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esports | pàg. 24
l’eFaC almacelles es proclama  
campió de la Copa lleida al guanyar 
per 4-1 el Borges a Mollerussa

1,30 €

GUIA | pàg. 34
la màgia de l’aquelarre regnarà  
aquesta nit a Cervera, en un cap de 
setmana molt festiu a tot lleida

aMado Forrolla

és notícia ❘ 3

MarIoNa kIskerI

guia ❘ 37

aparatós foc en una  
nau d’artesa de segre
Un aparatós incendi va cal-
cinar ahir a la nit nombrosos 
palets en una empresa fustera 
d’Artesa de Segre. També ahir 

a la nit, un altre espectacular 
foc es va declarar en una em-
presa de tractament de residus 
dels Alamús.

Mor atropellat 
per una  
màquina de 
netejar el bosc  
al Solsonès

Un veí de Navès de 55 anys va 
morir dijous a la nit mentre fe-
ia tasques de neteja al bosc en 
una masia de Riner, al Solsonès. 
El treballador va caure i va ser 
atropellat per la màquina amb 
la qual desbrossava.

comarques ❘ 13

Un veí de Navès que va 
caure i va ser envestit

Agricultura anuncia 11,5 milions 
d’euros pel gran incendi
Els pagesos desconvoquen les mobilitzacions malgrat no tenir ajuts 
directes al comprometre’s la consellera a analitzar cas per cas

comarques ❘ 12

Suterranya || El propietari 
se’n va assabentar mesos 
després del sepeli a l’anar-hi

Error || L’ajuntament  
admet que es va equivocar i 
demana perdó als afectats

Dos anys || La llei impedeix 
reobrir-lo en aquest termini i 
el perjudicat anirà a la justícia

Enterren una difunta al 
nínxol d’una altra família 
en un cementiri de Tremp

guia ❘ 33

L’ajuntament d’Alcoletge ha 
cancel·lat la pròxima edició 
del festival Buuuf!! de pallas-
sos al no arribar a un acord 
amb l’organització.

Alcoletge deixa 
d’acollir el festival 
Buuuf!! de pallassos

lleida ❘ 7

Els patinets elèctrics han 
arribat també a l’Horta de 
Lleida malgrat que la norma-
tiva no preveu el seu ús als 
camins d’aquestes partides.

L’auge dels  
patinets elèctrics 
arriba a l’Horta

Els afectats, al ser informats dels acords assolits.

rcolomina
Resaltado
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r. r.
❘ lleiDa ❘ Una dotzena d’herències 
sense testament es convertiran 
en subvencions per a associa-
cions que promouen la salut a 
Lleida. La Generalitat, que rep 
el patrimoni de difunts sense 
hereus a Catalunya, dotarà amb 
aquests fons una línia d’ajuts 
que va convocar ahir mateix, i 
que dóna prioritat a les entitats 
dels municipis on residien els 
difunts. 

A les comarques lleidatanes, 
aquests llegats sumen més de 
46.000 euros i procedeixen de 

persones que van morir al llarg 
de l’any passat als municipis de 
Lleida, Àger, Sant Llorenç de 
Morunys i Torres de Segre (ve-
geu les claus). 

Aquesta línia d’ajuts finança 
projectes relacionats amb pa-
tologies com càncer, malalties 
respiratòries, del sistema cir-
culatori, de l’aparell locomotor 
i cardiovasculars, entre d’altres. 
També atorga prioritat a inicia-
tives que tinguin com a benefi-
ciaris menors, discapacitats i la 
tercera edat, així com persones 
en risc d’exclusió social i a do-

nes en situació de violència de 
gènere.

A l’hora d’avaluar les propos-
tes, les entitats d’almenys dos 
anys d’antiguitat i amb seu al 
municipi d’algun dels difunts 
sense testament rebran 25 
punts, quan la puntuació mà-
xima és de cent. 

Això atorga un avantatge im-
portant a aquestes associacions, 
una cosa que té com a objectiu 
facilitar que les herències sense 
testar reverteixin en els muni-
cipis dels veïns que van morir 
sense hereus.

La Generalitat convertirà herències 
sense testar en ajuts per a entitats
Més de 46.000 € de dotze difunts en quatre municipis de Lleida || Associacions que 
promouen la salut d’aquestes localitats tindran prioritat al rebre aquests fons

administració subvencions

leS clauS

Dotze herències sense testar
z Una dotzena d’herències sen-
se testar a les comarques llei-
datanes contribueixen a dotar 
aquestes subvencions per a as-
sociacions. Una a Àger de 4.401 
euros; un total de nou a la capi-
ta del Segrià que sumen 19.560 
euros; una altra a Sant llorenç 
de Morunys de 10.830 euros; 
i una última a Torres de Segre 
que ascendeix a 7.225 euros.

Suport a millorar horaris 
del tren de la Pobla
❘  T r eM p ❘  Compromís per 
Tremp, a l’oposició a l’ajunta-
ment, ha presentat una moció 
de suport a la proposta per 
millorar els horaris del tren 
de la Pobla que planteja l’As-
sociació per a la Promoció 
del Transport Públic (vegeu 
SEGRE d’ahir) i reclama un 
“front comú” per reivindi-
car-la davant de FGC.

Sortides per presenciar 
la brama del cérvol
❘ TreMp ❘ Mitja dotzena d’em-
preses organitzaran excur-
sions guiades a la reserva de 
caça de Boumort per pre-
senciar la brama del cérvol 
entre el 14 de setembre i el 
13 d’octubre. També es po-
drà observar a la reserva de 
l’Alt Pallars, als parcs natu-
rals del Cadí i l’Alt Pirineu i 
a Aigüestortes.

Festa de Sant Antolí
Rosselló

Amb l’aroma de cassoles, 
melodies i espectacles
Cita amb Montgrins, màgia i pubillatge

DissAbte 31
11.00-14.00  animació 
infantil amb Sac espectacles. 
Tallers, maquillatge, pilots de 
malabars, dibuix i l’espectacle 
Pell de gallina. al nou camp 
d’esports municipal de 
rosselló.

13.00 Fotografia conjunta 
dels/les penyistes. Davant 
l’escenari del recinte.

13.30 dinar de germanor amb 
tots els penyistes.

18.00 cercavila amb la 
xaranga la Bancha dels 
penyistes. Festa Holi amb 
DJ Nuncarguense. a la pista 
poliesportiva de les piscines.

21.00-23.30 sopar de 
germanor amb tots els 
penyistes. a l’acabar,  més 
gresca amb DJ Nuncarguense.

Diumenge 1
11.15 cercavila amb el 
pubillatge, els gegants antolí 
i pilareta i el grup de grallers 
i tabalers Jaume i. Des de 
l’ajuntament fins a la plaça de 
l’església.

12.00 Processó en honor a 
Sant antoli. Tot seguit, missa 
oficiada per Josep Maria 
escorihuela i cantada per la 
coral Flor d’espígol.

a l’acabar, ballada de sardanes 
amb la cobla orquestra 
Montgrins. concurs de plats 
de cuina elaborats amb patata i 
degustació oberta a tothom. al 
local parroquial.

17.45 cercavila del pubillatge 
de Catalunya, amb grallers, 
gegants i autoritats. Des de 
l’ajuntament fins al Casal 
rossellonès.

18.00 concert de Festa 
Major de la Montgrins amb 
asisistència de pubillatge  
i autoritats.

20.00 sessió llarga de ball 
amb la  Montgrins. al casal 
rossellonès.

Dilluns 2
11.00 animació infantil amb 
el grup De parranda.

13.00 missa en honor a Sant 
antolí.

14.00 dinar de l’associació 
de jubilats de Sant antoli, en 
honor al seu patró. Havent 
dinat, espectacle de màgia a 
càrrec d’Oscar de la Torre.

16.00-19.30 Festa aquàtica. 
entrada gratuïta. a les piscines 
municipals.

21.15 monòleg a càrrec 
de Javi Benitez. a l’espai 
1 d’octubre (darrere 
l’ajuntament).

L’aroma de les cassoles pro-
tagonitzen una Diada que 
s’instal·la al nou camp d’es-

ports.  Animació infantil, cerca-
vila, festa Holi i àpats omplen 

la jornada, on el plat fort és el 
dinar, del qual s’han despatxat 
uns 700 tiquets, apunten des de 
l’ajuntament. Destaca també la 
cercavila amb el pubillatge cata-

là, com les sardanes o el concurs 
culinari. També els espectacles 
o els balls, amb Montgrins. Un 
monòleg posarà el colofó, on els 
actes són gratuïts.

avui, dinar de germanor.

Veïnes i veïns de Rosselló:
Tinc la satisfacció de diri-

gir-me a tots vosaltres com al-
calde del nostre poble. Això vol 
dir al servei de tots vosaltres i 
de Rosselló.

Un any més, la festa major 
en honor a Sant Antolí ja ens 
ha arribat per avisar-nos que 
l’estiu ja s’acaba, i que a Rosselló 
estem de festa.

Any rere any hem volgut que 
sigui una festa on hi hagi actes 
per a tothom i de tothom, i en-
guany no serà una excepció. Hi 
ha un seguit d’actes molt diver-

sos, amb un punt central: la Di-
ada de les Cassoles.

Hem recuperat una festa que 
és un èxit absolut de participa-
ció, de trobada i de retrobament 
de rossellonencs i rossellonen-
ques. Aquest any celebrem la 
5a edició i aprofito per recor-
dar-vos que podeu participar-hi 
com a penyistes o també al grup 
que organitzem l’Ajuntament.

La festa forma part també 
de la nostra cultura i de les ac-
tivitats que fem com a poble. 
Darrere de cada celebració, de 
cada activitat i de cada acte que 

Josep Abad Fernández
Alcalde de Rosselló

Feu vostra                          
la festa

es fa hi ha el treball, l’esforç i la 
dedicació d’un grup de persones 
que ho fan possible i és per això 
que aprofito aquestes línies per 
donar les gràcies, de forma molt 
ferma, a la regidoria de Festes, a 
la comissió de festes, a les asso-
ciacions, al voluntariat i a tota 
la gent que feu possible que les 
festes de Sant Antolí i la resta 
d’activitats que fem a Rosselló 
surti endavant.

Hem volgut recuperar la 
participació, la col·laboració i 
l’orgull de poble, i gràcies a tots 
vosaltres ho estem aconseguint.

Només em queda desitjar-vos 
una molt bona Festa Major de 
Sant Antolí, i transmetre-us 
l’agraïment personal, de l’equip 
de govern i del consistori per 
fer-vos vostra una festa com 
la Fest Major en honor a Sant 
Antolí.

rcolomina
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el cementiri del nucli de Suterranya, a Tremp.

R.N.

maría molina
❘ tRemp ❘ L’ajuntament de Tremp 
va enterrar per error una difun-
ta al nínxol d’una altra família 
al cementiri del poble de Suter-
ranya. Va ser al gener, però els 
propietaris no s’han trobat la 
tomba ocupada fins aquest mes. 
Ahir mateix van anar al consis-
tori a exigir explicacions, i a la 
sortida van avançar que tenen 
intenció d’acudir als tribunals. 
Per la seua part, el segon tinent 
d’alcalde, Antoni Flores, va 
atribuir aquesta situació a una 
“confusió” a causa de la proxi-
mitat entre els nínxols d’una i 
l’altra família. Va recalcar que 
“ho repararem tan aviat com 
puguem fer-ho”. L’edil va puntu-
alitzar que la normativa sanità-
ria fixa un període mínim de dos 
anys abans de poder reobrir el 
nínxol, la qual cosa condiciona 
l’actuació del consistori. L’ajun-
tament va demanar disculpes a 
la família propietària del nínxol 
ocupat, que resideix a Barcelo-
na i té una segona residència a 
Tremp. 

Roberto Navas, membre de 
la família afectada, va explicar 
que la seua mare va pagar tres 
nínxols fa vint-i-un anys. “Tinc 
totes les factures que ho acre-
diten, així com rebuts per de-
mostrar que les tombes són de 
la nostra propietat.” Va afegir 
que “a més, tenien escrit el nom 
de la nostra família”. Navas es 

Enterren per error una difunta al 
nínxol d’una altra família a Tremp
Els amos van trobar una de les seues 3 tombes ocupades al cementiri del nucli de 
Suterranya i portaran el cas al jutge || El consistori diu que va ser una confusió

municipis polèmiques

va declarar “indignat” amb el 
consistori.  “Estiuejo en aquest 
poble des que tinc sis anys i nin-
gú ha estat capaç de dir-me’n 
res, malgrat que l’enterrament 
es va fer al gener. He hagut de 
veure-ho, demanar explicaci-

ons, i em diuen que no poden 
treure la veïna enterrada fins 
que passin dos anys”. Va apun-
tar que, després de constatar 
l’error, es va trobar el cementiri 
tancat. “No hi he pogut tornar 
a entrar”, va concloure.

Els afectats 
reclamen solucions 
i descarten  
una permuta
■ Antoni Flores va indi-
car que l’ajuntament de 
Tremp ha plantejat una 
permuta de nínxols al ce-
mentiri de Suterranya ja 
que hi ha espai per fer un 
canvi, una solució que Na-
vas declina “perquè vo-
lem els nínxols junts, com 
els teníem abans”. Flores 
va puntualitzar que per 
poder actuar abans que 
transcorrin els dos anys 
caldrà una ordre judici-
al. En aquest sentit, la fa-
mília afectada assegura 
que començarà a prepa-
rar l’informe que portarà 
al jutge en breu. “Recla-
marem tota la informació 
al consistori, que compta 
amb tres mesos per re-
metre-la. Volem saber el 
perquè d’aquesta decisió. 
Hauria estat més senzill 
si ens haguessin informat 
de l’error, ho hauríem en-
tès, però el fet que hagin 
passat vuit mesos sense 
dir-nos-en res ens ha mo-
lestat molt”, va assenyalar 
la família.

leS fraSeS

«Ningú em va avisar. 
Ho he hagut de veure 
amb els meus ulls per 
demanar explicacions»

RobeRto navas  
pRopietaRi Dels NíNxols

«Ha estat un error 
sense mala intenció 
que es repararà quan 
puguem fer-ho »

antoni floRes  
RegiDoR De l’aj. De tRemp

Desconeguts danyen per segon cop el 
gran mural independentista de Bellpuig

política símbols

Segre Tàrrega
❘ Bellpuig ❘ El mural independen-
tista de Bellpuig, el més gran 
de Lleida amb una superfície 
d’uns 500 metres quadrats, 
va patir dijous a la matinada 
un nou acte vandàlic. El CDR 
local va lamentar els fets i va 
començar a organitzar-se per 

repintar-lo aquest cap de set-
mana. Els danys van consistir 
a ratllar la frase “Fem Repú-
blica” i l’estrella de l’estelada 
amb pintura de color negre. 
Aquest és el segon atac que rep 
aquest mural, que es va pintar 
l’estiu del 2018. El primer va 
ser pocs dies després de con-

feccionar-lo, quan desconeguts 
van pintar-hi a sobre la bande-
ra espanyola. D’altra banda, 
un col·lectiu autodenominat 
Brigada de Neteja ha fet pú-
blic aquesta setmana un vídeo 
a internet en què diverses per-
sones arranquen llaços grocs i 
pancartes sobiranistes a Sort.

segRe tàRRega

el mural, amb el text i l’estrella de l’estelada tapats amb pintura negra ahir a la tarda.

La Diputació 
donarà llum 
verda al conveni 
de la fibra òptica
Amb un pressupost 
aproximat de 80 milions

comunicacions

❘ lleiDa ❘ El vicepresident pri-
mer de la Diputació, Jordi 
Latorre, i el secretari de Te-
lecomunicacions, Ciberse-
guretat i Societat Digital de 
la Generalitat, David Ferrer, 
es van reunir ahir per seguir 
marcant el full de ruta que 
impulsi i acceleri el projec-
te de la implantació de la fi-
bra òptica al territori, i van 
anunciar que al pròxim ple, 
previst a mitjans de setem-
bre, es donarà llum verda al 
conveni. L’acord permetrà 
executar aquest desenvolu-
pament d’infraestructures 
tecnològiques, element clau 
per a l’equilibri territorial i el 
desenvolupament econòmic 
del territori, amb l’objectiu 
de fer arribar la fibra òptica 
als 231 municipis de les ter-
res de Lleida en els pròxims 
quatre anys. El pressupost 
del projecte és de 80 milions 
d’euros aproximadament, en 
què la Diputació de Lleida 
aportarà el 50% del pressu-
post, i l’altre 50%, la Gene-
ralitat. La implementació es 
farà en diferents fases, i per 
aquesta primera, el conveni 
preveu un pressupost de 10 
milions d’euros per part de 
la Diputació. Val a recordar 
que la Diputació es va afegir 
al Compromís Nacional pel 
desenvolupament de la fibra 
òptica segellat per la Genera-
litat i les quatre diputacions 
catalanes.

medi ambient dejeccions RamadeRes
gap

Un acte informatiu dijous a la nit a Puiggròs.

Campanya poble a poble a favor 
del projecte de Nova Tracjusa
❘ lleiDa ❘ La cooperativa GAP, 
promotora de Nova Tracjusa, 
va organitzar dijous a la nit un 
acte a Puiggròs per exposar el 
seu projecte, que preveu substi-
tuir el gas natural que utilitza a 
Juneda la planta de tractament 
de Tracjusa per assecar purins 

per gas obtingut d’escombrari-
es urbanes. La conferència va 
formar part d’una campanya 
poble a poble que els partidaris 
d’aquesta iniciativa duen a ter-
me en resposta a la mobilització 
en contra de la plataforma que 
s’hi oposa.

rcolomina
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Els lleidatans firmen menys 
hipoteques amb la nova llei.

p. 22
La plata puja i vaticinen que el seu 
valor encara augmentarà més.

p. 22

Procés de descàrrega d’ametlles ahir a la cooperativa de Maials.

mariona kiskEri

❘ maiaLs ❘ La recollida d’ametlles 
ja ha començat a la província, 
una campanya en la qual ja s’es-
tan deixant notar els efectes de 
noves plantacions, en sistemes 
intensius i fins i tot superinten-
sius i amb reg, la qual cosa ga-
ranteix els resultats productius. 
Les previsions de la Federació 
de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC) apunten a 
un augment de la collita del 55,4 
per cent, xifra que representa 
augmentar de 2.763 a 4.293 to-
nes en gra a les comarques de 
Lleida. 

Es tracta d’un increment molt 
superior a l’estimat a Tarragona, 
que es calcula en un 24,4 per 
cent fins a arribar a les 2.239 
tones. Aquests augments piloten 
a les finques de regadiu, perquè 
les de secà estan patint els efec-
tes de l’escassetat de precipita-
cions, com passa també en els 
oliverars (vegeu SEGRE d’ahir).

L’FCAC ha deixat clar que es 
noten les conseqüències sobre 
la producció de les noves plan-
tacions d’ametller en regadiu, 
que estan entrant progressiva-
ment en producció. Especial-
ment a partir del 2020, l’oferta 
podria augmentar sensiblement 
i això podria posar en perill la 
continuïtat de les explotacions 
tradicionals de secà, que actu-
alment ocupen la major part de 
la superfície i que són garants de 
l’equilibri territorial en zones on 
cap altre cultiu és viable, segons 
la Federació.

En finques experimentals 
l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries ha acon-

L’entrada en producció de nous 
ametllers marca la campanya
Comença la recol·lecció a Lleida amb la previsió d’un creixement de més del 55 per 
cent de la collita || Un cultiu a l’alça a les comarques de Ponent

agricultura fruita seca

seguit produccions de fins a 
3.000 quilos d’ametlla en gra 
per hectàrea. 

Però aquest objectiu està en-
cara lluny a les explotacions co-
mercials, malgrat que es confia 

que en tot just uns anys se’n pu-
guin aconseguir 2.000 i fins i 
tot 2.500, una situació que pot 
multiplicar l’oferta d’aquesta 
fruita seca. Parlem de models 
productius d’alta densitat, amb 
entre 2.000 i 3.000 arbres per 
hectàrea. En el cas de densitats 
de 200 a 300 arbres i amb reg, 
es generen de 300 a 400 quilos 
d’ametlla.

L’interès per la producció 
d’ametlla es demostra en el 
fet que a Lleida la superfície 
de cultiu ha augmentat aquest 

any un 3 per cent, al passar de 
16.724 a 17.223 hectàrees, se-
gons dades de la Federació de 
Cooperatives.

Plantacions experimentals
Per exemple, investigacions 

de l’IRTA apunten que pot ser 
un cultiu de futur a la Conca 
de Tremp, com demostren els 
resultats de la finca experimen-
tal amb què compta a la zona. 
En especial es pot apostar per 
varietats de floració tardana o 
extratardana. 

SiSteMa Productiu
Les noves finques  
estan en sistemes  
intensius i amb reg que 
assegura la producció

❘ maDriD ❘ El Consell de Ministres 
va aprovar ahir la modificació 
del Reial Decret 1179/2018 pel 
qual es regulen els fons i progra-
mes operatius de les organitza-
cions de productors del sector 
de fruites i hortalisses per agi-
litzar-lo i dotar-lo de més eficà-
cia en l’execució dels fons de la 
Unió Europea.

En concret, es tracta d’una 
modificació de la norma esta-
tal que accelerarà i facilitarà 
el repartiment dels ajuts de la 

UE, per valor de 220 milions 
d’euros, a les organitzacions de 
productors del sector.

Amb aquesta iniciativa es 
desenvolupa una de les mesu-
res del pla per al sector citrícola 
perquè els programes operatius 
contribueixin a ajustar l’oferta a 
la demanda, dirigint les inversi-
ons a varietats amb més sortida 
comercial al mercat. 

Aquesta decisió respon al 
compromís adquirit per Agri-
cultura amb el sector i en què 

es concreten els requisits d’apli-
cació de l’actuació de reposició 
de fons mutuals en el marc de la 
mesura de prevenció i gestió de 
crisi, cosa que impulsa la seua 

utilització. Aquests fons consti-
tueixen una mutualitat, prevista 
als programes operatius dispo-
nibles per a aquest sector, que 
es dota de manera voluntària 
amb contribucions financeres 
dels membres de l’organització 
de productors. Amb aquesta 
finalitat, reben una ajuda del 
50 per cent per part de la Unió 
Europea.

Tal com estableix la normati-
va de la Unió Europea i l’estatal, 
les organitzacions de productors 
de fruites i hortalisses podran 
presentar fins al pròxim dia 15 
de setembre els nous programes 
operatius, les modificacions i 
el fons operatiu per a l’any se-
güent, en què s’inclouran aques-
tes novetats.

Madrid agilitza el repartiment d’ajuts de 
la UE de 220 milions a fruites i hortalisses

política consell de ministres

15 de SeteMbre
Les organitzacions de 
productors poden 
presentar programes 
operatius fins aquesta data

Nova normativa 
d’emissions per a 
cotxes de nitrogen

automoció

❘ maDriD ❘ Demà, 1 de setem-
bre, entrarà en vigor la no-
va normativa Real Driving 
Emissions (RDE) per al me-
surament de les emissions 
d’òxids de nitrogen (NOx) 
dels vehicles, després que 
en la mateixa data de l’any 
passat es posés en marxa el 
cicle d’homologació WLTP. 
Els fabricants han invertit 
més de 50.000 milions d’eu-
ros en cinc anys.

Tres milions  
de sou per al  
nou cap de Dia

distribució

❘ maDriD ❘ Els accionistes de Dia 
van donar ahir llum verda a 
les noves línies de finança-
ment de la cadena de super-
mercats per posteriorment 
aprovar en una altra junta 
que se celebrarà al quart tri-
mestre l’ampliació de capi-
tal de 600 milions d’euros. El 
nou conseller delegat, Karl-
Heinz Holland, tindrà un sou 
de 3 milions, un 400% més 
que el seu antecessor.

CaixaBank redueix  
un 75% les emissions
❘ barcELona ❘ CaixaBank ha 
reduït les emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle 
un 21 per cent el 2018 i un 
75 per cent en els últims deu 
anys, fins al total de 27.334 
tones, segons va informar 
ahir l’entitat.

Mahou San Miguel 
aposta pels EUA
❘ LLEiDa ❘ Mahou San Miguel 
s’ha convert it en el soci 
majoritari de la cervesera 
artesanal nord-americana 
Founders Brewing a l’elevar 
la seua participació fins al 
90 per cent, segons ha infor-
mat l’empresa amb planta a 
Lleida.

Lagarde s’“examina” 
dimecres a la UE
❘ brussEL·LEs ❘ Christine Lagar-
de defensarà dimecres al Par-
lament Europeu el nomena-
ment com a nova presidenta 
del Banc Central Europeu 
(BCE) davant d’uns eurodi-
putats. Defensa estímuls pro-
longats a l’economia.
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AjuntAment D’ALcArràs

m. Cabello / j.C. monge
❘ ALcOLetge ❘ El festival de pallas-
sos i bufons a la gorra Buuuf!! 
deixa Alcoletge, una localitat 
de poc més de tres mil habi-
tants que durant cinc anys ha 
estat l’escenari dels millors hu-
moristes del món. L’edició de 
l’any que ve, de la qual ja te-
nien en marxa els preparatius i 
confirmada l’assistència d’una 
vintena de pallassos per al mes 
d’abril, canviarà d’emplaçament 
després d’arribar a un acord en-
tre l’organització del festival i 
l’ajuntament d’aquesta localitat 
del Segrià. 

“Fa cinc mesos que orga-
nitzem la que seria la novena 
edició del festival, que estava 
previst que es portés a terme 
l’abril del 2020. Ja havíem tan-
cat tota la programació −que 

incloïa un total de cinquan-
ta-cinc activitats−, però dijous 
l’ajuntament ens va comuni-
car que anul·lava el festival”, 
va explicar el director artístic 
i fundador del Buuuf!!, Magí 
Valls, que va destacar que “es-
tem convençuts que el festival 
seguirà endavant i que l’any que 
ve es durà a terme en la mateixa 
data que teníem prevista, en-
cara que canviarà d’emplaça-
ment”. L’humorista Godoy, el 

el festival Buuuf!! deixa Alcoletge
La trobada de pallassos canviarà d’emplaçament al no haver-hi acord entre l’organització i 
l’ajuntament || La localitat mantindrà una iniciativa similar d’humor per a tota la família

lleure humor

Centenars de persones van assistir a l’abril a l’última edició del buuuf!! a alcoletge.

AmADO FOrrOLLA

Señor Barragán, Las XL −que 
van aconseguir el passi daurat 
en una de les edicions del pro-
grama de talents de Telecinco 
Got Talent−, Tortell Poltrona, 
Wilbur i Nanny Cogorno són 
alguns dels artistes que formen 
el programa de l’any que ve del 
festival familiar a la gorra, que 
en aquesta ocasió tenia previst 
incloure actuacions d’humoris-
tes, a més de les dels pallassos 
i bufons. Per la seua part, l’al-

calde d’Alcoletge, Josep Maria 
Gras, va explicar que “quan es 
va celebrar la vuitena edició del 
Buuuf!! el mes d’abril passat, des 
de la direcció del festival ens 
van comunicar que seria l’últim 
any a Alcoltge perquè volien 
tancar una etapa”. 

Va ser aleshores quan, segons 
Gras, “ens vam posar a buscar 
altres companyies de teatre per 
continuar oferint un festival per 
a tota la família. Encara que al 

final Buuuf!! va decidir seguir 
l’any que ve a la nostra loca-
litat, vam comprovar que l’as-
sociació local de teatre podia 
fer-se càrrec de l’organització 
d’un festival de les mateixes 
característiques”. 

En definitiva, Alcoletge con-
tinuarà acollint a l’abril un nou 
festival d’humor per a tota la 
família i el Buuuf!! té previst 
continuar en una altra localitat 
que encara no s’ha concretat.

Canvi d’úlTima hora
L’organització ja tenia 
tancat el programa,  
amb vint artistes i un  
total de 55 activitats

Una cita que 
reuneix més de 
6.000 persones en 
tres dies de xous
n Aquest festival, que ha 
convertit el fet de passar 
la gorra al final de cada 
espectacle en un dels seus 
trets diferencials, va nài-
xer fa vuit anys per atan-
sar a Ponent els pallassos 
i bufons de primera fila. 
Les tres primeres edicions 
es van portar a terme a la 
ciutat de Lleida, i des de 
fa cinc anys se celebra a 
Alcoletge. 

A l’última edició, en-
tre els dies 12 i 14 d’abril 
d’aquest any, més de 
6.000 espectadors van 
gaudir dels dinou espec-
tacles i una trentena de 
funcions al carrer d’ar-
tistes provinents d’arreu 
del món. Un dels prota-
gonistes d’aquesta darrera 
edició va ser el famós hu-
morista i actor italià Leo 
Bassi, que va inaugurar 
el festival el divendres i 
va haver d’oferir sessions 
extres de l’espectacle Best 
of Bassi davant de l’èxit 
de públic. 

Entre els artistes con-
vidats també hi havia els 
pallassos Boni & Dani, Ji-
mena Cavalleti, Marta Re-
nyer, Marcel Gros, Marc 
Gonzàlez i Javier Ariza, 
entre molts d’altres.

tremp recapta fons per a  
la investigació del Kat6a

solidaritat salut

❘ tremP ❘ L’associació Tremp Run-
ners, en col·laboració amb la fa-
mília de Pol Monsó, un veí de 
Tremp d’11 anys que pateix la 
malaltia genètica Kat6a, han 
organitzat avui a la capital del 
Pallars Jussà una jornada espor-
tiva per recaptar fons per a la 
investigació d’aquesta patologia 
rara, que només afecta dotze 
persones a Espanya. 

L’activitat començarà a les set 
del matí al pantà de Sant Anto-
ni, a la zona del Xiringuito de la 

Pobla, on els assistents partici-
paran en una cursa de relleu de 
natació, ciclisme i una camina-
da que es prolongarà fins a les 
18.30 hores. 

Paral·lelament, l’avinguda 
Doctor Pearson acollirà una 
festa que inclourà una sessió de 
ioga, música en directe i una ac-
tuació de la batukada Tuntunka. 
Els diners per a la investigació 
de la mutació del gen Kat6a es 
recaptaran amb tres guardioles 
solidàries.

recomanen a la població d’entre 40 i 50 
anys vacunar-se contra el xarampió

salut epidèmies

❘ LLeiDA ❘ Sanitat i la Societat Es-
panyola d’Epidemiologia re-
comanen a la població d’entre 
40 i 50 anys que es vacunin 
contra el xarampió si no ho han 
fet, no van rebre les dos dosis 
de la vacuna o no han passat 
la malaltia. “Amb aquesta re-
comanació no només estem 
d’acord sinó que reforça una 
de les mesures ja incloses al 
calendari comú de vacunació 
al llarg de la vida aprovat al 
Consell Interterritorial del no-

vembre”, van explicar des del 
ministeri. A més, la Comissió 
de Salut Pública està discutint 
amb les comunitats implemen-
tar un pla de prevenció contra 
el xarampió amb noves mesu-
res. En l’actualitat, a Espanya 
el calendari de vacunació in-
clou la triple vírica (xarampió, 
rubèola i galteres) amb dos do-
sis: una als dotze mesos i una 
altra als 3/4 anys, es recorda 
a la pàgina web de l’Associa-
ció Espanyola de Pediatria. 

Quant a les galteres, segons 
indiquen les dades facilitades 
per l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya, el 2017 van re-
puntar-ne els casos amb setan-
ta-vuit persones diagnostica-
des a Lleida, seixanta-tres més 
que l’any passat, quan només 
se’n van registrar quinze. La 
triple vírica que es va admi-
nistrar entre el 1994 i el 1996 
era menys eficaç, la qual cosa 
podria explicar aquest repunt 
de casos de galteres.
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