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Ahir Llimiana va 
recordar el Xavi.

Silenci i plors  
a la Rambla.

Els comerços 
redueixen un  
50% les bosses  
de plàstic des  
que no són gratis
El comerç de Lleida ha reduït un 
50% l’ús de les bosses de plàstic 
des que el 31 de març del 2017 
va entrar en vigor la prohibició 
de regalar-les.

LLEIDA ❘ 9COMARQUES ❘ 16

Homicidi imprudent || 
Investigats per omissió al nen 
que va morir a la piscina

Autòpsia || Apunta que la 
mort va ser per ofegament 
sense patologies prèvies

Commoció || Massiu i  
emotiu adéu al petit Àlex  
ahir als Omellons

Els Mossos denuncien els 
dos monitors de les Borges

Vent i pedra 
provoquen danys 
a la fruita del  
Pla, la Noguera  
i el Segrià
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ECONOMIA ❘ 22Camp de pomes afectat al camí de Corbins.

Les pluges torrencials que van 
assolar ahir bona part de Cata-
lunya van arribar en forma de 
pedra a partides de Lleida, però 
els pagesos temen encara més 
danys pel vent al Pla, la Nogue-
ra i el Segrià.

Barcelona es va mostrar ahir 
una vegada més com una ciu-
tat de pau i va retre un sentit 
homenatge a les 16 víctimes de 

l’atemptat terrorista jihadista 
del 17 d’agost de l’any passat. 
L’acte més emotiu va tenir lloc 
a la Rambla, on uns 50 famili-

ars de les víctimes mortals van 
dipositar flors al lloc on el con-
ductor de la furgoneta va acabar 
amb les vides dels seus pròxims. 

Després, a la plaça Catalunya es 
va celebrar l’acte institucional, 
i a la tarda a Lledoners, el de 
suport a Joaquim Forn.

1,30 €

Avui, gratis,  
amb SEGRE

Calendari  
de la Lliga  
2018-2019
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Una multitud de flors van cobrir ahir el mosaic de Joan Miró de la Rambla de Barcelona, convertit, 
com fa un any, en un altar en homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d’agost al qual 
van assistir diferents autoritats, com el rei i el president de la Generalitat i ciutadans anònims.

➜TERRORISME ACTES A BARCELONA I LLIMIANA

Sentit homenatge a Barcelona a les 
víctimes dels atemptats del 17-A
Els reis i càrrecs polítics, presents a l’acte central en el record de la massacre
AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Barcelona va tribu-
tar ahir divendres un emotiu 
homenatge a les víctimes dels 
atemptats del 17-A, en una jor-
nada durant la qual el silenci, el 
respecte i la música es van im-
posar en un sobri acte a la plaça 
de Catalunya, presidit pels reis i 
amb la presència dels presidents 
del Govern espanyol i de la Ge-
neralitat. Després de setmanes 
de tensió política, l’homenatge 
es va portar a terme amb nor-
malitat, amb tot el protagonis-
me centrat en les víctimes i els 
familiars, als quals el rei i la res-
ta d’autoritats van saludar un a 
un al finalitzar l’acte.

L’homenatge va arrancar amb 
El cant dels ocells, un oficiós 
himne de la pau compost per 
Pau Casals, que van interpretar 
quinze alumnes violoncel·listes 

d’escoles municipals de Barce-
lona, que va seguir la lectura 
d’un fragment d’un poema de 
John Donne, Devocions sobre 
situacions inesperades, llegit 
per vuit joves que professen 
diferents religions en les vuit 
llengües de les víctimes del 17 
d’agost. La presentadora de l’ac-
te, la periodista Gemma Nier-
ga, va prendre la paraula per 
ressaltar que Barcelona és una 
“ciutat de pau”, que s’ha bolcat 
a mostrar la seua solidaritat i 
acompanyar les víctimes, que 
eren a primera fila, per davant 
de les autoritats. A més, alum-
nes de les escoles municipals de 
música i el conservatori munici-
pal van interpretar Imagine, de 
John Lennon; Somewhere over 
the rainbow, d’El màgic d’Oz; 
Hallelujah, de Leonard Cohen, 
i Qualsevol nit pot sortir el sol, 
de Jaume Sisa.

“Volem la pau”
“Barcelona us acull i us vol 

acompanyar en el dolor. Esti-
mades famílies que heu patit 
tant i que tant patiu, acabem 
aquest acte, però no deixarem 
d’acompanyar-vos, perquè vo-
lem la pau, però no volem la in-
diferència”, va afirmar Gemma 
Nierga abans de donar per con-
clòs l’acte.

Barcelona es va reivindicar com a ciutat de pau amb un senzill però càlid homenatge a les víctimes dels atemptats.

ACN

VÍCTIMES
El protagonisme dels 
diferents actes oficials  
ha estat per a les  
víctimes de terrorisme

Gairebé tots els veïns que 
aquests dies són a Llimiana, 
al Jussà, es van afegir ahir a 
un acte d’homenatge a les víc-
times, una de les quals és el 
Xavier, el nen de tres anys que 
va morir a la Rambla. El seu 
pare i tota la família paterna 
hi tenen casa i van al poble des 
de fa uns quaranta anys. L’al-
calde, Josep Terré, va expli-
car que al manifest de l’ACM 
se li va afegir un apartat per 
recordar la commoció que va 
provocar al poble la mort del 
petit i per tenir un record espe-
cial cap a ell i la seua família. 
Cinc minuts de silenci i una 
actuació musical van posar fi 
a l’emotiu acte.

EL DETALL

Llimiana envia  
una abraçada al  
cel en memòria  
del petit Xavier

Diversos veïns de Llimiana van llegir el manifest en un acte que va congregar gairebé tot el poble.

MAGDALENA ALTISENT

1f7780a5dcd9378c6934518d68ce194b17033
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Obres per triplicar les places de
residència de l’hospital de la Seu

p. 14
Àger obre un pàrquing de 60
places al créixer el turisme

p. 17

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ L’abundància de pluges 
des de la primavera passada i 
obres en els últims anys per ga-
rantir el subministrament d’ai-
gua potable han fet d’aquest es-
tiu el primer des de l’any 2005 
en què no són necessàries cis-
ternes per proveir pobles de les 
comarques de Lleida per falta 
de cabals als rius, fonts i pous 
on tenen les captacions. Segons 
van corroborar fonts municipals 
i empreses dedicades al trans-
port d’aigua, només n’han hagut 
de fer ús amb motiu d’avaries i 
incidències puntuals.

El subministrament amb 
cisternes és freqüent a l’estiu 
al poble d’Eroles i altres nuclis 
de la Terreta de Tremp en els 
quals aquest any no ha calgut 
portar-les, segons va indicar 
l’ajuntament. La zona ha regis-
trat pluges excepcionals en els 
últims mesos i a més compten 
amb una ajuda addicional. L’al-
calde, Joan Ubach, va indicar 
que un veí de la zona permet 
de forma altruista captar aigua 
d’un pou de la seua propietat 
quan és necessari per assegurar 
el subministrament.

Tampoc han estat necessàries 
les cisternes a les Garrigues, on 
en anys anteriors s’havien utilit-
zat de forma puntual per submi-
nistrar municipis com el Vilosell 
i la Pobla de Cérvoles. En aquest 
cas, l’ús de cisternes es devia en 
bona mesura al fet que aquestes 
localitats augmenten conside-
rablement la població durant 
els mesos d’estiu. Josep Setó, 
president de la Mancomunitat 

Lleida té per primer cop en tretze anys aigua 
potable suficient per no necessitar cisternes
Només se n’han utilitzat en casos d’avaries i incidències en el subministrament i no per falta de cabal 
|| Millores a les xarxes de proveïment se sumen a precipitacions excepcionals des de la primavera

SERVEIS AIGUA

d’Aigües de les Garrigues, va 
explicar que aquest any ha en-
trat en servei l’estació de bom-
batge instal·lada l’any passat 
per reforçar el proveïment en 
aquesta zona.

A la comarca de la Segarra 
“no hi ha hagut restriccions 
per falta de aigua en els últims 
quatre anys”, segons va expli-
car el president del consell, Xa-

vier Casoliva. Va indicar que 
l’ens comarcal, que gestiona el 
subministrament de boca per 
delegació dels ajuntaments, ha 
reforçat en els últims anys la do-
tació del sud de la Segarra, on 
s’havien registrat la major part 
de problemes de subministra-
ment en el passat.

Les incidències que han afec-
tat l’aigua per al consum humà 

a Lleida han estat a causa de 
problemes puntuals en el sis-
tema de subministrament o de 
la qualitat de l’aigua, i no a la 
disponibilitat de cabals en les 
captacions. Malgrat tot, algun 
poble ja ha advertit els seus 
veïns sobre la necessitat de no 
malgastar l’aigua de boca per 
a altres usos com regar jardins 
(vegeu el desglossament).

Un poble d’Aran 
emet un ban  
que exigeix no 
malgastar-la
n Tenir assegurat el sub-
ministrament d’aigua po-
table no depèn únicament 
de l’abundància dels ca-
bals, sinó també de l’ús 
que se’n fa. Un exemple 
d’aquest fet és el poble 
de Gessa, a Naut Aran. 
L’entitat municipal des-
centralitzada (EMD) que 
el governa ha emès aquest 
mes un ban per exigir a 
tots els habitants de la lo-
calitat que no malgastin el 
subministrament de boca, 
després de constatar set-
manes enrere que el dipò-
sit que proveeix el poble 
s’estava quedant buit.

“Es prohibeix regar els 
jardins, prats i horts amb 
aigua de boca”, adverteix 
el ban de l’EMD, amb da-
ta de l’1 d’agost passat i 
que adverteix que aquesta 
prohibició és gràcies que 
“el dipòsit per al submi-
nistrament s’està quedant 
buit”. 

Prohibir l’ús d’aigua po-
table per a regs i piscines 
sol ser la primera mesura 
que prenen els municipis 
per preservar el subminis-
trament quan escasseja 
per evitar haver d’establir 
restriccions.

El Bus de la 
Festa del Jussà 
guanya usuaris

TRANSPORT

❘ TREMP ❘ El Bus de la Festa del 
Pallars Jussà, que el consell 
posa en marxa per facilitar 
el transport a festes de la co-
marca i reduir l’ús de cotxes, 
ha transportat en el que va 
d’estiu 731 persones, una xi-
fra que suposa un augment 
del 52% respecte a les matei-
xes dates del 2017. El presi-
dent del consell, Constante 
Aranda, va destacar que això 
evidencia compromís amb la 
seguretat.

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El director de 
Política Lingüistica d’Andorra, 
Sergi Valdés, i una inspectora 
del seu departament van anar 
ahir a l’església romànica de 
Sant Joan de Caselles, a la par-
ròquia de Canillo, per verificar 
si el temple fa visites guiades en 
català als turistes que ho sol·li-
citen. Investigaven d’aquesta 
manera una queixa per part 
d’un grup de catalans, segons 
la qual els responsables dels re-
correguts guiats s’havien negat 

a atendre’ls en aquesta llengua, 
segons va publicar ahir el Diari 
d’Andorra. 

Una vegada allà, van cons-
tatar que les visites “es fan en 
diferents idiomes en funció de la 
llengua que parli la majoria del 
grup visitant” i van assenyalar 
que “no s’està vulnerant la legis-
lació” relativa a l’ús de la llen-
gua oficial del Principat, segons 
fonts de l’Executiu andorrà.

El rector del temple va cor-
roborar que la visita que va ser 

objecte de la queixa es va fer en 
castellà. Tanmateix, va rebutjar 
que la majoria del grup fossin 
catalanoparlants “i la resta de 
membres del grup de la visita 

entenien la llengua o la parla-
ven”, tal com van afirmar els 
que van denunciar aquest fet 
davant de l’oficina de Turisme. 
El sacerdot va assegurar que 
no era un grup de catalanopar-
lants sinó “un matrimoni amb 
un nen petit, catalans, i la resta 
eren tots castellanoparlants”, de 
manera que va defensar que la 
visita es fes en castellà.

La queixa i la posterior in-
vestigació del Govern andorrà 
arriba dies després que, a la Val 
d’Aran, un turista en presentés 
una altra per no haver-lo atès en 
català en restaurant. El local ja 
està al dia de la normativa que 
exigeix poder atendre els clients 
en aquest idioma i compta amb 
cartes en català.

Andorra investiga una queixa de  
turistes per no haver-los atès en català

TURISME NORMATIVA

INSPECCIÓ
El director de Política 
Lingüística va anar al lloc 
per verificar que hi havia 
visites guiades en català

LES CLAUS

Pluges excepcionals
z La passada primavera va ser la 
més plujosa en els últims 69 anys 
al Pirineu, amb municipis que van 
superar de molt els 600 litres per 
metre quadrat des del mes de 
març passat. Les precipitacions 
han continuat de forma intermi-
tent al llarg de l’estiu, sovint en 
forma de fortes tempestes. Han 
omplert pantans i elevat el ca-
bal de rius i aqüífers, però també 
han ocasionat despreniments en 
carreteres.

Millores en subministraments
z  L’entrada en funcionament 
aquest any d’un nou bombatge 
de la Mancomunitat d’Aigües de 
les Garrigues ha reforçat el sub-
ministrament de municipis com el 
Vilosell i la Pobla de Cérvoles, que 
augmenten la població durant els 
mesos d’estiu. A la Segarra, obres 
per millorar el proveïment han 
fet innecessari utilitzar cisternes 
en municipis del sud de la comar-
ca on les havien necessitat anys 
enrere.

Imatge d’arxiu d’una cisterna d’aigua a Estorm el 2016.

Un veí altruista
z A la zona de la Terreta, un veí 
permet captar aigua d’un pou 
de la seua propietat de forma al-
truista quan és necessari per ga-
rantir el subministrament als ha-
bitants de la zona.

Cisternes només per avaries
z Les cisternes que transporten 
aigua potable només han entrat 
en acció en el que va d’estiu per 
fer front a avaries en el subminis-
trament o altres incidències, i no 
per la falta de cabals.
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La paleontòloga Irina Fernández explica la tasca de restauració a un grup de visitants.

ACN

ACN
❘ COLL DE NARGÓ ❘ El Centre Pale-
oambiental Dinosfera de Coll 
de Nargó, a l’Alt Urgell, obre al 
públic fins a l’11 de setembre el 
procés de restauració d’alguns 
dels fòssils de dinosaure trobats 
a les campanyes d’excavació en 
diversos jaciments del Pirineu. 
La iniciativa, que complementa 
la vista a les instal·lacions del 
centre, té com a objectiu divul-
gar la tasca dels investigadors, 
així com preparar el material 
excavat per exposar-lo poste-
riorment. Segons va explicar 
Irina Fernández, encarregada 
d’atansar als visitants la investi-
gació paleontològica de la zona, 
“al públic li agrada observar el 
treball que hi ha darrere de les 
exposicions i descobrir que hi 
ha fòssils de dinosaure al seu 
abast”. 

En aquest sentit, les peces 
que es restauren aquests dies 
daten de fa 68 milions d’anys 
i corresponen a l’última etapa 
en la qual van viure aquestes 
espècies animals abans d’ex-
tingir-se. La tasca que porta a 
terme Fernández consisteix a 
retirar les restes de sediment 
que han quedat després de l’ex-
cavació, així com també unir 
amb resines sintètiques les parts 
que estan danyades. Una vega-
da preparat el material, aquest 
es traslladarà a Isona, al Museu 
de la Conca Dellà, o a l’Institut 
Català de Paleontologia, encara 
que després d’analitzar-lo tenen 
previst incorporar-lo a la col·lec-
ció del centre de Coll de Nargó. 

En aquesta última localitat 
de l’Alt Urgell s’ha localitzat la 
posta d’ous de dinosaure més 
gran d’Europa i s’ha constatat 
que era un entorn propici per a 
la cria, ja que es tractava d’una 
zona pantanosa que comptava 
amb abundant vegetació.

Dinosfera atansa al públic  
la restauració de fòssils
El centre de Coll de Nargó ‘repara’ fins al setembre restes de 65 milions d’anys

HISTÒRIA INICIATIVES

Una de les exposicions del centre de Coll de Nargó.

ACN

Èxit de visites a 
l’estiu, amb més 
de 2.000 persones
n Entre el mes de juliol 
passat i la primera quinze-
na d’agost han passat pel 
centre Dinosfera prop de 
2.000 visites, una xifra 
que preveu que l’estiu es 
tancarà amb una tendèn-
cia ascendent respecte 
als anys anteriors −cada 
any es registren una mit-
jana de 8.000 visites−. 
Així mateix, segons ex-
pliquen els responsables 
de l’equipament, el públic 
més habitual són famílies 
amb nens.

Vasos amb el lema 
“No és no” a les 
festes de l’Alt Urgell

VIOLÈNCIA 

❘ LA SEU ❘ La Mancomunitat 
d’escombraries de l’Urgellet 
s’afegeix a la campanya con-
tra les agressions sexuals a 
l’Alt Urgell amb la confecció 
de mil vasos de plàstic que es 
distribuiran a les pròximes 
festes majors de la comar-
ca amb el lema “No és no”. 
El Pla de Sant Tirs i Toloriu 
seran les primeres localitats 
que utilitzaran aquests vasos 
reutilitzables.

Màgia i contes, avui 
a l’Ambruixa’t de 
Ribera de Cardós

FIRES

❘ VALL DE CARDÓS ❘ Les bruixes 
envaeixen avui els carrers de 
la Ribera de Cardós, al terme 
municipal de la Vall de Car-
dós, a l’edició número sis de 
la Fira Ambruixa’t. Des de 
les 11.00 hores del matí, els 
més petits podran disfrutar 
de jocs tradicionals, tallers i 
pintacares, així com espec-
tacles de màgia a partir de 
les 12.30 hores i contacontes 
(19.00 hores).

Dos detingudes a 
Jaca per tramar  
un fals part

SUCCESSOS

❘ JACA ❘ La policia va detenir 
ahir dos dones a la localitat 
de Jaca (Osca) per formar 
part d’una trama ideada per 
un matrimoni oscenc, que 
pretenien fer passar com a fill 
propi el nadó d’una noia jove 
de nacionalitat romanesa. La 
mare i la jove embarassada es 
van posar en contacte a les 
xarxes perquè l’última anés 
a Espanya.

Poesia per a la lluita contra 
el càncer a Almacelles

SALUT INICIATIVES

Foto de família de les més de quaranta persones que van participar ahir en l’acte solidari.

❘ ALMACELLES ❘ Almacelles va reu-
nir ahir desenes de persones en 
un espectacle de música i poesia 
en solidaritat amb la delegació 
lleidatana de l’AECC-Catalunya 
contra el Càncer. L’acte al pave-
lló poliesportiu de la localitat, 
que es va incloure dins de les 
Jam Sessions de Poesia i Músi-
ca que s’organitzen cada mes al 
Bar El Casal, va comptar amb 
la participació de prop d’una 
vintena d’amants de la poesia, 
així com nou músics, un mag 

i ballarines de l’Associació de 
Dansa local que van animar els 
presents en el que tenia previst 
ser una nit solidària. 

Segons va explicar un dels 
organitzadors de l’acte, Mon 
Gónzalez, els diners per a la 
investigació del càncer es van 
recaptar amb el menú de deu 
euros del sopar solidari, un sor-
teig de productes donats per em-
preses d’Almacelles i la venda 
de marxandatge de Catalunya 
contra el Càncer.

ÒSCAR MIRÓN
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Una associació rebrà un impuls si parleu 
dels vostres plans i negocieu un acord 

que ajudi les dos parts a obtenir alguna cosa dels 
canvis que proposeu.

TAURE 20-IV / 20-V.
No us preocupeu gaire pel que fa la 
resta. Ocupeu-vos dels vostres assump-

tes i responsabilitats i passeu a les activitats o 
esdeveniments dels que gaudiu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No accepteu les responsabilitats de cap 
altra persona. Preneu-vos un descans i 

feu una cosa emocionant. Feu plans que inclo-
guin activitats amb algú especial.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les coses bones arriben a aquells que 
esperen. Preneu-vos temps per explorar 

els vostres talents i trobar passatemps que siguin 
propicis per atansar-vos a algú especial.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un pas pen pensat us portarà a on voleu 
arribar. Agafeu-vos als plans simples 

que us alleugin l’estrès. Una mica d’afecte us farà 
molt de bé.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Prepareu-vos per aconseguir un canvi 
positiu. Una idea ben planejada us aju-

darà a prendre decisions importants sobre la 
manera en què viviu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Observeu el que podeu fer i preneu el 
camí que porti a millores personals i 

físiques. No permeteu que ningú us arruïni la 
festa. S’encoratja l’amor.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No s’ha de permetre que les diferències 
que tingueu amb algú proper a vosal-

tres us sufoquin els plans. Està bé ser diferents i 
fer el que voleu dins del que sigui raonable.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les emocions aniran en augment. Ca-
nalitzeu l’energia en activitats que us 

emocionin. Reunir-vos amb persones que com-
parteixen els vostres interessos us atansarà més.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Quedeu-vos a prop de casa i considereu 
les modificacions personals que us fa-

cilitin els canvis a l’habitatge. Massa pressió oca-
sionarà estrès. Un canvi us farà bé.

AQUARI 20-I / 18-II.
Compartiu els vostres sentiments. Po-
deu descobrir que algú que crèieu que 

es dirigia en la vostra mateixa direcció ha canviat 
de rumb.

PEIXOS 19-II / 20-III.
El caos emocional us colpejarà si com-
partiu informació personal o xafarderies. 

Vigileu amb com gestioneu problemes delicats. 
Feu el correcte i eviteu ser apartats.

Les festes, també gastronòmiques
Les localitats de Cubells, a la Noguera, i Talarn, al Pallars Jussà, celebren els respectius 
sopars de germanor en les activitats programades per a les festes

El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, va pre-
sidir dijous un sopar popular a 
Cubells. La trobada va servir 
per inaugurar la festa major 
d’aquesta localitat de la No-
guera, que s’allargarà fins de-
mà. A l’acte van assistir més de 
350 comensals. El diputat Eloi 
Bergós i la presidenta del con-
sell comarcal de la Noguera, 

Concepció Cañadell, van ser 
també presents a les celebra-
cions. Joan Reñé i el Postureig 
van ser els encarregats de lle-
gir el pregó que va precedir el 
sopar de germanor. La jornada 
de dijous va finalitzar amb una 
de cantada d’havaneres.

Així mateix, a Talarn, al Pa-
llars Jussà, va tenir lloc el tra-
dicional sopar de la festa major 

que, per cinquè any consecutiu, 
mostrava un vessant solidari. 
En aquesta edició, l’àpat es va 
celebrar en favor de l’AECC 
Catalunya i es van recaptar 
2.382 euros. Aquesta quanti-
tat anirà íntegrament al finan-
çament de la vintena edició 
dels campaments d’estiu que 
l’entitat organitzarà a Salardú 
l’any que ve per als menors que 

tinguin o hagin tingut malalti-
es oncològiques. Més de 400 
persones van participar en el 
sopar, a més de comprar els 
bitllets de la rifa patrocinada 
per més de cent empreses de 
la comarca i institucions. Ma-
ials, per la seua part, va aco-
llir una sessió d’havaneres a 
càrrec de Les Anxovetes a la 
plaça Maneta.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

AJUNTAMENT DE MAIALS

AJUNTAMENT DE TALARN

Talarn. El tradicional sopar de la festa major va recaptar 2.382 euros per a l’AECC Catalunya contra el càncer.Maials. Cantada d’havaneres amb Les Anxovetes.

Cubells. Joan Reñé, president de la Diputació, va assistir al sopar.

PROPOSTES PER AVUI

Llavorsí
z  14.00 Dinar de f ira amb 
carn d’ovella xisqueta.

Peramola
z 17.00: Trobada de basto-
ners de Ponent.

Linyola
z 22.00: Olimpíada rural a la 
zona esportiva.

Boada
z 02.30: Cremada de rom de 
les Antilles. A continuació DJ 
Kikimix.

EFE

Rihanna i Donald 
Glover firmen un 
projecte junts

Ricky Martin  
tanca la programació 
del Marenostrum 
a Màlaga

Rihanna i l’actor i cantant 
Donald Glover viatgen a 
Cuba per treballar junts en 
el que podria ser un vídeo 
musical o un llargmetratge.

El porto-riqueny Ricky Mar-
tin va protagonitzar dime-
cres el tancament de l’esdeve-
niment estival Marenostrum 
Music Castle Park celebrat a 
Màlaga i que es va estrenar 
el 21 de juliol passat amb l’ac-
tuació de la banda indie ma-
drilenya Vetusta Morla. Ar-
tistes com Ozuna o Luz Casal 
completaven la programació.

EFE
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La senyora

Josefina Lapeña Branzuela
 
Ha mort el dia 17 d’agost de 2018 als 91 anys.
(E.P.R.)

El seu espòs, Jacinto Chimenos; fills, Jacinto i María José; fills polítics, Carmen 
i Josep Maria; néts, Núria, Laura i David; germana, Pilar; nebots, cosins i família 
tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen una oració 
pel seu repòs etern.

La  cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 9.45 hores, al Santuari de Santa 
Teresina.

DM: Tanatori jardí La Lleidatana, Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 18 d’agost del 2018

El senyor

Primitivo Botargues Seuma
 
Ha mort cristianament als 90 anys.
(E.P.R.)

La seva esposa, Maria Ainoza; germana, Teresa; cunyades, Joaquina i Antònia, 
nebots, cosins i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us 
demanen una oració pel seu repòs etern.

La cerimònia tindrà lloc avui dissabte, dia 18, a les 10.00 hores, a la sala 
ecumènica del Tanatori jardí de La Lleidatana.

DM: Tanatori jardí La Lleidatana, Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 18 d’agost del 2018

Tempestes provoquen caigudes 
d’arbres i inundacions a Lleida

METEOROLOGIA PLUGES

La pluja torrencial va provocar problemes de mobilitat en carreteres, com a Gimenells, a la imatge.

EDGAR ALDANA

❘ LLEIDA ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van efectuar ahir a la 
tarda una desena de sortides 
a les comarques de Lleida per 
danys causats per tempestes, 
la majoria de les quals per ar-
bres caiguts i inundacions. Hi 
va haver serveis a Mollerussa, 

la Granadella, Preixens, Tàrre-
ga, Sudanell i la ciutat de Llei-
da. En cap cas es van haver de 
lamentar danys personals. La 
tempesta va deixar ahir fins a 
54 litres per metre quadrat a 
Vilanova de Meià. A Solsona 
es van recollir 37 l/m2. Altres 

registres destacats van ser els 
30 l/m2 a la Pobla de Segur i 
Baldomà i els 22 l/m2 als Ala-
mús. A la capital del Segrià van 
caure cinc litres amb pedra in-
closa, que va provocar danys 
en fruiters (més informació a 
la pàgina 22).

EUROPA PRESS
❘ CIUTAT DEL VATICÀ ❘ El Vaticà va 
expressar ahir la seua “ver-
gonya i tristesa” davant dels 
casos d’abús sexual per part 
de més de tres-cents sacer-
dots catòlics als Estats Units 
a mil menors en set dècades, 
segons va revelar un informe 
publicat dimarts pel Tribunal 
Suprem de l’estat de Pennsil-
vània. Per la seua banda, els 
bisbes nord-americans han 
demanat una investigació 
sobre el terreny. El Vaticà 
s’ha compromès a respon-
sabilitzar els sacerdots i bis-
bes que van permetre que els 
abusos sexuals continuessin 
portant-se a terme. 

El portaveu de la Santa 
Seu, Greg Burke, va assen-
yalar que els funcionaris de 
l’Església han de complir 
amb totes les lleis sobre la 
denúncia de sospites d’abús 
a les autoritats.

“Vergonya i tristesa” al 
Vaticà davant dels casos 
d’abús sexual als EUA

RELIGIÓ MENORS

El papa Francesc.

Subhasten el primer cartell publicitari de cine del XIX
❘ LONDRES ❘ El primer cartell per promocionar el cine dels ger-
mans Lumière –realitzat el 1896 pel francès Henri Brispot– 
sortirà a subhasta el 28 d’agost online a Londres, va informar 
ahir Sotheby’s. S’espera que el preu de venda se situï entre 
40.000 i 60.000 lliures (entre 44.665 i 67.000 €).

Ultimen l’adéu a Aretha Franklin entre homenatges
❘ WASHINGTON ❘ Els homenatges espontanis a Aretha Franklin 
es van succeir ahir als mitjans de comunicació i en ciutats 
de tots Estats Units des de l’anunci de la seua mort dijous als 
76 anys. La família de la cantant anunciarà en els propers 
dies els plans per al funeral i l’enterrament.

El carrer Llibertat, premi de la festa major de Gràcia
❘ BARCELONA ❘ El carrer Llibertat va ser distingit ahir amb el 
primer premi en el concurs de la festa major de Gràcia, a 
Barcelona, per la seua decoració, inspirada en el món rural.

EFE
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Josep de Lamoga ‘Waldo Lideker’, a la plaça de la Creu de Tremp amb la novel·la ‘R. C. nació en Talarn’.

CARME MERCADÓ

R. BANYERES
❘ TREMP ❘ Una cançó tradicional 
del Pallars que avalaven els ico-
noclàstics i pluridisciplinaris (i 
desapareguts) artistes Benet 
Rossell i Carles Hac Mor resa-
va que a Talarn havia nascut tot 
un galant de Hollywood, R. C. 
(Robert Constant). Així ho as-
segura almenys el periodista de 
Tremp Josep de Lamoga que, so-
ta el pseudònim Waldo Lideker, 
acaba de publicar la primera no-
vel·la, R. C. nació en Talarn (El 
Toll). En aquesta obra trama una 
ficció en la qual R. C. decideix 
abandonar la meca del cine per 
morir a la terra que el va veure 
nàixer i es trasllada Tremp. Una 
vegada allà, un periodista que 
exerceix de conserge d’institut 
el descobreix i decideix entre-
vistar-lo a fi d’obtenir materi-
al per a una novel·la en la qual 
treballa. Aquest fil argumental 
serveix d’excusa a l’escriptor, 
que va treballar a la redacció de 
SEGRE, per desgranar el canvi 
social, econòmic i demogràfic 
de la comarca al llarg dels anys.

Segons va explicar l’autor a 
aquest diari, es va aplicar du-
rant dos anys a la novel·la, “ja 
que la tasca de documentació 
històrica va ser notable, com 
queda reflectit a les pàgines del 
llibre”. Un esforç que li va valer 
la pena, ja que segons va reve-
lar, va quedar finalista del Pre-
mi Josep Pla 2013. “Va ser una 
sorpresa i una gran satisfacció 
ser entre els finalistes, entre al-
tres raons perquè el guanyador, 

De Hollywood al Pallars
L’escriptor de Tremp Josep de Lamoga publica ‘R. C. nació en Talarn’ || Recrea 
amb ulls d’actor els canvis durant les obres de l’embassament de Sant Antoni

LITERATURA NOVEL·LA

n Josep de Lamoga firma 
amb el pseudònim Waldo 
Lideker com a homenatge a 
aquest personatge de la pel-
lícula Laura (1944), d’Otto 
Preminger. “Al film, Waldo 
Lideker era l’exquisit rival 
de l’inspector McPherson i 
des de sempre m’ha tingut el 

cor robat. És un homenatge 
a la seua figura, encara que 
amb el cognom lleugerament 
modificat.” 

Interpretava un periodista 
prestigiós i madur que el po-
licia investigava com un dels 
dos sospitosos principals de 
l’assassinat de Laura.

Un pseudònim literari sorgit  
de l’atracció pel setè art

Genís Sinca, ja era un nom con-
sagrat de les lletres catalanes i 
era molt difícil fer-li ombra”, 
va reflexionar. El llibre, que 
ara veu la llum, “barreja parts 
reals que parlen de l’ambient 
històric, econòmic i social que 
envoltava les obres de construc-
ció de l’embassament de Sant 
Antoni: l’eufòria en bars i casi-
nos, l’increment de població, la 
prostitució... amb la ficció, que 
correspon a parts de la vida del 
personatge principal”.

Balaguer reviurà l’edat 
mitjana amb 120 parades  
i 150 recreacionistes
A la festa Harpia, del 14 al 16 de setembre

TRADICIONS HISTÒRIA

Presentació ahir a Balaguer la vuitena edició d’Harpia.

❘ BALAGUER ❘ La vuitena edició de 
la festa Harpia. Balaguer Medi-
eval se celebrarà el cap de set-
mana del 14 al 16 de setembre 
i comptarà amb un gran mercat 
medieval al centre històric, amb 
120 parades, aproximadament, 
a més d’un campament ubicat al 
parc de la Transsegre, amb uns 
150 recreacionistes que reviu-
ran la vida i costums de l’edat 
mitjana.

 Ahir, a la presentació de l’es-
deveniment, es va informar que 
les activitats d’aquest any gira-
ran al voltant de la mort a l’edat 
mitjana com a fil conductor que 
relacionarà les diferents accions 
que s’aniran succeint al llarg de 
les tres jornades. Per aquesta 
raó, entre altres novetats, el 

dissabte 15 al matí tindrà lloc 
una visita guiada a l’església de 
Santa Maria i al cementiri de 
Balaguer; durant tot el cap de 
setmana s’exhibirà a l’ajunta-
ment una mostra de màquines 
medievals de tortura; i durant 
tot el mes de setembre, la Biblio-
teca Margarida de Montferrat 
presentarà una exposició de 
llibres sobre aquesta temàtica 
per als nens i també de suport 

AJUNTAMENT DE BALAGUER

al dol per als adults. Per la seua 
banda, la tradicional entrada 
del comte dissabte a la tarda 
a la plaça Mercadal serà dife-
rent: en aquesta ocasió serà el 
cos del comte Ermengol X, mort 
en combat, el que acompanyat 
d’un seguici fúnebre sortirà des 
del campament medieval per-
què aquells que ho desitgin pu-
guin acompanyar el fèretre amb 

torxes fins al Mercadal. Aquesta 
plaça també viurà diumenge el 
Vermut dels Enamorats i es re-
cuperarà una dansa autòctona, 
la galop de Balaguer, que s’en-
senyarà a ballar en uns tallers 
uns dies abans a la plaça del 
Museu de la Noguera. Al seu 
torn, l’associació Dona Rural de 
Balaguer recuperarà el Safareig 
a la Reguereta.

LA MORT
Les activitats programades 
aquest any giraran al 
voltant de la mort  
a l’edat mitjana

Documents del 
XVII al XIX per  
a Mequinensa

ARXIU

❘ MEQUINENSA ❘ L’ajuntament de 
Mequinensa ha incorporat a 
l’arxiu històric municipal sei-
xanta-un documents datats 
entre els segles XVII i XIX 
que es trobaven dipositats 
a la Diputació de Saragossa, 
bona part dels quals referents 
a qüestions com el pagament 
de delmes i impostos de di-
versa índole. Entre altres cu-
riositats, figuren documents 
relacionats amb l’“extensió 
i fàbrica” a començaments 
del segle XIX de l’església 
de l’Assumpció de l’antic 
nucli urbà de la localitat, el 
Poble Vell, que detallen les 
aportacions dels veïns de la 
localitat, així com d’altres 
municipis.

Llibre a Sort 
sobre històries de 
Gerri de la Sal

PRESENTACIÓ

❘ GERRI DE LA SAL ❘ La biblioteca 
pública de Sort acollirà avui 
a les 19.00 la presentació 
d’Episodis de la història de 
Gerri (Neopàtria), del perio-
dista i escriptor Josep Maria 
Orteu (Gerri de la Sal, 1960). 
En aquest llibre de divulga-
ció històrica, Orteu repassa 
tres moments de la història 
de la seua localitat natal: la 
conquesta de Gerri per Car-
lemany el 777; les idèntiques 
veneracions marianes negres 
de Gerri i Montserrat, i l’he-
rència de la fe islàmica des-
prés de l’expulsió musulma-
na a principis del XVII, que 
es manifesta en el tradicional 
ball de la morisca local.

Assajos per al  
ball cerdà a la 
Seu d’Urgell

TRADICIONS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Pati de les 
Monges de la Seu d’Urgell 
acollirà a partir de dilluns els 
assajos diaris en tres torns 
segons les edats (18.00, 19.00 
i 20.00 hores) per participar 
en el ball cerdà, que se cele-
brarà el diumenge 26 d’agost 
en plena festa major de la ca-
pital de l’Alt Urgell. El ball 
cerdà va ser declarat el 2016 
per la Generalitat com a ele-
ment festiu patrimonial d’in-
terès nacional per l’elegàn-
cia i l’arrelament d’aquesta 
dansa tradicional, en la qual 
tenen gran importància tant 
els aspectes musicals i coreo-
gràfics així com els històrics 
i socials.
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