Interior italià nega  
a Open Arms el de-
sembarcament de 
vuitanta-set immi-
grants i els desit-
ja “bon viatge”.

Matteo salvini

Punt àlgid de 
l’onada de calor
l’onada de calor dels 
últims dies arriba aquest 
cap de setmana al  
punt àlgid i vorejarà 
de nou els 40 graus. la 
previsió és que remeti 
uns graus a partir de di-
mecres. les piscines, a la 
foto les de balàfia, una 
de les solucions.

ÒsCaR MiRÓN

La vaig anar a veure a l’hospital. 
Acabava de patir un atac de feri-
dura i estava com un pollet. Una 
veïna del poble, amb qui la feia 

petar cada dia, va trobar que no respo-
nia darrere de la porta tancada. Algú va 
entrar pel balcó per tal d’obrir l’entrada. 
Allà era, estesa i gemegant feblement al 
mig del passadís. 

És trista la història d’aquesta dona. 
Encara nena, òrfena de mare, va haver 
d’assumir el paper de dona de la casa, 
amb un pare cec i un germà amb disca-
pacitat intel·lectual. L’hereu no havia 
tornat de la guerra.  

Ja no era ben jove quan li van trobar 
nuvi: un noi del poble, l’hereu d’una fa-
mília molt religiosa. Ell ja havia tingut 
una altra xicota abans, però no havia 
sabut triar. La Carme pertanyia a una 
família republicana –després de la guerra 
els anomenaren rojos–, de les que no ana-
va a les processons. Per això, quan la germana del seu 
xicot es va casar i no la van convidar a noces, va veure 
clar que no la volien i que el seu promès, un covard, 
era incapaç de desafiar els pares i l’oncle, tan missaires 
i convencionals com durs de cor. 

Així fou com l’Eugènia, que pel nom 
mereixia una sort millor, es va prometre.

 –Has estat prou de sort, li van dir.  
– Pobra com ets, i amb el germà que tens, 
ja fa prou l’Hermenegildo de voler-te. 
El casament, però, es va anar ajornant. 
Primer, perquè mentre vivien els pares 
d’ell, la casa era molt petita i no s’hi cabia. 
I és clar, es donava per fet que ella no dei-
xaria sols el seu pare vell i el seu germà 
incapacitat a la casa del raval. Primer va 
morir la futura sogra; i durant anys, l’Eu-
gènia, sense haver-se casat, va fer de do-
na de la casa de l’Hermenegildo. Aquest i 
son pare van tenir sempre el plat a taula, 
que ella cuinava i els duia en un cistell. 
Després va morir el pare d’ella, i encara 
son germà, i tot restà igual. Havien pas-
sat els anys. Tampoc la mort del sogre 
no va canviar res. Els promesos s’havien 
fet vells i un mal entès sentit del pudor i 
la decència pública mantenia cadascú a 

casa seva. Però ella li rentava la roba i li duia les sopes 
cada dia. Només van viure junts els dies de la malaltia 
de l’Hermenegildo, que va morir de càncer de pulmó, 
i perquè la cura del malalt s’ho valia. En acabat, sola, 
va tornar a casa. Allí, sola, va tenir l’infart cerebral.

Una dona de poble

El seu promès, 
covard, era incapaç 
de desafiar els 
pares, tan missaires 
i convencionals 
com durs de cor
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