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La Generalitat avala tractar
40.000 tones d’escombraries
urbanes a l’any a Juneda
Tracjusa || La usarà
per obtenir gas, que
farà servir per assecar
purins sense consumir
combustibles fòssils

Polèmica || Vistiplau
provisional a una
tecnologia que ha
estat objecte de
protestes ecologistes

El projecte per tractar fins a
40.000 tones d’escombraries
urbanes a l’any a la planta de
purins de Tracjusa, a Juneda, ha aconseguit el vistiplau
ambiental de la Generalitat.
Aquesta iniciativa, en tramita-

JxCat a Cervera
sospesa governar
amb PSC i SiF i
desbancar ERC,
la més votada
Lleida ciutat segella el
pacte ERC, JxCat i Comú

ció des de fa més de dos anys,
planteja usar aquest tipus de
rebutjos com a matèria primera per obtenir gas i fer-lo servir
com a combustible per dessecar dejeccions, tecnologia molt
criticada pels ecologistes.

ERC de Cervera, la llista més
votada el 26-M, va anunciar
ahir que trencava negociacions
amb JxCat, que estudia mantenir l’alcaldia gràcies a un pacte
amb PSC i SiF. Els republicans
perden Alcarràs arran d’un
acord de JxCat i SA. En canvi,
a Lleida, a l’entesa de Pueyo i
Postius se suma el Comú.

comarques ❘ 11

comarques ❘ 13 / Lleida ❘ 6

territori i sostenibilitat

Doctor Music
atribueix el fracàs
del festival al veto
de l’ACA a Escalarre

Les restes de la cabra
devorada per Goiat a Rivert.

Descarta tornar al Sobirà
mentre no variïn les
mesures d’inundabilitat
La promotora Doctor Music
atribueix el fracàs del festival,
que ha hagut de suspendre’s
per falta de venda d’entrades,
al veto de l’ACA a la ubicació
a Escalarre, ja que quan es va
anunciar el trasllat a Montmeló
es van haver de tornar el 80 per
cent de tiquets venuts.
és notícia ❘ 3

Detinguts per cobrar a
dones immigrants per
legalitzar la seua
situació a Lleida

Primer atac d’un ós al Pallars Jussà
Goiat devora una cabra a Conca de Dalt, al límit amb Tremp, a Sort destrueix dos ruscos i en
tres dies ha recorregut també el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça a l’estar en zel
comarques ❘ 12

Dos persones han estat detingudes a Lleida al cobrar diners
a dones immigrants per simular
que havien estat maltractades,
cosa que els donava accés a un
permís de residència especial.
lleida ❘ 10
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La promotora Doctor Music atribueix el fracàs del festival al veto de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a la
celebració a Escalarre al trobar-se en zona inundable. Aquesta prohibició va provocar el trasllat del festival al circuit
de Montmeló, on el nivell de vendes no ha sigut el que s’esperava i això ha portat a la cancel·lació definitiva.
medi ambient certàmens

Doctor Music atribueix el fracàs del
festival al veto del Govern a Escalarre

El 80% de les entrades es van retornar després d’anunciar el trasllat a Montmeló
plataforma salvem doctor music

x. rodríguez / m. molina

❘ lleida ❘ Doctor Music atribueix
el fracàs del festival al veto de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) que se celebrés a Escalarre al trobar-se en zona inundable. Aquesta prohibició va provocar el trasllat del certamen al
circuit de Montmeló, on el nivell
de venda d’entrades no ha sigut
el que s’esperava i l’empresa ha
cancel·lat el festival (vegeu SEGRE d’ahir). Ara, la promotora
descarta tornar a Escalarre “si
no canvia la normativa” d’inundabilitat. El decret estatal sobre
zones inundables va ser el que
va provocar que l’ACA vetés la
celebració al Sobirà. L’organitzador, Neo Sala, va assegurar
ahir en una entrevista a El Món
a RAC1 que “a Escalarre, si no
canvia la normativa, no ens ho
tornarem a plantejar perquè no
volem tornar a tenir un ensurt
com aquest”. Sala va apuntar
que tampoc tenen previst tornar
a organitzar un Doctor Music “a
curt termini” perquè “a part de
la pèrdua econòmica, que és important, la pèrdua emocional i
d’il·lusió és molt alta”. En aquest
sentit, va assegurar que quan
van anunciar el trasllat del certamen a Montmeló, van retornar un 80% de les entrades i el
baix ritme de vendes al nou emplaçament “no ha estat suficient per contrarestar la quantitat
de passis que vam tornar”. Així
mateix, va assenyalar que “hem
perdut molts diners” i que “ho
hem avortat perquè vam veure que sortiria molt malament
i no hauria sigut una experiència gratificant per al públic
i els artistes”. Sala va explicar
que a mitjans de març, després
del “dictamen destructiu” de
l’ACA, ja es van plantejar cancel·lar el festival. Va carregar
contra l’organisme de conca i
va dir que “se’ns va facilitar un
mapa amb les zones afectades”
per la inundabilitat, “es va parlar de buscar conjuntament solucions” i “vam estar més de 12
mesos parlant amb ells i amb
reunions de forma constructiva
perquè complint la normativa es
poguessin prendre mesures que
garantissin que allà no hi hauria
cap problema”. “Això va fer un
gir i el que eren facilitats es va
convertir a aplicar la normativa
al màxim nivell i d’una manera
totalment destructiva” i Sala va
apuntar que això podria deure’s
al fet que “els ecologistes van
fer pública la seua oposició” al
festival.

Vedells amb maneguins als prats d’Escalarre per protestar contra la inundabilitat de la zona.
rafa ariño/arxiu segre

“És una decisió
lògica perquè la
llei ha impedit
celebrar-lo”
n El president en funcions del consell del Sobirà,
Carles Isús, va assegurar
ahir que la decisió de la
promotora de no tornar a
Escalarre si no canvia la
normativa “és lògica perquè és aquesta llei la que
els ha impedit venir al Sobirà”. Així mateix, Isús va
apuntar que és necessari
“racionalitzar” l’“excés
de normativa” que hi ha
a la comarca. Val a recordar que, després del veto
al festival a Escalarre, la
Generalitat es va comprometre a flexibilitzar l’ús
del sòl inundable mitjançant tecnologies per
predir avingudes. Així
va recordar en una reunió que van mantenir els
alcaldes del Sobirà amb
el president Quim Torra
i el conseller de Territori,
Damià Calvet.

Castelldans
ofereix Mas de
Melons per acollir
el certamen

Imatge del recinte de Doctor Music a Escalarre durant la primera edició, el 1996.

Tres edicions d’èxit i amb artistes de primer nivell
n Els prats d’Escalarre ja van
acollir el 1996, el 1997 i el 1998
tres edicions d’èxit de Doctor
Music, que van reunir cada any
uns 30.000 espectadors. Van
ser festivals que van comptar
amb artistes de primer nivell
com David Bowie, Lou Reed,
Bob Dylan, Sinéad O’Connor,
Iggy Pop o Patti Smith. Part
de l’encant del renaixement

de Doctor Music, que havia
de celebrar-se el segon cap de
setmana de juliol, era el retorn
al Pirineu.
Neo Sala va apuntar que això feia que “l’oferta fos molt
diferent” a qualsevol altre festival. Amb el trasllat al circuit
de Montmeló arran del veto de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) a la celebració a Escalar-

re, “la gent ha vist que era un
festival que d’alguna manera
ja no tenia el punt diferencial
tan fort que teníem i això ens
ha afectat”.
Per a l’edició d’aquest any,
estava previst que pugessin a
l’escenari de Montmeló artistes
com Rosalía, Sopa de Cabra,
The Chemical Brothers o The
Strokes.

n L’ajuntament de Castelldans va oferir Mas de
Melons com a futura seu
del festival Doctor Music
després de la cancel·lació
a Montmeló. L’alcalde en
funcions, Conrad Llobera, va explicar que hi ha
més de 1.000 hectàrees
d’aquest espai natural
que no són zona d’especial protecció per a les aus
(zepa). Llobera va apuntar
que “aquesta seria una bona solució per tornar els
grans esdeveniments musicals a territoris que no
estan en l’àmbit de Barcelona i que estiguin relacionats amb la naturalesa
que, pel que sembla, és el
que demana la gent”. L’actual primer edil va incidir
que “hi ha prou espai per
no afectar les aus de secà” amb la celebració del
festival a Mas de Melons.
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Un lloc exclusiu
l’independentisme del
president Torra és un lloc exclusiu, només per a autèntics independentistes, recalcitrants
militants de la causa –encara
que a última hora sempre acabi
evitant incomplir les lleis, per si
de cas. Ara insisteix a recuperar
la unitat dels partits favorables
a la independència per “tornar
a fer-ho” tal com va prometre Jordi Cuixart. I apel·la a la
unitat just el mateix dia que, a
l’hora de citar els jutjats en el
Tribunal Suprem, es deixa de
forma voluntària i sectària Santi
Vila, que va ser conseller de la
Generalitat, condemnat a l’ostracisme i a la consideració de
traïdor pel seu atac de realisme
polític. Si ja resulta poc creïble,
en general, el president Torra,
actituds com aquesta encara
li neguen la poca credibilitat
que mereix. L’independentisme, com l’Estat, té un problema i necessita somatitzar-lo per
afrontar una època basada en el
que ha quedat clar en el judici:
ja no hi ha enganys perquè els
advocats han deixat clar que no
hi va haver ni la més mínima
intenció de vulnerar la Constitució. I no ho va dir Santi Vila,
l’assenyalat com a traïdor, sinó
el conseller Forn, la presidenta
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El fracàs de Doctor Music

L’independentisme,
com l’Estat, té un
problema i necessita
somatitzar-lo per
afrontar un nou
temps polític
Carme Forcadell i Dolors Bassa,
que, ara sí, accepten que van
dedicar molts gestos a la galeria
però que, com recordava l’advocat Xavier Melero, ni van arriar
la bandera, ni van avisar el cos
diplomàtic: se’n van anar a casa
a esperar esdeveniments. Per
desgràcia, els esdeveniments
han tingut una càrrega de revenja inacceptable, però no n’hi
haurà prou amb una sentència
favorable als acusats per recuperar la normalitat; també caldrà
un exercici sincer de realisme.

pere ayguadé
del que sembla i el que és

Imprevisible
Pensin en un arbre. Ho han
fet? Erro si dic que han imaginat
un tronc ple de branques i fulles? Alguns, els més optimistes,
em diran que l’han imaginat,
també, ple de flors i fruits, potser els més romàntics hauran
aconseguit visualitzar la sonoritat de la vida d’acollida i, fins
i tot, algú dirà que ha escoltat
l’aire que circula i fa cantar les
seves fulles. Difícilment hauran
visionat la part soterrada amb
la immensitat d’arrels i vida que
conté. És normal que passi això, perquè difícilment trobaran
una il·lustració que els mostri un
arbre amb la totalitat dels seus
elements. Si ara els demano que
imaginin la sentència del judici
del procés, segurament visualitzaran escenaris molt diferents.
Diferents i antagònics. Si ho fan
per territoris, la visualització
serà molt més inversemblant,
perquè a molts espanyols se’ls
ha furtat la informació i, fins i
tot, s’ha desinformat descaradament i malintencionada. He
escoltat amb atenció les diverses intervencions en la fase de
prova. He visualitzat el ridícul
de les acusacions i la brillantor
de les defenses. Si tinc fe amb
la justícia i el seu aparell administratiu, hi haurà sentència

Diari Segre SLU
Robert Serentill Utgés
president.
Juan Cal Sánchez
director executiu.

Santiago Costa Miranda
director de redacció.

5

absolutòria, i també hi hauria
d’haver una necessària revisió
de tots els aparells administratius, inclosos els judicials, que
han intervingut o intervenen
en la salvaguarda dels drets fonamentals, en la malmesa democràcia espanyola. Desgraciadament, la meva convicció
és que la sentència no serà absolutòria i, fins i tot, mal anomenada exemplar i duríssima
per a la majoria dels acusats.
Duríssima i cruel per injusta
i poc intel·ligent. M’agradaria
equivocar-me, però hi ha poca
visió en aquells que ostenten el
poder d’acusar i sentenciar. La
convicció a poder exercitar el
seu poder amb total impunitat
comporta la més bèstia de les
arbitrarietats. En pocs mesos sabrem si m’he equivocat o bé ho
he encertat. Sabré si puc seguir
confiant en la justícia espanyola
o haurem de lluitar com mai per
fer realitat la frase de Mandela:
“Al meu país, primer es va a la
presó i després et fan president.”
Cometran l’error de condemnar? Em condemnaran a lluitar
per la democràcia, la república
i la llibertat? M’agradaria lluitar
de grat i no a la força, però no
oblidaré mai les inspiradores
paraules dels innocents acusats.

El que comença malament, acaba malament és una frase feta que es pot aplicar
perfectament al fracàs del revival del festival de la vaca que va omplir els prats
d’Escalarre al Pallars entre el 1996 i el 1998 de música de primer nivell internacional. La productora Doctor Music ha intentat sense èxit reviure aquells concerts que
van portar David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, Patty Smith, Blur, Sepultura, Suede o
Bad Religion, i que havia aixecat moltes esperances de promoció als ajuntaments
del Sobirà. El primer i principal error va ser que la promotora de Sala cregués que
podria saltar-se la normativa de l’ACA i de la Confederació en nom d’un teòric
retorn econòmic de gran calat que beneficiaria i molt la comarca. Després de les
inundacions de Biescas i altres drames provocats per riuades, les administracions, i fan bé, es prenen les normatives mediambientals molt més seriosament que
antany. Però davant d’aquesta prevenció, d’obligat compliment pels representants
públics, està clar també que l’Agència Catalana de l’Aigua no li va posar fàcil a Sala
buscar una alternativa a la mateixa zona que permetés unir el festival i la protecció
dels assistents. Va faltar diàleg i cintura per les dos parts i ho van acabar pagant la
Guingueta i els seus hotelers i, per descomptat, el públic que ja havia comprat les
entrades. El nou emplaçament de Montmeló era la crònica d’una mort anunciada,
perquè el cartell no era prou atractiu per competir amb els molts festivals que ara
ja existeixen a Catalunya, Espanya i tot Europa, i perquè l’entorn d’un circuit de
motos i cotxes no és, evidentment, el que la concurrència esperava.

Goiat al Jussà
L’atac de l’ós Goiat a una cabra al nucli de Rivert de Conca de Dalt torna a posar sobre la taula la necessitat d’accelerar al màxim l’expulsió d’aquest agressiu exemplar
del Pirineu. La reintroducció d’aquests animals ja té prou interrogants i detractors
com per sumar-hi els atacs reiterats d’aquest ós a Aran, Sobirà i, ara, per primera
vegada, al Jussà.
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vox populi
Itziar Castro @ItziarCastro
«A mi que els de La Manada estiguin fora de la presó després
de fer el que van fer i que gent per les seues idees polítiques
portin més de 600 dies tancats em fa reflexionar sobre la
justícia i la llibertat d’expressió. Què voleu que us digui.»
María @maria8769
«Hi ha els qui pensen que tot ha estat un engany, jo crec que
ha estat un gran pas endavant, encara que ni de bon tros el
definitiu.»
Vogel Frei @VogelfreiCAT
«Tota repressió està condemnada al fracàs. La llibertat és com
l’aigua, tard o d’hora s’acaba obrint pas, foradant pedres i
travessant muntanyes.»

Neo Sala
«El festival
ha sucumbit
a la tempesta
perfecta. A
Escalarre, el
públic estava
assegurat»

Rosa Díez @rosadiezgle
«La democràcia no es negocia. La llei s’aplica, sense
excepcions. La democràcia espanyola és més gran i més forta
que les burles dels colpistes.»
Francesc Canosa @francesccanosa
«Cancel·lat el Doctor Music. La revenja del Pallars.»

Promotor del Doctor
Music Festival
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comarques

fauna grans depredadors

Goiat ataca per primera vegada al
Jussà i devora una cabra a Rivert

Al municipi de Conca de Dalt, al límit amb Tremp, i a Sort destrueix dos ruscos ||
Recorre en tres dies les comarques de Sobirà, Jussà i Alta Ribagorça
Territori i sostenibilitat

e. farnell

❘ Conca de Dalt ❘ L’ós Goiat ha
atacat per primera vegada al
Pallars Jussà i ho ha fet devorant una cabra al nucli de Rivert, de Conca de Dalt, a cinc
quilòmetres en línia recta del
municipi de Tremp. L’atac va
ocórrer dimarts la matinada a
dimecres i no va ser fins ahir
que els Agents Rurals van poder comprovar que es tractava
d’una cabra d’una explotació
ramadera de Martí Cardona,
alcalde de Conca de Dalt.
El primer edil va explicar que
té un ramat d’un centenar de cabres que pasturen en una finca
privada de Rivert i que la cabra
devorada per l’ós era un exemplar d’aquest ramat. Va afegir

que van ser els Agents Rurals
els que el van advertir ahir del
succés al comprovar els cròtals
de l’animal.
“Preocupa com l’ós pot baixar fins al Jussà i més tenint
en compte el comportament
d’aquest exemplar conegut ja
per la seua voracitat fora de l’habitual”, va dir Cardona. L’atac a
Conca de Dalt és el primer que
es coneix al Jussà i va provocar
ahir la preocupació al territori.
Així ho va explicar el president del consell del Jussà, Constante Aranda, que va indicar
que mai abans s’havia atansat
tant a una àrea habitada en la
qual la setmana passada es va
celebrar una trail amb desenes
de corredors.

❘ Lleida ❘ L’ajuntament de la
Pobla de Segur ha concedit
el títol honorífic de Poblatà
Il·lustre a tres persones, totes
elles a títol pòstum. Es tracta
de l’escultor Joan Borrell i
Nicolau; Jordi Civís i Llovera, per la seua contribució
científica en els camps de la
geologia i la paleontologia; i
Llorenç Sànchez Vilanova,
per la seua tasca com a divulgador cultural i per donar a
conèixer la Pobla. Així mateix, va cedir un fons documental al municipi. Aquest
últim va morir el mateix dia
que el consistori li va atorgar
aquesta distinció, el dia 7 de
juny passat, segons va indicar el consistori.

Nova edició
de la Ruta
Alcarràs en Fruit
Els Agents Rurals van trobar la cabra morta del ramat de Conca de Dalt.

Per la seua part, fonts del departament de Territori i Sostenibilitat van confirmar l’atac de
Goiat a Conca de Dalt i que en
tres dies ha recorregut les comarques del Sobirà, Jussà i Alta
Ribagorça. Van apuntar que és
excepcional que arribi a latituds
tan baixes encara que es troba
en època de zel i està buscant
una femella, van explicar. Per
aquesta raó camina tants quilòmetres en tan poc de temps.
A més a més, al Pallars Sobirà també van confirmar que va
atacar dos ruscos ubicats entre
Pujalt i Sort. Fonts de la conselleria van apuntar que el plantígrad ja es troba actualment en
un hàbitat més segur en zona
pirinenca.

El Sobirà va alertar que estava a
prop d’explotacions ramaderes
n Els ramaders de les muntanyes de Llessui al Sobirà
van mostrar aquesta mateixa
setmana la seua preocupació
per la presència de Goiat a la
zona el passat cap de setmana. El president de l’Associació de Ramaders del Sobirà,
Xavier Ribera, va denunciar també que el Govern va
excloure la Vall d’Àssua del
pla d’agrupació de ramats del
programa Piroslife al considerar que no era zona de
presència d’ós. Respecte a la
política de reeducació de Go-

iat, va assegurar que només
s’aconsegueix que es desplaci
d’un lloc a l’altre, i va reiterar
que la ramaderia extensiva i
la presència del plantígrad és
“impossible”. En aquest sentit, els ramaders van explicar
que els Agents Rurals ja van
advertir el cap de setmana
que havien detectat Goiat a
les comarques del Sobirà i
Jussà i estava arribant a prop
d’explotacions ramaderes,
una cosa molt excepcional.
No obstant, van apuntar que
ningú va poder albirar-lo.

consell comarcal de la noguera

educació iniciatives

Fira d’emprenedors
joves a la Noguera
❘ Balaguer ❘ El consell de la Noguera va ser l’aparador dimecres de la presentació dels 33
projectes finals de 150 alumnes de cinquè de Primària de
diverses escoles de la Noguera
i del Segrià que han participat
en el projecte FER-Futurs Emprenedoros Rurals. FER és un
projecte de cooperació multilingüe (en català, aranès, espanyol,
estonià i anglès) que té l’objectiu
de fomentar l’esperit emprenedor de les escoles rurals i en-

La Pobla honra
tres veïns
il·lustres

turisme

època de zel

Fonts de Territori van
assegurar que Goiat està
en època de zel, motiu
pel qual camina tant

distincions

fortir les relacions entre nens,
emprenedors i territori. A la fira
es van atorgar quatre mencions
especials al projecte més creatiu, comunicatiu, territorial i
innovador.
Així, els centres que han participat en aquesta fira d’emprenedoria jove són l’escola Sol
Ixent de Corbins, Els Planells
d’Artesa de Segre, Vedruna de
Balaguer, el col·legi de Ponts i el
Salvador Espriu de Vallfogona
de Balaguer.

Un dels grups d’alumnes que van participar a la fira FER.

❘ alcarràs ❘ L’ajuntament d’Alcarràs prepara per al proper
29 de juny una nova edició
de la rura turística Alcarràs
en Fruit, una iniciativa que té
com a finalitat donar a conèixer la producció de fruita del
municipi.
La jornada s’iniciarà a la
plaça del Mercat a les 9.00
hores, amb autocars que
portaran els visitants als
camps de fruita. Allà escoltaran les explicacions d’un
tècnic sobre el cultiu de diferents varietats i el seu cicle
de creixement. Així mateix,
els visitants podran passejar
a cavall i collir la seua pròpia
fruita.

obres

Agramunt
repara camins
de la Donzell
❘ agramunt ❘ Agramunt ha portat a terme reparacions als
camins del nucli de la Donzell, en col·laboració amb la
junta que gestiona el vedat
de caça. Els treballs han permès millorar el ferm i perfilar el traçat d’aquestes vies.
El consistori va habilitar fa
tres anys una partida pressupostària per donar suport
als vedats i a les associacions
d’agricultors. L’ajuntament
ha iniciat reparacions en
diferents vials a càrrec del
departament d’Agricultura,
amb càrrec a la indemnització rebuda per l’incendi que
va afectar la Donzell l’any
2011.

Segre
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eleccions municipals

ERC trenca a Cervera amb JxCat,
que sospesa governar amb PSC i SiF

altres corporacions

Bellpuig

Els republicans perden Alcarràs arran d’un pacte de Junts i independents || Acord
‘sociovergent’ al Pont de Suert que indigna l’agrupació socialista local
x. santesmasses

z ERC i la CUP han arribat a un
acord d’investidura i governabilitat a Bellpuig. Ambdós
formacions sumen 8 regidors.
D’aquesta manera, arrabassen
l’alcaldia a JxCat, candidatura
que encapçalava l’actual alcalde i president del consell
de l’Urgell, Salvador Bonjoch, i
que va obtenir cinc escons.

Tornabous
z Poble Viu-Alternativa Municipalista, marca blanca de la CUP,
aposta per governar en minoria. El seu alcaldable, David Vilaró, va destacar que un dels
seus objectius és articular mecanismes perquè els veïns puguin participar en les decisions
del consistori. Poble Viu va ser
la llista més votada i va obtenir
3 edils. ERC i JxCat en van aconseguir 2 cada un i hi hauria la
possibilitat d’un pacte.

Torà
Santacana (al centre), amb membres d’ERC a Cervera.
x. s. / segre tàrrega

❘ lleida ❘ ERC dóna per trencades les negociacions amb JxCat
per formar un govern a Cervera. Així ho va anunciar el cap
de llista dels republicans, Joan
Santacana, que va culpar de la
ruptura la candidatura liderada
per Ramon Augé. “Deuen tenir
sobre la taula un pacte amb les
forces del 155 amb què nosaltres no hem volgut pactar”, va
dir Santacana. L’oferta d’ERC
a JxCat era 15 mesos d’alcaldia per a Augé, la formació del
qual tindria a més la primera
i tercera tinença d’alcaldia i
entraria al govern del consell.
Junts, per la seua part, reclamava per a ells dos anys d’alcaldia. Segons Santacana “la gent
de Cervera va donar un suport
majoritari a ERC”, que va guanyar les eleccions i va obtenir
4 edils davant els 3 regidors de
JxCat. Per la seua part, Augé
va dir que estar en converses
amb el seu partit i va ratificar
que busca el suport de PSC i SiF
per ser alcalde. Aquestes dos
formacions donen ja per fet el
pacte. Tanmateix, hi ha encara

www.segre.com/club

Telèfon del Club

973 248 008

Janés (JxCat) i Ezquerra (SA), al firmar l’acord a Alcarràs.
acn

la possibilitat que la direcció
d’ERC i JxCat pressionin per a
un pacte que permeti governar
als republicans i deixi fora els
socialistes.
A Alcarràs, un acord entre
JxCat i Sempre Alcarràs ha
arrabassat l’alcaldia a ERC, la
llista més votada. Jordi Janés
(JxCat) i Manel Ezquerra (SA)

Tàrrega
z ERC-MES va celebrar ahir a la
nit una assemblea a Tàrrega
per decidir si proposa un pacte
amb la CUP i el PSC, que els cupaires han rebutjat, o si intenta constituir un govern amb la
CUP. No obstant, necessitarien
un vot a favor més, ja que les
dos formacions sumen 8 edils i
l’ajuntament en té 17.

partits

A la capital de la Segarra
hi ha la possibilitat que
la direcció d’ERC i JxCat
pressionin perquè pactin
es dividiran l’alcaldia. Ezquerra
serà nomenat primer edil demà
en el ple de constitució del nou
ajuntament i Janés assumirà el
càrrec el desembre del 2020.
Ezquerra va explicar que intentaran reduir la despesa remunicipalitzant serveis. L’objectiu és
augmentar la inversió i reduir
impostos.
Al Pont de Suert, Josep Antoni Troguet (JxCat) i Olga Es-

z L’alcaldable d’ERC a Torà,
Magí Coscollola, tindrà el suport dels 2 edils de Primàries per governar amb majoria
absoluta.

Sort i Tremp
Troguet (JxCat) i Escoll (Compromís) han pactat al Pont.

coll (Compromís, aliada amb
el PSC) van anunciar un pacte
pel qual Troguet serà alcalde
durant els propers 3 anys i Escoll ho serà l’últim. Escoll tindrà també la cartera de Medi
Ambient del consell i només
ella entrarà al govern. Els altres dos regidors de Compromís estaran a l’oposició, segons
va corroborar Escoll. Aquest
acord va provocar la indignació

de l’agrupació local del PSC,
que per “respecte i dignitat”
demana a Escoll “que deixi de
formar part del grup de Compromís”. “Lamentem haver
confiat en una persona que ha
traït els sentiments progressistes i socialistes de les persones
que donen suport al PSC”, van
dir. Escoll va apuntar que “els
11 membres de la candidatura
estan d’acord” amb la decisió.

z A Sort, Som Poble i JxCat han
arribat a un acord. A Tremp,
ERC i JxCat han pactat i Pilar
Cases serà la primera alcaldessa de la localitat.

La Seu
z Principi d’acord entre JxCat i
ERC, que es repartirien l’alcaldia de la Seu.

Últims plens
z El Jussà va acollir el seu últim
consell d’alcaldes i Vielha ho va
celebrar amb un ple de comiat.

diari de la mostra
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25a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya a Lleida

peça clau en la inauguració

els voluntaris que mai fallen

Ceci Artigues i Elisabeth Font van ser els realitzadors de la
gala inaugural de la present edició de la Mostra. Elles van ser
les culpables que tot es desenvolupés a la perfecció.

Tant a la cerimònia d’inauguració com a la de clausura, els voluntaris
del Centre Llatinoamericà de Lleida són una peça clau en el bon funcionament de les gales. No fallen mai.

LA MOSTRA EN

IMATGES

alcaine, temptat per mostremp
José Luis Alcaine, Premi d’Honor de la Mostra, amb el coordinador Josep Bergés, al seu torn director del certamen Mostremp,
temptant-lo perquè acudeixi al pròxim festival del Pallars.

homenatge als germans Marx a l’ascensor

ELIZA CAPAI, de presentació

Convidats i membres de l’organització de la Mostra van retre homenatge a la cèlebre escena de la pel·lícula
Una nit a l’òpera (1935) dels germans Marx entaforant-se a l’ascensor de la Llotja durant la jornada inaugural. L’ascensor va resistir i van arribar sans i estalvis a destí.

La documentalista brasilera Eliza Capai va ser present a Lleida
l’últim dia de la Mostra per presentar el seu documental Espero
tua (re)volta a la Secció Oficial.

32
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societat

educació distincions

tradicions festejos

Menció internacional per
al professor Gustavo Slafer

Ha obtingut la màxima distinció de la Societat Americana de
Ciències de Cultius || Expert de la UdL en fisiologia
udl

redacció

❘ Lleida ❘ El professor i investigador de la Universitat de Lleida (UdL) Gustavo Slafer ha
estat distingit amb la menció
fellow de la Societat Americana de Ciències de Cultius,
el màxim reconeixement que
atorga aquesta institució i que
només han aconseguit un 0,3%
dels seus membres.
L’organisme destaca que
Slafer “és reconegut internacionalment per les seues contribucions a la fisiologia del
rendiment dels cultius”.
L’investigador, que treballa des del 2003 a la UdL, se
centra en l’estudi de les bases
fisiològiques del rendiment de
les collites per augmentar la
producció amb un ús eficient
dels recursos i millorar la sostenibilitat reduint l’impacte
mediambiental.
A banda de ser professor
honorari a les universitats de
Nottingham (Regne Unit) i Buenos Aires (Argentina), Slafer

amb Euphytica, Field Crops
Research, European Journal of
Agronomy i Food and Energy
Security. La cerimònia anual
d’entrega de premis de la Societat Americana de Ciències
de Cultius tindrà lloc el proper
mes de novembre a San Antonio (Estats Units).

Cicle sobre infiltracions

El professor Gustavo Slafer.

és membre del departament
de Producció Vegetal i Ciència
Forestal d’Etsea i del grup d’investigació Agronomia i Millora
de Rendiments i Qualitat de
Cultius Extensius del centre
Agrotecnio-UdL.
Amb més de cent vuitanta
articles publicats, aquest professor és tècnic del Crop Science i també ha col·laborat

El centre Ciència i Recerca
Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) de l’Institut de
Recerca Biomèdica de Lleida
ampliarà la formació dels professionals en Traumatologia,
Reumatologia i Urgències sobre infiltracions articulars i de
columna vertebral. Ho farà a
partir de demà amb un cicle
que intentarà aportar el millor control del dolor possible
a aquests pacients per facilitar
una ràpida integració a la feina
i a la vida familiar. La patologia dolorosa de columna té
un gran impacte en pacients
en edat laboral.

Més d’un centenar
de fallaires a la
Pobla de Segur
❘ la pobla de segur ❘ La Pobla
de Segur escalfa motors per
a la tradicional baixada de
falles, que tindrà lloc dilluns
vinent en honor de la Mare
Déu de la Ribera. Seran un
centenar de fallaires els que
descendiran per la muntanya
de la Santa Magdalena i, segons va explicar el president
de l’Associació de Fallaires i
Pubilles de la Pobla de Segur,
David Garín, “estem molt
contents perquè la xifra de
participants es manté i això significa que és una festa
molt esperada i arrelada al
municipi”.
Com cada any, els festejos
començaran a les 17.00 hores
amb un recorregut des de la
Pobla fins a Santa Magdalena, on començaran a pujar
les falles fins al cim. A partir
de dos quarts de nou de la
tarda, les pubilles i els més
petits desfilaran pels carrers
d’aquesta localitat abillats
amb els vestits tradicionals
i, a partir de les 22.00 hores,

rebran els fallaires al peu de
la muntanya.
Els més de cent participants faran una ofrena a la
Mare Déu de la Ribera i posaran el colofó de les festes
amb un ball de sardanes.
Així mateix, una revetlla
musical a la plaça de l’ajuntament posarà a ballar els

programació

Les festes en honor a la
Mare de Déu de la Ribera
començaran dilluns
vinent a les 17.00 hores
assistents. Les banderoles
i la ja tradicional escultura
de falles a la rotonda d’entrada a la Pobla decoren des
de fa dos setmanes aquesta
localitat.
Els veïns ja han començat a
construir les seues falles amb
pals d’avellaner i troncs que
van recollir a Boumort.

loterIa
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SORTEO DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019
Seis series de 100.000 billetes cada una
Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final
Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día
siguiente al de la celebración del sorteo











Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete

36000 ........ 210 36001 ........ 150 36002 ........ 180
36010 ........ 150 36011 ........ 150 36012 ........ 180
36020 ........ 150 36021 ........ 210 36022 ........ 180
36030 ........ 150 36031 ........ 210 36032 ........ 180

36003 ........ 150 36004 ........ 180 36005 ........ 180
36013 ........ 150 36014 ........ 180 36015 ........ 180
36023 ........ 150 36024 ........ 240 36025 ........ 180
36033 ........ 150 36034 ........ 180 36035 ........ 180

36006 ........ 150 36007 ........ 150 36008 ........ 210
36016 ........ 150 36017 ........ 150 36018 ........ 150
36026 ........ 150 36027 ........ 150 36028 ........ 150
36036 ........ 150 36037 ........ 150 36038 ........ 150

36009 ........ 150
36019 ........ 150

36040 ........ 150 36041 ........ 210 36042 ........ 180
36050 ........ 150 36051 ........ 150 36052 ........ 180
36060 .......7.620 36061 ........ 150 36062 ........ 180
36070 ........ 150 36071 ........ 150 36072 ........ 180

36043 ........ 150 36044 ........ 180 36045 ........ 180
36053 ........ 150 36054 ........ 180 36055 ........ 180
36063 ........ 150 36064 ........ 180 36065 ........ 180
36073 ........ 150 36074 ........ 180 36075 ........ 180

36046 ........ 150 36047 ........ 150 36048 ........ 150
36056 ........ 150 36057 ........ 210 36058 .......7.620
36066 ........ 150 36067 ........ 150 36068 ........ 150
36076 ........ 150 36077 ........ 150 36078 ........ 150

36049 ........ 150
36059 ......60.000

36029 ........ 150
36039 ........ 150

36069 ........ 150
36079 ........ 150

36080 ........ 150 36081 ........ 150 36082 ........ 180 36083 ........ 150 36084 ........ 240 36085 ........ 180 36086 ........ 150 36087 ........ 150 36088 ........ 150 36089 ........ 150
36090 ........ 210 36091 ........ 150 36092 ........ 180 36093 ........ 150 36094 ........ 180 36095 ........ 180 36096 ........ 210 36097 ........ 150 36098 ........ 300 36099 ........ 150
36900 ........ 360 36901 ........ 300 36902 ........ 330
36910 ........ 300 36911 ........ 300 36912 ........ 330
36920 ........ 300 36921 ........ 360 36922 ........ 330
36930 ........ 300 36931 ........ 360 36932 ........ 330

36903 ........ 300 36904 ........ 330 36905 ........ 330
36913 ........ 300 36914 ........ 330 36915 ........ 330
36923 ........ 300 36924 ........ 390 36925 ........ 330
36933 ........ 300 36934 ........ 330 36935 ........ 330

36906 ........ 300 36907 ........ 300 36908 ........ 360
36916 ........ 300 36917 ........ 300 36918 ........ 300
36926 ........ 300 36927 ........ 300 36928 ........ 300
36936 ........ 300 36937 ........ 300 36938 ........ 300

36909 ........ 300
36919 ........ 300

36940 ........ 300 36941 ........ 360 36942 ........ 330
36950 ........ 300 36951 ........ 300 36952 ........ 330
36960 ........ 300 36961 ........ 300 36962 ........ 330
36970 ........ 300 36971 ........ 300 36972 ........ 330

36943 ........ 300 36944 ........ 330 36945 ........ 330
36953 ........ 300 36954 ........ 330 36955 ........ 330
36963 ........ 300 36964 ........ 330 36965 ........ 330
36973 ........ 300 36974 ........ 330 36975 ........ 330

36946 ........ 300 36947 ........ 300 36948 ........ 300
36956 ........ 300 36957 ........ 360 36958 ........ 300
36966 ........ 300 36967 ........ 300 36968 ........ 300
36976 ........ 300 36977 ........ 300 36978 ........ 300

36949 ........ 300
36959 ........ 300

36929 ........ 300
36939 ........ 300

36969 ........ 300

36979 ........ 300
36980 ........ 300 36981 ........ 300 36982 ........ 330 36983 ......12.300 36984 .....300.000 36985 ......12.330 36986 ........ 300 36987 ........ 300 36988 ........ 300 36989 ........ 300
36990 ........ 360 36991 ........ 300 36992 ........ 330 36993 ........ 300 36994 ........ 330 36995 ........ 330 36996 ........ 360 36997 ........ 300 36998 ........ 300 36999 ........ 300

Terminaciones
7530 ........ 750
00 .........60

Terminaciones
261........ 150
21 .........60

Terminaciones
2.........30

Terminaciones
253........ 150
373........ 150

Terminaciones
4284 ........ 840
6984 ........ 990

90 .........60

31 .........60

7674 ........ 780

41 .........60

984........ 240

Terminaciones
8765 ........ 780
5.........30

Terminaciones
96 .........60

Terminaciones
627........ 150
57 .........60

Terminaciones
098........ 150
08 .........60

Terminaciones
299........ 150
809........ 150

24 .........90
84 .........90
4.........30

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la
columna encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete»
son los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay
de cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de
premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

