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Tracjusa torna a tractar purins i es 
‘blinda’ davant de sobrecostos.

p. 14
Fiscalia porta l’exalcalde d’Alcarràs a 
judici per desobediència l’1-O.

p. 15
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(*) Pedania sense alcalde. Font: Generalitat i ajuntaments

MUNICIPI PEDANIA 

Es Bòrdes Arró: Maria Alonso Fernández Iruela (CDA-PNA)

Naut Aran Arties e Garòs: Marcelina Fanlo Caujola (CDA-PNA)

Bagergue: Marc Tarrau Leja (UA-PSC-CP)

Gessa: Marcos Amiell Moga (CDA-PNA)

Unha: Josep Paba Jordana (UA-PSC-CP)

Tredòs: Juan José España Cónsul (CDA-PNA)

Vielha e Mijaran Arròs e Vila: Borja Bernadets Coyo (CDA-PNA)

Aubèrt e Betlan: Héctor Manero Vicente (UA-PSC-CP)

Betren: Marc Cuny Moron (UA-PSC-CP)

Casau: Joan Berdie Peguera (UA-PSC-CP)

Escunhau e Casarilh: Josep Maria Vergés Moga (CDA-PNA)

Gausac: Jesús Ordóñez Jaquet (CDA-PNA)

Vilac: Juan Luis Ramos Ruíz (CDA-PNA)

Vall de Boí Durro i Saraís: Enric Plaza Farrero (ERC-AM)

Vilaller Senet: Josep Antoni Parache Palacín (JxCAT-JUNTS)

Josa i Tuxent Josa de Cadí: Alfons Escribano Paz (JXCAT)

Montferrer i Castellbò Vila i Vall de Castellbò: Antoni Navinés Miró (JxCAT-JUNTS)

Valls d'Aguilar Guàrdia d'Ares: Joan Malgrat Butxaca (JUNTS)

Taús: Salvador Bigordà i Bigatà (ERC-AM)

Valls de Valira Ars: Josep Noves Ruf (IVV-ERC-AM)

Arcavell i la Farga de Moles: Marta Vidal Fortó (IVV-ERC-AM)

Asnurri: (*)

Bescaran: Judit Mentruit Pantebre (JUNTS)

Civís: Josep Maria Sinfreu Busquets (IVV-ERC-AM)

Os de Civís: Jordi Betriu Roquet (JXCAT)

Sant Joan Fumat: Àngel Porta Cases (JXCAT)

Bellver Pi: Jordi Aymerich Roldan (EC)

Lles de Cerdanya Arànser: Montserrat Gasch Echeverría (JXCAT)

Montellà i Martinet Víllec i Estana: Joan Garreta Ponsà (PMM - AM)

Artesa de Segre Baldomar: Josep Galceran Sellart (CP)

Camarasa Fontllonga i Ametlla: Josep Maria Camarasa Cortés (IXFA)

Os de Balaguer Gerb: Paqui Marquina Moreno (IG-AM)

Vilanova de Meià Santa Maria de Meià: Josep Maria Eroles Novau (JxCAT-JUNTS)

Conca de Dalt Sossís: Josep Maria Aleu Agullana (JXCAT)

Sarroca de Bellera Manyanet: Xavier Soro Cayuela (JXCAT)

La Torre de Capdella Espui: Julià Hereu Lozano (ERC-AM)

Tremp Vilamitjana: Sisco Martínez Santos (CxV-CP)

Alins Ainet de Besan: Manel Pérez Cantalosella (JXCAT)

Araós: Josep Maria Poch Tico (JXCAT)

Àreu: (*)

Alt Àneu Isil i Alós: Guillem Manuel Esteban Isus (IIA)

Sorpe: Josep Maria Costansa Abadia (CP)

Baix Pallars Sellui: Jordi Vives Bonet (IXS)

Llavorsí Arestui: Jesús García Fuentes (FM-ERC)

Baiasca: Jordi Fillet Carrera (FM-ERC)

Montenartró: José Ramon Ubach Jordana (JXCAT)

Soriguera Tornafort: Francesc Capdevila Torrent (AIT)

Gimenells Pla de la Font: Antonio Miguel Pardos Hernando (IXPF)

Lleida Raimat: Carme Ainhoa Casabón González (GIR)

Sucs: Guillem Boneu Santamaria (AIXS-CP)

Odèn Canalda: Jesús Alarcón Sala (JXCAT)

Bellpuig Seana: Adrià Gassó Jordana (IPS)

Tàrrega Talladell: Marta Vilardosa Puiggené (MVP)

Vallbona de les Monges Rocallaura: Meritxell Raga Martin (ERC-AM)

r. ramírez / x. rodríguez
❘ LLEIDA ❘ Dos de les 54 entitats 
municipals descentralitzades 
(EMD) de Lleida, les dos al Pi-
rineu, segueixen sense alcal-
de pedani un mes després de 
les eleccions locals. Una és la 
d’Àreu, al municipi d’Alins. 
Haurà de celebrar nous comi-
cis a partir de la tardor, després 
que ningú presentés candidatu-
ra per presidir l’EMD el mes de 
maig passat. L’altra és Asnurri, 
a les Valls de Valira. Allà l’alcal-
dessa pedània, Roser Salvador, 
va dimitir al cap de poc de ser 
reelegida al capdavant d’una 
llista independent. Fonts del 
consistori van indicar que les 
vocals de la junta veïnal hauran 
d’elegir la substituta, membre de 
la llista rival d’ERC. Per fer-ho, 
han demanat informes a la Junta 
Electoral per aclarir quin és el 
procediment que han de seguir.

L’EMD d’Àreu inicia el nou 
mandat municipal sota la tute-
la de l’ajuntament d’Alins, que 
exercirà com a gestor fins que 
es convoquin les noves elecci-
ons. La data exacta encara està 
pendent de determinar. Precisa-
ment, Asnurri va passar per la 

mateixa situació que Àreu l’any 
2015: va haver de repetir els co-
micis al no presentar-se ningú 
als primers. En aquesta ocasió, 
es van presentar dos llistes.

La candidatura de Salvador 
es va imposar sobre la republi-
cana, liderada per Maria Sin-
freu i amb Leonor Arajol com 
a suplent. Una vegada reelegida 

l’alcaldessa pedània, el govern 
d’ERC a les Valls de Valira havia 
d’elegir dos vocals per formar 
la junta, i va escollir Sinfreu i 
Arajol. Salvador va dimitir poc 
després.

L’alcalde de les Valls de Va-
lira, Ricard Mateu, va precisar 

que el consistori tenia potestat 
per elegir les dos vocals, però 
en lloc d’això va oferir a Salva-
dor la possibilitat de nomenar 
un membre de la junta a la seua 
elecció. “Ella no ho va fer, així 
que vam haver de nomenar les 
dos vocals”, va concloure el pri-
mer edil. Esquerra espera que 
Sinfreu sigui la nova presidenta 
de l’EMD. Aquest diari no va 
poder localitzar ahir Salvador.

Diputació
D’altra banda, els partits amb 

representació a la Diputació 
van reprendre ahir les conver-
ses per formar govern després 
de la majoria aconseguida per 
ERC a les municipals, amb on-
ze dels vint-i-cinc diputats. Si 
bé tot apunta a un pacte entre 
Esquerra i JxCat, els republi-
cans es reuneixen també amb 
la resta de formacions i ahir ho 
van fer amb el Comú, amb un 
escó. En les pròximes hores es 
preveu que es tanqui l’acord de 
govern, encara que fonts d’ERC 
van recordar que està vinculat 
al compliment del pacte a nivell 
nacional que inclou les Diputa-
cions de Tarragona i de Girona.

Dos pobles del Pirineu de Lleida, sense alcaldia 
pedània un mes després de les eleccions
Àreu convocarà nous comicis a la tardor al no presentar-se cap candidat al maig || La presidenta de 
l’EMD d’Asnurri renúncia al càrrec al poc temps de ser reelegida i la junta elegirà la substituta

ADMInISTRACIó EnTITATS MUnICIPAlS DESCEnTRAlITzADES

la dada

93%
DE lES EMD DE CATAlUnyA

Les 54 entitats municipals des-
centralitzades (EMD) de Lleida 
són el 93% de les que hi ha en 
el conjunt de Catalunya.
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Noves visites 
guiades gratis  
a Balaguer

turisme

❘ balaguer ❘ L’ajuntament de 
Balaguer ha preparat per 
aquest estiu noves visites 
guiades gratuïtes pel patri-
moni de la ciutat, sota el le-
ma “Un tast de Balaguer”. 
Aquesta nova proposta se 
centra en l’església de Santa 
Maria i els visitants tindran 
l’opció de pujar al campa-
nar del Moro, veure el vídeo 
promocional del monument 
i conèixer el nou Espai Por-
tolà, que es troba al primer 
pis de l’edifici annex. 

Aquestes visites se cele-
braran tots els diumenges 
dels mesos de juliol i agost 
i començaran al davant del 
punt d’informació de Santa 
Maria a les 11.00 hores.

Surten a concurs 
quatre notaries 
buides a Lleida

municipis

❘ lleiDa ❘ La Generalitat ha tret 
a concurs quatre notaries 
vacants a les comarques de 
Lleida. Dos són a la capital 
del Segrià, una tercera és a 
la Pobla de Segur i la quar-
ta, a Guissona. L’anunci de la 
convocatòria, que es va pu-
blicar ahir, assenyala que es 
tracta de notaries que havien 
quedat desertes en concur-
sos anteriors o bé que han 
quedat lliures pel trasllat dels 
titulars. Aquesta nova con-
vocatòria inclou un total de 
cinquanta en tot el territori 
català i els interessats po-
dran optar a una o a algunes 
d’aquestes indicant un ordre 
de preferència.

Nou decret  
per facilitar el 
títol de guia

professions

❘ lleiDa ❘ El departament d’Em-
presa prepara un nou decret 
per regular l’accés a la titu-
lació de guia turístic, que 
suprimirà els exàmens que 
l’administració convocava 
fins a la data per verificar els 
coneixements dels candidats. 

En lloc d’això, les perso-
nes que optin a aquesta qua-
lificació i que reuneixin els 
requisits de formació acadè-
mica i competències lingüís-
tiques hauran de presentar 
una declaració responsable 
en la qual afirmin que com-
pleixen totes les condicions 
necessàries per comptar amb 
l’habilitació com a guia de 
turisme.

els usuaris afectats al pujar a Mollerussa a l’autocar que anava cap a Cervera.

j.gómez

j.góMez / a.Mor
❘ mollerussa ❘ Un tren de la lí-
nia de Lleida a Manresa va 
tenir ahir a la tarda un retard 
de més de dos hores a causa de 
la indisposició del conductor. 
Aquest enèsim incident a la línia 
va afectar uns seixanta usua-
ris, que van denunciar la “pre-
carietat” del servei. El periple 
dels viatgers va començar a les 
16.07 hores, quan el tren havia 
de sortir de Lleida. Segons van 
explicar els passatgers, una ve-
gada al tren els van informar 
que havien d’agafar un altre 
comboi. “Encara no tenia l’ai-
re condicionat en marxa i sem-
blava que estava a 50 graus”, 
va remarcar una afectada. Se-
gons fonts sindicals, el comboi 
disposava d’aire condicionat, 
però al tractar-se d’un tren “de 
recanvi”, “tarda un temps fins 
que es genera aire fred”. “Ens 
vam adonar que passava alguna 
cosa ràpidament ja que el tren 
anava a 20 quilòmetres per ho-
ra. A l’arribar a Bell-lloc, també 
va estar 10 minuts estacionat 
i ens van dir que el conductor 
estava indispost i vam veure 
passar diversos guàrdies de se-
guretat amb botelles d’aigua”, 
van detallar diversos passatgers. 
Fonts sindicals van assegurar 
que el conductor estava “molt 
marejat”. Quan va arribar a 
Mollerussa, a les 17.00, el tren 
va parar definitivament. Els 
passatgers van esperar sota un 
sol de justícia (les temperatu-
res vorejaven els 40 graus) fins 
que van arribar dos autocars per 
portar-los a les seues destinaci-
ons. El tren hauria d’haver sortit 
de Mollerussa a les 16.37 hores i 
els passatgers se’n van anar amb 
autocar a les 18.31, per la qual 
cosa acumulaven unes dos hores 
de retard. Els viatgers que ana-
ven a Barcelona i rodalies van 

Calvari al tren fins a Mollerussa 
amb indisposició del maquinista
Passatgers afectats lamenten les altes temperatures del comboi, que podrien haver 
causat la baixa del conductor || Afecta 60 viatgers i genera un retard de dos hores

transports incidències

el tren de la sèrie 470, parat a l’estació de la capital del Pla.

j.gómez

Gerri projecta instal·lar  
un ascensor al museu

municipis equipaments

❘ lleiDa ❘ Baix Pallars busca fons 
per instal·lar un ascensor al Mu-
seu de la Sal de Gerri i millorar 
l’accessibilitat a la segona i ter-
cera planta de l’edifici. Aquesta 
és una de les prioritats del nou 
equip de govern de la localitat 
i permetria aprofitar la sego-
na part del museu i utilitzar la 
tercera planta per organitzar 
xarrades o cursos, per posar-ne 
només dos exemples.

L’alcaldessa, Ana Sentinella, 
va explicar ahir que un altre 

dels objectius és que les salines 
estiguin en les millors condici-
ons possibles, també per treure 
partit del patrimoni i per al crei-
xement del municipi.

La directora general de Cul-
tura Popular de la Generalitat, 
Maria Àngels Blasco, va visitar 
ahir Gerri i va mostrar la volun-
tat del Govern per impulsar pro-
jectes en aquests equipaments i 
per reactivar el Museu de la Sal i 
les Salines, segons va assegurar 
Sentinella. Blasco, al centre, ahir durant la visita a gerri de la Sal.

ajuntament De baix pallars

pujar a un minibús, i per la seua 
part els que anaven a localitats 
com Tàrrega o Cervera van pu-
jar a un autocar. Els agents de 
seguretat del tren van repartir 
aigua als usuaris. El tren que va 
quedar aturat a Mollerussa és de 
la sèrie 470, la que la Generalitat 
exigeix retirar al superar els 40 
anys en servei. La indisposició 
del maquinista del tren que va 
sortir de Lleida va causar que 
el canvi de conductor previst 
a Calaf no es pogués efectuar i 
els viatgers del comboi que va 
sortir de l’Hospitalet a les 15.11 
amb destinació Lleida també 
van ser amb autocar. Fonts de 
Renfe van assegurar que el tren 
de Mollerussa tenia aire condici-
onat i que entre els dos combois 
hi va haver seixanta afectats.
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Un videojoc per 
redescobrir les obres 
del Museu de Lleida
Des del setembre, gràcies a un conveni de 
col·laboració entre Ilerna i l’equipament

art tecnologia

Mateo gallego va fer ahir una demostració del joc ‘in situ’.

a. SiScart
❘ LLeiDa ❘ Donar a conèixer la his·
tòria d’Iltirta, Ilerda, Larida i 
Lleida a través de la tecnolo·
gia amb eines adaptades a les 
noves generacions. Aquest és 
l’objectiu del conveni entre el 
centre de formació professio·
nal lleidatà Ilerna i el Museu de 
Lleida, que ahir van presentar 
conjuntament el primer projec·
te, El Tresor de Medusa. Es trac·
ta d’un videojoc que barreja la 
tecnologia 3D amb la Realitat 

Augmentada (AR) –la matei·
xa que va utilitzar el popular 
Pokémon GO– per donar a 
conèixer in situ la col·lecció de 
l’equipament i que s’implemen·
tarà a partir del setembre, “amb 
la incorporació d’unes vint ta·
blets a disposició dels escolars 
i altres usuaris”, va subratllar 
ahir el director del Museu, Jo·
sep Giralt, que va afegir que, 
a més, s’oferirà “la possibilitat 
de descarregar el videojoc als 
seus propis mòbils”. Així ma·

a. siscart

teix, aquesta primera entrega se 
centra en l’època dels ilergets i 
acompanyarà els dos protago·
nistes –o Perseu o Hipòlita– fins 
a la seua romanització al llarg 
de la primera planta del museu. 
“Des d’un inici vam tenir clar 

que la paritat de gènere seria un 
element important”, va assenya·
lar Giralt, amb la qual cosa va 
justificar el fet de poder elegir 
entre aquests dos personatges. 
Tanmateix, els veritables prota·
gonistes d’ahir van ser els ma·

teixos creadors d’El Tresor de 
la Medusa. Joan Giralt, Marcel 
Carrera, Oriol Villanueva, Marc 
González, José Ramón Sánchez, 
Albert Carreño, Mateo Gallego 
i Diana Pilay són els vuit alum·
nes de segon curs del grau su·
perior d’Animacions 3D, Jocs 
i Entorns Interactius d’Ilerna, 
que van crear el joc amb motiu 
del projecte final de grau. Per 
part del museu, la gestora cul·
tural Cristina Díaz va ser la que 
va assessorar els estudiants en 
tot el que està relacionat amb la 
col·lecció ibera de l’equipament, 
donant forma al guió a partir 
del contingut històric. La sego·
na entrega arribarà al gener en 
format app i se centrarà en el 
període immediatament ante·
rior: la prehistòria.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Dimecres musicals 
‘d’altura’ a tremp

concerts

❘  treMp ❘  L’ajuntament de 
Tremp ha organitzat un ci·
cle d’actuacions musicals als 
balcons del centre històric 
de la ciutat, que tindran lloc 
tots els dimecres de juliol a 
les 19.00 hores. El primer, 
el dia 3 amb un concert de 
guitarra clàssica al carrer Dr. 
Roure, 26.

exposició cinèfila  
a la seu d’Urgell

commemoracions

❘ La seU D’UrgeLL ❘ El cineclub 
de la Seu d’Urgell complirà 
cinquanta anys el pròxim 11 
de juliol i, amb motiu de l’efe·
mèride, els membres del col·
lectiu artístic pirinenc L’Apa·
rador exposaran obres inspi·
rades en clàssics del cine a la 
sala La Cuina del 4 de juliol 
al 30 d’agost.

concurs de 
curtmetratges  
a almacelles

cine

❘ aLMaceLLes ❘ El vuitè concurs 
de curtmetratges Almacelles 
Films·in·Situ ha obert el perí·
ode d’inscripcions fins al dia 
30 de juliol i permetrà pre·
sentar·hi obres fins al 24 de 
setembre. El concurs compta 
amb quatre categories i la do·
tació econòmica dels premis 
suma un total de 5.750 euros. 
Les inscripcions poden fer·se 
a la pàgina web www.alma-
celles.cat.

Música i tastos piquen 
l’ullet al patrimoni 

dissabte 29 JUNY
19.00 actuació de la 
coral shalom. gratuït. a 
l’església de santa Maria.

tast de carquinyolis 
d’agramunt de torrons 
roig acompanyats de 
cava canals&Munné. 
preu del tast: 4 euros. 

dissabte 20 JULiOL
20.00 sommeliers, pop, 
folk, i música tradicional. 
concert gratuït. a Les 
pedreres.

tast de taula de 
formatges camps, tros 
de sort i formatges 
ecològics aubagueta, 
acompanyats de vi Mil 
sons 2018, d’antoni 
giribert celler, i pa del 
Forn salvador. preu: 8 
euros.

dissabte 27 JULiOL
20.00 sent els secans 
de Belianes-Preixana. 
recital líric de cindy 
izzillo i ira prat. concert 
gratuït. a l’ermita de 
Montalbà.

tast de banda de 
poma del Forn salvador 
acompanyada de sidra 
riera Badias. preu: 12 
euros.

concerts i tast de productes 
de proximitat de 8 produc·
tors es mariden a la crida 

del sisè festival Tastasons. I, com 
a teló de fons, el patrimoni natu·
ral del territori. Serà el teló de 
fons de tres sessions, que enge·
guen motors dissabte. 

Com a protagonistes, la coral 
Shalom, un tast de carquinyo·
lins i de cava, prenent com a es·
cenari l’església de Santa Maria.

Ja al juliol, les propostes es 
despleguen fora del nucli. Així, 
el dia 20, les Pedreres serà la seu 
del pop, folk i música tradicional 
desgranada pels Sommeliers. 
Posarà el contrapunt gastronò·
mic un tast de formatges i vins.

Cedirà el testimoni al recital 
líric de Cindy Izzillo i Ira Prat 

Preixana
Tastasons

Vuit productors  
de proximitat  
hi participen

un tast de banda de poma i 
sidra. 

Els concerts són gratuïts, 
mentre que el preu dels tasts 
és a partir de 4 euros.

La coral Shalom obre demà el 
cicle, que inclou Sommeliers i 

cindy izzillo i ira Prat.
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