
El Govern limita 
la previsió de 
construccions a 
l’Alt Pirineu
Proposen que 58 àmbits 
siguin espais naturals 
El Govern de la Generalitat 
limitarà la construcció 
d’habitatges a l’Alt Pirineu 
després que la Comissió 
territorial d’Urbanisme 
aprovés ahir inicialment 
el Pla director urbanístic 
de la revisió de sòls no 
sostenibles en aquest 
àmbit.

Tremp
ACN
El Govern ha examinat 160 àm-
bits d’extensió urbana de 26 mu-
nicipis pirinencs. Aquests sectors, 
amb 648 hectàrees tenien un po-
tencial de 17.100 habitatges de 
nova construcció. El Pla proposa 
que 58 àmbits tornin a formar 
part de la xarxa d’espais naturals. 
Sumen un total de 210 hectàre-
es de superfície i, si s’arribessin 
a construir, tindrien un potencial 

de 4.706 habitatges. Us cas em-
blemàtic, és el d’Espui, a la Vall 
Fosca, on s’havia de construir 
una estació d’esquí. Amb aquesta 
aprovació s’ha extingit un àmbit 
amb un potencial de construc-
ció de 300 habitatges i s’ha mo-
dificat un segon sector amb una 
superfície urbanitzable de 500 
habitatges i hotels. El sostre edi-
ficable d’aquest àmbit s’ha redu-
ït en més d’un 90% i només s’hi 
podrà construir un hotel, sense 
habitatges.

A la Vall Fosca, deixant a ban-
da el cas concret del nucli d’Es-
pui, s’han extingit àmbits d’un 
total de 10 pobles on es podia 
construir fins a 352 habitatges. 
Pel que fa al volum d’habitatges 
que es podien construir i que ara 
amb el nou Pla s’han extingit des-
taca també el cas del municipi de 
Rialp. A indrets pròxims a la car-

FOTO: ACN / Imatge de l’àmbit a mig construir d’Espui, a la Vall Fosca, al Pallars Sobirà
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retera d’accés a l’estació d’esquí 
de Port Ainé, concretament als 
àmbits de Baürsos i Sant Miquel, 
s’hi podien arribar a construir 
1.136 habitatges; 635 (Baürsos) i 
501 (Sant Miquel) Ara amb aques-
ta aprovació s’ha extingit aquest 
creixement urbanístic. El mateix 
ha passat a l’àmbit del nucli de 
Roni, el darrer abans d’arribar a 
Port Ainé, on es podien construir 
216 habitatges. Del municipi de 
Rialp destaca també les possibili-

tats de creixement de pobles amb 
tot just una vintena d’habitants 
on es podien construir més d’un 
centenar d’habitatges com a Be-
raní (137), Caregue (179), Escàs 
(104) o Surp (133).

La Vall de Cardòs, al Pallars Jus-
sà, és un dels municipis amb un 
volum d’àmbits extingits força sig-
nificatiu; un total de 581 habitat-
ges de 5 pobles (Ainet de Cardòs, 
Bonestarre, Lladrós, Ribera de 
Cardòs i Surri). A la Cerdanya, al 

nucli de la Molina, s’han extingit 
els àmbits de Font Moreu i la So-
lana, on es podien construir 100 
i 140 habitatges respectivament.

El Pla contempla àmbits a mo-
dificar i aposta per canviar les 
condicions de desenvolupament 
de 56 àmbits, que sumen 250 
hectàrees i tenen un potencial de 
6.120 habitatges. Aquesta modifi-
cació pot consistir en un canvi o 
ampliació dels usos permesos o la 
tipologia dels edificis.

Arbeca estrena el 
Mirador 1 d’Octubre

El president de la Diputació, Joan Talarn, va inaugurar ahir el Mirador de l’1 
d’Octubre d’Arbeca,  felicitant l’Ajuntament per convertir el mirador en un indret 
que recorda “un episodi excepcional de la història recent del país” i “una victòria 
sense precedents al si de de les democràcies i els moviments socials europeus”.

Detenen un 
veí de Seròs 
per robar 15 
corders
Els Mossos d’Esquadra van detenir 
ahir dimecres un veí de Seròs de 36 
anys que pressumptament hauria 
robat un total de 15 corders valorats 
en 1.600 euros en un ramader del 
mateix municipi del Segrià, segons 
van explicar des del mateix cos. El 
propietari dels corders va denun-
ciar els fets dilluns i després d’obrir 
una investigació van detenir al supo-
sat lladre ahir a Maials a tres quarts 
d’una de la tarda. En el moment de 
la detenció, només van poder recu-
perar un corder, ja que els catorze 
restants ja els havia venut. Cal des-
tacar que la policia no descarta que 
l’home en qüestió no estigui impli-
cat en robatoris similars, fins i tot al 
mateix propietari afectat per aquest 
furt. 
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L’atur baixa a Lleida 
en 1.600 persones en el 
segon trimestre i la taxa 
se situa en el 10,09%
La pensió mitjana a la demarcació 
el mes de juliol és de 871,70 euros
L’atur va caure en 1.600 
persones a la demarcació de 
Lleida en el segon trimestre 
de l’any i la taxa es va situar 
en el 10,09%. 

Lleida
ACN/REDACCIÓ
Així ho revelen les dades fetes 
públiques aquest dijous per l’En-
questa de Població Activa (EPA) 
de l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE). Aquesta taxa està per 
sota de la catalana, que va ser de 

l’11,17% en el mateix període, 
i també per sota del 10,81% re-
gistrat en el mateix trimestre del 
2018. A les comarques de Lleida 
hi havia 22.100 aturats en el se-
gon trimestre. D’altra banda, hi 
havia 196.500 ocupats, 3.200 
més que en el primer trimestre.

D’altra banda, durant el mes 
de juliol a la demarcació de Llei-
da s’han registrat 99.489 pensi-
ons amb un preu mitjà de 871,70 
euros. Lleida és la demarcació 
amb menys pensions, seguida 

de Girona, Tarragona i Barcelona. 
Cal destacar que hi ha hagut un 
increment de l’1% en el número 
de pensions i un 5,8% pel que fa a 
pensió mitjana respecte al mateix 
mes de l’any 2018. En aquest sen-
tit, el número de pensions a Ca-
talunya s’ha situat en 1.735.302 
que representa un increment de 
l’1% respecte al mateix mes de 
l’any anterior. La pensió mitjana 
és de 1.027,88 euros, amb un 
creixement del 5,5% en relació a 
l’any 2018. 
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L’equip d’arqueòlegs format pels 
tècnics del Museu de la Noguera 
i alumnes i professors de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
han fet una nova troballa al Pla 
d’Altamà: una sala de modelat-
ge d’objectes de ceràmica del 
segle XI. L’excavació, que està 
a punt de tancar la intervenció 
arqueològica el proper dissabte 
27 de juliol, ha descobert la sa-
la de modelatge on treballava el 

terrissaire i els seus aprenents a 
prop dels forns descoberts l’any 
1990. En les mateixes estances 
s’hi ha trobat possibles restes 
dels pigments utilitzats per a la 
decoració d’objectes, així com 
un petit molí de mà que devia 
ser utilitzat probablement per a 
la seva moltura. Aquests objec-
tes seran estudiats i analitzats 
per aprofundir més en el conei-
xement d’aquest taller.

Localitzen al Pla d’Altamà 
una sala de modelatge de 
ceràmica del segle XI

FOTO: Aj. de Balaguer / Les restes arqueològiques trobades

Territori invertirà 29 milions 
d’euros en millorar el ferm 
de les carreteres de Lleida

Homenatge a la Vall 
Fosca de la darrera 
supervivent dels 
camps nazis

El Museu Hidroelèctric de Cap-
della celebra avui a partir de les 
19.00 hores un acte d’homenat-
ge a Conxita Grangé, la darrera 
supervivent catalana dels camps 
de concentració nazis. L’esdeve-
niment, organitzat pel Memori-
al Democràtic, és un reconeixe-
ment de la Vall Fosca a Grangé, 
nascuda l’any 1925 a Espui i que 
va ser deportada al camp de Ra-
vensbrück l’any 1944.

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha licitat un total 
de 29 milions d’euros per millo-
rar el ferm de les carreteres de 
la demarcació de Lleida. Aquests 
milions d’euros es distribueixen 
en 7,6 milions per l’àmbit d’Es-
terri d’Àneu i Tremp, 11,6 mili-
ons per Ponts i Solsona i 9,8 mili-
ons per Lleida. 

D’altra banda, es faran també 
cinc contractes de conservació 

de senyalització horitzontal a les 
demarcacions de Barcelona, Tar-
regona, Terres de l’Ebre, Lleida i 
Girona per un valor de 14,3 mili-
ons d’euros. També es preveuen 
fer cinc contractes de conserva-
ció d’enllumenat i instal·lacions 
semafòriques a les demarcaci-
ons de Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Terres de l’Ebre i Girona, 
amb una inversió prevista de 8 
milions. 

El Mercat de Guimerà celebra 
els seus 25 anys d’aniversari. 
El certament, que se celebrarà 
els dies 10 i 11 d’agost, oferi-
rà un cap de setmana carregat 
d’activitats en què els habitants 
d’aquest poble de l’Urgell retor-
naran per unes hores a l’Edat 
Mitjana. Unes 120 parades amb 
productes propis de l’època i 
una vintena d’artesans fent de-
mostracions d’oficis com ara la 

forja, els picapedrers, elabora-
ció d’estris d’espart, macramé, 
cistelleria i treballs sobre perga-
mí, donaran color a la proposta, 
juntament amb cercaviles o jocs 
medievals per als més petits, tot 
plegat amenitzat per la compa-
nyia La Cremallera. Entre totes 
les propostes, destaca l’espec-
tacle teatral principal, Les pri-
meres pedres, que tindrà lloc al 
llit del riu, dissabte i diumenge. 

FOTO: Diputació /Presentació del vint-i-cinquè aniversari del Mercat

Guimerà celebra els 25 anys 
del seu Mercat amb més de 
100 parades artesanals

La granja de cultiu experimental 
d’Espirulina. BIO, d’Almenar, de-
dicada a la producció d’aquesta 
alga microscòpica de color blau-
verd, ha recollit aquesta setma-
na la primera producció. Es trac-
ta de la primera granja d’aquest 
tipus d’alga a Lleida, la segona a 
Catalunya i la quarta a nivell de 
l’Estat espanyol. 

Almenar obté 
la primera 
collita de l’alga 
‘Espirulina’

FOTO: GlobalLeida / Es tracta de la primera granja a l’àmbit de Lleida
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“Venir a tocar a Lleida 
es como volver a casa”
La Companyia Eèctrica Dharma cierra 
esta noche el Seu Vella Music Festival
La mítica Companyia 
Elèctrica Dharma cierra 
esta noche (21.30 horas) 
el Seu Vella Music Festival 
con un concierto en el que 
presentarán su nuevo disco 
‘Flamarada’, que incluye 
canciones nuevas tras 
10 años sin pasar por el 
estudio.

Lleida
A. SÁNCHEZ
“Para nosotros, venir a Lleida es 
como volver a casa. Es un públi-
co muy cercano y fiel y cuando 
empezamos como banda, los 
primeros conciertos que hicimos 
fueron en la provincia de Lleida”, 
comenta a LA MAÑANA Carles 
Vidal, bajista de la histórica Com-
panyia Elèctrica Dharma. La ban-
da del barrio de Sants pondrá hoy 
el broche final a una exitosa edi-
ción del Seu Vella Musica Festival 
con un concierto en el que ‘en-
cenderán’ el escenario de la Ca-
nonja con su Flamarada. El disco 
llega después de 10 años sin pa-
sar por el estudio y de una parada 
forzosa provocada por la muerte 
de su batería, Josep Fortuny, en el 
año 2013. “Fue un golpe muy du-
ro”, confiesa Vidal. Y no el único, 
ya que la mítica banda ha tenido 
que hacer frente a más adversi-

dades, como la muerte de su gui-
tarrista Esteve Fortuny en 1986. 
“Cuando murió Josep decidimos 
mantener la gira que teníamos 
prevista para el 2015 y superar 
el luto juntos, como una familia. 
Nos vimos con el corazón de con-
tinuar y de sacar toda la música 
que teníamos en el cajón “, expli-
ca.

Así del 2016 al 2018, Dharma 

comenzó a desempolvar todos 
los recuerdos, arreglando algu-
nas de las canciones y poemas 
que había escrito Josep Fortuny y 
componiendo nuevos temas que 
han acabado por dar forma a Fla-
marada, disco que salió en marzo 
del 2019 y en el que incorporan 
nuevas sonoridades y registros 
sin perder su esencia. “Estamos 
muy contentos, ha sido un tra-
bajo tranquilo, hecho sin prisas 
y en el que hemos incorporado 
gente más joven y un productor 

que nos ha acercado a los soni-
dos del siglo XXI”. Para los escép-
ticos, Vidal aclara que el disco es 
un resumen de la forma de ser de 
la banda, aunque en el mismo, 
además de encontrar los sonidos 
instrumentales que la caracteri-
zan, hayan introducido canciones 
como Resistir és vèncer, inspirada 
en un poema que les escribió Jor-
di Cuixart y que recitó su mujer 
Txell Bonet “. 

El de esta noche será un con-
cierto en el que los nostálgicos 
tendrán la oportunidad de revivir 
algunos de los temas más emble-
máticos de la banda, aunque Vi-
dal avisa que se encontrarán “con 
la Dharma de siempre: cañera, 
alegre y que lo da todo sobre el 
escenario”. Porque después de 
más de 50 años de carrera siguen 
con la misma ilusión y lanzan un 
mensaje a sus seguidores lerida-
nos. “Llegamos en plena forma, 
más maduros, más enérgicos y 
con las mismas ganas de siem-
pre”.

El Seu Vella Music Festival cie-
rra así una edición que ha visto 
pasar a la banda leridana de re-
ggae Koers, a la cantante y com-
positor a Juddit Nedderman a Los 
Mambo Jambo Arkestra y a Anna 
Reig y Àlex Cassanyes en formato 
Big Band.

“Llegamos en 
plena forma, 
más maduros 
y enérgicos”

FOTO: RGB / La Companyia Elèctrica Dharma ha publicado recientemente su disco ‘Flamarada’
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El reggae de los leridanos Koers 
y el rap de Lildami, seudónimo 
de Damià Rodríguez, abrirán es-
ta noche (22.00, 15 euros) una 
nueva edición del Talarn Music 
Experience, festival que nació 
hace 4 años en Lo Quiosc con el 
objetivo de traer la mejor músi-
ca actual en un entorno único y 
privilegiado como es el del pan-
tano de Sant Antoni en el Pallars 
Jussà. Koers descargará en Ta-

larn las canciones de su aclama-
do disco de debut Unbroken, con 
el que se han hecho un nombre 
dentro de la escena musical. Lil-
dami destaca por sus canciones 
positivistas y letras inteligentes 
e irónicas. El cartel se completa 
con los conciertos de los grupos 
Elefantes, Marcel Lázara y Júlia 
Arrey, el sábado (22.00, 18 eu-
ros) y el de Morgan, el domingo 
(20.30, 18 euros).

El festival Pirineos Sur encara su 
recta final con el esperado re-
greso de Emir Kusturika acom-
pañado de su No Smoking Or-
chestra, para ofrecer esta noche 
(23.00 horas, Lanuza) el que será 
su único concierto en España es-
te verano. La banda del famoso 
director de cine serbio publicó 
el año pasado su último álbum 
Corps diplomatique y vendrán al 
festival por tercera vez para pre-

sentarlo. Además, la jornada del 
viernes estará dedicada a la mú-
sica jamaicana, con la actuación, 
entre otros de Green Valley, 
mientras que el sábado el pro-
tagonismo recaerá en el folclore 
español de la mano de Silvia Pé-
rez Cruz. Mon Laferte, una de las 
artistas con mayor proyección 
de América Latina y cinco nomi-
naciones en los Grammy, cerrará 
la programación del festival.

El potente reggae de Koers 
y el rap de Lildami abren 
el Talarn Music Experience

FOTO: Koers / La banda leridana presentará su disco ‘Unbroken’

FOTO: Pirineos Sur / El serbio regresa por tercera vez al festival

El Pirineos Sur encara su 
recta final con el esperado 
regreso de Emir Kusturika
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