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medi ambient aigües

Andorra despreniment

agents rurals

c. sans

Imatge del riu Conques al seu pas per Gavet de la Conca.

Denuncien l’assecament
d’un tram de riu a Gavet

El centre comercial afectat obrirà portes aquest matí.

El Punt de Trobada obre una
setmana després de l’allau
No es podrà estacionar en part del pàrquing exterior || Geòlegs
vigilen sobre el terreny l’evolució del despreniment
c. sans

❘ la seu ❘ El Punt de Trobada,
centre comercial andorrà afectat pel gran despreniment de
fa una setmana a la carretera
CG-1, reobre portes aquest matí. Així ho va anunciar l’establiment a través de les xarxes
socials, si bé va apuntar que hi
haurà “limitacions en l’accés”,
que se centren bàsicament en la
prohibició d’estacionar els vehicles a l’aparcament exterior
situat al nord, just al davant del

tram de muntanya en què es va
produir el despreniment. Per
motius de seguretat, van explicar, aquesta zona de l’aparcament serà exclusivament per
circular-hi.
Els responsables de l’establiment van demanar “comprensió” als clients i van agrair la
seua “paciència per esperar la
reobertura”. Així mateix, van
agrair “la feina, esforç i dedicació” de totes les persones i
equips tècnics que han treba-

llat per “restablir la normalitat
en un temps rècord” i “en dates
complicades”.
En aquest mateix sentit, van
elogiar els treballadors “per
la implicació, treball en equip
i capacitat de superació”. La
plantilla ha estat treballant
tots aquests darrers dies en
les tasques de neteja i retirada
de runa.
Per la seua banda, geòlegs i
tècnics vigilen sobre el terreny
l’evolució del despreniment.

municipis urbanisme

La Figuerosa estrena la plaça
de la Font durant la festa major
segre tàrrega

segre tàrrega

❘ tàrrega ❘ La Figuerosa, nucli
agregat de Tàrrega, ja ha estrenat la remodelada plaça de
la Font, coincidint amb la festa
major. Les obres dels darrers
mesos s’han centrat a renovar
el paviment, que es trobava
molt degradat, així com els
serveis d’aigua potable i sanejament. Els treballs han costat
un total de 33.354 euros. No
obstant, quedarà pendent repassar una part del paviment
de l’entrada, segons va explicar
ahir el regidor de Pobles, Carlos Vílchez.
A i x í matei x, u n a r t i st a
danès que estiueja a la Figuerosa està fent-hi un mural de
grans dimensions amb una vista del poble al costat d’unes fulles de figuera amb la tècnica
del trencadís. Aquest mural
encara no està acabat i els tre-

Imatge de la plaça de la Font de la Figuerosa ja renovada.

balls no seguiran fins la setmana que ve. La plaça de la Font
és el punt central de trobada
dels veïns d’aquesta població
de l’Urgell, ja que acull el lo-

cal social, l’edifici consistorial
i el consultori mèdic. A més,
és on es duen a terme totes les
celebracions que s’organitzen
al poble.

redacció

❘ gavet de la conca ❘ Els Agents
Rurals van denunciar ahir
l’assecament d’un tram del
riu Conques al terme municipal de Gavet de la Conca.
Segons van informar a través de les xarxes socials, això
va ser a causa de la derivació
d’aigua per part d’una empresa de tractament d’àrids.
En aquest sentit, membres del cos van rescatar els
peixos que s’havien quedat
aïllats al tram de 480 metres del riu que s’havia vist

afectat i van contactar amb
l’empresa, que va col·laborar
amb els Agents Rurals.
Així mateix, van posar
en coneixement del jutjat de
Tremp el que havia passat
a través de diligències d’investigació per un presumpte
delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. Es
tracta d’un fet que pot comportar penes de presó de fins
a cinc anys, el pagament de
multes durant un màxim de
dos anys i inhabilitació especial durant tres anys.

medi ambient

La gran granja
dels Omells,
pendent encara
d’Urbanisme
Amb oposició a
l’Espluga Calba
x lleida x La granja de grans
dimensions prevista als
Omells de na Gaia, a prop
del límit entre aquest municipi i l’Espluga Calba, encara no té llicència d’obres,
tal com temien contraris al
projecte a la localitat de les
Garrigues (vegeu SEGRE
d’ahir). Així ho van confirmar tant l’alcalde dels
Omells, Delfí Escoté, com
el promotor, Gerard Torres.
Tots dos van indicar que encara està pendent d’obtenir
el vistiplau de la comissió
d’Urbanisme.
Pel que fa a la por de contaminació per purins, que
ha motivat al·legacions en
contra d’aquesta explotació, el promotor va subratllar que tenen informes
favorables de l’ACA i que
han adoptat mesures de seguretat per evitar qualsevol
fuga per sobre del que exigeix la normativa. L’alcalde
va dir que “tot ha seguit els
cursos legals” i es va mostrar a favor del projecte
perquè “donarà ocupació
a cinc famílies”.

Tarrés inaugura el
nou dipòsit d’aigua
❘ tarrés ❘ Tarrés inaugurarà
dilluns el nou dipòsit d’aigua de la població. En l’acte
participarà el president de
la Diputació, Joan Talarn;
l’alcalde, Ramon Maria Arbós, i el delegat de la Generalitat, Ramon Farré.

Mequinensa adjudica
obres per 223.000 euros
❘ mequinensa ❘ Mequinensa
va adjudicar ahir un paquet
de sis obres per un import
que ascendeix a un total
de 223.000 euros. Es tracta d’actuacions de millora
al pavelló poliesportiu, la
graderia al costat de la Sala Vora Riu i als carrers la
Plana, F, A5 i W.

El Solsonès inicia la
reparació de camins
❘ solsona ❘ El Solsonès ja ha
iniciat la reparació del camí
que uneix la zona de Ventolra (Navès) fins al Molí
del Pont a l’enllaç amb la
carretera C-26, a Olius.
Aquesta actuació consisteix
a millorar la via per prevenir incendis. La corporació també preveu actuar
en camins de Castellar de
la Ribera, Guixers, Navès,
Olius, Pinell i Riner. Aquestes obres estan finançades
per la Generalitat.
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economia

El BCE prepara nous estímuls per a
l’economia europea.
www.segre.com/economia

p.
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L’Ibex recupera els 8.600 però s’anota
una caiguda setmanal d’un 1%.
p.

laboral ocupació

crèdits

UGT guanya a Lleida i Girona i
CCOO venç a Barcelona i Tarragona

Els monts de
pietat donen
184 milions

El 54 per cent dels delegats sindicals de les comarques de Ponent són homes ||
Segons el balanç oficial de la Generalitat de les eleccions sindicals
❘ lleida ❘ El departament de Treball de la Generalitat acaba de
fer públic un informe sobre les
eleccions sindicals al final de
l’any passat, que situa UGT a la
província de Lleida com la central més representativa, amb un
49,53% dels delegats, seguida
de prop per Comissions Obreres, amb un 41,80%. Els dos sindicats majoritaris es reparteixen
el territori i mentre els ugetistes de Camil Ros s’imposen a
les comarques de Ponent i a les
de Girona, els de Comissions
comandats per Javier Pacheco
fan el mateix amb Barcelona i
Tarragona. En la suma del conjunt de Catalunya, la primera
central és Comissions, seguida
d’UGT, USO i CGT.
L’estudi fa una foto fixa de la
representació sindical a 31 de
desembre, perquè en realitat ara
el procés d’eleccions sindicals és
pràcticament constant a les empreses. D’aquesta manera, UGT
reuneix a Lleida 1.377 delegats,
per 1.162 de Comissions. USO,
per la seua banda, compta amb
257, mentre que la CGT disposa
de 191 representants entre el
personal que es regeix per l’Estatut dels Treballadors. Fins a
arribar a completar els 2.780
representants totals dels treballadors corresponen no afiliats o
altres sindicats en principi amb
menor implantació al territori i
que la conselleria no concreta.
Pel que fa al personal al qual
s’aplica la normativa de funcionaris, Comissions Obreres és el
sindicat amb més representació.
Dels 237 representants elegits

òscar mirón

❘ madrid ❘ Els monts de pietat
van tancar l’exercici del 2018
amb un import global de concessió de crèdits per un valor
de 184 milions, la qual cosa
representa un augment del
2,45% respecte al 2017, segons ha informat l’associació
espanyola de monts de pietat
(Presea).
L’exercici del 2018 també
es va tancar amb la incorporació de 20.000 clients, la
presència de 125.000 clients
en cartera amb préstecs vigents i un nombre de préstecs en vigor superior als
285.000.

balanç

BBVA creix en
clients d’atenció
multicanal

Imatge de l’última manifestació conjunta d’UGT i CCOO amb motiu del passat Primer de Maig.

Catalunya

En el conjunt de Catalunya,
Comissions Obreres té
el 42,33% de delegats
davant del 39,49% d’UGT
a les comarques de Ponent, seixanta-dos corresponen a aquest
sindicat, davant de cinquanta-dos d’UGT. L’estudi inclou
51 delegats de IAC, 39 més de
CSI-CSIF, 21 més de CGT i 115

més que la coselleria adjudica a
“d’altres”.
Per comarques, UGT apareix
com la central més votada a les
Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el
Segrià i l’Urgell. CCOO s’imposa en nombre de delegats a l’Alt
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Val
d’Aran, la Segarra i el Solsonès.

Paritat
La paritat continua sent un
objectiu a aconseguir entre els
representants sindicals, malgrat

els avanços registrats en aquest
camp durant els últims anys. La
conselleria xifra en 1.509 homes, un 54,28 per cent del total,
el nombre de delegats, davant
1.271 lleidatanes (45,72 per
cent). Per sindicats, a Comissions Obreres pràcticament el
47 per cent dels representants
són dones, amb 546 davant de
616 homes. A UGT, la taxa femenina supera lleugerament el
44 per cent. Estem parlant de
608 delegades ugetistes davant
769 homes.

justícia prestacions

La Seguretat Social revisarà d’ofici 8.500
pensions lligades al temps parcial

❘ madrid ❘ L’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) ja aplica
els criteris del Tribunal Constitucional (TC) tant a les sol·licituds de pensió que es presentin
amb índex de parcialitat com a
les ja reconegudes per ocupació
a temps parcial, i la seua resolució encara no és ferma en la via
administrativa, segons va informar ahir el ministeri de Treball.
L’INSS revisarà d’ofici prop de
8.500 pensions de les ja reconegudes i sense resolució ferma,
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de les quals prop de 2.200 es
podrien veure incrementades al
voltant d’un 4 per cent. La resta
mantindrà l’import reconegut
inicialment: prop de 3.500 no
tindran increment de quantia
per haver assolit inicialment el
cent per cent; aproximadament
vuit-centes no pujaran perquè la
parcialitat de la jornada era del
67 per cent o superior, i prop de
2.000 no notaran cap pujada per
percebre complement a mínims.
Aquestes xifres s’han calcu-

lat a partir de les dades estadístiques de l’exercici del 2018.
Segons Treball, el 24 per cent
de les persones que sol·liciten
la pensió de jubilació acrediten

constitucional

La sentència del TC
respon a una qüestió
plantejada per l’advocat
lleidatà Simeó Miquel

treballs a temps parcial en algun
moment de la seua vida laboral.
La resolució del Tribunal
Constitucional, emesa al juliol
i publicada al Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE) de dilluns passat, declarava inconstitucional i
nul el mètode per computar els
períodes de cotització a temps
parcial a efectes de determinar la quantia de la pensió de
jubilació.
L’Alt Tribunal considera injustificada la doble penalització
que suposa l’actual fórmula de
càlcul en el dret a la jubilació
dels que han treballat a temps
parcial: una per les bases utilitzades i una altra d’indirecta per
sexe, ja que la majoria d’aquests
contractes pertanyen a dones.

❘ lleida ❘ Els clients de BBVA a
Espanya que disposen d’atenció multicanal ascendeixen a
1,5 milions d’usuaris al tancament del primer semestre,
segons l’entitat. El banc ha
assenyalat que la xifra de
clients que disposen del servei BBVA Contigo s’ha multiplicat per tres des de principis del 2016, i espera, a més,
que superi els 2,5 milions
l’any 2021. A tancament del
juny, BBVA Contigo té més
de 1.900 professionals dedicats a l’atenció dels gairebé
1,5 milions usuaris del servei
a Espanya.

balanç

Els fons de renda
fixa, els que
més creixen
❘ madrid ❘ Les participacions
en fons de renda fixa es van
incrementar un 2,9% a l’eurozona durant el segon trimestre, davant el decreixement de les participacions en
renda variable un 0,5%, segons les dades del Banc Central Europeu. Les operacions
financeres realitzades amb
participacions emeses per
aquests fons de renda fixa
van ascendir a 65.000 milions d’euros, mentre que dels
fons de renda variable, les
operacions financeres efectuades es van xifrar en -23.000
milions d’euros.
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lleida, de festa
ajuntament talarn

ajuntament de vilanova de l’aguda

Alguns dels veïns de Vilanova de l’Aguda dijous.
j.gomez

Desenes de persones durant el sopar solidari celebrat dijous a Talarn.

Pedalada popular a Linyola dimecres per iniciar la festa major.

segre tàrrega

Segre tàrrega

Més de 200 persones van participar en el tradicional concurs de la festa major d’Arbeca, l’Arbequí de Ferro.

Gastronomia i gimcanes,
protagonistes de les festes
La música centra la gran majoria de programes per avui
redacció

❘ lleida ❘ Les activitats celebrades
ahir en diferents municipis de
Lleida amb motiu de les festes
majors durant la Mare de Déu
d’Agost es van comptar per desenes. Entre aquestes, van tenir
especial protagonisme la gastronomia amb àpats populars
i diversos concursos culinaris
i tota mena de divertides gimcanes com per exemple a Arbeca, que ahir va viure una de
les jornades més tradicionals
de la festa amb la celebració del

seu particular Arbequí de Ferro, en què van participar més
de dos-centes persones entre
la versió infantil i per a adults.
Aquesta gimcana consisteix a
anar superant diferents proves
on el fang i l’aigua són els principals protagonistes. A Linyola,
un tobogan urbà i una festa de
l’escuma van fer gaudir els més
petits. D’altra banda, desenes
de persones van assistir dijous
al sopar solidari celebrat a Talarn en el marc de la festa. Els
diners recaptats es destinaran

a la investigació de malalties
rares que afecten els nens.
Per la seua banda, a Vilanova de l’Aguda van celebrar una
missa dijous i els tradicionals
llevats de taula amb l’actuació
dels grallers de Tot Cugula del
municipi. Un concurs de truites
i de botifarra van ser els plats
forts d’ahir.
Un total de noranta pobles
lleidatans han celebrat les seues festes al llarg d’aquests dies. Avui, la música serà la gran
protagonista.

agenda per avui

Maials

z 19.00: Correbars acompanyat
dels Grallers de Maials.
z 23.00: Correfoc amb els Diables de Lleida pels carrers del
municipi.
z 02.30: Nit jove a les penyes amb
l’actuació del grup Zapping Catalonia i la posterior sessió de DJ
Selvas.

Rialp
z 17.00: Animació infantil De
Viatge.
z 00.30: Nit de concerts amb els
grups Exel, Banda Neon i GNIX.

Vilaller
z 12.00: Missa de festa major a
l’ermita de Sant Mamés.
z 12.30: Gran festa de l’escuma de

colors dirigida als més petits de la
casa.
z 23.30: Ball de nit amb l’orquestra Mediterránea i la sessió de DJ
Luxury.

Arbeca
z 19.00: Sardanes a la plaça del
Toll amb l’actuació de la cobla
Ciutat de Solsona.
z 00.30: Concert d’Els Catarres al
pati de les escoles.

Linyola
z 22.00: Sopar popular a la zona
de la biblioteca. Posteriorment
tindrà lloc el concurs de carros
construïts pels veïns.
z 00.00: Al pavelló poliesportiu,
nit de música amb l’actuació del
grup Loca Histèria i una sessió de
discomòbil.
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propostes
tàrrega

teatre de la llotja

Miranda del Parc de Sant Eloi.

diumenge, 18 d’agost. 19.30h.

‘LaTemporadaLleida’.

TERRATS EN CULTURA
Concert de soul, blues, jazz i folk
amb Paula Valls.
Entrada gratuïta amb prèvia reserva
a www.culturatarrega.cat.

museu de l’aigua

auditori enric granados
T de Teatre i Dagoll Dagom · La Tendresa · Divendres, 4 d’oct. 21.00 h. 26 € - 22 € (red.)

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

Pl. Josep Prenafeta. 973700 639.
www.auditorienricgranados.cat

NOVA TEMPORADA TARDOR 2019

Versió catalana de l’aclamadíssima comèdia d’Alfredo Sanzol La ternura.

Ja es poden comprar les entrades de
LaTemporadaLleida.
Auditori Enric Granados, Teatre de
l’Escorxador i Teatre de la Llotja
www.latemporadalleida.cat

teatre escorxador
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356. www.teatreescorxador.com
Atalaya · Rey Lear · Divendres, 25 d’octubre. 21.00 h. 26 € - 22 € (reduïda)

Segon muntatge shakesperià de la cia. sevillana Atalaya, després de Ricardo III.
Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat, a taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 h;
de dilluns a divendres no festius, de 17 a 20 h; funcions en caps de setmana i festius, des
d’1 hora abans) i Oficina de Turisme de Lleida (dilluns a divendres, 10 a 14 i 16 a 19 h).

28a mostra d’arts escèniques josep fonollosa ‘fono’
Teatre, música, circ i dansa amb
28 companyies participants fins al
desembre. Programació i entrades
només a taquilla a partir del setembre.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

dissabtes i diumenge. 12.00 a 14.00 h.

Paula Valls, a Tàrrega.

Submergiu-vos en el Dipòsit del
Pla de l’Aigua!
Plaça del Dipòsit.
Entrada lliure.

balaguer
Teatre Municipal. C. Àngel Guimerà,
24-28. Tel. 973 445 252.
www.balaguer.cat

programació per determinar

Teatre Municipal de Balaguer.

arts escèniques teatre

festival curtmetratges

Josep de Moner

Tremp obre dijous quatre
dies de cine ‘rural’ amb la
vuitena edició de Mostremp
redacció

❘ TREMP ❘ La VIII Mostra de Cinema Rural Mostremp exhibirà
del 22 al 25 d’agost al cine La
Lira de Tremp una selecció de
quinze curtmetratges de temàtica rural seleccionats entre els més de cent que es van
presentar a la secció oficial del
certamen. Les projeccions de
la secció oficial tindran lloc divendres i dissabte, encara que
també divendres a la tarda hi
haurà una projecció de disset
de curts que competiran a la
secció Infantil i Juvenil. L’acte
inaugural del dijous 22 el conduirà l’actriu Marta Romero i
comptarà amb una acció teatral

a càrrec de la companyia A Galet i la projecció del film Buñuel
en el laberinto de las tortugas
de Salvador Busom. Divendres
tindrà lloc a la rambla del Dr.
Pearson la Festa del Cinema,
amb parades de menjar, vi i les
actuacions de DJ Mountain i Lo
Pardal Roquer. Com a activitat estrella del festival destaca la master class de dissabte
de David Casas, que explicarà
com és la feina d’un ajudant de
direcció o productor executiu.
I per als més petits, la matinal
de diumenge, amb projeccions
i altres activitats pensades per a
ells. Més informació a la pàgina
www.mostremp.cat.

efe

L’obra ‘Hug Roger i la profecia de Gradepus’ escenificava el setge que va viure Olp.

Finalitzen les XII Festes del Setge
d’Olp amb més de 600 assistents
La representació d’aquest any s’inspirava en els Monty Python
marc codinas

La companyia Acosta Danza torna al Festival de Peralada ■ La

companyia del conegut ballarí cubà Carlos Acosta, Acosta Danza, va tornar dijous al Festival de Peralada, on va debutar fa dos
anys, amb el nou espectacle Evolution amb sold out.

❘ LLEIDA ❘ Hug Roger i la profecia de Gradepus és el títol de
l’obra de teatre itinerant amb
què aquest any s’han commemorat les XII Festes del Setge
d’Olp, que estava previst que
finalitzessin ahir amb l’última
representació de l’obra a la plaça de Sorre després d’haver fet
parada aquesta setmana a Rialp, Llavorsí, Peramea i Olp.
Més de sis-centes persones
han gaudit de l’espectacle teatral i musical en pallarès que
commemora els nou dies que
va durar el setge d’Olp per les

tropes dels Cardona i l’entrega
del castell de València d’Àneu
per Caterina Albert, esposa
de l’últim comte del Pallars
Hug Roger III fa cinc-cents
anys. L’obra comptava per segon any consecutiu amb guió,
dramatúrgia i direcció de Jordi
Pérez i Soldevila, fundador i
actor de la companyia de teatre
Sargantana i director del teatre
La Vilella de Barcelona, que ha
estat l’encarregat de dirigir un
parell de tècnics i una quinzena d’actors amateurs de totes
les edats originaris del Pallars
Sobirà.

“L’any passat l’obra va ser
més historicista i aquest any
hem volgut fer-la una mica
més còmica, musical i coreografiada, prenent algunes referències cinematogràfiques
com Spamalot o La vida de
Brian dels Monty Python” va
explicar Pérez a SEGRE, i va
afegir que “l’acollida ha estat
molt bona i els actors s’ho han
passat genial”. Les Festes del
Setge d’Olp van nàixer de la
motivació dels ciutadans per
reivindicar-se com a pallaresos
i no oblidar-se dels fets que van
succeir fa cinc segles.

