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Per culpa del canvi d' ubicació d'un rnonolit sobre la Guerra Civil

www.segre.com

Elpreu del
préssec a Fran~
dobla el de
Lleida perque
primen el local

Nínxols de més de 50 anys
són els únics disponibles
al cementiri de Lleida

Amb una dislribució

'aliada' amb els pagesos
El preu del préssec n Fran<;a dobla el que es paga a Espanya als
productors, segons un informe
de la Comissió Europea. La ra6
és que els ga ls primen e l consu m autocton davnnt del forñ i
la distribució esta aliada amb
els agricultors.

'Low cost' 1 La
Paeria els ven gairebé
a meitat de preu al
ser reutilitzats

ECONOMIA I 21

Nous 11 Esgotals
fa mesas, no se'n
construiran més

Diada unitaria a
Lleida amb Paeria,
Diputadói
Generalitat

abans de final d'any
Ninxols de segon~ maque, com
a mínim, tenen mésde cinquanta anys d':mtiguitat i visiblement
deteriorats a causo del pas del
temps, són gai rebé els únics
disponibles a dia d'avui al cemcntiri de Lle ida. Aixo sí, el
preu és notablement inferior,
ates que s'ofe reixen amb una
rebnixn dcl40 pcr ccot sobre el
preu estiindn rd. Els nous es van
esgotar ja fa mesos, tal com v11
avan<;ar SEGRE, i no esta previsto la construcció de més !ins
a fina ls d'any.

Pneria, Diputació i Gencralital
celebraran nqucst any un ncte
institucional conjunt i un itaria
Lleida el di a 9 pe,. a In ditlda de
I'Onzc de Setcmbrc.
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ADl\11,1STRACIONS

El Govem portara als
tribunals I'Estat per no
pagar el finan~ment
PANORAMA 118

Pueyo ofereix ajuda pera
migrats de 1' 0pen Arms'
1

Carmen Calvo amenaya de multar l'ONG
LLEIOA I 8 { PANORAMA 116

De discoteca a església evangélica a Tremp,
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Neguen l'excarceració d'un xOfer que

~

Obres a l'església d'Aipicat per poder
reabrir-la aquest hivern.

va causar dos accidents a I'A-2.

www.segre.com/comarqu~
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PROJECTES METEOROLOGIA

Micromecenatge per desplegar quinze
cameres al Pirineu i informar sobre el temps
Un col·lectiu d'aficionats a la meteorologia de Barcelona impulsa el projecte i la informació es podra

consultar en línia 11 Ja han instal·lat tres dispositius i preveuen que estiguin tots en marxa a la primavera
C. SANS

La informació,
en temps real i
també al correu
electronk

1LA SEU O"URGELL 1 Poder veure el

Pirineu en directo les 24 hores
del día sera possible. El col·lcctiu Projccte 4 Estac!ons, formal
per aficionats a la meteorología
de Barcelona, ha portal a terme
una ca mpanya de micromecenatge a través de la platarorma
Vcrkami pcr poder crear una
xarxa de quinzc webcams que
cmetin en di recte des de difet•ents punts del Pirineu catalit i
d'Andorra. L'objectiu e raaconseguir recaptar flns a 800 euros
p e r Ier possible la implantació
del projcctc en plenjtud i bo van
aconsegui.r en tan sois trcnta di·
cs. Finalment, van recaptar un
total de 854 euros.
L'associació treba lla ara en la
implanlaci6 d'aquests 15 punts
de con nex ió a temps rea l i durant les 24 hores del dia amb
una qualitat d'a lta ddinici6. A
banda d'o(erir les imalges de la
zona en la qua! estiguin instnllats e ls dispositius, aportaran
també pronostics deltemps actualitzats. El portaveu del collecliu impulsor d'aquest projecte, Jan Ponsa, va explicar ah ir
que "actualment és molt complica! pode¡· observar el nostre
territori en di recte i de formo
rapida des de ca meres amb una
mínima qualitat" com les que hi
ba nctualmenl (vegeu el desglos·
sarnent). La iniciativa, que sera
d 'ús lliure i gratu'it i es podra
consultara lt-avés del wcb www.
projecte4estacions.com, serviril porque aquelles persones
que vulguin practicar e sport o
quolsevol activitot a l'ait·e lHure

WEBCAMS

A lleida. s'instal·laran a la
Val d'Aran, I'Aita Ribagor~a,
I'Ait Urgell, el Pallars
Sobira i la Cerdanya
puguin inrormar-se previament
de la metcorologia de la zona a
temps real.
"Es essencial cone ixer la correcta informació metcorologica
per poder fer cls nostres plans i

no ten ir imprevistos", va nssegurar Ponsa.
De moment, el coJ.Iect iu ha
instaJ.Iat tres cameros, la primera a Thixent·la Vansa, la segona,
dilluns passat, a Lles de Cerdanya i la tercera la van desplegar
abir matcix a Cani Uo (Andorra).
Avui esta prevista la instaHació
de la quarta a Areu, a l Pallars
Sobiril.
Des de l'associació van expli·
car que la resta quedaran ins·
tal·lades abans de la proximo
primavera i que est:uon distri·

buYdes entro !'Alta Ribagon;a,
la Val d'Aran, el Be rgueda, el
Ripolles i Baga.
En el p rojecte per desplegar
aquestes eameres al Pi rineu
s'han involucra! fins a 56 mecenes, que han ret les seues aportacions solidñries a partir deis
S euros. Entre els participants
en la ca mpan ya s'han sortejal
co ps de selmtlnn a Llívia, a In
Ccrdanya, i Forfets per esquiar
amb raquetes i a les instaHadons de nordic n l'estnci6 de Tuixe nt·la Vansa.

• Les imatges queja es
poden consultar o la pil·
gina www.projectc4estncions.com s'ofe re ixen
en temps real i amb una
qualitat de fins a 1.080 píxels (alta resoluci6), e ncat-a queels usuaris que així
ha desitgin també podrnn
rebrc la previsió setmanal
del tcmps al correu elec·
tronic. Actualment, jo ru
ha di verses ciimeres des·
plegades n les comarques
del Pirineu lleidata q ue
també ofereixcn imntges
en directo. Molles estnn
ins tal·lades 11 les estaci·
ons d'csquí i esta o des ti·
nades als usuaris d'aquosts
equipame nts.
Aquestes ofereixen in·
formació do l'estal de les
pistes i també sobre les
previsions me teorologiques. No obstant,lcs we·
bcnms que instal-la ra al
Pirineu lleidatil i a Andor·
ra el PI"Ojccte 4 Estacions,
que és una organitznció
se nse ilni m de lucre, són
d'alta derinició i, pertant,
oiercixen una qualitat
millar que In majorin de
les que estan disponibles
ara a les comarques de
muntanyn.

GRANSOEPREDAOORS PROTESTES

MOBILITAT FERROCARRILS

Manifestadó avui a
Osea en contra de l'ós

Renfe assegura que estan formant
maquinistes i que n'hi haura suficients

¡LLEIDA I Ramaders del Pirine u

1LLEIDAI Renfevn assegurar ah ir

es manifestaran avui a AYnsa
(Osea) e n contra de la presencia de 1'6s a les comarques de
muntanya. La protesta s'ha or·
gnnitzat a través de la Plataforma Transpirinenca, que coordin a accions n Navnrra, Aragó i
Catalunya per exigir la retirada
deis óssos del Pirineu. La manifes tació, en la qualtambé es
defensora e l model de la raruaderia ex te ns iva, compln amb
l'adhesió d e més de cinquanta

organitzacions, associacions
i coHcctius, e ntre els quals es
troba A saja. Aquesta caneen·
trac i6 arriba després de divet··
sos atoes de l'ós Goiat a Arag6
a quest mateix any, cosa que va
provocar que el govern a utono mic exigís a la Generalital que
es fes cilrrec d'nquest exemplar.
S'ha de recordar que Goiat ha
protagonitzat 92 atacs des que
va arribar al Pirineu el 2016,
que s'han sa ldat ambla mort
de 103 animals.

quotcncn ''mnquinistcsen formaci6" i que " les persones q ue
hi hag i a Lleida semn les suricicnts pcr prestar e l scrvei".
Fonts de !'operadora estatal
van afirmar que " procedeixe n
a una renovació del personal"
i qLte s'estan incorpornnt nous
conductors. Renfe va respondre aixf a les ad vertencies dels
sindicats, que van expHcar que
nou deis vint maquinistes ads·
crits al " qua d re de servei de

conducci6" de l'estnció L lei·
da· Pirincus marxen aqucst
any, jo s igui per jubi lacions
o trasllats a altl·es centres de
treball (vegcu SEGRE d'ahi r).
Aquesta situaci6 també afecta
la lfnia de tren de la Pobla, que
opera Perroca rrils de la Gene·
rnlitat de Catalunya (FGC). En
aqueste as, els seus conductors
se'n van a les lfnies de Renfe,
encara que !'operadora esta·
tal els destina a al tres lfnies
d'Espanya.

S'ha de recordar que en els
últims mesoss'han registra! di·
versos casos de treos de Renfe
que han hagut de ser substitu\ls
pcr autocars al no haver-hi maquinistes disponibles. L't't ltim
d'aquesls casos es va donar dilluns passat, quan quatre cornbois de In lfnia de Mnnresn (R12) no van poder c ircula r i vn
afectar 110 passntgers, que van
arribar a les seues destinacions
amb nutocar i :~mb retards de
rins a una hora.
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LOCAL RELIGIÓ

De discoteca a església aTremp
L'antiga Xino Xano és ara la seu d'una comunitat evangelista 11 Un nou ús
després d'algunes iniciatives per recuperar el que va ser un local de lleure
R. RAM IREZ / M. CODINAS

L'antiga discoteca X in o
Xaoo de L'avingudo Pi rincus
de Tremp s'hn convertit en la
seu d'una comunilat cristiana evangelista, en concret de
L'Assemblea de Déu-Campinas.
El seu emblema substitueix n
la fa~ana el logot ip de la vella
sala de ball, que ara acull cerimonies religiosos. L'edifici ha
adoptat aquest nou ús quan ja
feia anys que cstavn ta ncat, i
dcsprés d'algunes temptatives
per prova r de recuperar-lo. Pinalment, els evangelisles han
converlit la discoteca en temple,
en cont rast ambla tendencia de
signe contrari que s'obre pasen
diversos palsos d'Europa: con-

El Soblra debat avul
el nou cartipas
lllEIOAI El conscll del Sobira
debat ra avui el nou c:artipas,
que preveu uno reducció de
les rctribucions. Aqucst pie
arriba després de la moci6
de censura contral'nnterior
presiden!, Gerard Sabarich
(vegeu SEGRE de dimarts).

1 TREMPI

Soluclonat el problema
de l'inhibidor de Sort
1SORT 1Establi ments de Sort

afoctats por l'inhibidor de
freqú~ncies van assegu ra r
ah ir que el problema esta
solucionnt deíinitivament.
Van apunta r que no tenen
constancia d ' incidencies
des que fa dos sctmones es
va localitzar a les batories de
la caixa d'un desfibriJ.Iador
!'origen del scnyal que inhabiJitava els comaodamcnts a
distancia.

Tot a punt pera la Fira de
Sant Bartomeu d'Artesa

UNA NOVA SEU

El local va obrir dissabte
les portes i ja acull
reunions, pregaries i
activitats pera nens
vortir edificis religiosos tnncats
al culte en establiments de lleure i botigues.
Abans del tancamcnt dcfinitiu, l'antiga Xino Xano havia
continua! registrada coma estoblirueot recreatiu i va abrir
d urant nlgun temps do forma
puntual per acollir celebracions
i esdevenimcnts. Aixl ho van
explicar fonts ruunicipals, que
van apuntar que l'ajuntament
va templejar la possibilitat de

L'emblema de la comunltat evange list a substltu.,hc el de l'antlga discoteca l(lno Xano de Tre mp.

reabrir-la coma discoteca municipal, una cosa q ueja havia
fet e ni re els anys 2006 i 2008.
En el scu momenl vo ser uno
iniciativa pionera per ofcrirals
' oves de la localital opcions de
leure nocturn sen se ha ver de
conduir. Finnlment, cls titulnrs
del local van donar de baixa
l'activitat, fet que impedeix a
la practica qualscvol intcnt de
tornar a obrir-lo coma discoteca: alargar una nova !licencia

!

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

seria inviable porque xocnria insonoritzat, i renovar la instalambla normativa urbanística laci6. Pinalment, dissabte passal
actual, segons a firmen fonts la nova seu va abrir les portes
municipals.
als lcligresos i jn ha comen~at
Mcmbrcs de la comunital a acollir rcunions, cclebracievangelista van !robar el local el. ons i pregaries i activitats per
mar~ passat, dcsprés que l'njuna neos, entre d'altres. "Estem
tomenl ols tanqués In scu que molt contcnts amb el nou local,
tenien al carrer Paradfs a causa jaque esta moJI ben localitzat
de denúocies i quelxcs pel soroll i té capacita! per acollir fins a
de pnrt deis vc'ins. A partir de 150 persones", va explicar ahir
llavors van come~<~ar les refor- Arian Souza a SEGRE, membre
mes per condicionar el local, ja de la comunitat evangelista.

1 ,t,RTESA DE SEGRE 1Artesa de
Scgrc acolliril el cap de sctmana la 576 Pira de Sa nl
Bartom.,u. Els productos de
proximitat, cls oficis antics,
els ve hieles i la maquinliria
agrícola scran els protagonisles del certamen.

Comencen la millora de
camins d'Agramunt
1 AGR,t,MUNT 1 Agromunt i la
conselleria d'Agr!cultura han
nrribal n un acord per iniciar
immcdiatamentla millora de
camins entre Agramunt, les
Puellesi Oliola, una actuaci6
prevista en el projcctc finan~at perla indemn ització de
l'incendi del 2009.

CARRETERES INCIOENCIES

Andorra descarta voladures per
estabilitzar la muntanya de l'allau
Installen un sistema per detectar possibles despreniments
C. SANS 1 X.R.
1 U SEU D'URGElll

Vila-sana construeix una pista de
padel i una altra per a patinatge
1VILA·SANA I Vi la-sana

construirll
una pista de padel i una altra
de patinatgo, que es prcveu quo
estiguin a punt l'últim trimestre
d'aquest any. Aquests equipamcnts s' hobilita rano la zona
esportiva, a l'espa i exterior del
pavell6 poliesportiu. Les dos

pistes compartiran accessos i
ser veis. L'alca Ide, Joon Sangra,
va explicar quo aquestos pistes
conl ribuiran "a consolidar la
població" com a nucli esportiu i lúdic del Pla d'Urgcll. Les
obres s'hao adjudica! a Sport
Plus Court per 47.000 euros.

A ndorra ha
dccidjt "no actuar mccilnicamcot" o lo muotaoya en la qual
es va registrar el gran despreniment sobre la carretera CC-1
ellO d'ag~st. En nquest se~til,
prevcu dctxar <1Ue es portma
terme "purgues natumls", que
s'hnn incentival ambles pluges
d'aqucstn sctruana. Aixi ho van
explicar ah ir fonts del Govern
d'Andor•·a, que van apun tar
que les anillisis han descarta!
la neccssitat de realitzar voladures o actuacions mccaniques. "Les purgues sera o cada
vegada més pctitcs i s'aniran
distanciant. en el temps", van
nssegurnr. En aquest sentit van
explicar que hi ha prou espai
entre la mlmtaoya i la carretera perque les podres es vagin

Treballs a Sant Esteve.

ncumulanl i no arribin a la via.
Abó matcix, el Govcrn va instal·lar ahir una bomba d'aigun
per drenar In cubetn que hi ha a
la part baixa del dcspronimcnt
per dooar més estabilitat a la
zona. També s'ha dcsplegat un

sistema topografic de prccisió
que permel auscultare! te•·reny
a nivell geologic i fcr \lO seguiment cxhaustiu por detectar
possibles noves allaus.
En un allre ordre, segueixen
les aUaus de roques controlados
pcr evitar nous desprcnimcnts
a la carretera de Sant Estove de
la Sarga. L'alcaldc, Jordi Navarra, va explicar que encara esta n actuant en el tram de
vi a que transcorre per Morar,
en que cls lrcballs s'allorgaran
fins a la setmana que vo.
D'altra banda, els Mossos
vo n retirar podres que van
cauro dcsprés d'un pctit despreniment sobre la carretera
C-14 a Organy1t dirnecres a
In mntinnda. L'incidcnt no va
provocar danys ni va afectar
ellrltnsil.
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ARQUEOLOGIA INVESTIGACIO

CINE

Ritus funeraris iberics

'Matrix' tornara
ala gran pantalla
amb una quarta
entrega

Cinquena campanya d'excavacions a la necropolis d'Almenara, a Agramunt 11
Ja s'han localitzat una trentena de túmuJs amb restes incinerades

Kea nu Reeves i Carrie
Anne Moss repetiran

X. SANTESMASSES
1 AGRIIMUNTI Un equip formal

!LOS ANGELES 1 La saga de pel-

per una de sena d'a rqueolcgs,
entre els quals hi ha cstudiants
de la Universitat de Lleida lles
Autonomes de Barcelona i de
Mad rid, així com voluntaris,
va reprend re dilluns passat per
cinque any consccutiu les excavacions a la necropolis tumula r preiberica d'Aimcnara, m1cli
d'Agramunt.
Un deis n rqueolegs responsables de l'excavació, Osear Escala, va ex plica r que l'objectiu
de la campanya, que es prolongara fins al proxim 31 d'agost,
6s "consolidar els túmuls que
van apareixer a les excavacions
de l'any passat en els cxtrems
nord i ocst del jncimcnt, així
com delimitar la superficie de
la necropolis", que actunlment
compta amb més de 550 met:res
qundrats excavats.
Les necropolis de túmuls
plans eren unes construccions
fune rarics de planta redona
lleugerament sobreal<;adcs de
terrn, deümitades per anells de
pedra en un nombre va riable
1 en les qua ls les restes incinerarles es dipositaven a l'espai
central, ja fas llan~ats en el seu
interior o bé dins d'una urna de
cera mica.
La necropolis tumular d'AImenara esta datada en la primera edat de ferro, e ntorn
deis segles VIJ-VIn aC. Va ser
descobcrta el1968 de manera fortuita, duran! uns treballs
agrfcoles, per Josep i Gabriel

lícules Matrix tornara o lo
gran pantalla amb un:~ quarta entrega, c¡ue dirigiro Lana
Wochowski i que pr·otagonitzaran de nou Keanu Reevcs i
Carrie·Anne Moss, va nvan~ar dimarts en exclusiva el
mitja especiolitzat Variety.
Els esl\1dis Warner Bros Pictures produiran i distribuiran
la futura entrega, que actuolment escriu Wachowski, que
va crear aquest univers frlmic de clencia-ficció al costal
de la seuo germa na Lilly el
1999. A banda de la cineasta,
Reeves i Moss també repetiran en cls seus papers com
a Neo i Trinity. "No podem
contcnir l'emoci6 de tornar
a entrar a Tite Matrix amb
Lana Wachowski", va assenyala r a Vnriely el president
de Warner, Toby Emmcrich.
Esta previst que la producci6 de la pel·lícula comenci
a comcn~amcnts del2020.
L'últim::a entrega de Matrix
fins a la data, Tia e Mntrix Reuolr~tio11s, va arribar el2003,
encara que es va rodar alhora
que la segona, titulada Tlw
Matrix Re/o(lded, estrenada
el 2002, pero els estudis van
decidir separar clllnn~amcnt
en dos cintes diferents per
aprofitar el seu exit. L'origina l i les dos seqUeles van
vendrc més de 103 milions
d'entrades nom6s als Estats
Un its.

Responsables de l'excavacló, davant d'un deis túmuls de la necropolls d'Aimenara , a Agramunt.

Balcells, vel'ns de la locnlitat.
L'arqueoleg Joan Moluqucr va
impulsar una primera inlervencióaquell mateix anyen la qua!
es van cataloga r una dcsena de
tombes. Despres de quatre campanyes arqueologiques des del
2015, s'ban locnlitzat unes 35
estructu res, de les quals una
trentena són túmuls circular&,
de qu~ s'ban restaura! una quinzona. Actualmcnt és l'únicn necropolis tumular que s'excava
a Ponen!.

Dos setmanes de treballs i
visita guiada al públic el dia 28
• L'ajunta me ni d'Agramunt
va decidir el2015 impulsar
les cxcovncions a la necropolis d'Almen:1rn per fer-Ia
visitable al públic. Des d'aleshorcs, arqueolegs i voluntaris sota la supervisió de
!'empresa lltirla A rqueologia duen a terme campanyes

anuals duranl un parell de
setmanes ent re agost i setembre en nquest endavament,
n 4 km d'un ah re jaciment
iberic, el Mol í d'Esp!gol de
To rnabo us. En el m are del
cicle RtlCOIIS, el dimecres 28
d'agost s'oferira una visita
guiada a les 19.00 hores.

ARTS ESCENIQUES PROMOCIO

FESTIVAL

Tombs Creatius es 'ven'
a Europa amb un grup
cata la i un altre de Belgica

Festa del cine i
del comer~,
demaenel
Mostremp
1TREMP 1El Comc1·~ Associat

El col·lectiu participa en un festival a Franc;a
IORLHAC I La companyio llcida-

tana d'arts de carrer Tombs
Creatius participa des d'ahir i
fins dissabte en el 34 Festival
lnternational de Théatre de Rue
d'Orlhac, a Fran~a. una de les
cites més importants i multitudinaries pera professionals
de la progrnmació teatral de
tot Europa. La companyia de
Bellpuig presenta a l pt:~rc de la
Fraternité de la ciutal alvcrncsa
dos de les se u es propostes: El
viatge i L'eslratly uiatge del
senyor Totlet. 1 ho fa amb una
posada en escena col·labomtiva. Tombs Creatius s' ha unit a
una altra companyia catalana,
A2maoos, i a una de belga, Espaces Cyclophones, per crear el
coJ.Iectiu art!stic Recrea'! d'ins-

taJ.Incions de correr, formal pcr
quatrc muntatges - dos coJ.Icccions de jocs idos ins1aJ.Iacions de
petit formal- que tenen com a
fi1 conductor el carñcter singular
i participatiu de les propostes.
Tombs Creatius exhibeix laseua
coJ.Iecció de jocs de carrer L'estrany viatge del senyor Totwt,
nou estructures creades amb
fustesi materialsdedesúsamb
les quals el públic de lotes les
FESTIVAL D'ORLHAC

La companyia de Bellpuig
presenta dos propostes al
Festivallnternational de
Théátre de Rue a Orlhac

Un deis jocs de fusta de Tombs Creatlus al festival.

edats juga i descobreix els secrets amagats del pcrsonatge
del senyorTonet.
L'a ltra proposta és Eluiatge,
u na caravana de fira en la qua!
el públic entra per viure una experiencia individual i única, o.
més de secreta. L~ companyia
belga Espaces Cyclophones ha
creat unn col·lccció d'ar tefactes fets a mb restes de bicicletes
amb que interactuara través del

joc; i els catalans A2manos hi
posen l' ingredient més tea tral
amb obres de petit formal en
una carpa, histories poetiques
en un ambient fntim pera tots
cls públics.
L'objcctiu d'oqucsta unió temporal de propostes creotives és
arribar als programadors culturals omb més for<;a amb un produele complet d':~rts esc~niques
pera tots els públics.

de Trcmp ha organitzat per
dema divendres una !esta
del cinc a la rambla Doctor
Pearson de In capital del Pa·
llnrs Jussa, amb una sopar
degustació de productes de
proximitat de la coma rca de
21.00 a 0.30 horcs. A més,
els comer<;os associats abríron fins a miljanit amb promocions i sorprescs pcr als
clients. La !esta se celebrara
en el m are del vuite festival
de cinc rural Mostrcmp, que
s'inauguraril avui a les 19.30
hores al centre cultural La
Lira am b una acció teat ral
a dtrrec de la companyia A
Galet i la projecció de la pellícuJa Bzúiuel e11 ellaberh1to
de las tort11gas. Lu sccció oficial projectar~ quinze curts
a concurs.

