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u Hasta seis camiones y un
turismo se ven implicados en los
percances, aunque sin heridos
u La autovía tuvo que cortarse
dos veces en plena operación
salida de un viernes de verano

FOTO: Lídia Sabaté

Colas de 10 kilómetros en la A2
por dos accidentes en Sidamon
Fallece en un
accidente de
moto un joven
de 21 años
en la Bordeta
| PÁG. 9 Y 12

Alto riesgo
de incendio
en cinco
comarcas
de Lleida

FOTO: Marta
Lluvich (ACN) /
Felipe VI presidió
el acto en Talarn
con los nuevos
458 sargentos
| LA PÀGINA TRES

Alcaldes del Pallars plantan al Rey en la entrega de despachos

Protecció Civil ha activado la
alerta por alto riesgo de incendio en la Noguera, el Segrià,
l’Urgell, la Segarra y les Garrigues, comarcas donde se han
suspendido las actividades en
el medio natural. | PÁG. 13

DURA CONDENA
DEL GOVERN
AL ATAQUE AL
CENTRO DE
‘MENAS’ | PÁG. 18
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Els alcaldes del Pallars planten
el Rei en l’entrega de despatxos
de l’Acadèmia militar de Talarn
L’obsequi del número 1 de la promoció va ser un llibre de la
geografia catalana, en lloc de la rèplica de l’espasa de Jaume I
El concert previ a l’entrega
de despatxos va haver
de celebrar-se al recinte
de l’Acadèmia perquè
l’alcaldessa de Tremp no va
voler retirar els llaços grocs
de la façana del cinema.
Talarn
ACN/EFE
Felip VI va presidir ahir l’entrega
de despatxos a la nova promoció de sergents de l’Acadèmia
General Bàsica de Sotsoficials de
Talarn, en un acte al qual no van
assistir diversos alcaldes d’ERC
i de JxCat de municipis veïns en
protesta per la presència del rei.
Aquest any els únics representants del territori que van acompanyar al Rei Felip VI a la celebració militar van ser l’alcalde de
Talarn, Àlex Garcia (Ara Talarn),
el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante
Aranda (JxCat) i la delegada del
Govern a l’Alt Pirineu i alcaldessa d’Isona, Rosa Amorós (ERC). A
més de comptar amb la presència
de la delegada del govern de l’Estat espanyol a Catalunya, Teresa
Cunillera, qui també va entregar
despatxos de sergent.
Contràriament, l’acte va ser
un dels que va comptar amb més
afluència de familiars i amics dels
sergents, amb més de 1.500 persones a les grades. En total van
recollir el certificat de sergent
458 militars (432 homes i 26 dones). La d’aquest any va ser la 45
edició d’entrega de despatxos
i des de la fundació de l’Acadèmia han sortit del centre militar
26.415 sergents en total.
Aquesta va ser la quarta visita del Rei Felip VI a Catalunya
aquest any. La primera per entregar despatxos a Talarn com a
Rei la va fer l’any 2015. Felip VI va
ser l’encarregat de presidir l’acte i de distingir al número 1 de
la promoció, Bogdan Davygora,
d’origen ucraïnès. Des del 1980
el Govern de la Generalitat reconeixia al número 1 de la promoció amb una reproducció de l’es-

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Els nous sergents de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn van llençar les gorres a l’aire en finalitzar l’acte

FOTO: M. LL. (ACN) / Es van repartir barrets a tots els assistents

FOTO: M. LL. (ACN) / El Rei condecorà al primer de la promoció

pasa de Jaume I el Conqueridor.
Aquest any, aquesta tradició es va
trencar i Amorós li va entregar el
llibre ‘Imago Cataloniae: mapes
de Catalunya, empremtes de la
història’.
Previ a l’entrega, és tradicional la celebració d’un concert a

concert a un altre espai.

Tremp. Aquest any els militars el
van organitzar dins del recinte de
l’Acadèmia donat que al cinema
on s’havia de celebrar hi havia
llaços grocs a la façana. L’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases
(ERC) es va negar a retirar-los i els
militars van optar per traslladar el

BOU RESPON A LA SITUACIÓ
El president del grup municipal
del Partit Popular a l’Ajuntament
de Barcelona, Josep Bou, va lamentar l’actitud de Cases, durant
la visita d’ahir del Rei a l’Acadè-

mia Militar de Talarn, qui no es va
presentar a l’acte i es va negar a
retirar els llaços grocs de la façana per a la celebració del concert
previ. “Lamentable el boicot i l’actitud de l’alcaldessa separatista de
Tremp dient ‘personatge’ al Rei”,
va escriure el regidor barceloní.
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JxCat i ERC segellen l’acord
al Consell del Segrià i David
Masot en serà el president
El pacte signat defineix també que cada una
de les formacions tindrà dos vicepresidències
Maials
ACN
Junts per Catalunya i ERC han tancat l’acord per governar conjuntament el Consell Comarcal del Segrià, després que les respectives
executives hagin donat el vistiplau al pacte. L’ens estarà presidit
per l’alcalde de Maials, David Masot (JxCat) i cadascuna de les formacions tindran dues vicepresidències. L’acord també estableix
dos assessors, un per a cada formació, i sis caps d’àrea per poder
desenvolupar les diferents polítiques comarcals. De forma simbòlica, representants d’ambdós
partits van presentar l’acord ahir
a Maials, municipi del Segrià afectat, juntament amb Llardecans,
per l’incendi de la Ribera d’Ebre.
Des d’ERC i JxCat es fixen com un
dels principals objectius per als
pròxims quatre anys “un marcat
compromís per apropar l’ens als
municipis i a les persones”.
Desprès d’un període de negociacions, JxCat i ERC han arribat
a un acord al Consell Comarcal
del Segrià per governar conjuntament els propers quatre anys,
amb David Masot al capdavant.
L’acord atorga la presidència a
Junts, a més a més de dues vicepresidències, les mateixes que
tindran els republicans, tot i que
encara no n’han volgut avançar
els noms de les persones que les
ocuparan. Així mateix, cada formació disposarà d’un assessor
i encapçalarà tres de les sis àrees en què es dividirà el govern
comarcal. En concret, Junts per
Catalunya gestionarà les d’Ensenyament; Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat i Règim Interior,
Hisenda i Economia. Per la seva

JxCat proposa
a ERC 120
prioritats per
la Diputació
de Lleida
JxCat a la Diputació de Lleida
ha presentat a ERC, amb qui
governaran l’ens, una llista de
120 unts prioritaris per encarar
el mandat 2019-2023. Aquestes propostes s’emmarquen en
cinc grans eixos que són: Posar en valor el territori des del
món municipal; facilitar l’establiment d’un model territorial
equilibrat i sostenible; impulsar
l’estructura productiva local i
el foment de l’ocupació; Contribuir activament al procés de
transició nacional; i fer de la Diputació una administració moderna al servei del món local.

Tremp aprova el
cartipàs i manté
les quatre àrees
de funcionament

FOTO: Salvador Miret (ACN)/ Masot i Ramonet van presentar l’acord al temre de Maials, afectat pel foc
part, els republicans es quedaran
amb les àrees de Benestar i Família; Joventut, Cultura i Esports
i amb la de Promoció Econòmica
i Turisme. Masot i la presidenta
d’ERC al Segrià, Neus Ramonet,
van justificar l’acord pel fet que
ambdues formacions governen
en 30 dels 38 ajuntaments de la
comarca (22 JxCat i 8 ERC), és a
dir en més del 80% dels consistoris del Segrià. A la vegada, van remarcar que també s’emmarca en
l’acord supramunicipal JxCat-ERC
atès el context nacional del procés, segons van explicar els representants dels dos partits.
“Hem d’apropar l’ens comarcal
als municipis i a les persones, així
ho ha demanant el 80% de la ciutadania que va votar les nostres

formacions les passades eleccions
municipals, i això només ho aconseguirem fent territori, visitant
els nostres pobles, apropant-nos
més a les persones i als nostres als
ajuntaments, les polítiques han
de sortir del territori i no tant des
dels despatxos”, va dir Massot.
ELS CONSELLS, EL DILLUNS
El proper dilluns es constituiran els diferents consells comarcals, alguns dels quals encara no
tenen clar qui serà el president i
apuren els darrers dies per decidir. A l’Alta Ribagorça, amb majori
de JxCat, es diputen la presidència l’actual president, Josep LLuis
Farrero i l’alcaldessa de Vilaller,
Maria José Erta. Al Pallars Jussà
segueixen els estira i arronsa en-

tre JxCat i ERC per arribar a un
pacte, tot i que sembla que està a
prop. Al Sobirà Carles Isús aspira a
la reelecció. A la Segarra tot apunta a que el candidat d’ERC Francesc Lluch, governarà en minoria
mentre que a l’Urgell el millor posicionat és Gerard Balcells, d’ERC,
tot i que necessitarà els vots del
PSC i la CUP.
Els que sí estan clars són Rafel
Panadés (JxCat) al Pla d’Urgell;
Miquel Plensa (ERC) a la Noguera;
David Masot (JxCat) al Segrià; Sara Alarcon (ERC) al Solsonès; Jaume Setò (JxCat) a les Garrigues; i
a l’Alt Urgell i haurà presidència
compartida entre Miquel Sala(JxCat) i Martí Riera (ERC) fruit de
l’acord també entre les formacions a la Seu d’Urgell.

El Ple de l’Ajuntament de Tremp
va aprovar ahir el nou cartipàs
municipal. El funcionament del
nou consistori mantindrà les 4
àrees de gestió: Administració,
Desenvolupament, Cultura i
Serveis Personals. En aquesta
sessió també es van establir les
assistències i les retribucions
dels membres de la corporació.
Per la seva banda Solsona també va aprovar ahir el cartipàs.

La Segarra rep més
de 18 mil euros per
lluitar contra la
violència de gènere
Des del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones del Consell
Comarcal (SIAD) es va gestionar
la subvenció del Pacto de Estado del Ministerio, de més de 18
mil euros, que facilita que els
ajuntaments puguin engegar
accions de sensibilització que
tinguin com a finalitat lluitar
contra la violència de gènere.
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Els Bombers
extingeixen
un total de
cinc incendis
Els Bombers de la Generalitat van extingir entre la nit del
dijous i ahir un total de cinc
incendis a la demarcació de
Lleida. La primera actuació es
va produir a Penelles, on van
cremar 20 metres quadrats de
matolls. La segona va ser al camí del cementeri d’Alpicat, on
va cremar una hectàrea d’un
camp, un tractor i una picadora. A Agramunt es va cremar
una estufa en un granja. Per altra banda, a Alcarràs es va produir un incendi de vegetació
agrícola i, finalment, a Lladorre
va cremar unes soques.

Busquen
un home
de 62 anys
desaparegut al
nucli d’Eroles
Agents dels Mossos d’Esquadra, efectius dels Bombers de la Generalitat i
veïns del nucli d’Eroles,
pertanyent a Tremp, busquen des d’ahir un home
de 62 anys i veí de la localitat desaparegut. Un conegut seu va denunciar ahir,
a les 16.00 hores, que des
del dimarts no sabia res
de l’home. A les 18.00 hores es va muntar el dispositiu de recerca, en el que
hi participen nou dotacions
terrestres i un helicòpter
dels Bombers, entre altres.

Un turisme
queda calcinat
en un pàrquing
de la Seu
Un turisme va quedar ahir totalment calcinat per un incendi
quan es trobava estacionat en
un pàrquing de la Seu d’Urgell. En aquest sentit, els serveis
d’emergències van ser alertats
a les 5.56 hores que en un pàrquing situat al carrer Doctor
Peiró de la Seu s’estava cremant un cotxe. Ràpidament es
va activar el corresponent protocol i fins al lloc es va personar
una dotació dels Bombers de la
Generalitat que en 30 minuts
havia apagat el foc.

FOTO: Lídia Sabaté / Estat en què van quedar dos dels camions implicats en un dels sinistres de l’autovia, al terme municipal de Sidamon

Deu quilòmetres de cues a l’A-2,
a Sidamon, per dos accidents
Lleida
REDACCIÓ
Dos accidents entre diversos
camions a Sidamon van causar
ahir cap a les 18.00 hores fins a
10 quilòmetres de retencions a
l’A-2 en sentit Lleida, segons van
informar fonts del el Servei Català del Trànsit. En aquest sentit,
l’autovia va quedar totalment tallada en el punt quilomètric 480 a
quarts de quatre de la tarda i els
Mossos d’Esquadra van desviar el
trànsit per l’N-II. A les 17.39 hores es va reobrir un dels carrils en
sentit Lleida al pas de turismes,
després que la grua hagués retirat parcialment els vehicles que

ocupaven la via, tot i que els camions obligatòriament havien de
circular per l’N-II. Posteriorment,
fonts de Trànsit van informar que
cap a les 19.00 hores es va tornar
a tallar la via totalment. Pel que
fa als sinistres, el primer xoc es va
produir a les 16.10 hores, quan va
tenir lloc un encalç entre tres camions i un turisme, un dels quals
va bolcar per la part de la cabina
i el conductor hi ha quedat atrapat. El segon sinistre va ser cap a
les 16.41 hores i va ser un encalç
entre tres camions. Destacar que
no van haver-hi ferits i al tancament d’aquesta edició no s’havia
normalitzat la situació.

FOTO: S. Miret (ACN) / Imatge de les cues registrades ahir a l’A-2

Absolen l’acusada de comprar amb
la targeta de l’home que cuidava
L’Audiència Provincial de Lleida
ha absolt la dona acusada d’un
delicte d’apropiació indeguda per
haver fet compres de diferents
imports, i a través de Paypal, amb
una targeta de crèdit d’un home
que cuidava a Artesa de Lleida.
En aquest sentit, en la corresponent sentència, la Sala indica que
l’home -actualment mort- no va
prestar declaració en cap de moment del procediment i, per tant,
“no es pot determinar quin era el
tracte o pacte que les parts van
concertar entre si”, és a dir, si la
dona va efectuar els càrrecs en el
compte bancari de l’home amb

“No es pot
determinar el
tracte o pacte
que tenien”

L’Audiència
considera
provat que va
gastar 3.668€

el coneixement d’aquest, “ja fos
com a retribució pel seu treball o
bé com a liberalitat”.
L’Audiència considera com a
fets provats que durant els anys
2016 i 2017 la dona va estar cui-

dant l’home, de 87 anys, en el seu
domicili d’Artesa de Lleida. Durant els mesos de març i abril de
2017 va fer compres amb la targeta de visa i a través de Paypal
que van ascendir a la quantitat de

3.668,11 euros. Posteriorment, el
fill de l’home, que va ser qui ho
va denunciar, va aconseguir que
l’entitat bancària anul·lés part
d’aquests càrrecs, en concret la
suma de 1.945 euros. La sentència recorda que el fill va ser l’únic
que va declarar durant la vista
oral, que es va dur a terme el 13
de juny, i apunta que “ell el visitava esporàdicament” i que “es va
alertar quan va veure alguns càrrecs en el compte bancari del seu
pare que li van semblar estranys,
ja que ell no feia compres per internet”. Tot i així, el fill “no sabia
ni les hores que treballava ni com
el seu pare li abonava el sou”. Cal
recordar que Fiscalia va sol·licitar
que l’acusada fos condemnada a
dos anys de presó, mentre que la
defensa va demanar l’absolució
per la seva clienta.
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Morgan y Koers lideran
la programación del
Talarn Music Experience
El certamen incluye cinco conciertos
que se celebrarán en Lo Quiosc
FOTO: Sara Baró / La formación al completo debutará hoy

Joan Baró & l’Emsemble
Fantàstic se estrena en el
Festival d’Enceses de Artesa
El Festival d’Enceses de Artesa
de Lleida, que llega este año a
su undécima edición, contará
hoy como protagonista musical
al cantautor leridano Joan Baró, que por primera vez actuará con la formación Ensemble
Fantàstic, en la que ha reunido
a músicos de calidad como Tommer James Wallace a la guitarra
eléctrica, Rafa Rodríguez al bajo, Héctor Beberide al acordeón

y Nuria García al violín, todos
coordinados por Joan Baró desde la batería.
La formación aportará su música folk-rock a las llamas y el
bestiario festivo típico del Festival d’Enceses, al que ya habían
acudido en otras ediciones anteriores bajo el nombre de Cronistes, que se celebra en el marco
de la Festa Major de la localidad
del Segrià.

SLAYER CIERRA SU GIRA EN VIVEIRO La legendaria
banda norteamericana de thrash metal Slayer se despidió el
jueves de España con un último concierto de su gira final en el
festival Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), que por momentos
peligró su celebración ante la tormenta eléctrica y de lluvia que
cayó justo a la hora fijada para el inicio del concierto. Slayer está
considerado uno de los cuatro grandes grupos del thrash metal
junto a bandas del calibre de Metallica, Megadeth y Anthrax.

La cuarta edición del
certamen musical de Talarn,
que se presentó ayer, se
celebrará del 26 al 28 de
julio.
Talarn
REDACCIÓN
El Talarn Music Experience empezará el viernes 26 de julio, desde
las 22.00 horas, con una doble
propuesta; el reggae del grupo leridano Koers, que presentará las
canciones de sus últimos trabajos
discográficos, Unbroken y Des de
les cendres –en el que han tenido la colaboración de Macaco en
una canción–, y el cantante de
Terrassa Damià Rodríguez, más
conocido en la escena musical
como Lildami.
El sábado 27 también habra
doble concierto (22.00 horas),
a cargo del dueto formado por
Marcel Lázara, que fue guitarrista
de Txarango, y Júlia Arrey, dentro
de su gira KM0, y del grupo barcelonés de pop-rock Elefantes Finalmente, el domingo 28 (20.30
horas) cerrará el festival el grupo

FOTO: Diputació / La organización ha apostado por artistas de gran nivel

madrileño Morgan. La intención
del festival es generar una programación artística pensada para
llegar a todos los públicos, de calidad y que apuesta por artistas de
un gran nivel, además de hacer visible que se hace música en directo en el Pallars con una programación estable, tal como explicó en
la presentación Ramon Mitjana,
director del festival y corresponsable del espacio Lo Quiosc.

El formato de los conciertos
del verano será de exterior, con
una capacidad máxima de 350
personas. Para el resto del año, se
trata de formatos acústicos con
un aforo limitado de 60 personas.
El precio de las entradas es
de 15 euros para el concierto de
Koers y Lildami; y de 18 euros para los conciertos de Elefantes y
Marcel Lázara y Júlia Arrey, y también el de Morgan.

El Garrigues
Guitar Festival
llega al Cogul
con el Duet
Seró & Herraiz

FOTO: Lídia Sabaté / La Agrupación Guayedra de Canarias en la Paeria

El Fem Banda nutre de
música las tierras de Ponent
Lleida, les Borges Blanques, La
Granja d’Escarp y Alpicat volvieron a disfrutar ayer de la música
de bandas en el marco del Festival Internacional de Bandes de

música de lleida, que hoy celebrará su acto central, con la disputa del concurso, dotado con
3.000 euros de premio, en el Auditori Enric Granados

La octava edición del Garrigues Guitar Festival, Memorial Emili Pujol, que acogerá
cerca de 20 conciertos hasta el próximo 24 de agosto,
celebra hoy (20.00 horas)
su segunda cita, con el Conjunt Rupestre de la Roca dels
Moros del Cogul como escenario. Los protagonistas serán el Duet Seró & Herraiz,
formado por la soprano leridana Montse Seró y el guitarrista de Barcelona Carles
Herraiz, con un programa
de música popular sefardita,
castellana y catalana unida a
la latinoamericana.

FOTO: V.C. / El cantante de rap y trap català en la presentación

‘Anorac’, de Lildami, nueva
canción del verano en TV3
Los jardines del balneario Vivhy
Catalán acogieron la presentación de la canción Anorac, del
cantante de rap y trap Damià
Rodríguez, más conocido como

Lildami, que es la nueva sintonía
oficial del verano en TV3 y Catalunya Ràdio. Lildami, junto a
Emotional Goku y Sr. Chen, hizo
vibrar al público.

JA HI SOM
TOT@S
| Maria Rosa
Ball Papiol
@mrosaball |
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Comerç
Quasi tots els dies faig i desfaig el carrer Major via la Plaça
Sant Joan. De bon matí, trobes
cares tranquil·les o apressades. A la tarda, moltes d’elles
canvien però el cert és que
tots enfilem i desenfilem el
carrer Major, amb fred o calor,
per treballar, per anar a estudi,
per comprar o per passejar. A
la nit aquesta vida es transforma en cartrons. Crec que l’eix
comercial de la nostra ciutat,
de la nostra capital, porta el
mateix uniforme que les altres capitals: franquícies i mes
franquícies, les de vestir, de
forns/cafeteries, perfumeries,
mòbils... i ni una sola fruiteria
o carnisseria. Ah sí! la trobem
quan arribes a la plaça de la

L’eix comercial de
la nostra capital du
el mateix uniforme
que el de les altres
capitals: franquícies
Sal i més avall al carrer Magdalena. Suposo que el negoci
el tenen els propietaris dels
locals llogats a les franquícies,
com a tot arreu. No m’estranya que protestin quan parlen
de Torre Salses. Pensem: quan
parlem de comerç de la ciutat, de quin comerç parlem?
De la botiga i del botiguer de
tota la vida, al peu del canó,
i que coneix la clientela pel
nom? Del propietari del local
franquiciat? O bé parlem del
comerç que interessa a la ciutadania? el més proper, el més
barat, de qualitat? Parlem de
tenir la major oferta comercial
possible per triar, franquícies
incloses? Anem pensant i bon
estiu!

Ramon Mitjana
Director del Talarn
Music Experience

El Festival musical, que se celebrarà
a Talarn del 26 al 28 d’aquest mes
de juliol, comptarà amb un excel·
lent cartell de músics, encapçalat
pel grup Morgan.

Jordi Curcó
President dels
Pessebristes
FOTO: M. F.

El Superestiu per a infants
del Pont de Suert gaudeix
d’una bona participació

L

a setmana passada va iniciar-se el Superestiu 2019, que
proposa casal d’estiu, esport
camp, campus de robòtica, curs
de golf i programa de premonitors una oferta àmplia i diversa,
que proposa un estiu ple d’experiències enriquidores. Superestiu és el programa d’activitats que
engloba l’oferta de lleure infantil
per a l’estiu del Pont de Suert.
S’estructura en programes diferenciats, que pretenen donar resposta a les necessitats de les famílies, distingint per grups d’edat
i fil conductor cadascun dels
subprogrames.

P

er als més petits de la casa,
aquells que han cursat des
de P3 fins a segon de Primària, s’ofereix el casal d’estiu. Un
programa de lleure educatiu, que
inclou diferents tipus d’activitats:
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tallers, esports, activitats aquàtiques, visites a centres d’interès
i on hi tenen presència diària les
activitats en anglès. A partir de
segon i fins a segon d’ESO, s’ofereix l’Esport Camp, un programa
de lleure educatiu, on el fil conductor és l’esport recreatiu. Amb
una planificació d’abast multies-

portiu i amb els objectius de cercar el gaudiment dels participants
i fomentar el treball de valors. El
campus de robòtica configura la
proposta tecnològica. En el marc
dels serveis a la ciutadania, el paper d’aquest programa és consolidar una oferta d’activitats amb
vocació educativa.

Coincidint amb la proximitat de
Sant Jaume, l’Agrupació Ilerdenca
de Pessebristes ha organitzat la Primera Trobada de Jaumes, una festa
que se celebrarà el 25 de juliol.

Nicolás Maduro
President de
Veneçuela

L’ONU ha fet un informe esfereïdor
contra el règim veneçolà que denuncia greus crims d’estat i més de
6.800 execucions extrajudicials entre gener del 2018 i maig del 2019.

Una fotògrafa del diari va anar
ahir al matí a fer unes fotos del
tendal que ha de cobrir la pista
poliesportiva de la Bordeta. Va
tornar sense les imatges ja que
els operaris, amb ganes que es
veiés bé la seva feina, li van demanar que hi anés a la tarda,
que els treballs de col·locació de
les lones estarien més avançats.
Així ho va fer i la feina estava,
òbviament, més avançada però
encara hauran de treballar més
per acabar del tot.

