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Demanen als veïns
de la Seu que evitin
l’ús del vehicle els
dies de Festa Major
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa una crida als urgellencs
perquè durant els dies de Festa Major deixin el seu vehicle a
casa i es desplacin a peu per accedir als diferents espais de celebració dels actes festius. Amb
aquesta mesura, es vol que la
mobilitat de vehicles quedi limitada als visitants, i així evitar problemes de circulació
dins del nucli urbà. Pel que fa a
l’aparcament, es podran estacionar els cotxes a l’aparcament
del cementiri, a la part que dóna a la carretera.

Primers contractes
laborals acabats del
programa Treball
de la Noguera
Els primers contractes de sis
mesos dels treballadors i treballadores del Programa de Treball i Formació 2018, adreçat a
persones aturades, preferentment de 45 anys o més, que
havien exhaurit la prestació
per desocupació va finalitzar el
passat dia trenta de juliol.

Un total de 17 joves,
al camp de treball
del Geoparc Conca
de Tremp-Montsec
El territori Geoparc va acollir
entre el 4 i el 18 d’agost la VII
edició del camp de treball internacional Reading life in the
rocks, on hi han participat 17
joves d’entre 18 i 23 anys i de
10 països diferents. Han pogut
fer tasques de manteniment
del patrimoni cultural.

Manifestació d’un miler de
ramaders a Aínsa contra la
presència de l’ós al Pirineu
Reclamen que l’administració es faci càrrec dels
costos econòmics dels danys de forma “àgil”
Un miler de ramaders
d’Aragó, Catalunya,
Navarra i França es van
manifestar ahir a Aínsa
(Osca) juntament amb els
habitants de les zones rurals
per rebutjar la reintroducció
de l’ós i del llop al Pirineu.
Aínsa
EFE
Ho rebutgen per la seva “incompatibilitat” amb l’activitat tradicional de la ramaderia extensiva. A
les onze del matí arrencava una
manifestació que va durar unes
tres hores, durant les quals van
recórrer els carrers de la població
amb una pancarta amb lema, en
francès i en espanyol “Per la defensa dels nostres pobles i la ramaderia extensiva”.
A l’acte, els portaveus de les
associacions convocants van llegir un manifest per denunciar
la falta d’un suport “real” de les
administracions a la ramaderia
extensiva i la existència “d’atacs
constants” al sector per la presència de l’ós i del llop en boscos
i zones de pasturar. Segons van
explicar els portaveus, “existeix
una total falta de sensibilitat des
de les polítiques europees, nacionals i autonòmiques que, lluny
de sumar suports, incorporen
una dificultat darrera l’altra”. El

FOTO: P. R. / Denuncien la falta de suport de les administracions a la ramaderia extensiva
manifest de la plataforma, que ha
programat noves manifestacions
a Navarra, França i Catalunya, reivindica treure l’ós i el llop de les
zones de ramaderia extensiva, estableix un protocol d’actuacions
amb les administracions i reclama
que l’administració es faci càrrec
dels costos econòmics dels danys

de forma “àgil i simplificada”.
Els afectats entenen que la
convivència del llop i l’ós amb la
ramaderia extensiva no només és
“impossible”, sinó que el sector
necessita recompenses econòmiques a causa de la seva “escassa
rendibilitat econòmica” i la seva
“alta rendibilitat medioambien-

tal”.
Els manifestants van destacar
que la ramaderia extensiva és “fonamental” per la pervivència dels
pobles, com un model de lluita
contra la despoblació pel manteniment del medi natural i com
a base per la producció dels aliments naturals.

La CHE adjudica l’anàlisi de
les xarxes de control d’aigua
subterrània per 813.980 euros
La Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre ha adjudicat l’assistència
tècnica per la presa de mostres i
l’anàlisi de les xarxes de control
de qualitat de les aigües subterrànies, pel qual es destinen
813.980 euros per un període
de 36 mesos, a la UTE, constituïda per la Companyia General de
Suport a la Ingenyieria Sl, Control
Microbiològic Bilancon, S.L.U. i
el Laboratori Analític Bioclínic,

S.L.U. Aquest contracte és una eina pel compliment dels objectius
de la Directiva Marc de l’Aigua,
que estableix l’obligació de mantenir programes de seguiment de
l’estat de les masses d’aigua subterrània, completant així tots els
programes de control de la qualitat d’aigua de la Conca de l’Ebre.
En concret, inclou treballs per
la presa de mostres i realització
d’anàlisis.
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Neix ‘Boumort Indòmit’, la nova
cooperativa del Pallars Jussà
per impulsar l’economia social
Amb aquesta marca oferiran serveis ecoturístics

FOTO: Territori/ Imatge de la trobada de Tavascan de l’any anterior

Trobades transfrontereres
per estrènyer llaços entre
els pobles a Tavascan i Boet
El Parc Natural de l’Alt Pirineu,
el Regional de Pyrénées Ariégeoises i els ens locals de tots dos
territoris organitzen per aquest
cap de setmana dues trobades
transfrontereres adreçades al
veïnat i als visitants de les dues bandes dels Pirineus català i
occità. Amb l’objectiu d’estrènyer llaços, promoure l’agermanament dels pobles, el co-

neixement mutu i l’intercanvi
d’experiències. Les jornades tenen un caire festiu i per primer
cop s’emmarquen en el nou Parc
Pirinenc de les Tres Nacions,
marca que aglutina aquests dos
espais naturals i dos més d’Andorra. Aquesta iniciativa pretén
donar un caire institucional i
obert al públic a unes trobades
esporàdiques.

Tres empreses de l’Alt
Pirineu i l’Aran s’han
ajuntat per crear una nova
cooperativa amb la marca
Boumort Indòmit.
Tremp
REDACCIÓ
Sota el paraigües d’aquesta marca també es preveu la prestació
de serveis ecoturístics, aprofitant els recursos endògens i així
garantir un desenvolupament local sostenible que vetlli pel futur
del territori. Aquesta tipologia
de turisme contribueix de forma
activa a la conservació del patrimoni natural i cultural i inclou a
les comunitats locals en la seva
planificació, desenvolupament i
explotació.
L’Ateneu Cooperatiu de l’Alt
Pirineu i Aran, liderat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà,
ha acompanyat la constitució

FOTO: Consell Jussà / Aposten per fomentar nous models econòmics

d’aquesta nova cooperativa i ja
són diverses les empreses que als
Pallars han optat per l’avenç de
l’economia social transformadora
com a motor empresarial.
El president del Consell, Josep

Maria Mullol, afirma que el cooperativisme és un model a l’alça i
des del Consell es treballa per poder fomentar nous models econòmics que aportin valor i riquesa
al teixit empresarial.
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L’AECC amplia
les activitats a
la demarcació
a partir del mes
de setembre
L’AECC-Catalunya Contra el Càncer
de Lleida inicia al setembre el curs
amb una ampliació de les seves
activitats, oferint classes d’exercici físic tot l’any (fins ara es feien
només de febrer a maig). D’altra
banda, Cervera i Balaguer s’estrenen amb les classes de ioga,
mentre que Tremp ho fa amb un
grup d’exercici físic i la Seu d’Urgell, amb fisioteràpia individual.
Mollerussa i Tàrrega amplien les
classes de fisioteràpia aquàtica a
tot l’any. Cal destacar que totes
aquestes activitats són gratuïtes i
es duen a terme en diferents horaris de matí o tarda, segons el municipi en el qual es desenvolupi. A
més, les activitats al Pirineu lleidatà estan subjectes a canvis. Amb
aquestes activitats, Lleida es compromet a donar servei a tot el territori lleidatà amb activitats, conferències, suport psicològic per a
persones que han patit o pateixen
càncer i els seus familiars. L’associació compta amb 100 delegacions
i juntes locals.

L’N-230 centra
la trobada del
batlle d’Alfarràs
i José Crespín
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín,
es va reunir ahir amb l’alcalde
d’Alfarràs per abordar la seguretat a l’N-230 al seu pas pel
terme municipal. Crespín també es va reunir amb l’alcalde
de Vilanova de la Barca en una
nova ronda de contactes amb
els alcaldes de la demarcació
de Lleida.

Una avaria deixa Mollerussa i el
Palau d’Anglesola sense aigua
Es va trencar la canonada de la xarxa
d’abastament, solucionat al migdia
Una avaria a la canonada
principal d’abastament
d’aigua de la Mancomunitat
de Mollerussa i el Palau
d’Anglesola va deixar ahir
sense subministrament
ambdós municipis, de les
cinc del matí fins a les tres
de la tarda.
Mollerussa
JOSEP ANTON PÉREZ
L’empresa Sorea, que gestiona el
servei, rebia els primers avisos a
partir de les cinc de la matinada, i
es va localitzar l’avaria en el recinte dels dipòsits de la Mancomunitat, que es troben en el camí del
Salt del Durant.
Segons l’empresa, es tractava
del trencament de la canonada
principal de 300 mm, que abasteix els municipis, per la qual cosa

Última ballada de
sardanes a la fresca
a Borges Blanques
La capital de les Garrigues acollirà aquest dissabte l’última de
les tres ballades de sardanes a
la fresca que l’Agrupació Sardanista ha organitzat aquest estiu.
L’acte començarà a les 23.00 i
tindrà lloc a la Placeta del Terrall. La vetllada anirà a càrrec de
la Cobla Vents de Riella d’Agramunt i se sortejarà, com és tradicional, un pernil entre els assistents, que hauran de comprar
els números durant el concurs.

da. Així i tot en la part baixa de
Mollerussa i el Palau d’Anglesola
a les sis de la tarda encara no havien recuperat tota la pressió a la
xarxa.
Com a conseqüència de l’avaria, establiments de restauració, i
perruqueries de Mollerussa han
hagut de tancar durant el matí, i
a la tarda han començat a recuperar l’activitat de manera progressiva.
Arran d’aquesta incidència,
l’alcalde accidental de la capital
del Pla d’Urgell, Pere Garrofé,
va reconèixer ahir que la xarxa
d’abastament de la Mancomunitat de Mollerussa “és molt antiga i que les canonades de fibrociment de 300 mm s’haurien de
substituir”.
SUBVENCIONS

FOTO: JAP / L’alcalde accidental reconeix que la xarxa és “antiga”

ha estat complicat poder resoldre
la incidència. Tot i que el trencament s’ha pogut reparar al vol-

tant de les onze del matí, no s’ha
pogut dotar de la pressió total a
la xarxa, fins a les tres de la tar-

A partir d’aquí, la Mancomunitat de Mollerussa espera poder
trobar línies de subvenció per poder fer front a aquesta obra, segons va explicar l’alcalde accidental Pere Garrofé.

Més de 200
assistents a la
xerrada sobre
Nova Tracjusa
Més de 200 persones van assistir
a la reunió informativa convocada per GAP Cooperativa sobre el
nou projecte de Tracjusa. Hi van
assistir tant partidaris com detractors del projecte i persones
sense una postura encara definida. L’acte va servir per explicar els
principals canvis en el funcionament de la planta.

FOTO: GAP/ Hi ha previstes més jornades per explicar el nou projecte
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‘Buñuel en el laberinto de las
tortugas’ abre el 8º Mostremp
Hoy arrancan las proyecciones de la
sección oficial y la Infantil /Juvenil
La película de animación de
Salvador Simó, elegida el
miércoles como una de las
tres candidatas españolas
para la carrera de los Oscar,
fue la primera proyección
de la Mostra de Cinema
Rural al Pallars.
Tremp
REDACCIÓN
Antes de la proyección de Buñuel
en el laberinto de las tortugas, no
obstante, el cine La Lira de la capital del Pallars Jussà acogió el acto de inauguración de esta octava
edición –que lo consolida como
una de las referencias de los cortometrajes de temática rural– en
el que el director Jose Bergés explicó la filosofía del mismo.
Además, la compañía A Galet
realizó una acción teatral que dio

FOTO: Oriol Cárceles / La compañía A Galet realizó una acción teatral

paso a la película de Salvador Simó, que presentó el proyecto todavía en proceso de finalización
en el Animac y lo estrenó en la
Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya en Lleida. Ahora,
es junto a Alejandro Amenábar y
Pedro Almodóvar, candidato se-
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leccionado por la Academia Española para los Oscar de Hollywood,
siendo la primera vez que los académicos españoles apuestan por
la animación para competir en
esa categoría, lo que indica un
cambio de percepción. “Empezamos a ser parte importante en la

17 películas
competirán por la
Concha de Oro en
San Sebastián

industria cinematográfica española, estamos creciendo mucho y
cada vez estamos más presentes
a nivel internacional”, ha dicho a
Efe Deneb Sabater, vicepresidenta de la asociación Mujeres en la
Industria de la Animación (MIA)..
Hoy viernes es uno de los días
con más actividad en el Mostremp. A las 11.00 horas se celebra la Gincana de cine, organizada por La Casa del Sol Naixent;
desde las 17.30 horas se proyectarán varios cortos de la sección
oficial y los de la sección infantil
y juvenil, que cuenta con la participación del INS Hug Roger III, el
INS La Pobla de Segur, el Col·legi
Ma. Immaculada de Tremp y el
SES Morelló de Esterri d’Àneu.
Por la noche, a partir de las
21.30 horas, se celebrará la Festa de Cinema, en colaboración
con Comerç Associat Tremp, con
diversas actividades para promocionar el comercio de proximidad. La música de Lo Pardal
Roquer y DJ Mountain cerrará la
jornada.

Un total de diecisiete películas
competirán por la Concha de
Oro en la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián,
que se celebra del 20 al 28 de
septiembre, entre las que figuran trabajos de la directora
británica Sarah Gavron, la polaca Malgorzata Szumowska y
la francesa Alice Winocour así
como del realizador tibetano
Sonthar Gyal.

‘En la hierba
alta’, de Vincenzo
Natale, inaugurará
el Festival de Sitges
La película de Netflix En la hierba alta, dirigida por Vincenzo
Natale, inaugurará el próximo
día 3 de octubre la 52 edición
del Festival de Cine de Sitges.
Se trata de una historia de terror claustrofóbica con elementos sobrenaturales, basada en el relato homónimo que
Stephen King coescribió con su
hijo Joe Hill.
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª
En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

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

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

EM BALLA
PEL CAP
| Cristina
Torrent
@cris_torrent |
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Viatgers (IV):
Tribus
El perfil dels viatgers ha canviat
molt en els darrers anys. Metamorfosi provocada, principalment, per la integració de les
noves tecnologies i la uberització en el sector del turisme.
Segons un estudi d’Amadeus, el
Future Traveller Tribes, el 2030
el nombre de viatgers s’haurà
duplicat respecte del 2015. Com
seran aquests nous viatgers?
L’informe dibuixa el futur –ja
és present– de les tendències
emergents i distingeix diferents
tribus de consumidors de viatges, entre els quals: els cercadors de capital social (bloggers
i influencers), més preocupats
per construir-se una reputació a

Segons un estudi,
el 2030 el nombre
de viatgers serà el
doble que el 2015
les xarxes socials que de donar
consells als viatgers internautes; els puristes de la cultura,
prioritzant l’autenticitat i la immersió en una cultura estrangera; els viatgers ètics, propers
als backpackers, amb la motxilla
plena de consideracions morals
com el medi ambient o el consum responsable. Cada tribu
llegeix el món a la seva manera.
Com diu Erik Orsenna: “El nostre planeta és un llibre. Un llibre
gegant, amb pàgines estranyes,
però un llibre al cap i a la fi. Un
llibre que cal aprendre a llegir”.
No deixem que ningú ens el llegeixi per nosaltres. Com a la vida, a vegades cal deixar els camins trillats i obrir-ne de nous,
encara que sigui un corriol. Que
tingueu molt bon viatge!

Jordi Alsina
President de
l’ANC de Lleida

L’entitat lleidatana afronta una nova Diada amb optimisme, ja que
assegura que s’ha venut un 20%
més de samarretes que l’any passat en aquestes dates.

Mireia Vives
FOTOS: Geoparc Mundial de la Unesco

Disset joves de deu països
tanquen el camp de treball
a la Conca de Tremp

E

l territori Geoparc va acollir
entre el 4 i el 18 d’agost la
VII edició del camp de treball internacional Reading life
in the rocks, que organitza la
Direcció General de Joventut i
gestiona la Coordinadora Rural de Catalunya (CRUC), amb
la col·laboració del Geoparc
Mundial de la Unesco Conca
de Tremp-Montsec, els ajuntaments de Talarn, de Salàs de
Pallars, de Senterada i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà.

Juntament amb Borja Penalba forma un duet musical que actuarà
demà dissabte al Música i Paraules
a la Torre de Rialp, un nucli de la Baronia de Rialb.

Jesús Aguirre

Conseller de Salut
d’Andalusia

Tot i que asseguri que la capacitat
de resposta de la Junta davant lel
brot de Listeria ha estat bona, la
veritat és que encara no se sap on
està el focus i l’alarma està creixent.

La intenció del regidor Ignasi
Amor de treballar per portar la
Rosalia a Lleida una mica més
i desencadena la primera crisi
del govern municipal. Via Twitter, Elena Ferré, del Comú, no va
tardar a piular que “més Manel
i menys Rosalia”, el que va provocar que Sandra Castro, d’ERC,
s’afegís a la festa comentant que
“Manel sí i Rosalia també”. La
cosa va acabar amb rialles quan
Castro va comentar “a veure si
tindrem crisi de govern”.

L

es tasques del Camp de Treball es van vincular a la restauració del patrimoni natural i cultural en tres indrets
de la zona del Geoparc Mundial Unesco: Salàs de Pallars, on
van millorar l’accés al conjunt
eremític de Sant Cebrià continuant amb les tasques iniciades
en l’edició anterior; Talarn, amb
actuacions d’adequació i millora

Del duet musical
Mireia i Borja
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al voltant del pou del gel, i la millora del camí històric entre les
localitats de Naens i Bruguet al
municipi de Senterada. Els joves

van ser rebuts pels representants de les institucions implicades i van poder fer diferents
activitats complementàries.

