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Fèlix Larrosa 
accepta revisar 
els noms 
‘franquistes’ de 
carrers de Lleida

L’alcalde de Lleida, Fèlix Lar-
rosa, va anunciar ahir que la 
Paeria “actuarà amb valentia” 
per fer complir la llei de memò-
ria històrica i accepta revisar 
els noms de nou carrers lligats 
a l’època franquista.

LLEIDA ❘ 8

Consultarà el Memorial 
Democràtic

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-4

Didàctic || La majoria ja 
només el permeten per a ús 
pedagògic a les classes

Criteris || L’Estat planteja 
un veto total però el Govern 
rebutja mesures dràstiques

Autonomia || De moment 
cada centre té potestat per 
regular aquesta tecnologia

La prohibició d’utilitzar el 
mòbil es generalitza en   
els instituts de tot Lleida

NÚrIA CArAbAssA

ESPORTS ❘ 27

bOmbers

COMARQUES ❘ 17

dos ferits al bolcar amb 
un camió de bombers
Quan participaven en l’extinció d’un incendi 
forestal registrat a Algerri

Núria Vilarrubla,      
en C1, en el  
descens d’ahir.

Tres lleidatans, a semifinals a la 
Copa del Món de la Seu d’Urgell
Miquel Travé, Dani Marzo i Núria Vilarrubla, i també Maialen Chourraut

LLEIDA ❘ 9

Inicien la venda 
sobre plànol de 98 
pisos d’una de les 
torres de la Llotja

ECONOMIA ❘ 25

La fruita de pinyol 
multiplica per 
quatre el seu preu 
del camp a la taula

COMARQUES | pàg. 16
La Pobla votarà en consulta popular     
si rebateja el passeig dedicat a            
Josep borrell com a ’1 d’Octubre’

1,30 €

GUIA | pàg. 48
torrefarrera ja llueix nous grafitis en            
el segon street Art Festival, que se 
celebra fins divendres amb 13 artistes

La promotora Metrovacesa 
va anunciar ahir que ja ha 
iniciat la comercialització 
dels 98 pisos d’una de les 
torres annexes a la Llotja.

El preu de préssecs i necta-
rines es multiplica pràctica-
ment per quatre des del que 
es paga en origen fins als 
consumidors.
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Demanen millorar plans de 
sequera de la Generalitat

AIGÜES PLANIFICACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya 
va fer públic ahir el seu informe 
sobre l’últim pla especial d’actu-
ació en situació de sequera de la 
Generalitat, que afecta només 
les conques internes de Cata-
lunya, i va considerar positiu 
el document però va demanar 
millores. Entre altres, una segu-
retat jurídica més gran quant a 
les restriccions que afectin els 

usuaris, sobretot els industri-
als, en cas de sequera, i millorar 
les garanties de proveïment en 
situacions de falta d’aigua, es-
pecialment a les àrees metro-
politanes. El pla de sequera de 
la Generalitat no afecta la con-
ca de l’Ebre, per la qual cosa 
a Lleida només repercuteix a 
Clariana de Cardener, la Coma 
i la Pedra, Pinós, Sant Llorenç 
de Morunys i Solsona.

Servei gratuït de 
teleassistència a      
les Borges Blanques

SERVEIS

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Un total 
de 82 usuaris de les Borges 
Blanques es beneficien del 
servei de teleassistència gra-
tuït que ofereix el consistori. 
Aquest any 30 usuaris s’han 
convertit en beneficiaris de 
la subvenció per finançar 
aquest servei i s’espera que 
abans del 31 d’octubre s’in-
crementi aquesta xifra d’in-
teressats en l’assistència.

L’esquí inicia la 
venda de forfets  
amb descomptes

ESPORT

❘ LLEIDA ❘ Les estacions d’esquí 
afronten els últims dies de la 
campanya d’estiu, en la qual 
mantenen oberts alguns re-
muntadors per als turistes, 
i inicien la promoció de la 
venda de forfets de cara a 
l’hivern amb descomptes de 
diferent consideració. Les es-
tacions del grup de Ferrocar-
rils de la Generalitat posaran 
fi a la campanya d’estiu el 14 
d’octubre.

Repic solidari a la Vall de Boí
Les esglésies declarades Patrimoni Mundial van fer sonar les campanes contra la 
despoblació rural || Vuit localitats ho han fet i d’altres esperen sumar-s’hi aviat

Les 9 esglésies romàniques de la Vall de Boí van repicar les campanes.

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ

REDACCIÓ / C.S.
❘ LLEIDA ❘ Les campanes de les nou 
esglésies romàniques de la Vall 
de Boí declarades Patrimoni 
Mundial van repicar ahir a les 
13.00 hores en solidaritat amb 
els municipis del Pirineu que, 
l’última setmana, han fet sonar 
les seues contra la despoblació 
del món rural i per reclamar 
infraestructures bàsiques com 
accessos a pobles. Almenys vuit 
localitats s’han sumat fins ara a 
aquesta iniciativa sorgida a Sant 
Esteve de la Sarga, mentre que 
d’altres es plantegen fer-ho en 
els propers dies (vegeu SEGRE 
d’ahir).

Les campanes de les esglésies 
de la Vall de Boí sonen sense 
campaners, a través d’un siste-
ma mecànic. Programades per 
sonar simultàniament una hora 
després del migdia, el seu so es 
va estendre per tota la vall du-
rant uns tres minuts. “Esperem 
que hagi arribat a les oïdes ade-
quades”, va dir després l’alcal-
de, Joan Perelada. 

El primer edil va assenyalar 
que els accessos als nuclis del 
municipi estan en condicions, 
però van respondre a la crida 

MUNICIPIS REIVINDICACIÓ

d’altres municipis per afegir-se 
a aquesta reivindicació per 
solidaritat.

Aquests repics reivindicatius 
es van iniciar la setmana pas-
sada a Sant Esteve de la Sarga, 
on l’ajuntament va fer sonar les 
campanes amb un toc de difunts 
pels pobles del Pirineu que no 
compten amb infraestructures 
i serveis mínims. S’hi van su-
mar després Alsamora, Taús, 
Baro, Salàs de Pallars, la Terreta 
(Tremp) i Coll de Nargó i també 
van repicar les campanes de la 
Col·legiata de Mur, encara que 
en aquest cas ho van fer sense 
l’autorització de l’ajuntament.  
Alguns van tocar a difunts, d’al-
tres van recórrer a altres repics 
menys fúnebres. L’ajuntament 
de les Valls de Valira va indicar 
que té intenció d’adherir-se a 
aquesta inicativa, tot i que en-
cara no ha decidit quan.

Denuncien que el pla contra danys de 
senglar i conill està parat des de fa 2 anys 

MEDI AMBIENT FAUNA

❘ LLEIDA ❘ Unió de Pagesos (UP) 
va criticar ahir que el pla que 
la Generalitat va presentar fa 
gairebé dos anys per frenar els 
danys que senglars, conills i 
altres espècies de fauna salvat-
ge ocasionen en explotacions 
agràries no s’ha aplicat des 
d’aleshores. 

El sindicat va assenyalar que 
“moltes de les actuacions pre-
vistes no s’han portat a terme” 

i que, mentrestant, les pobla-
cions d’aquestes espècies han 
continuat augmentant “amb 
el conseqüent augment dels 
danys i de les pèrdues eco-
nòmiques” per a agricultors 
i ramaders. 

Per aquesta raó, va reclamar 
al departament d’Agricultura 
la creació d’un grup de treball 
que integri el sector agrari i 
caçadors, a fi de donar “més 

eficàcia a les actuacions contra 
els danys que provoca la fau-
na”. Per la seua part, UP pre-
veu “intensificar la col·labora-
ció amb la Federació de Caça” 
per assolir aquest objectiu. La 
posada en marxa d’una prova 
pilot de control de la plaga de 
conills del Segrià és una de les 
poques novetats en la gestió de 
fauna cinegètica l’últim any per 
part de la Generalitat.

El repic a Sant 
Joan de Boí

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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La Pobla votarà si rebateja el 
passeig de Borrell com a ‘1-O’
El ple acorda sotmetre a consulta popular mantenir el nom actual 
o canviar-lo || Podria convocar-la d’aquí a dos mesos

MUNICIPIS POLÍTICA

Imatge d’arxiu d’una pancarta a la Pobla contra Josep Borrell el mes de juny passat.

R. R.
❘ LLEIDA ❘ Els veïns de la Pobla de 
Segur decidiran en consulta 
popular si el passeig dedicat a 
Josep Borrell, actual ministre 
d’Exteriors i originari d’aquest 
municipi, conserva el seu nom 
actual o bé el rebategen com a 
1 d’Octubre. Així ho va acor-
dar ahir a la tarda el ple, amb 
set vots a favor d’edils del go-
vern d’ERC i del grup del PDe-
CAT, davant un en contra de 
l’únic edil del PSC. El socialis-
ta va defensar al seu torn una 
moció que exigia respecte per 
a Borrell i que va ser desesti-
mada (vegeu el desglossament).

La moció sobre la consulta 
popular es va aprovar en ab-
sència de l’alcalde, Lluís Be-
llera (ERC); i de dos edils del 
PDeCAT, Conxita Ginestà i 
David Valls. El text original 
dels republicans preveia unes 

altres dos alternatives per re-
batejar el passeig: Oriol Jun-
queras i Mossèn Rafel. Tanma-
teix, van acordar reduir l’elec-
ció a dos opcions a proposta 
del PDeCAT. La consulta no 
té encara data però podria ce-

lebrar-se en un termini d’uns 
dos mesos, una vegada entri en 
vigor el reglament de participa-
ció ciutadana del municipi, que 
precisament va rebre l’aprova-
ció inicial durant aquest ma-
teix ple.

n La moció del PSC que re-
clamava condemnar “faltes 
de respecte” a Borrell va ser 
rebutjada amb els set vots 
en contra d’ERC i PDeCAT. 
El text es va debatre en el 
ple després que, en els úl-
tims mesos, el ministre ha 
estat objecte de protestes 
per les seues declaracions 
crítiques amb l’indepen-
dentisme, entre aquestes la 

desaparició de la placa amb 
el seu nom al passeig.  Diri-
gents socialistes del Pallars 
Jussà i Lleida van acudir a 
donar suport a l’únic edil del 
partit, Joan Carles Boix. Per 
la seua part, el primer secre-
tari del partit, Miquel Iceta, 
va qualificar de “vergonya” 
la consulta per retirar el car-
rer a Josep Borrell en una 
publicació a Twitter.

Rebutgen la moció que exigia 
respecte al ministre d’Exteriors

Aran, a la plataforma d’ocupació de GlobaLleida
❘ VIELHA ❘ El Conselh Generau d’Aran s’ha adherit a la plata-
forma virtual d’ocupació impulsada per GlobaLleida, que 
té com a principal objectiu gestionar i millorar els serveis i 
programes ocupacionals cooperant i compartint informació 
i recursos.

Obres a la plaça de les Moreres de la Seu d’Urgell
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament de la Seu ha iniciat la reurba-
nització de la plaça de les Moreres per modernitzar aquest 
espai i ordenar la circulació dels vehicles i vianants, pas 
principal per accedir al col·legi Albert Vives. Els treballs 
preveuen una inversió de 174.000 euros.

Punt d’informació sobre la brama del cérvol
❘ LLEIDA ❘ El diumenge dia 15 de setembre s’iniciarà la nova 
campanya de la brama del cérvol a la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort. La temporada que durarà un mes comptarà 
amb un nou punt d’informació en aquesta àrea.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Ascensor al Claustre de Solsona n El president de la Diputació, 
Joan Reñé, va inaugurar ahir l’ascensor que s’ha instal·lat a 
la capella del Claustre de Solsona per facilitar l’accessibilitat 
de persones amb mobilitat reduïda.

J. D

Mercocasió de Fraga posa a la venda 140 vehicles n La fira del 
Vehicle d’Ocasió de Fraga posa en exposició 140 automòbils, 
entre turismes i furgonetes. El certamen compta amb tretze 
expositors d’Osca i Lleida.
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La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, va obrir ahir les festes de Seròs amb la lectura del pregó.

AMADO FORROLLA

M. C.
❘ LLEIDA ❘ Tremp, Solsona, Seròs, 
Soses, Guissona, Vielha i Mon-
toliu de Lleida són algunes de 
les localitats que aquest cap de 
setmana celebren les seues fes-
tes majors, coincidint amb els 
últims cops de cua de l’estiu. La 
consellera d’Agricultura, Teresa 
Jordà, va ser ahir l’encarregada 
d’obrir el programa de festes de 
Seròs amb un pregó en el qual 
va elogiar la riquesa agrícola 
d’aquest municipi i, fent refe-
rència a la situació política, va 
recordar els independentistes 
presos o exiliats. Jordà, que el 
mes de juny passat va visitar 
una explotació fructícola de la 
zona i es va reunir amb els sindi-
cats per parlar dels problemàtics 
preus de la fruita, va aplaudir el 
treball dels pagesos, “fonamen-
tal en la nostra societat”.  

També la capital del Solsonès 
va encetar ahir els seus festejos 
amb una cercavila i la tradicio-
nal proclamació de les pubilles 
i els hereus,que van seguir el 
pregó de Josep Solé i Marmi, 
membre dels Trabucaires de 
Solsona. Un espectacle d’ani-
mació i el tradicional ball de la 
Cremablat, la bèstia de la Colla 
de Diables Lo Peirot, va fer ahir 
bellugar-se petits i grans en el 
primer dia de festes de Tremp 
(vegeu la pàgina 40), que tenien 
previst celebrar un correfoc. A 
Guissona hi va haver cercavila 
i estaven previstes ahir a la nit 
actuacions a la plaça Bisbe Ben-
lloch i el camp de futbol. A Viel-
ha les festes preveuen aquest 
any com a novetat balls de tarda 
avui, demà i dilluns.

A Lleida, l’alcalde, Fèlix Lar-
rosa, va acudir a les festes de 
l’Ereta i va animar els veïns a 
implicar-se per fer del Barri 
Antic una zona de civisme i con-
vivència (vegeu la pàgina 40).

Tremp, Seròs, Solsona, Vielha i 
Guissona inicien les seues festes
La consellera d’Agricultura va llegir ahir el pregó a la localitat del Baix Segre

TRADICIÓ FESTEJOS

Cercavila de personatges de fantasia a Soses. Els gegants de Solsona durant la festa.

AJUNTAMENT DE SOSES AJUNTAMENT DE SOLSONA

L’ONCE presenta 
els seus nous 
quioscos a Lleida

RENOVACIÓ

A. BARÓ
❘ LLEIDA ❘ L’ONCE va presentar 
ahir el primer dels nous quios-
cos a l’avinguda Catalunya de 
Lleida. Es tracta d’un model 
més accessible per als venedors 
amb discapacitat que facilita la 
comunicació amb el públic. A 
més, disposa d’un espai per als 
gossos guia. Una altra novetat 
són les armilles que portaran 
els venedors. El regidor de la 
Paeria Xavier Rodamilans va 
assistir a l’acte. El nou quiosc de l’ONCE es localitza a l’avinguda Catalunya.

AMADO FORROLLA

Desenvolupen el 
primer fàrmac 
que bloqueja        
la metàstasi

SALUT

❘ BARCELONA ❘ Investigadors ca-
talans han desenvolupat el 
primer nanofàrmac que eli-
mina selectivament les cèl-
lules mare metastàtiques en 
models animals de càncer de 
còlon. El nou medicament 
funciona com un dron que 
identifica les cèl·lules mare 
metastàtiques, administra el 
fàrmac i destrueix únicament 
aquestes cèl·lules i bloqueja 
la metàstasi. 

D’aquesta forma, s’evita 
la toxicitat general associa-
da als tractaments habitu-
als, i s’obre una nova via per 
poder prevenir la metàstasi 
en el càncer colorectal. La 
metàstasi és la principal cau-
sa de mort en els pacients 
oncològics.

Justícia premia 
els treballs  
sobre Memòria 
Democràtica

EDUCACIÓ

❘ BARCELONA ❘ Justícia distingirà 
per quart any consecutiu els 
millors treballs d’investiga-
ció que analitzin la memòria 
democràtica de Catalunya 
entre els anys 1931 i 1980. 
Podran optar a aquests pre-
mis els estudiants de segon 
de Batxillerat que hagin 
elaborat el seu treball final 
durant el curs escolar 2017-
2018 en centres educatius 
catalans. 

En aquest sentit, com a 
requisit els treballs també 
hauran d’estar escrits en llen-
gua catalana i hauran d’anar 
acompanyats d’un resum de 
5.000 caràcters per poder op-
tar als 1.000 euros del primer 
premi.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu canvis personals que millorin la 
vostra relació amb algú especial o soci-

alitzeu i trobareu un nou interès amorós. Trieu 
parlar de les vostres idees i plans amb algú.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si voleu fer un canvi, feu-hi alguna cosa. 
Exploreu nous camins i participeu en 

activitats que us posin en contacte amb persones 
interessants.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les persones al voltant seran tempera-
mentals i sensibles a la crítica. Dediqueu 

temps a treballar en vosaltres i en les millores 
físiques que voleu fer.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No us preocupeu gaire pel que d’altres 
facin o diguin. Seguiu el cor i exploreu 

què i qui us interessa. Els nens oferiran un punt 
de vista innocent i perspicaç.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu res a l’atzar. Concentreu-vos 
en el que necessiteu aprendre, practicar 

o posar en marxa per tirar endavant. Algú que 
us estima us recolzarà i encoratjarà.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Involucreu-vos en activitats que distre-
guin la ment del treball. Socialitzar amb 

amics i conèixer gent nova us donarà algunes 
idees sobre com podeu millorar.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No us preocupeu tant pel que d’altres 
pensen i comenceu a prendre més 

temps per fer coses que us fan feliç. Quedeu-vos 
al costat de les persones que us animen.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Teniu més coses funcionant per a vos-
altres del que creieu. No deixeu que 

ningú us posi en un racó. Si no us agrada alguna 
cosa, canvieu-la. Tingueu fe en vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Haureu de triar les paraules sàviament 
i qüestionar qualsevol que ofereixi in-

formació inconsistent. Una persona manipula-
dora retorçarà les vostres paraules.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Els diners, els guanys o simplement tro-
bar un bon negoci equivalen a estalviar 

diners. Invertiu més temps a gestionar els diners 
perquè funcionin millor per a vosaltres.

AQUARI 20-I / 18-II.
Malfieu-vos d’un aprofitat ansiós per 
gastar els vostres diners. Digueu no a la 

negativitat i dormiu tranquils sabent que els 
diners estan fora de perill i vosaltres també.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Podreu col·laborar amb persones que 
comparteixen les vostres idees. Canviar 

la forma en què hàgiu estat fent les coses us obri-
rà un món de noves oportunitats.

Les ‘influencers’ Dulceida i Laura Escanes 
denuncien a la xarxa casos d’assetjament
Dulceida i Laura Escanes han aprofitat la seua fama a les 
xarxes per denunciar l’assetjament que han patit aquests 
últims dies. Escanes ha criticat els comentaris contra el 
seu cos i Dulceida, el masclisme que ha viscut a Hawaii.

EFE

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Esportistes del Club Esportiu l’Estel de 
Balaguer, als Jocs Special Olympics
Fins a 24 esportistes del Club Esportiu l’Estel de Balaguer 
participaran als Jocs Special Olympics a la Seu d’Urgell 
i Andorra la Vella en les disciplines de bàsquet, petanca, 
natació i gimnàstica rítmica.

El diputat Antoni Llevot proclama l’inici  
de festes al barri de l’Ereta
El diputat Antoni Llevot va començar ahir les festes del 
barri de l’Ereta amb la lectura del pregó, acte que va 
precedir la imposició de bandes a les pubilles. També va 
assistir-hi l’alcalde Fèlix Larrosa (vegeu la pàgina 38).

ÒSCAR MIRÓN

Pregó de la professora 
Joana Torné a la festa 
major de Tremp
Tremp es va afegir ahir a les festes 
majors de Ponent (vegeu la pàgi-
na 38) amb la lectura del pregó al 
balcó de l’ajuntament a càrrec de 
Joana Torné, professora jubilada i 
fundadora de l’Associació de Dones 
Rosa d’Abril de la localitat. Des-
prés, es va fer l’encesa de la traca 
i estava previst que la festa conti-
nués amb ball i música a la plaça 
Catalunya.

JORDI URIACH

El cosmos, colors fluor i art a la 
passarel·la de moda de Nova York
La nova col·lecció de Tadashi 
Shoji inspirada en el cosmos, 
atapeïda de llunes, estels i lluen-
tons, i els vibrants colors fluor 
de les propostes del dissenyador 
Jeremy Scott van lluir ahir en la 
primera jornada de la Setmana 
de la Moda de Nova York. Noon 
by Noor, per la seua part, va 
presentar una col·lecció còmoda 

i femenina, dominada per am-
plis vestits de cotó de llarg midi 
o fins al turmell, combinats amb 
sandàlies planes i sabates estil 
babutxa acabades en punta. El 
sabor hispanoamericà de la jor-
nada el van aportar les pintures 
de l’artista espanyol Domingo 
Zapata, l’alta joieria d’Isabel 
Guarch, el reggaeton de Nicky 

Jam i el flamenc d’Isaac de los 
Reyes, que van convertir la se-
ua desfilada en una eclèctica 
instal·lació artística. 

No és la primera vegada que 
l’artista mallorquí participa en 
el món de la moda, i la setmana 
que ve tornarà a fer-ho al dis-
senyar la passarel·la d’Ágatha 
Ruiz de la Prada.

EFE

Una model llueix peces de Noon By Noor durant la desfilada a Nova York.
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