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Detienen de madrugada a tres 
personas ‘in fraganti’ robando en 
un bar de Lluís Companys | PÁG. 13

MArChA Atrás deL PdeCAt. 
Se siente “traicionado” y retira la 
moción de diálogo con el PSOE | PÁG. 29

la carretera a aGuiró, hundida.  
Las lluvias provocan el hundimiento de la 
calzada del acceso a la localidad de la Vall 
Fosca, cortado desde el sábado | PÁG. 19

Odontologia  -  Ortodoncia  -  Implantologia  -  Periodoncia  -  Estetica dental

1ª Visita, RX y Estudio GRATIS 390€IMPLANTE DENTAL ORTODONCIA INVISIBLE 1990€390€ 1990€

FOtO: tony alcántara / las calles de lleida se volvieron ayer a llenar a primera hora de niños y niñas con mochilas | PáG. 3-5 y edit. P. 7

Vuelta a la ‘normalidad’

u se han incorporado 
22 docentes y los 
sindicatos pedían 100

u el curso da comienzo en 
Lleida con 68.616 alumnos,           
635 más que el año pasado

El Lleida 
pasa ronda 
en la Copa 
al ganar al 
Compostela 
El Lleida Esportiu sigue ade-
lante en la Copa del Rey al 
vencer al Compostela por un 
gol a cero. Mañana conocerá 
su próximo rival. | PáG. 36-37 FOtO: tony alcántara / Juanto Ortuño celebra el único gol del partido

Lleida, a punto 
para la llegada de 
la Vuelta a España 
a Prat de la Riba

El Barça supera 
al Partizan de 
Belgrado (101-64) 
en les Borges

| PÁG. 41

| PÁG. 40

0,2%
El dato

es la subida de los precios 
en agosto en Lleida, que 
sitúa la tasa anual 
del iPC en el 2,6%

d

| PÁG. 20

Más de    
2,5 millones 
en legados 
solidarios 
en Lleida

El cambio 
de nombre 
de la calle 
en Llívia, 
más cerca  

Lleida registró un total de 
2.620.470 euros correspon-
dientes a 25 legados solidarios 
el año pasado. 15 pertenecen 
a la capital del Segrià, 4 a la 
Seu d’Urgell y el resto a dife-
rentes puntos de la demarca-
ción. En Catalunya, asciende a 
44.734.177 euros. | PÁG. 12

El Ayuntamiento de Lleida 
ya trabaja para el cambio de 
nombre de la calle Marqués 
de la Ensenada en Llívia. La 
Plataforma 8 d’Abril se reunió 
ayer con la teniente de alcalde 
Montse Parra. | PÁG. 11
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T othom reconeix que les zones de muntanya constitueixen 
un valor principal per un país, ja que en elles es troben i 
generen bona part dels  recursos i elements (aigua, energia, 

patrimoni...) necessaris per al desenvolupament del conjunt de la 
societat; és per això que els països avançats consideren l’atenció 
a les zones de muntanya com a 
prioritàries i despleguen accions 
i polítiques específiques per 
aquestes zones. En aquest 
sentit, l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya en l’article 46.4 
estableix que “els poders públics 
han de vetllar per la cohesió 
econòmica i territorial aplicant 
polítiques que assegurin un 
tractament especial de les zones 
de muntanya...”.
La realitat és que actualment els 
recursos i polítiques destinades 
a les zones de muntanya, són 
totalment insuficients per poder 
garantir els serveis bàsics dels 
ciutadans i la continuïtat dels 
pobles del Pirineu. Les dades 
estadístiques són molt clares, 
el progressiu i inexorable 
envelliment de la població i el 
minse relleu generacional, situa 
molts pobles del Pirineu al límit 
de la seva desaparició.  Per tant, 
són absolutament necessàries 
polítiques específiques que 
desenvolupin accions concretes 
que estableixin les bases per 
revertir aquesta situació. El Pirineu necessita sobretot poder 
rendibilitzar els seus recursos amb eficiència, sostenibilitat i 
sobretot amb una visió de futur que permeti arrelar la ciutadania 

al seu territori. Tot i això, la realitat és que en alguns casos 

aquestes polítiques es troben a anys llum de la seva aplicació, 

ja que no es disposa d’un dels serveis primordials pel territori, 

una mobilitat fàcil i segura; la xarxa viària és deficitària i en 

molts casos perillosa. D’aquestes vies, la majoria són de caràcter 

municipal i, sincerament, les ajudes i subvencions que arriben 

per a fer front al seu manteniment i conservació, resulten del tot 

insuficients. Les característiques geològiques de determinades 

zones del Pirineu, així com les inclemències meteorològiques 
agreugen encara més la situació comportant el deteriorament 
del ferm, esllavissades i moviment de talussos... fins al punt que 
actualment hi ha algunes vies que estan tallades i altres estan 
en una situació de perills imminents per a les persones.  Ser 

responsables d’aquestes vies, al 
mateix temps que no es disposa 
de recursos per a garantir la 
seguretat dels veïns que en fan 
ús i l’accés als seus habitatges 
genera impotència i obliga a 
demanar ajuda i cooperació de 
les institucions superiors.
Nosaltres volem un Pirineu 
viu. Volem uns pobles vius. La 
inseguretat que ara mateix hi 
ha a les nostres carreteres ja 
ha provocat la mort de veïns i 
veïnes, i si no hi posem solució, 
acabarà també provocant la 
mort dels nostres pobles. Per 
damunt de tot, necessitem que 
la nostra gent tingui el mínim 
imprescindible, que és poder 
accedir amb seguretat als seus 
nuclis. És per això, que demanem 
ajuda, necessitem suport. Així, 
com a mesura conscienciadora 
i mobilitzadora, hem acordat 
que als nostres municipis, les 
campanes tocaran a morts per 

conscienciar del futur que ens espera si no hi posem els mitjans 
necessaris i per a reclamar l’ajuda i el suport necessaris per a 
revertir aquesta situació.

Per un #Pirineu viu
JORDI NAVARRA

ALCALDE DE SANT ESTEVE DE LA SARGA
@NENDELXINCO

T ornem de nou amb els discursos tronats de 
la Transició. El Règim del 78 no vol avançar, 
malgrat que els consensos aconseguits 

aleshores ja fa dies que han saltat pels aires. Amb 
el temps, hem anat reconeixent com el bloqueig de 
l’Estatut català el 2010 ha suposat el finiquitament 
de la Transició.
Ara l’Estat se n’ha adonat, i vol tornar al minut 0. 
El president Sánchez proposa fer un referèndum 
sobre l’Estatut; aquell Estatut que Alfonso 
Guerra es va cepillar i que finalment el Tribunal 
Constitucional va suspendre. De tot plegat, en farà 
aviat 10 anys.
Pablo Casado va més enrere. En un exercici inútil 
de nostàlgia, ha anunciat que el Partit Popular 
presentarà una Llei de concòrdia que reivindiqui 
la Transició constitucional i que derogui la llei de Memòria 
Històrica. Segons diu, l’objectiu és “derogar la sectària 
relectura de la història” que han fet les esquerres”. El que ens 
demana Pablo Casado, és fer un exercici de “desmemòria”, 
de “blanqueig”. Com si no hagués passat res. Com si, avui 
per avui, no hi hagués violència institucional a Catalunya: 
oblideu la repressió de les forces de seguretat de l’Estat 

l’1 d’octubre, oblideu la repressió judicial sobre 
presos i exiliats polítics.
Tornem a la “concòrdia” d’una Transició que, 
amb la llei d’Amnistia, va renunciar a fer justícia 
amb les víctimes del feixisme i que ha permès la 
pervivència del franquisme sociològic en plena 
democràcia.
Una Transició en el decurs de la qual hi ha hagut 
més de 500 morts a mans d’ETA, de les forces de 
seguretat de l’Estat i de l’extrema dreta. Uns cossos 
de seguretat i una extrema dreta que anaven junts 
en tots els crims comesos en aquells anys contra 
militants d’esquerres.
Doncs ara ens demanen desmemòria i retornar a 
l’escenari de suposada “concòrdia” de la Transició. 
Però el que Pablo Casado no diu, és que no hi ha 

concòrdia sense consens de les dues parts, ni consens sense 
justícia. I sobretot, no hi pot haver guanyadors i perdedors.
Sortosament, la societat ha canviat profundament i, avui, 
la majoria de catalans no es creu el Règim del 78 i demana 
fer un referèndum d’autodeterminació. Aquesta ha de 
ser l’estocada definitiva a la Transició i l’inici d’una nova 
transició cap a la República.

XAVIER ERITJA I CIURÓ
DIPUTAT D’ESQUERRA REPUBLIANA 

DE CATALUNYA AL CONGRÉSPau i concòrdia, sense memòria

El que ens demana Pablo 
Casado és fer un exercici de 
‘desmemòria’, de ‘blanqueig’, 
com si no hagués passat res 
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Les pluges fan esfondrar 
un tram de la carretera 
que duu a Aguiró
L’accés està tallat des de dissabte i 
els veïns tenen un camí alternatiu
La Torre de Capdella
Marta lluvich (acN)
L’accés principal al poble d’Agui-
ró, a la comarca del Pallars Jussà, 
està tallat des del passat dissabte 
a causa de l’esfondrament d’un 
tram de carretera a l’entrada del 
nucli. 

Mentre no es repari la carre-
tera els veïns poden accedir a la 
localitat per un camí alternatiu. 
L’Ajuntament de la Torre de Cap-
della ja ha encarregat un estudi 
tècnic per trobar la solució i po-
der reobrir la via tan aviat com es 
pugui. 

L’esfondrament es va produir 
just a l’entrada del poble on el 
mur de pedra seca que sustenta-
va la carretera va cedir i va des-
calçar la carretera. 

Les pLuges, La Causa

Resulta que fa pocs mesos que 
aquest tram de via es va asfaltar. 
S’apunta a les pluges dels darrers 
dies com a possible causa de l’en-
sorrament de part de la carretera. 
Pilar Juanmartí, tinent alcalde de 
l’Ajuntament de la Torre de Cap-
della, va explicar que ara busca-
ran finançament per reparar la 

carretera i va tranquil·litzar als 
veïns del poble dient que l’obra 
es farà amb caràcter d’urgència 
en tractar-se d’un nucli habitat.

Juanmartí va dir que aquest 
estiu el municipi ha patit moltes 
esllavissades i esfondrament per 
les pluges però que l’obra d’Agui-
ró serà prioritària en donar accés 
a un poble. 

L’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, a la Vall Fosca, preveu 
disposar de l’estudi tècnic que ha 
encarregat ben aviat per donar 
solució així als veïns d’aquesta 
població afectada.

FOTO: M. Lluvich (aCN)/ La calçada va cedir en aquest punt de l’accés que condueix a aguiró, a la Vall Fosca

jueves 13 de septiembre de 2018 | COMarques 19

Tàrrega acull l’exposició “Ear-
th skin” de l’artista Pati Baztán, 
mostra integrada per una quin-
zena de pintures abstractes de 
gran format. El títol prové de la 

tècnica de creació pròpia que 
l’autora usa per a plasmar el seu 
univers pictòric. Es tracta d’apli-
car la pintura sobre la tela de 
forma inversa.

Tàrrega exposa l’obra 
plàstica de Pati Baztán

FOTO: aj. Tàrrega / L’artista, al Museu Comarcal de l’Urgell

Solsona acull 
el taller que 
tracta el tema 
de créixer en 
família

El Bisbat fa 
una jornada 
sobre 
l’església de 
Covet

Amb l’inici de curs, torna a Sol-
sona el programa de suport a 
la parentalitat “Créixer en fa-
mília”. A partir del 5 d’octubre i 
fins al 23 de novembre, s’oferi-
ran sis tallers adreçats a mares 
i pares d’infants de 0 a 3 anys 
amb el mateix programa que 
es va impartir la primavera de 
l’any passat. És un curs gratuït, 
però cal inscriure-s’hi amb an-
telació.  El programa “Créixer 
en família” és una oferta for-
mativa promoguda pel Depar-
tament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat.

El Bisbat d’Urgell i Catalonia 
Sacra han preparat per aquest 
proper cap de setmana un acte 
explicatiu i de difusió  l’esglé-
sia de Santa Maria de Covet, 
al Pallars Jussà. La doctora Im-
ma Lorés parlarà sobre aquesta 
església joia del romànic piri-
nenc situada al terme d’Isona 
i Conca Dellà, a la comarca del 
Pallars Jussà, i on en destaca, 
entre d’altres, la portalada es-
culpida que és considerada 
com un dels conjunts més ex-
cepcionals d’escultura romàni-
ca de tota Catalunya. 

La sala d’actes de l’Acadèmia Ge-
neral Bàsica de Suboficials (AGBS) 
va acollir ahir l’acte inaugural del 
curs 2018-2019, al qual va assis-
tir el nou subdelegat del Govern 
a Lleida, José Crespín.

Els alumnes van rebre la ben-
vinguda de mans del coronel di-
rector i suboficial major de la 
AGBS i una exposició de desen-
volupament del pla d’estudis a 
càrrec del tinent coronel cap d’es-

tudis. La cerimònia va finalitzar 
amb una lliço magistral a càrrec 
del coronel Francisco Escribano 
García, llicenciat en Filosofia i Lle-
tres i doctor per la Universitat de 
Saragossa sota el títol “Els nous 
conflictes de la defensa a la segu-
retat nacional”.

Segons va informar ahir la Sub-
delegació del Govern a Lleida en 
un comunicat, dels 500 alumnes 
que conformen la XLVI promoció 

del Cos General de l’Exèrcit de Te-
rra, 100 han ingressat per la mo-
dalitat d’accés directe i 400 per la 
modalitat de promoció interna, 
essent 26 les dones que la com-
posen.

Per la seva part la XXIX Promo-
ció del Cos de Músiques Militars 
està composat per 30 alumnes, 
dels quals tres són dones.

A l’acte van assistir, acompan-
yant al claustre docent de l’Aca-
dèmia, l’alcaldessa de Talarn, Inés 
Moré; l’alcalde de Tremp, Joan 
Ubach, el subdelegat del Govern 
a Lleida, José Crespín, el subdele-
gat de Defensa a Lleida, el coro-
nel Fernando Rodríguez i el rector 
de la basílica de Tremp.

L’Acadèmia de Suboficials 
de Talarn inicia el nou      
curs amb 500 alumnes

FOTO: subdelegació del govern / La comitiva, ahir a la AGBS
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