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La riquesa per càpita puja
a Lleida un 40% des del
2000 i és de 27.700 euros
Catalunya ||
L’increment és set
punts inferior al de
la resta de províncies
catalanes

‘Top ten’ || La
demarcació està en el
lloc número nou de
PIB per habitant de
l’Estat espanyol

La riquesa dels lleidatans ha
millorat un 40% des de l’any
2000, una taxa molt elevada, però encara lluny de les
altres demarcacions catalanes. El PIB per habitant és de
27.726 euros, un 15% per so-

Els jubilats
d’Endesa de Lleida
presentaran més
de 400 demandes
individuals
Per mantenir la tarifa
reduïda de llum

bre de la mitjana estatal. Els
alabesos lideren el rànquing,
amb 36.065 euros, i el tanquen
els habitants de Badajoz, amb
16.739. L’any 2000 la riquesa
per càpita de la província de
Lleida era de 19.183 euros.

El 30 de setembre conclou la
pròrroga de la tarifa bonificada de la llum per als exempleats
d’Endesa. Almenys 400 jubilats de les comarques de Lleida
preveuen presentar demandes
individuals davant de la justícia
si aquesta se suprimeix. A tot
l’Estat es preveuen entre 20.000
i 25.000 demandes.

economia ❘ 24

comarques ❘ 14

amado forrolla

Un incendi crema 9 hectàrees
a Belianes i un altre talla l’Eix
Primers ajuts per als afectats del
gran foc de la Ribera d’Ebre i Ponent
comarques ❘ 17

Les bèsties es donen cita a Artesa de Lleida ■ Sis bèsties populars del Baix Llobregat, el Garraf, el

Barcelonès i la Vall d’Albaida, a València, van participar ahir en el Festival d’Enceses del Bestiari
de Catalunya, que va acollir Artesa de Lleida. Van ser apadrinades pel Griu, la bèstia local.
GUIA ❘ 37

JxCat i ERC reediten
el pacte al consell
comarcal del Jussà

Correus, que té 700
empleats a Lleida,
es reinventa

En plena crisi per
la Diputació de
Barcelona

Paqueteria i serveis
bancaris, les sortides
a la caiguda de cartes
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és notícia ❘ 3-5
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Un centenar de forjadors es
reuneixen a la fira del ferro d’Alins.

www.segre.com/comarques
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L’Alta Ribagorça elabora dos noves
guies turístiques i de serveis.
p.
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empreses reivindicacions

Jubilats d’Endesa presentaran més de 400
demandes per mantenir la tarifa reduïda

L’empresa preveu suprimir aquesta bonificació el 30 de setembre al perdre la vigència el conveni col·lectiu
|| A tot Espanya preveuen recollir entre 20.000 i 25.000 denúncies d’extreballadors
magdalena altisent

x. rodríguez

❘ lleida ❘ Els jubilats d’Endesa de
les comarques de Lleida preveuen presentar més de quatre-centes demandes individuals davant de la justícia contra
la supressió de la tarifa bonificada de la llum. Fonts pròximes a
aquest procés van explicar que
de moment esperen que es resolgui el recurs de cassació que van
presentar els sindicats (UGT,
Comissions Obreres i el SIE) davant del Tribunal Suprem contra
la sentència de l’Audiència Nacional que avalava que els exempleats perdessin els beneficis
socials. Un d’aquests beneficis
és la tarifa reduïda, que suposa
un preu de 0,000901 euros per
als primers 12.500 kWh/any de
consum en habitatges de treballadors i familiars al seu càrrec
i ascendents que hi convisquin.
Les mateixes fonts van assegurar que “si a finals d’any no
hi ha sentència del Suprem o va
contra dels jubilats, presentarem totes les demandes de forma col·lectiva”. “L’objectiu és
presentar totes les denúncies de
cop”, van assegurar, i en total
preveuen recollir entre 20.000 i
25.000 demandes a tot Espanya,
de les quals 3.000 a Catalunya.
Val a recordar que a les comarques de Lleida hi ha uns 1.500
exempleats d’Endesa i només al
Pirineu hi ha cinc-cents extreballadors, per la qual cosa la xifra
de demandes lleidatanes podria
augmentar.
Al perdre la vigència el conveni marc laboral el 31 de desembre passat, els beneficis

les claus

El conveni, sense vigència

z El conveni marc laboral d’Endesa va deixar d’estar vigent el
31 de desembre passat i l’empresa i els sindicats encara estan en negociacions per arribar
a un acord.

Beneficis
z Al caducar el conveni, els beneficis depenen de cada situació contractual. Els jubilats deixen de tenir la tarifa d’empleat
perquè ja no mantenen vincles
amb l’empresa. Endesa aplicarà la tarifa fins al pròxim 30 de
setembre.

Mobilitzacions a Lleida
z Els jubilats van sortir al carrer
a Lleida ciutat i en altres localitats de la demarcació.

Audiència Nacional
Jubilats d’Endesa, en una de les manifestacions del mes de gener passat a Lleida ciutat.

sindicats

Recorren una sentència de
l’Audiència Nacional que
avala que els exempleats
perdin els beneficis
depenen de cada situació contractual. Això suposa que els
jubilats de la companyia elèctrica, fins ara també beneficiaris,
deixen de tenir la tarifa d’empleat perquè ja no tenen cap

itmar fabregat

vincle amb l’empresa. Això va
provocar que tant treballadors
com jubilats sortissin al carrer
a començaments d’aquest any
contra el que van qualificar com
una “pèrdua de drets”.

Manifestacions
Aquestes manifestacions, en
què també van participar treballadors en actiu de l’empresa,
van tenir lloc tant a Lleida ciutat com en altres localitats de
la demarcació com Vielha, el
Pont de Suert o la Pobla de Se-

gur. No obstant, Endesa,per la
seua banda, ja ha comunicat als
extreballadors que de moment
aplicarà la tarifa reduïda fins
al pròxim dia 30 de setembre,
quan la previsió era eliminar-la
l’1 de juliol. Tanmateix, des de
la companyia elèctrica van assegurar que aquesta és “l’última pròrroga fins a nova ordre”
(vegeu SEGRE del passat 26 de
juny). Les negociacions entre
Endesa i els sindicats per acordar el nou conveni col·lectiu
continuen.

z L’Audiència Nacional va dictar
una sentència que avalava que
els jubilats perdessin els beneficis socials, com la tarifa o l’assegurança mèdica. Els sindicats
han presentat un recurs de cassació i ara estan pendents de la
sentència del Tribunal Suprem.

Demandes individuals
z Els jubilats preparen ara demandes individuals que presentaran a finals d’aquest any si
el Suprem no s’ha pronunciat o
si resol en contra seu. Ja tenen
quatre-centes denúncies de
Lleida.

turisme promoció

Adjudiquen l’habilitació de dos noves
vies ferrades a Fígols i Alinyà i a Oliana
c. s.

La via ferrada de la Regina, propera al pantà d’Oliana.

❘ La Seu d’urgell ❘ El consell comarcal de l’Alt Urgell ha adjudicat
les obres per a la construcció
de dos noves vies ferrades a la
comarca.
La primera tindrà lloc al
municipi de Fígols i Alinyà, a
la zona coneguda com Roca
Narieda, i disposarà de diversos trajectes i zones perquè el
recorregut estigui a l’abast de
tota mena d’usuari. La memòria
del projecte destaca la voluntat

de fer un “recorregut original”
per convertir-lo en “un reclam”
turístic, i que a més disposarà
de dos ponts tibetans.
El segon trajecte està previst
a la Serra Canals d’Oliana, que
limita al sud-est amb el pantà
d’Oliana. Aquest projecte constarà d’un sol trajecte i tindrà un
pont nepalès molt proper a la
zona d’arribada. Les obres, dividides en dos lots i que s’allargaran tres mesos, aniran a càrrec
de l’empresa Alternativas Ver-

ticales Vía Libre SL i tindran
un cost total de 168.821 euros.
Les dos infraestructures formen
part del projecte Camina Pirineus per convertir la comarca
en un referent de l’Alt Pirineu
respecte a senderisme i excursions de muntanya. Camina Pirineus consisteix en una xarxa
de senders, recursos i serveis
ecoturístics per recuperar i valoritzar el patrimoni cultural i
natural. S’estan revisant dinou
catàlegs de senders.
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política comarcal

ERC i JxCat reediten el pacte al
Jussà i Mullol presidirà el consell

A la Ribagorça, Erta i Farrero compartiran la presidència || Els regidors de Junts
al Sobirà elegeixen avui el president del consell entre Isús i Sabarich
x.r. / e.f.

❘ lleida ❘ ERC i JxCat van tancar
ahir un acord per governar junts
al consell del Pallars Jussà, que
donarà la presidència a l’alcalde
de Castell de Mur, Josep Maria
Mullol, després del ple de constitució de la nova corporació
que se celebrarà demà. JxCat
havia tancat les negociacions
amb els republicans després que
aquests acceptessin donar-los la
presidència però exigint-los que
nomenessin Martí Cardona (JxCat), alcalde de Conca de Dalt.
Per aquesta raó, els postconvergents van temptejar la possibilitat de pactar amb el PSC,
la qual cosa va provocar crítiques a la comarca. No obstant,
en els últims dies ERC i Junts
van acceptar tornar a obrir les
negociacions amb un representant d’Òmnium Cultural com a
mediador.
L’acord firmat ahir entre
aquestes dos últimes formacions contempla també que la primera vicepresidència l’ocuparà
Antoni Flores (ERC) i la segona
serà per a Martí Cardona (JxCat). Així mateix, es mantindrà
l’equip tècnic i el gerent, Josep
Maria Ardanuy. La junta de govern estarà formada per Mullol,
els dos vicepresidents i quatre
alcaldes (dos de cada partit).
D’aquesta manera, ERC i
JxCat reediten el pacte amb el
qual els dos partits han gover-

Presidents
Segrià
David Masot (JxCat).
Les Garrigues
Jaume Setó (JxCat).
Pla d’Urgell
Rafael Panadés (JxCat).

Pallars Sobirà
Carles Isús i Gerard Sabarich (JxCat) es disputen el càrrec.

Alta Ribagorça
María José Erta i Josep Lluís Farrero
(JxCat) ocuparan el càrrec.

Alt Urgell
Miquel Sala (JxCat) i Martí Riera
(ERC) es repartiran la presidència.

Solsonès
Sara Alarcón (ERC) repetirà com a
presidenta del consell.

Urgell
Gerard Balcells (ERC), encara que
JxCat no descarta cap pacte per
continuar governant.

Flores, Mullol i Cardona, després de firmar l’acord al Jussà.

estar al capdavant del consell.
Els primers dos anys l’alcaldessa
de Vilaller, María José Erta, liderarà el consell i els dos últims
ho farà el president en funcions,
Josep Lluís Farrero.
Així mateix, al Sobirà, els regidors electes de Junts votaran
avui qui ocupa la presidència de
la corporació. Hauran d’elegir

entre el president en funcions,
Carles Isús, i l’alcalde de Rialp,
Gerard Sabarich.
D’altra banda, JxCat al Segrià
va explicar que finalment tant
ERC com Junts només tindran
una vicepresidència cada un, els
quals també assumiran la gestió
de dos de les sis àrees de govern
del consell comarcal.

Queixes a Tàrrega per
una invasió d’insectes
e. f.

a la Guàrdia Urbana de Tàrrega,
que van visitar el solar per comprovar l’origen d’aquesta plaga.
“Ens van dir que instarien el titular de la parcel·la a fumigar la
zona però aquí no ha vingut ningú”, van explicar. A més, van
denunciar que el consistori de
Tàrrega no disposa d’atenció al
públic les 24 hores del dia per
donar resposta a queixes com
aquesta de salut pública.

❘ Balaguer ❘ Balaguer ha preparat per a aquest estiu les visites guiades gratuïtes Un tast
per Balaguer, que aquest any
se centraran en l’església de
Santa Maria amb l’opció de
pujar al campanar del Moro,
visionar el vídeo promocional del monument i conèixer el nou espai de Gaspar
de Portolà, ubicat al primer
pis de l’edifici annex, on hi
ha un punt d’informació turística. La visita es farà els
diumenges dels mesos de juliol i agost, s’iniciarà a les 11
i durarà dos hores.

❘ les avellanes ❘ Els arqueòlegs
del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria (CEPAP) de la
UAB obriran avui la Cova
Gran de Santa Linya per explicar la importància d’aquest
enclavament transcendental per entendre el període
entre la desaparició de les
poblacions de neandertals i
l’aparició de l’homo sàpiens.
L’excepcionalitat del registre
arqueològic permet reconstruir les formes de vida.

Tremp

Obren un punt
d’orientació
professional

municipis plagues

❘ Lleida ❘ Veïns de la plaça Carles Perelló, carrer de la Mercè
i plaça Urgell de Tàrrega han
denunciat una plaga d’insectes
a la via pública i a les parets dels
seus habitatges. El col·lectiu va
assegurar que el focus d’aquests
insectes s’ubica en un solar de
la zona propietat d’un centre escolar. A més, van assegurar que
han manifestat les seues queixes

Visites guiades
gratuïtes per
Balaguer

Portes obertes a
la Cova Gran de
Santa Linya

Noguera
Miquel Plensa (ERC).

nat al consell els últims quatre
anys i JxCat manté la presidència malgrat que després del
26-M va obtenir sis consellers
davant dels vuit d’ERC (el PSC
n’hi té cinc).
D’altra banda, a l’Alta Ribagorça hi haurà una presidència
compartida entre els dos càrrecs
de JxCat que es postulaven per

turisme

patrimoni

Segarra
Tot apunta a un govern en minoria
d’ERC amb Francesc Lluch al capdavant. També es postula Imma
Secanell (JxCat).

Pallars Jussà
Josep Maria Mullol (JxCat).

15

El solar on se sospita que hi ha l’origen de la plaga.

❘ tremp ❘ El consell del Pallars
Jussà ha incorporat el servei
per oferir informació i orientació sobre competències
professionals a persones amb
experiència i experts que
no disposin de títol oficial.
El president en funcions del
consell, Constante Aranda,
va explicar en aquest sentit que el servei millorarà
les oportunitats laborals de
moltes persones que tenint
experiència no disposen d’un
títol que l’acrediti.

18

Pallars

comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
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Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41

tradicions certàmens

La fira anual del ferro d’Alins
reuneix un centenar de forjadors
Procedents de Catalunya, Aragó i França i esperen més de 3.000 visitants

parc natural de l’alt Pirineu

E. farnell

❘ Alins ❘ La Fira del Ferro Pirinenc, que es va inaugurar
ahir a Alins, preveu arribar als
3.000 visitants. El certamen
reuneix un centenar de forjadors de Catalunya, Aragó, el
País Basc, Andalusia i França,
que aquest any va ser el país
convidat, i durant la jornada
d’ahir van mostrar al públic
el valor artístic del seu treball.
Durant els dos dies del certamen, aquests professionals de
l’art de modelar el ferro treballen en l’elaboració d’una escultura que lluirà a l’entrada
del municipi d’Alins en la qual

es podrà llegir Aquí s’escolta
el silenci, segons va explicar
l’alcalde d’aquesta població
del Pallars, Manel Pérez. Va
apuntar que en aquesta edició
s’ha superat el nombre de forjadors participants, superant
la xifra de l’any passat, quan
hi van assistir uns vuitanta. A
l’acte d’inauguració de la fira van acudir el president del
consell del Sobirà en funcions,
Carles Isús, el director del Parc
Natural de l’Alt Pirineu, Marc
Garriga, i la majoria d’alcaldes
de la Vall Farrera. La jornada
d’ahir va estar protagonitzada per les demostracions dels

carreteres

Millores a la
via d’accés a
Boumort
❘ Conca de Dalt ❘ L’empresa pública Infraestructures.cat
està redactant el projecte
per millorar un tram de la
carretera d’accés a Hortoneda, al municipi de Conca
de Dalt, amb un pressupost
de 17.000 euros. Aquesta
via és un dels accessos a la
Reserva Natural de Caça de
Boumort i es troba en molt
mal estat, principalment danyada per la climatologia
de la zona al trobar-se en
una cota superior als 1.000
metres. L’alcalde de Conca
de Dalt, Martí Cardona, va
assegurar que la via, propietat d’Agricultura, requereix millores urgents abans
de l’hivern.

turisme

Mercat artesanal

La fira també compta amb
un mercat artesanal amb
la participació d’unes
quaranta parades

Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

Connexió entre
la Figuereta i la
presa de Sossís

Durant el certamen es va obrir l’antiga carbonera per ser visitada pel públic.

forjadors, un taller infantil i
per les danses tradicionals a
càrrec de l’associació Alegria,
d’Arles-sur-Tech de França. El
bon temps va acompanyar la
jornada d’ahir, per la qual van
passar centenars de persones.
Per avui està previst el taller
infantil de manualitats amb la
llana, visites guiades a la Torre de Castellarnau, l’obertura
de la Carbonera i l’entrega de
l’escultura elaborada pels forjadors participants en aquest
certamen del Pirineu que reivindica un antic ofici molt
present avui dia, a banda del
mercat artesanal.

parc natural de l’alt pirineu

Una de les demostracions de forja que es van poder veure ahir.

❘ tremp ❘ El consell del Pallars
Jussà ha donat llum verda
al projecte d’adequació de
l’espai de la Figuereta per
a l’arribada d’activitats del
riu Noguera Pallaresa i la
connexió per als vianants
amb la presa de Sossís. El
projecte té un pressupost
de 48.300 euros. El consell
treballa en les obres per suavitzar la presa de Sossís,
de forma que s’augmentarà el tram navegable de la
Pallaresa fins al pantà de
Sant Antoni, al municipi
de Talarn, cosa que satisfà
les demandes de les firmes
d’esports d’aventura.
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societat

justícia protecció

El Col·legi d’Advocats de Lleida crea
una comissió pel maltractament animal

L’organisme es constituirà el proper 18 de juliol en una jornada amb experts || Els
objectius són vetllar per la protecció i evitar que s’incompleixin les normatives
l. garcía

❘ lleida ❘ El Col·legi de l’Advoca·
cia de Lleida constituirà aquest
mes la Comissió per a la Protec·
ció dels Drets dels Animals, un
organisme que ja funciona a la
resta de col·legis d’advocats de
Catalunya, excepte al de Vic,
i els objectius de la qual són,
principalment, conscienciar la
societat contra el maltractament
animal i vetllar pel compliment
de la llei i la normativa de pro·
tecció dels animals.
La creació d’aquesta comis·
sió es farà pública el proper 18
de juliol a la seu del Col·legi de

l’Advocacia de Lleida, que a
partir de les 17 hores acollirà
dos ponències amb advocats
experts en la matèria. Estela
Torres, representant del col·
legi a la comissió de protecció
animal del Consell de l’Advoca·
cia Catalana, explica a aquest
diari que l’objectiu és “animar
altres lletrats a participar en
aquest organisme”, així com a
les associacions.
D’aquesta forma, el col·legi
lleidatà tindrà representació
pròpia a la comissió catalana i
podrà supervisar casos de mal·
tractament animal.

Certàmens enologia

Per a Tor r e s , l a c r e ac ió
d’aquesta comissió “comporta
un avenç més en la protecció
animal” i serà una eina “amb
més poder” per vetllar pel
compliment de la llei contra el
maltractament.
En les ponències del proper
dia 18 participaran dos advoca·
des de la comissió de protecció
animal de Tarragona que van
portar el cas del Shaitan, un gos
que va morir per trets de dos
agents de la Policia Local a Se·
gur de Calafell. L’altra ponència
tractarà la normativa de gossos
potencialment perillosos.

les claus

Conscienciació social

z Els impulsors de la comissió
consideren que la societat està més conscienciada contra el
maltractament dels animals.

Projectes
z Un dels primers passos de la
comissió serà impulsar una taula amb tots els agents implicats
en la protecció animal, a banda
de donar formació als agents de
l’autoritat.

territori

Activen l’avís
preventiu per
contaminació
atmosfèrica
❘ barcelona ❘ El departament
de Territori i Sostenibilitat
va tornar a activar ahir l’avís
preventiu per contaminació
atmosfèrica a tot Catalunya.
Dos dies després de desacti·
var-lo, una nova massa d’aire
càlid ha agreujat la situació
en relació amb la pols en sus·
pensió d’origen africà que
s’ha instal·lar al territori des
del passat 24 de juny i que ha
fet augmentar els nivells de
partícules PM10. En aquest
sentit, divendres passat es va
superar el valor límit diari
per a les partícules PM10 en
dos punts de mesura, Man·
resa i Juneda, i el departa·
ment farà un seguiment diari
per al seu control.

tradició festes
x.santesmasses

Associació Cultural de Raiers

La festa, de caràcter rotatiu, al Pati de la capital de l’Urgell.

Cellers de la Vall del Corb se citen
en el Vins i Marinada a Tàrrega
x.santesmasses

❘ tàrrega ❘ La plaça del Carme de
Tàrrega va acollir ahir amb èxit
de públic, sobretot a la nit, la
cinquena edició de la festa gas·
tronòmica Vins i Marinada, en
què van participar nou cellers

de la Vall del Corb, que va oferir
més d’una trentena de caldos, i
quatre restaurants amb produc·
tes típics de la zona. La festa va
estar amenitzada amb música,
la presentació d’un llibre i un
tast de vins.

Activitats per a totes les edats a la festa dels raiers de la Pobla
❘ la pobla de segur ❘ Un any més,
la Pobla de Segur s’ha vestit
de gala aquest cap de setmana
per commemorar l’antic ofici
de raier, que portava la llenya

del Pirineu al pla pel riu. La
festa va començar divendres
amb la tallada del pi o la gire·
llada i va seguir ahir amb ac·
tivitats durant tot el dia, com

l’Espardenyada, una caminada
popular, l’Espardexics o la Biga
Boja. El plat fort serà avui amb
la baixada de raiers solcant la
Noguera Pallaresa.

Segre
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successos muntanya

holocaust

Els efectius de rescat troben el cos al barranc d’Eroles després de cinc dies de recerca ||
Els Agents Rurals van utilitzar dos drons amb càmera tèrmica

Mor Eva Kor,
supervivent dels
experiments del
doctor Mengele

Troben sense vida un veí de Tremp

agents rurals

l. garcía

❘ tremp ❘ Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra
van trobar ahir el cos sense vida
d’un home al barranc d’Eroles,
que amb tota probabilitat es
tracta del veí de 62 anys que
constava com a desaparegut des
de dimarts passat (vegeu SEGRE d’ahir). Els efectius van
trobar el cadàver a l’aigua poc
abans de les dotze del migdia
d’ahir.
Fonts policials van assenyalar que no presentava signes de
violència, de manera que tot
sembla indicar que va caure al
barranc de forma accidental.
La investigació continua oberta i segurament durant el dia
d’avui els Mossos confirmaran
la identitat de l’home mort. La
recerca es va activar divendres
a les quatre de la tarda, quan els
Mossos van rebre l’alerta d’un
veí, que assegurava que no sabia res del desaparegut des de
dimarts passat. Pel que sembla,
l’home vivia en una cabana a
Eroles, a prop del barranc, i anaven a caminar junts de forma
freqüent, però no s’havia presentat a la cita.

Els Agents Rurals van utilitzar drons amb càmera tèrmica durant el dispositiu de recerca.

Els Mossos van demanar la
col·laboració dels Bombers, que
van activar entre divendres i
ahir un total de vint-i-una dotacions terrestres, amb l’helicòpter dels Grup d’Actuacions
Especials (GRAE) i la unitat

canina. Els Mossos també van
desplegar un helicòpter mentre
que els Agents Rurals van col·laborar en la recerca amb la utilització de dos drons equipats amb
càmera tèrmica. Finalment, el
dispositiu va acabar a les 12.28

hores, una vegada els efectius
van treure el cos de l’aigua i es
va procedir a informar el jutjat
de guàrdia perquè ordenés l’aixecament. L’autòpsia confirmarà les causes de la mort, encara
que tot apunta a un accident.

música obituari

Mor al Brasil un dels pares de la bossa
nova, João Gilberto, als 88 anys
redacció

❘ rio de janeiro ❘ El compositor brasiler João Gilberto, considerat
com un dels pares de la bossa
nova, va morir ahir a la seua
casa de Rio de Janeiro, segons
va confirmar un dels seus fills
en xarxes socials. João Gilberto, l’inventor dels revolucionaris acords que van convertir la
bossa nova en un ritme únic i
admirat a tot el món, va morir

als 88 anys d’edat per causes
que encara no han estat revelades. “El meu pare va morir.
La seua lluita va ser noble, va
intentar mantenir la seua dignitat al perdre la seua sobirania”,
va afirmar el seu fill Marcelo,
que viu als Estats Units, a través de Facebok. Els últims anys
de la vida de l’artista van estar
marcats per una dura disputa
familiar després que la seua filla

João Gilberto.

Bebel Gilberto, també cantant,
li retirés judicialment els poders
a l’al·legar que es trobava en una
edat avançada. Acumulava deutes i el 2018 es va veure obligat
a abandonar el seu apartament
al barri Leblon, una zona noble
situada a la zona sud de Rio de
Janeiro. Procedent de Juzaeiro,
a l’estat de Bahia, el cantant i
guitarrista va traslladar la bossa
vova al món amb el seu àlbum
Chega de saudade (1959), als
quals van seguir O amor, o sorriso e a flor (1960) i João Gilberto (1961), entre d’altres. Als
anys 70 va gravar als EUA un
dels seus àlbums més coneguts,
Amoroso.

❘ cracòvia ❘ Eva Mozes Kor,
super v ivent del ca mp
d’ex ter m i n i n a z i Au s c hwitz-Birkenau i víctima
dels inhumans experiments
del doctor Josef Mengele, va
morir dijous a la nit a Cracòvia, Polònia, a l’edat de 85
anys, en el transcurs d’un
viatge anual cap al camp de
concentració nazi.
Kor, nascuda a Romania el
1934, era la fundadora d’un
museu i centre d’educació
sobre l’Holocaust a Terre
Haute, als Estats Units, que
estava dedicat al record i a
la reconciliació. Segons la
policia polonesa va morir
de “mort natural” a la seua
habitació d’hotel.

polèmica

Veten i
esbronquen Cs
en la Marxa de
l’Orgull de Madrid
❘ Madrid ❘ Els dirigents de Ciutadans, amb la portaveu nacional, Inés Arrimadas, al
capdavant, van abandonar
ahir a la nit la manifestació
de l’Orgull de Madrid, entre
esbroncades i després que
un grup d’assistents els impedís continuar avançant en
la marxa durant prop d’una
hora. Amb presència de la
Policia Municipal i la Policia Nacional, els membres de
Ciutadans van ser escortats
pels agents a l’altura de Neptuno, al passeig del Prado.
Durant gairebé una hora, un
grup de manifestants es va
posar davant de la pancarta
de Ciutadans, per impedir
que la marxa continués el
recorregut previst.
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Museus
lleida
turó de la seu vella. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
Museu dE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
dipòsit del pla de l’aigua. Múrcia,
10. 973 211 992.
Museu de l’Aigua. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
Museu de l’Automoció roda roda.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’Art Jaume Morera. Major,
31. 973 700 419.
Museu d’Art Morera. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
Museu històric municipal. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
Centre d’art la panera. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
Castell dels Templers. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

comarques
Agramunt. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
Agramunt. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
Artesa DE segre. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
balaguer. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
bassella. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
torrebesses. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
les borges blanques. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
castelldans. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
lA central DE capdella. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
cervera. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
coll de nargó. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
coll de nargó. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
guissona. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
linyola. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLEssui. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
mollerussa. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
mollerussa. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
el pont de claverol. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
ponts. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
Ribera de Cardós. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.
salàs de pallars. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
El tarròs. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
tuixÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

avui recomanem

La Pobla de Segur
celebra la 41 edició
de la Diada del Raiers
10.00

La pobla de
segur. presa de
llania i el pont
de claverol.

Des de molt aviat, els raiers s’agruparan a la presa de Llania per fer els últims retocs a les basses i comprovar la
navegabilitat abans d’iniciar el recorregut fluvial fins al Pont de Claverol. Allà
els esperarà una multitud curiosa per
aquesta festa que reivindica l’antic ofici de raier, mentre passen el matí entre
el mercat artesà de proximitat, tallers
de la Caravana Xisqueta per als nens
i intervencions musicals. Després de
l’arribada, dinar i concert de Premium.

09.00

artesa de segre. centre.

Mercat Tot d’Aquí

Un rai baixant per la Noguera Pallaresa.

Festes de Sant Cristòfol
Solsona celebra des d’ahir Sant Cristòfol amb diverses activitats. Avui
comencen amb una concentració
de vehicles clàssics i, després de la
missa solemne, benedicció de vehicles a la mateixa plaça.

10.00

alins. p. sobirà. tot el municipi.

Els forjadors comencen les tasques
i, al matí, hi haurà una masterclass,
així com tallers infantils de manualitats amb llana de l’Obrador Xisqueta. A mig matí, visites guiades a la
torre dels Castellarnau i, al migdia,
Ball de l’Ós abans de l’obertura de la
carbonera. Després de l’entrega, a
l’ajuntament hi haurà l’escultura realitzada en aquesta edició, començarà el dinar popular i, a la tarda, diversió amb el concurs de llançament
de martell.

11.00

Matinal pel ‘Mulla’t’

Fundació Marguerida de Montferrato. Balaguer.

Anillos concéntricos en playa terminal. Escultures en cartró, resina i
cautxú, i dibuixos digitals de Sergio Prego. Fins al 2 d’agost.

sortides

Caixaforum. lleida. av. blondel, 3.

Museu de solsona. Solsona.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producció pròpia sobre l’evolució dels
oficis a partir de la col·lecció etnogràfica del Solsonès, per posar en
relleu el treball dels nous artesans. Fins al 18 d’agost.
Fundació Vallpalou. lleida. Roger de Llúria, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant
d’idees. 27 llibres fets entre el 1980 i el 2018. Fins al 27 de setembre.
sant Domènec i Plaça Major. cervera.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistes de diferents disciplines, procedències
i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules que decoren els balcons de la Paeria. Fins al 29 de setembre.
Museu de la noguera. balaguer. pl. del museu.

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis. Objectes
arqueològics i audiovisuals recreen el jaciment, amb el llenguatge de
còmic de Quim Bou amb un discurs didàctic. Fins al 27 d’octubre.
UdL. Biblioteca de cappont. Lleida.

Arts. Exposició bibliogràfica sobre la revista Arts, del Cercle de Belles
Arts. Oberta fins al dia 31 d’octubre.

09.30

corbins. aiguabarreig.

Petits mamífers
El món dels petits mamífers és una
activitat familiar, organitzada per
Espais Naturals de Ponent, que es fa
al matí a l’Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana.

balaguer. sta. m. franqueses. 12 €

Dos pianos virtuosos
El monestir cistercenc acull el segon
concert del cicle Juliol de Música i
Poesia, titulat Dos genis musicals,
dos pianos, dos virtuosos, amb Emili
Brugalla i Vesko Stambolov al piano
i els rapsodes Sílvia Ricart i Enric
Majó. Interpretaran dos cèlebres ballets russos: La Ventafocs de Prokófiev i La consagració de la primavera,
de Stravinsky.

20.00

LLeida. cafè del teatre. 15 €

Antonio Ciacca Quartet
Concert de jazz amb Antonio Ciacca
Quartet i Rick Margitza. Ciacca és un
prestigiós pianista i compositor de
jazz amb un ampli reconeixement
a l’escena internacional i és autor
de simfonies, òperes i música coral.
L’acompanyen Clovis Nicolas al
contrabaix, Peter Van Nostrand a la
bateria i Rick Margitza al saxo tenor.

21.00

tàrrega. claustre plaça del carme.

Música folk amb Laverta
El cicle musical Concerts del Carme,
que organitza la Llar d’Avis del Carme, s’inaugura avui amb el grup de
música folk Laverta. Entrada lliure.

escenes

20.00

guissona. rambla dels segadors.

‘La rambla de les Floristes’
La companyia lleidatana L’Agropecuària posa en escena l’obra La rambla de les floristes, un text clàssic de
Josep Maria de Sagarra.

danses

10.00

17.30

Llegendes de la Vall de Boí

Cant coral i sardanes

Excursió familiar amb guia per
l’antic camí entre Boí i Erill, escoltant antigues llegendes d’éssers
fantàstics i mitològics del Pirineu.
Se celebra cada dia, fins a mitjans
de setembre.

El cor Cantus Firmus organitza un
concert a la capella de Sant Miquel,
al costat del claustre de la catedral.
Després, el carrer Santa Maria acull
una ballada de sardanes amb la cobla Jovenívola d’Agramunt.

música

20.00

la vall de boí. tlf.: 600 025 918. 15/20 €

19.00

Castell de mur. 5 €

Música a Castell de Mur

‘Porcellana de l’àvia’. Mercè Humedas a Espai Cavallers.

20.00

solsona. plaça del camp.

Dins de la XXXV Setmana cultural,
Juncosa organitza una matinal pel
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, amb
un tobogan aquàtic a la plaça Major. A més, mercat de productes de
la campanya fins al migdia.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Un viatge per a tots els
públics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine,
i a experimentar les seues emocions. Fins al 21 de juliol.

amb autocars que sortiran des de
l’estació de Tremp a les 17.45 fins al
castell, i també per a la tornada.

09.00

juncosa. Plaça major.

Exposicions i galeries

47

Més de 50 productors de la zona
ofereixen, tots els diumenges al
matí, productes de proximitat d’artesania i alimentació.

Fira del Ferro Pirinenc

castells
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
Castell de Montsonís (Noguera).
Castell de Montclar (Urgell).
Castell de Florejacs (Segarra).
Castell de les Pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de Vicfred (Segarra).
Castell d’Arbeca (Garrigues).

Fires i festes

guia

El Cor Jove Amics de la Unió, dirigit per Marta Dosaiguas, inaugura
la quinzena edició del Festival del
Romànic i dels Castells de Frontera
amb el concert M’encanta, un repertori de música coral sacra i profana
actual. Hi haurà transport gratuït,

La seu d’urgell. sant miquel.

agramunt. plaça mercadal.

Tarda de sardanes
Sardanes a l’estiu és un cicle d’audició i ballada de sardanes, interpretades per la Cobla Tàrrega.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

17033
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vidal vidal || dia de reg

privat

Colors, records i cendres

l’ascensor

A Déu li surt
competència

L

a setmana passada li envio un missofia jubilat però encara conferenciant
satge per WhatsApp al meu amic
en actiu –brillantíssim–, un home savi i
flixanco Xavier Vega: “Xeic, que
molt divertit, que gasta el millor sentit
de l’humor característic dels ebrencs,
us esteu rostint, per aquí baix?”
sobre ni més ni menys que la moderniFeia un parell de dies que es propagava
l’incendi devastador pel nord de la Ribetat intel·lectual, literària i artística, des
del Renaixement a Picasso, passant per
ra d’Ebre i pel sud de les Garrigues i del
Baudelaire. Una autèntica lliçó magisSegrià. “Ara tot està cremat. Mai més ho
veuré igual”, em responia, abatut. I reblatral, que va compensar de sobres l’hora
i mitja de cotxe.
va: “Un desastre.” No calien més parauA l’acabar, vam anar a fer un mos
les per fer-me càrrec de la seva pena, que
amb un altre bon amic, Pere Muñoz,
també és la meva, coneixedor d’aquells
l’historiador que era el jove alcalde que
secans pròxims a un riu tan cabalós, on Miro els acolorits
em va contractar, en aquell moment del
havia viscut i que havia travessat tantes
PSUC, més endavant d’ERC, partit pel
vegades per solitàries carreteres estretes paisatges a l’oli dels
qual seria senador (vam fer broma sobre
plenes de clots i revolts, quatre dècades termes i penso que
enrere, arran de la primera feina que vaig ara tot és un dantesc que jo devia ser el primer independentenir, just després d’acabar Dret i tornar
tista declarat a trepitjar la vila, on avui
de la mili, com a secretari de l’ajuntament espectacle de
dia Esquerra obté majories absolutes).
de Flix (d’on me n’aniria al cap de dos desolació cendrosa
Al marxar, el Pere ens va regalar un
anys, deixant-hi part del cor: el Xavier
exemplar del seu últim llibre, una biosempre diu que allí m’hi vaig fer –o més
grafia il·lustrada de Rossend Escolà, pinaviat m’hi van fer– home).
tor de la Palma d’Ebre, que porta el subtítol de Colors
Justament, havíem baixat a Flix, per la ràpida C-12, i records. Em miro a casa els acolorits paisatges a l’oli
que en aquells temps no existia, la setmana anterior a d’aquells termes –bancals d’ametllers i oliveres entre
l’infern de flames que semblaven inapagables i fumeres aturonades tofes de bosc–, en especial la vista des del
que tapaven el sol, en concret el dimarts 18, per assistir coll de Bovera de la contratapa, i penso que tot allò
a una xerrada del mateix Xavier, professor de filo- és ara un dantesc espectacle de desolació cendrosa.

itmar fabregat

El responsable de
l’església ortodoxa
de Lleida va reconèixer a aquest diari que
no va tanta gent al
temple com fa unes
setmanes perquè
“ens ha sortit competència a 80 quilòmetres”. Davant de
la nostra sorpresa,
ens va aclarir que no
és que hi hagi una
església llunyana que
atregui els fidels de
Ponent, sinó que la
platja resulta molt
temptadora quan
les temperatures voregen els quaranta
graus i per això a l’estiu els oficis religiosos
estan més buits que
de costum.

Periodistes
desubicats
Algun dels periodistes que segueixen la
Casa Reial va arribar
divendres a Talarn
sense saber gaire on
era. Al preguntar en
quina comarca es
troba Talarn, un va
apuntar “Ousá”. Li
vam explicar que és
Jussà, Pallars Jussà.

la imatge
del dia

Raimon Monterde
Felicitem l’alcalde
de Sort per l’èxit del
Mundial de freestyle, que ha suposat un immillorable
aparador dels atractius del Sobirà.

Aleix Marimon
Va marcar un gol a la
final que va donar el
Mundial sub-19 d’hoquei a Espanya. Felicitats als també lleidatans Jordi Pons, Sergi
Duch i Marc Soler.

Marc Garriga
Personifiquem en
el director del Parc
Natural de l’Alt Pirineu la bona acollida
de la Fira del Ferro
d’Alins, que atreu
3.000 visitants.

Música i color al
festival Fem Banda
La Banda Simfònica
Infantil de Quipile va
omplir ahir de color l’Eix
Comercial de Lleida dins
de la cercavila festiva del
XVI Festival Fem Banda, que culminarà avui,
quan se sabrà el nom de
la banda guanyadora del
concurs.

Marta Ribas
Coordinadora d’Iniciativa per Catalunya, en concurs de
creditors i amb un
ERO sobre la taula
per un deute de més
de 9 milions d’euros.

