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Les Jornades per a l’excel·lència
d’Esterri, dedicades enguany al
rol de la dona a la muntanya
La consellera del Banc d’Espanya Núria Mas i l’economista
ribagorçana Lourdes Benería, entre les ponents d’aquest any
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Esterri d’Àneu

Les Jornades per a
l’excel·lència a l’Alta
Muntanya, que es
celebraran a l’octubre
a Esterri d’Àneu, volen
ser aquest any un
reconeixement a la tasca
que han fet les dones al llarg
de la història.
El proper dissabte 5 d’octubre
el pavelló polisportiu d’Esterri
d’Àneu, al Pallars Sobirà, acollirà
una nova edició de les Jornades
per a l’Excel·lència a l’Alta Muntanya, que preveuen reunir enguany unes 200 persones.
L’edició d’aquest any porta per
lema “Les dones a la muntanya”
i vol ser “un reconeixement a les
dones al llarg de la història, per la
tasca que han fet, fan i faran en
àmbits com és l’alta muntanya”,
segons va afirmar ahir a LA MAÑANA el president de l’Associació
que organitza les Jornades, Jesús
Montoliu.
DIFERENTS BLOCS
Les Jornades d’aquest any
estan distribuïdes en diferents
blocs centrats en l’àmbit de la dona, començaran a les 9.30 hores i
finalitzaran a les vuit de la tarda
del mateix dia. El primer bloc porta per títol “Una mirada al món”,
el segon, “Les primeres petjades:
una visió històrica”; el tercer, “Les
precursores: talent, esforç i coratge”; i el quart, “innovació i futur”.
Entre les ponents figuren la
directora del Departament d’Economia a l’IESE Business School
i consellera del Banc d’Espanya
Núria Mas, i l’economista Lourdes Benería, nascuda a Boí, a l’Alta Ribagorça, i que és actualment
professora emèrita de la Universitat de Cornell, a l’Estat de Nova
York. És editora de molts llibres i
articles i el seu treball s’ha cen-

FOTO: / Imatge de la Jornada per a l’excel·lència celebrada l’any passat a la localitat d’Esterri d’Àneu

trat sempre en temes d’economia
laboral, el treball de les dones,
l’economia informal, el gènere,
el desenvolupament i la globalització. Precisament Benería intervendrà en una taula rodona amb
l’escriptora de Tremp Maria Barbal i la dibuixant Pilarín Bayes.
Altres ponents també seran la
coneguda xef Carme Ruscalleda,
que ostenta 7 estrelles Michelin
i l’alpinista lleidatana Araceli Segarra, que fou la primera dona de
l’Estat en pujar a l’Everest.
UN TO DE NORMALITAT
FOTO: Núria Mas, directiva a
l’IESE Business School

FOTO: Lourdes Benería,
economista nascuda a Boí

Les Jornades d’aquest any tindran com a tema central el rol de
la dona a l’alta muntanya, però

volen anar més enllà de la reivindicació buscant un “to de normalitat” en el paper que juga a la societat, segons Montoliu.
Les Jornades d’aquest any serviran segons Montoliu “per fer
un viatge en el temps” i analitzar
el paper de la dona des de l’Edat
Mitjana fins l’actualitat i tractant
també sobre el seu futur en àmbits com és l’alta muntanya.
Les Jornades seran inaugurades amb una conferència que
serà impartida per la consellera
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat, Teresa Jordà.
La cloenda anirà a càrrec de la
presidenta de l’Institut Català de
les Dones, Núria Balada.
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L’escola de
la Vall de
Boí manté
el nombre
d’alumnes
L’escola de la Vall de Boí, situada a Barruera i que unifica
tots els pobles del municipi, iniciarà el nou curs amb una xifra
d’alumnes matriculats que no
baixa des dels últims anys. A
aquesta xifra cal afegir la dels
nens matriculats a la llar d’infants situada al costat de l’escola, i que assegura el futur
del col.legi de primària. Des
de que va obrir les seves portes fa 15 anys, la bona salut de
la taxa de natalitat del municipi ha permès que l’escola de
la Vall de Boí no hagi parat de
crèixer en nombre d’alumnes.

Nou servei
de deixalleria
mòbil a la
comarca
aquest mes
El Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça instal·larà
aquest dijous 5 de setembre la deixalleria mòbil als
pobles del Pont de Suert i
Ventolà; el 12 a Vilaller i
Casós ; el 19 a Boí i Erill la
Vall i el 26 a Taüll i Pla de
l’Ermita. L’horari del servei
serà de les 10.30 a les 14
hores. El Consell Comarcal
ofereix aquest servei a tots
els veïns de forma periòdica per fomentar i facilitar el
reciclatge en tots els nuclis
de la comarca.

El Pont té nou rector després
de la ‘destitució’ de l’anterior
Mossèn Santiago Mataix, fins ara a Aitona, es fa
càrrec de 21 parròquies de la Ribagorça i el Jussà
El Pont de Suert
NÚRIA CASTELLS
Mossèn Santiago Mataix Gabaldón, natural de Menises (València) i fins ara rector d’Aitona, serà
el nou capellà del Pont de Suert
i de Vilaller. El sacerdot, que en
els últims anys ha sigut rector
de Massalcoreig, Serós, Soses, la
Granja d’Escarp, Maials, Almatret, Castelldans, el Cogul, Aspa i
l’Albagés, va ser nomenat aquest
dilluns i es farà a càrrec a partir
d’ara de 21 parròquies de l’Alta
Ribagorça i el Pallars Jussà. Concretament, el nou sacerdot oficiarà al Pont de Suert, Vilaller,
Adons, Castellars, Cóll, Erill-castell, Gotarta, Irgo, Llesp, Malpàs,
Manyanet, Naens, Perves, Pinyana, Saraís, Sarroqueta, Sas, Senet,
Sentís, Viu de Llevata i Viuet.

Fa quatre anys quan era rector
a les Garrigues, mossèn Santiago
Mataix Gabaldón va ser investigat
de forma interna pel Bisbat de
Lleida per una pressumpta filiació
ultradretana i franquista que el
capellà hauria manifestat a través
de les xarxes socials i el seu perfil
de facebook.
El mossèn va tancar la seva pàgina de facebook i després de reunir-se amb ell la llavors màxima
autoritat eclesiàstica, el bisbat va
arxivar la causa manifestant que
el sacerdot podia tenir les seves
idees però que no les havia manifestat per dividir a la comunitat,
així com que era un home estimat pel seu poble, que feia bé la
seva tasca i va negar la visió ultra
que s’havia volgut donar.
Mossèn Santiago Mataix subs-

FOTO: N.C/ Imatge de l’església del Pont de Suert

titueix al fins ara rector de les 21
parròquies de l’Alta Ribagorça i el
Pallars Jussà, mossèn Manel Serradell. Serradell va ser apartat del

El Pont de Suert
i Durro celebren
les seves Festes
Majors petites

Èxit de l’edició
de la Psoritrail
celebrada a la
Vall de Boí
Dissabte passat la Psoritrail 2019
va reunir una setantena de participants a la Vall de Boí, un esdeveniment que recorre un circuit
de 10,8 km amb 526m desnivell
que va de Barruera al Balneari de
Caldes de Boí. La Psoritrail vol donar a conèixer aquesta malaltia
de la pell que afecta un nombre
important de persones.

càrrec per pertànyer a l’organització del Seminari del Poble de Déu
(SPD) prohibida des de l’any 2017
pel cardenal de Barcelona.

FOTO: N.C/ Van participar unes 70 persones en l’activitat

Les localitats del Pont de Suert
i Durro celebren el pròxim cap
de setmana les seves respectives festes majors petites que
posen el colofó al calendari festiu de la comarca de l’Alta Ribagorça. Les dues poblacions han
organitzat activitats diurnes i
nocturnes que inclouen sessions de ball, exhibicions, jocs
infantils, missa i bingo.
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L’atur puja a Lleida en
505 persones a l’agost
i els desocupats ja
s’eleven a 17.765
El sector serveis és el més afectat
per les rescissions de contractes
Dades de l’atur del mes d’agost
TOTAL
ATURATS

DIFERÈNCIA
JULIOL-AGOST

ATURATS
HOMES

ATURATS
DONES

Lleida

17.765

505

7.532

10.223

Catalunya

371.418

+12.588

156.586

214.832

3.065.804

+54.371

1.247.538

1.818.266

Espanya

Extingeixen un
petit incendi
de matolls
a Alfarràs
Els Bombers de la Generalitat
van extingir un petit incendi
de matolls que es va originar
en una camp de presseguers
abandonats d’Alcarràs. En
aquest, els serveis d’emergències van ser alertats del foc a
les 23.42 hores del dilluns i
fins al lloc dels fets es van desplaçar un total de dues dotacions del cos.

Una dona resulta
ferida lleu en ser
atropellada a Solsona
Una dona de 71 anys va resultar
ahir ferida de caràcter lleu en
ser atropellada per un turisme al
carrer de la Carrera de Solsona.
Els serveis d’emergències van tenir coneixement de la incidència
a les 9.20 hores i fins al lloc dels
fets es van desplaçar agents de
la policia local i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM). Finalment, la
dona va ser traslladada fins al
CAP de Solsona.

Rescaten al Congost de Mont-rebei un jove
que havia caigut per un desnivell de 5 metres
Els efectius del GRAE de Bombers van rescatar ahir al Congost de
Mont-rebei un jove de 25 anys que havia caigut per un desnivell
d’uns 5 metres. Els serveis d’emergències van ser alertats per la noia
que l’acompanyava a les 13.55 hores i informava que no podia sortir.
Finalment, va ser localitzar i rescatat. No va resultar ferit.

L’atur a Lleida per sectors

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

SENSE OCUPACIÓ
ANTERIOR

1.681 (-36)

1.628 (11)

1.509 (62)

11.645 (565)

1.302 (-97)

Lleida
ACN
L’atur va pujar en 505 persones a
l’agost a la demarcació de Lleida
i la xifra de desocupats es va situar en 17.765, segons va informar ahir el Ministeri de Treball. Es
tracta d’un increment del 2,93%
mensual. En comparació amb
el mateix mes de l’any anterior,
l’atur va baixar un 3,80%, concretament 702 persones menys. Del

total, 7.532 eren homes i 10.233
dones. El sector serveis va liderar
la pujada de l’atur amb 565 aturats més, seguit de la construcció
+62) i la indústria (+11). En canvi, a l’agricultura va baixar en 36
persones.
L’atur va pujar a l’agost a Catalunya en 12.588 persones respecte al mes anterior i va situar la
xifra de desocupats en 371.418.
L’agost ha estat el segon mes con-

secutiu en que el nombre d’aturats ha pujat, després que al juliol ho fes en 1.558 persones, tot
i això en comparació amb l’agost
de l’any passat hi ha 9.300 aturats
menys, un 2,44%.
Per demarcacions, l’atur puja a
totes però on més ho fa és a Girona, amb un 4,57% respecte al
mes anterior el que es tradueix
en 1.403 aturats més i un total de
32.106.

Evacuat a
l’Arnau després
de caure per un
pont a Fraga
Un home de 50 anys, veí de Fraga, va ser rescatat ahir després
de caure de forma accidental pel
pont vell de la localitat al cabal
del riu. Els efectius desplaçats
van comprovar que estava conscient, però no es podia moure. La
unitat aèria de la Guàrdia Civil el
treure del lloc i una ambulància el
va traslladar a l’Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida.

FOTO: Bombers / Els bombers van remullar la zona

Un incendi crema tot un
paller a Pinell del Solsonès
Un incendi va cremar ahir totalment un paller, així com 50 bales
de palla i 50 més d’herba a Pinell
del Solsonès. A més, les flames
també van afectar una casa des-

habitada annexa. L’avís d’emergència es va produir a les 7.41
hores i a les 8.33 hores el foc ja
estava controlat. El van extingir
a les 14.21 hores.

E.M.D.
ROCALLAURA
EDICTE
De conformitat amb allò que estableix l’article 119.2.e) del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 151.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme, s’anuncia que per Decret de Presidència núm. 45/2019 de data
09.08.2019 es va resoldre l’aprovació definitiva de l’expedient de reparcel•lació del
PAU 4R, que aquesta EMD ha tramitat.
Contra aquesta Resolució que és definitiva en via administrativa, es pot interposar
recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, tal com estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el supòsit d’interposar
recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera convenient.
Rocallaura, 19 d’agost de 2019

FOTO: Guàrdia Civil / Moment del rescat de l’home de 50 anys de Fraga

Meritxell Raga Martin
Presidenta
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Boikot y The Pink Goats,
cabezas de cartel de la
Festa Major de Cervera
El grupo madrileño actuará en la
Segarra el próximo 21 de septiembre
FOTO: / Montserrat Torrent actuará como solista en Cervera

El Festival d’Orgues de
Ponent i del Pirineu, con 15
conciertos hasta diciembre
El Festival d’Orgues de Ponent i
del Pirineu contará con un total
de quince conciertos repartidos
entre los meses de septiembre
y diciembre por poblaciones de
les Borges Blanques, Cervera,
Lleida, Os de Balaguer-Les Avellanes, la Pobla de Segur, Puigcerdà, Sant Llorenç de Morunys,
la Seu d’Urgell, Talarn, Tàrrega,
Torres de Segre, Tremp, Verdú
y Vielha e Mijaran. El certamen

arrancará este sábado en Verdú
con un concierto que irá a cargo de la soprano Aina Martín y
el organista Miquel González. En
esta edición cabe resaltar la actuación como solistas de dos de
las figuras más representativas
del género en Catalunya: Montserrat Torrent (15 de septiembre
en Cervera) y Josep Maria Mas i
Bonet (16 de noviembre en Talarn).

ACUSACIONES A PLÁCIDO DOMINGO el barítono Carlos Álvarez afirmó ayer sobre las acusaciones de acoso sexual al
tenor Placido Domingo que “huele a venganza de otras instituciones” y que por su relación con el artista madrileño está “seguro” de que “en ningún caso hubo una situación que no fuera
consentida”. Álvarez aseguró que “cada uno es dueño de lo que
hace con su privacidad” e insistió en que hay que “tener cuidado
a la hora de convertirnos en una sociedad ajusticiadora”.

Finalizado el Aquelarre,
Cervera ya se prepara para
la celebración de su Festa
Major, que contará con un
cartel musical liderado por
los madrileños Boikot y el
grupo de versiones The Pink
Goats.
Cervera
REDACCIÓN
“Continuamos apostando por
unas fiestas cargadas de talento
y con una gran variedad de estilos musicales con el objetivo de
construir unas fiestas donde todo el mundo tenga su espacio”.
Así se expresaba el concejal de
fiestas, Marc Llorens, durante la
presentación del programa de la
Festa Major que musicalmente
encabezarán los grupos Boikot y
The Pink Goats.
El punk y el ska de los madrileños se combinará con las versiones rockeras de los locales The
Pink Goats y la música electrónica
del Dj David Beats. El concierto se
celebrará el sábado 21 de septiembre, en la que será una de las

FOTO: Propaganda Pel Fet / Boikot es una banda de punk española

noches más destacadas de unas
fiestas que se celebrarán del 12 al
23 de septiembre y que llenarán
de la ciudad de actividades culturales y festivas.
Llorens también reivindicó “la
calidad humana y los valores de
todos los artistas contratados”.
Boikot es un grupo madrileño con
un estilo muy variado que empezó a tocar en el año 1987 y que
con el paso del tiempo se ha con-

vertido en un grupo de talla internacional.
Por su parte, The Pink Goats
es una joven banda de Cervera
que hace versiones de rock, ska,
funk y punk de grupos tan conocidos por el público como Fito y
Fitipaldis, Red Hot Chilli Peppers
o Lax’n’Busto. Cabe destacar que
todos los conciertos de la Festa
Major son gratuitos y se celebrarán en el pabellón Polivalent.

Presentan el
video del ‘No
Surrender’, que
reunió más de
1.000 músicos

FOTO: C. B. P. / Imagen del videoclip de la canción ‘Menjar plàstic’

Concierto de Joan Blau en
el Parc Astronòmic de Àger
El cantautor de Balaguer, Joan
Blau, actúa este sábado 7 de
septiembre (21.00 horas) en el
Parc Astronòmic del Montsec,
en Àger, donde interpretará el

repertorio de su último trabajo La Clau, un disco en el que el
músico leridano combina canciones con melodías sencillas y
letras claras y personales.

El No Surrender Festival presenta mañana (12.00 horas)
en el centro de producción
de San Miguel el vídeo oficial
de la tercera edición celebrada el pasado 29 de junio en la
localidad leridana de Vilanova de Bellpuig y a la que asistieron un total de 1.240 músicos de todo el mundo que
interpretaron de forma conjunta la canción Glory Days,
de Bruce Springsteen. Hasta
el momento, el vídeo de la
canción ‘No Surrender’, que
se interpretó en el 2017, ya
acumula más de un millón de
visualizaciones en Internet.

FOTO: Xavier Mercadé / Juan Góméz es un cantautor satírico

El Sobrino del Diablo lleva
su música a la Val d’Aran
El músico barcelonés Juan Gómez, conocido artísticamente
como El Sobrino del Diablo, actúa este viernes (22.00 horas) en
el polideportivo de És Bòrdes,

en la Val d’Aran, donde ofrecerá
un bolo en el que presentará su
nuevo disco Horta, Transilvania
& el Far West, siguiendo la línea
habitual de cantautor satírico.

