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Verdú renova les finestres de  
l’escola per estalviar energia
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XAVIER RODRÍGUEZ
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ El Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici impulsa un pla 
d’actuacions amb trenta mesu-
res per preservar la qualitat del 
cel nocturn i que es durien a ter-
me entre 2019 i 2022. Aquestes 
propostes arriben després que 
la Fundació Starlight, avalada 
per la Unesco, atorgués la cer-
tificació de Reserva i Destina-
ció Turística Starlight al parc 
(vegeu SEGRE de divendres). 
El president del patronat d’Ai-
güestortes, Josep Enric Llebot, 
va explicar ahir en un acte a la 
Torre de Capdella que està pre-
vist que a l’octubre es facin ofi-
cials tant una certificació com 
l’altra, després que les audito-
ries de la fundació hagin tingut 
resultats favorables. Fonts mu-
nicipals van apuntar que l’ac-
te podria celebrar-se el dia 20 
d’octubre. Llebot va assegurar 
que entre les mesures que pro-
posen es troba l’adaptació de 
l’enllumenat dels 10 municipis 
que formen el Parc Nacional i la 
seua zona perifèrica (la Vall de 
Boí, Espot, Vielha, Naut Aran, 
Vilaller, la Torre de Capdella, 

Alt Àneu, Esterri, la Guingue-
ta i Sort) “per adequar-la a les 
condicions de la certificació” i 
també preveuen preparar una 
desena d’espais al parc per po-
der observar les estrelles en les 
millors condicions.

En aquest sentit, Llebot va as-
senyalar que no es construiran 
nous equipaments, sinó que es 
tractarà de zones a l’aire lliure 
i que, en cas que sigui necessa-
ri, s’adaptaran els accessos per 
facilitar les visites i que aquests 
treballs no tindran impacte me-
diambiental. Així mateix, les 
mesures inclouen la creació 
de paquets turístics dedicats 
a l’observació del cel nocturn 
i una casa del Parc Nacional on 
s’informi sobre la certificació 
Stalight (vegeu el desglossa-
ment). D’altra banda, Llebot 
va assegurar que també “tre-
ballen” per obtenir la declaració 
de Reserva de la Biosfera i va 
avançar que la Unesco la podria 
concedir “en dos o tres anys”.

Foto de família dels assistents a l’acte que es va celebrar ahir a la casa Matter de la Torre de Capdella

Imatge del cel nocturn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

ÒSCAR MIRÓN

KIKE HERRERO

TURISME RECONEIXEMENTS

Aigüestortes posa en marxa un pla amb 30 
mesures per preservar la qualitat del seu cel
Preveuen adequar una desena d’espais dins del Parc Nacional amb les condicions òptimes per a 
l’observació d’estrelles || A l’octubre rebrà la certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight

n L’alcalde de la Torre de Cap-
della, Josep Maria Dalmau, 
va explicar ahir que des de 
l’ajuntament treballen per-
què la casa Matter de la cen-
tral hidroelèctrica aculli la 
nova casa del Parc Nacional, 
a més de les que ja hi ha a Boí 
i Espot. Dalmau va apuntar 
que aquest immoble és pro-

pietat del consistori des de 
fa un any, després d’arribar 
a un acord amb Endesa, i la 
voluntat és que es convertei-
xi en un centre d’informació 
sobre la certificació Starlight 
i l’observació del cel nocturn. 
En aquest sentit, el primer 
edil va assegurar que ja han 
mantingut reunions amb el 

president del patronat i la di-
rectora del parc. En aquestes 
trobades han expressat la seua 
voluntat d’acollir aquesta no-
va seu. Dalmau va assenyalar 
que disposar d’aquest equipa-
ment “pot ser molt important 
per a la Vall Fosca” a nivell 
econòmic, perquè rebria tu-
ristes durant tot l’any.

EQUIPAMENTS

La Torre de Capdella tindrà una casa del parc

LES CLAUS

Història d’Aigïestortes
z  El Parc Nacional d’Aigües-
tortes es va crear el 1955 amb 
9.851 hectàrees. Amb l’ampli-
ació del 1996, les seues 14.199 
hectàrees s’estenen a la Vall 
de Boí i Espot. S’hi han d’afegir 
26.733 ha de zona perifèrica a 
Vilaller, Vielha, Naut Aran, Alt 
Àneu, Esterri, la Guingueta, Sort 
i la Torre de Capdella.

Starlight
z El parc rebrà la certificació de 
Reserva Starlght, mentre que la 
zona perifèrica serà Destinació 
Turística Starlight.

Requisits i obligacions
z Per obtenir l’acreditació, un 
50% de les nits han de ser amb 
cel clar per poder observar-lo i 
disposar d’un enllumenat ade-
quat, per posar només dos 
exemples. Per renovar la cer-
tificació, s’ha de preservar la 
qualitat del cel i generar acti-
vitat astronòmica, entre altres 
obligacions.

Turisme
z Aigüestortes rep mig milió de 
turistes cada any.

“El cel nocturn  
és un patrimoni 
únic d’aquest 
espai”
n Kike Herrero, astrònom 
lleidatà de l’Institut d’Es-
tudis Espacials de Cata-
lunya (IEEC), va explicar 
ahir a la Torre de Capdella 
que “el cel nocturn és un 
patrimoni únic del Parc 
Nacional d’Aigüestortes” 
i va assegurar que les dos 
cert i f icacions demos-
tren que es compleixen 
unes condicions òptimes 
per a l’observació del 
cel. Herrero va destacar 
que aquestes acreditaci-
ons suposaran un repte 
per protegir i preservar 
aquest patrimoni, per-
què “Starlight ha dit que 
tenim un tresor i ara cal 
preservar-lo”. Actualment 
hi ha més de vint desti-
nacions (entre les quals el 
Montsec) i deu reserves 
Starlight al món.

ALTRES CERTIFICATS
En dos o tres anys podrien 
obtenir la certificació de 
Reserva de la Biosfera per 
part de la Unesco
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LLEIDA, DE FESTES

Festes amb generadors
Els Omells lloga un grup electrogen per no haver de suspendre 
actes || L’elèctrica va tallar la llum un parell d’hores

L’alcalde dels Omells de na Gaia, Delfí Escoté, amb el grup electrogen que van llogar.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ ELS OMELLS DE NA GAIA ❘ L’ajunta-
ment dels Omells de na Gaia 
es va veure obligat a llogar un 
grup electrogen per evitar sus-
pendre algunes de les activitats 
de la festa major programades 
per ahir. Endesa va tallar la 
llum a aquest municipi durant 
una hora i mitja per portar a 
terme tasques de manteniment 
de la xarxa, de les 07.00 a les 
08.30 hores i de les 19.00 a les 
19.30 hores. L’alcalde, Delfí 
Escoté, va qualificar la situació 
de “vergonyosa”, ja que “no 
és normal que hàgim d’assa-

bentar-nos que ens tallaran la 
llum per uns cartells penjats 
als fanals i les parets del poble 
i en els quals ni anomenen el 
poble”. 

Per poder mantenir les acti-
vitats, l’ajuntament va llogar 
un grup electrogen per donar 

connexió electrica a les activi-
tats de la tarda i al local social. 
Com el tall de llum de la tar-
da va ser només de mitja ho-
ra, l’ajuntament no va acabar 
utilitzant el grup electrogen.

Amb tot, el parc aquàtic in-
fantil va canviar l’horari pro-
gramat i va acabar al migdia. 
Marta Solà, del local social, 
va explicar que “aquest cap 
de setmana als Omells hi ha 
molta gent i tenim molta fei-
na i que ens deixin sense llum 
ens suposa un gran problema 
ja que tots els congeladors són 
plens de gènere”.

OBRES
Endesa va deixar sense 
llum el poble de 7.00 a 8.30 
i de 19.00 a 19.30 hores per 
tasques de manteniment

M.F.

L’Alzina ■ Una desena de nens i nenes de L’Alzina, al municipi de 
Vilanova de l’Aguda, van despertar la seua creativitat divendres 
a la tarda mitjançant un taller de pintura. Ahir al migdia estava 
previst la tradicional missa de festa major.

El Pont de Suert ■ Les tradicionals havaneres van ser una de les 
activitats estrella de la capital de l’Alta Ribagorça, que aquests 
dies ha delectat els més petits de la població amb gimcanes i amb 
jocs de penyes.

Visitants observant objectes en l’exposició.

Una exposició sobre bruixes, amb 
més de 400 visites a Conca Dellà
❘ CONCA DELLÀ ❘ Més de 400 per-
sones han pogut gaudir de 
l’exposició Se’n parlave.. i 
n’hi havie. Bruixeria a les 
Terres de Ponent i Pirineu, 
que des del passat 8 de juliol 

s’exhibia al Museu de la Con-
ca Dellà. La mostra il·lustra 
la història de les bruixes del 
Pirineu i pròximament estarà 
oberta al públic al Museu de 
Cervera.

DELEGACIÓ DEL GOVERN CATALUNYA CENTRAL/TWITTER

Mostra de gossos d’atura a Odèn ■ Odèn va celebrar ahir la 13 edició de la mostra de gossos 
d’atura, que va comptar amb dotze participants arribats des de Tarragona, València, Santpedor 
i el País Basc. Aquest certamen està dedicat als gossos pastors de raça border collie.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Utilitzeu la intel·ligència i les habilitats 
físiques per assolir el vostre objectiu. 

Mantenir la pau i donar curs als altres és el millor 
per a vosaltres. Accepteu l’inevitable.

TAURE 20-IV / 20-V.
Concentreu-vos en el que és important 
per a vosaltres. Si voleu un canvi, co-

menceu per dins. Poseu metes personals i esfor-
ceu-vos a mirar, fer i ser els millors.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Si manteniu un ritme constant fent co-
ses positives, alleujareu qualsevol estrès 

o interrupció que faci algú. Feu la vostra investi-
gació, o algú us enganyarà.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Poseu la salut i la felicitat primer. Feu 
conèixer els vostres sentiments i analit-

zeu les opcions que creieu que ajudaran a millo-
rar una relació important.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu el treball i eviteu haver d’aguantar 
algú ansiós per queixar-se o criticar. 

Mantingueu plans moderats i realistes que fo-
mentin més estabilitat.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Reflexioneu sobre els canvis que voleu 
fer. Un esdeveniment cultural us obrirà 

els ulls a un estil de vida menys estressant que 
us encoratjarà a relaxar-vos una mica.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Estructureu com renovar el vostre as-
pecte o plans futurs perquè s’adaptin 

millor a les vostres necessitats. Provar d’agradar 
a algú negatiu serà una pèrdua de temps.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No reaccioneu de més perquè algú sigui 
negatiu o crític. Oferir una interpretació 

honesta del que succeeix o com us sentiu ajudarà 
a arreglar un malentès.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Cuideu l’economia personal i observeu 
el que d’altres fan a la feina. Prepa-

reu-vos per contrarestar qualsevol interferència 
que pugui fer-vos quedar malament.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Mireu les velles emocions com un recor-
datori de la millor manera de tractar una 

situació. El millor és explicar la vostra posició 
abans que algú tingui una impressió errada.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu-vos actius. Si teniu massa 
temps per pensar, el vostre enuig aga-

farà el control i causarà estralls quan es tracti de 
relacions importants.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les societats milloraran amb bromes i 
promeses amistoses. Un canvi a la feina 

o en com us guanyeu la vida portarà resultats 
favorables. Invertiu en el vostre talent.

Shakira dóna suport a Piqué després del 
seu adéu a la selecció espanyola de futbol
Gerad Piqué, jugador del Barça, va anunciar ahir que 
deixava la selecció espanyola i la seua dona, la cantant 
Shakira, va publicar a Instagram un missatge de suport 
en què assegura que “guardarem al cor” aquesta etapa.

EFE

Estrelles de Hollywood, en una festa                
de gala a favor dels immigrants
Una gala per recaptar fons per auxiliar joves centreameri-
cans que van emigrar sols, així com peticionaris d’asil a 
Califòrnia, va reunir ahir estrelles de Hollywood com 
l’actriu Vanessa Vázquez.

El Castell dels Templers, amb activitats       
de dia i de nit aquest mes d’agost
El Castell dels Templers de Gardeny ha programat per a 
aquest agost activitats tant de dia com de nit. En aquest 
sentit, aquest mes s’oferiran degustacions de productes 
de proximitat i visites guiades, entre altres iniciatives.

PAERIA

Salardú celebra la          
quarta fira internacional 
del formatge
Les parades de formatges han om-
plert aquest cap de setmana els 
carrers de Salardú, a Naut Aran, 
que ha acollit la quarta edició de 
la fira internacional del formatge. 
Durant els tres dies que ha durat 
aquest certamen, que es va clau-
surar ahir, es van programar ex-
posicions d’eines per a l’elaboració 
d’aquest producte i tallers per als 
més petits de la família.

CLARA VILLAR

Prop de 1.500 persones participen 
a la Fira d’Art de Salàs de Pallars
Salàs de Pallars va tancar ahir 
una nova edició de la Fira d’Art, 
que en aquesta ocasió s’ha cen-
trat en la representació del cos 
humà com a fil conductor dels 
tallers i exposicions. Segons va 
explicar la regidora de Cultura 
d’aquesta localitat del Pallars 
Jussà, Rosalia Farré, durant el 
cap de setmana hi va haver “un 

degoteig constant de visitants” 
fins a assolir prop de 1.500 
participants. 

Farré va subratllar que un 
dels principals atractius de la 
fira va ser el taller de pintura 
natural, “que va atansar el di-
buix als artistes i als aficionats a 
la pintura”. En aquest cas, petits 
i grans van intentar dibuixar 

un model real, assessorats per 
una artista. Com a novetat, la 
Fira d’Art va comptar amb una 
pintura mural “que deixarà una 
empremta cultural a la localitat 
per als propers anys”. Els encar-
regats d’aquesta obra d’art, ba-
sada també en la representació 
de cossos humans, van ser Jan 
Vallverdú i Nebil Riadh.

AJUNTAMENT DE SALÀS DE PALLARS

Imatge de la pintura mural creada aquest cap de setmana per Jan Vallverdú i Nebil Riadh.
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Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 

Cercle
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

Fax: 973 246 031c/del Riu, 6. 25007 Lleida cercle@segre.com www. segre.com

Participa-hi i guanya        Les meues vacances

El nom del guanyador es 
publicarà el dimarts 18 
de setembre.

Bases i 
imatges a 
segre.com

L’alegria de les vacances. Saltant a l’estany Tort, a la Vall Fosca. La nostra lectora Pilar Tugues ha 
gaudit d’unes intenses vacances a la comarca del Pallars Jussà.

Amb el 
patrocini 
d’Ilertravel

Envia’ns la millor foto de les teues vacances a cercle@segre.
com o puja-la al web (fins al 14 de setembre) i entraràs en el 
sorteig d’un creuer per la Mediterrània, una estada romàntica 
a la Costa Daurada i una estada relax a la Costa Brava.

Les vacances 
són per 
desconnectar
La Laura Montero 
titula aquesta 
imatge de les se-
ues vacances “Des-
connexió total”. I 
és que una platja 
deserta amb l’ho-
ritzó com a única 
distracció pot 
fer-nos oblidar la 
rutina del dia a dia.

Temps de festa

“Gaudint de les 
festes d’estiu... 
és temps de va-
cances”, comenta 
la nostra lectora 
Anna Aragonés. I 
és que les celebra-
cions a les vacan-
ces es viuen amb 
més intensitat.

La Jana fa 11 anys. Moltes felicitats de part de la teva família.

Moltes felicitats, porteràs. Que passis un bon dia. T’estimem molt!
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l’ascensorprivat
Jaquetes fora  
de l’armari
l’aspecte de les po-
ques persones que 
passejaven a mitja 
tarda per l’avinguda 
del segre, poc des-
prés de ploure, era 
molt diferent del de 
només tres hores 
abans. i és que ana-
ven proveïdes amb 
jaquetes i anoracs, 
vestimentes que feia 
dies que no es veien 
per lleida ciutat. Però 
no és estrany, ja que 
els termòmetres van 
passar dels gairebé 
37 graus a les quatre 
de la tarda als escas-
sos vint a dos quarts 
de vuit.

Ni fruita per al 
Deutsche Bank
ni un gegant de la 
banca com és la fir-
ma amb seu a Frank-
furt no se salva de les 
retallades i, aquesta 
setmana, ha trans-
cendit que els bols 
de fruita que repartia 
als seus empleats 
han estat suprimits 
per estalviar. Però el 
pitjor seran els 7.000 
acomiadaments que 
arribaran aviat.

És el president del 
patronat d’Aigües·
tortes, que impulsarà 
mesures per preservar 
el cel de la zona des·
prés d’aconseguir el 
certificat Starlight.

Josep enric llebot

Salàs de Pallars, po·
blació del Jussà de 
la qual és alcalde, ha 
celebrat aquest cap 
de setmana una no·
va edició de la Fira 
d’Art i ja en suma 28.

Francesc Borrell

Malgrat quedar se·
gon ahir a Àustria, 
el pilot de Cervera 
augmenta la diferèn·
cia com a líder del 
campionat i ja supera 
per 59 punts Rossi.

Marc Màrquez

El Govern libi de 
nou impedeix que 
un vaixell, l’Aqua-
rius, desembarqui a 
les seues costes amb 
els 141 immigrants 
rescatats per ONG.

Fayez al-sarraj

Pluja, vent i        
pedra a Ponent 
Diferents tempestes van 
afectar diverses comar-
ques de lleida ahir a la 
tarda amb precipitaci-
ons de fins a 63 litres a 
espot, granís a les garri-
gues i tempesta elèctri-
ca al Pallars, que va dei-
xar sense llum algunes 
poblacions.

eDgaR alDana

I no en parlaràs a la contraportada 
dels dilluns del Segre?”, m’interpel·
lava una lectora que em va reco·
nèixer mentre passejava pel carrer 

Major. “Creu que n’hauria de parlar?”, 
li vaig contestar. “És clar que sí! Però 
si vostè no l’ha votat mai!”, em va res·
pondre gairebé ofesa. És cert, mai no el 
vaig votar, però he fet memòria i tam·
poc recordo haver escrit un sol paràgraf 
quan Antoni Siurana (que tampoc va ser 
agraciat amb el meu vot) va abandonar 
el seu compromís amb la ciutat quan fou 
cridat com a Conseller d’Agricultura, un 
buit que, per cert, va cobrir Àngel Ros. 
Però per què hauria de perdre espai en 
el meu article setmanal parlant d’allò 
que és tot un clàssic i que han posat en 
pràctica tots els partits polítics. Tots. El 
compromís polític de quatre anys amb 
la ciutadania, un compromís que hauria 
de ser sagrat, s’ha trencat sempre que 
ha convingut, no ens enganyem.  I tots els mals de la 
nostra ciutat no són made in Ros, si us plau. 

El Pla general de Lleida 1995·2015 va esborrar un 
bon grapat d’oportunitats i que, amb una mica de ma·
la sort, el proper POUM li acabarà de donar el toc de 
gràcia. Segons el Pla de Museus de 1996, el Museu 

Morera havia de quedar enllestit l’any 
2000 (ho recorden?, al costat del Centre 
la Panera). La privatització de la gestió 
de l’aigua data de l’any 1993. La man·
ca sistemàtica, volguda i premeditada 
d’inversió al Parc de les Basses és de fi·
nals dels anys 90 (s’havia de construir 
piscines als barris per guanyar vots!). 
La nefasta remodelació de la plaça Sant 
Joan, convertida en una gran llosa de ci·
ment és de l’any 1982. Segueixo? I deixo 
la desgraciada història del nostre ben·
volgut Museu Diocesà i Comarcal per a 
l’Alberto Velasco, que en sap un brut. 
Ja em perdonareu, però la crítica per la 
crítica d’alguns regidors de l’oposició, 
sense aportar res que no sigui el tu més, 
resulta totalment estèril i no aporta res 
de positiu a la ciutat. A deu mesos d’unes 
noves eleccions municipals, està clar que 
necessitem urgentment un Projecte amb 
majúscules per a la nostra ciutat de Llei·

da i gent al capdavant que el porti a terme. Per això, 
amiga lectora, no parlaré d’Àngel Ros, ni tampoc de la 
persona que vingui darrere. Projecte de ciutat, aques·
ta és la qüestió. Aquest hauria de ser l’únic debat. Els 
noms propis, ja ho veieu, amics lectors, van passant i, 
finalment, se’ls acaba emportant el vent.

No parlaré d’Àngel Ros

La crítica per la 
crítica d’alguns 
regidors de l’oposició 
resulta totalment 
estèril i no aporta 
res de positiu

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE
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