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El Govern quiere que Lleida pase
a la fase 3 este miércoles o jueves
► La Generalitat
hará la propuesta
hoy y Sánchez
remite al criterio
de “los expertos”

Las centrales de fruta, un
fortín contra el Covid-19

► Ponent alcanza
su séptimo día
sin víctimas y tan
solo suma ocho
casos positivos
► Los hoteles
Ibis y Reina Isabel
hospedarán a
80 temporeros
FOTO: Tony Alcántara / Las centrales frutícolas, como en el caso de Fruits de Ponent, han aplicado estrictos protocolos de higiene y control

► Celaá propone
que las escuelas
hagan algunas
clases al aire libre

Las empresas de turismo activo que operan en el entorno
del Congost de Mont-rebei, en
la zona de Àger, ya han recuperado parte de su actividad y
empiezan a notar un incremento de reservas para después
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► España abrirá
las fronteras del
espacio Schengen
el 21 de junio

Mont-rebei abre al turismo
y el ráfting espera al día 21
de Sant Joan. Por su parte, las
empresas de ráfting del Pallars
Sobirà empezarán a funcionar
el día 21 de junio, con la movilidad entre regiones sanitarias
recuperada y con la obligatoriedad del uso de mascarillas.

FOTO: Anna Berga (ACN) / Turismo activo ayer en Mont-rebei
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Les empreses del Congost de
Mont-Rebei reprenen l’activitat
amb un augment de les reserves
Els clients opten per fer noves sortides a espais prop del seu
entorn mentre no s’aixequin les restriccions sobre la mobilitat
Àger
acn
Les empreses de turisme actiu
que operen a l’entorn del Congost de Mont-Rebei a la part
d’Àger (Noguera) ja han recuperat part de la seva activitat. De
moment, tots els clients provenen de municipis lleidatans, ja
que Àger es troba a la regió sanitària de Lleida, i per tant, està
en fase 2. Són clients que, davant
les restriccions de mobilitat, han
optat per buscar activitats a l’aire
lliure i per descobrir el patrimoni
natural més proper. Així mateix,
en les darreres dues setmanes
les empreses també han notat un
augment important en el nombre
de reserves a partir de Sant Joan,
quan es preveu recuperar la mobilitat entre les regions sanitàries.
Tot i perdre bona part de la temporada, el sector confia en salvar
la campanya.
L’empresa d’activitats d’aventura Montsec Activa va reprendre l’activitat de caiac el passat
5 de juny, tot i que la mala previsió meteorològica va fer que la
demanda fos baixa. Per aquest
mateix motiu, els responsables
d’Àger Aventura’t van decidir no
engegar de nou fins aquesta setmana, quan el nombre de reser-

FOTO: ACN / Les empreses d’esports d’aventura estan centrant els seus esforços en atreure al turisme interior

ves ha estat més elevat.
Les dues empreses ofereixen
activitats de caiac a l’embassament de Canelles, a l’entorn del
Congost de Mont-rebei, així com
passejades amb barca que, de
moment, no han reprès a l’espera de saber quin protocol han de
seguir per fer-ho amb seguretat.

La crisi del Covid-19 podria
obligar a tancar al 15% dels
tallers catalans d’automoció
Entre un 13% i un 15% dels tallers catalans tancaran o es traspassaran després de la crisi del
coronavirus. Així ho apunta el
president de la Federació Catalana de Tallers de Reparació
d’Automòbils i del Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, Celso
Besolí, en declaracions a l’ACN.
Actualment, els tallers mecànics

treballen entre el 40 i el 50%. En
canvi, els dels concessionaris oficials ho fan entre el 70 i el 80%.
En la represa de l’activitat, els
mecànics també han de prendre totes les mesures de seguretat i higiene per evitar contagis,
però Besolí explica que no és un
problema perquè la majoria de
tasques es poden fer individualment amb l’ajuda de màquines.

El gerent d’Àger Aventura’t,
Miquel Àngel Pifarré, diu que
arrenquen una temporada “amb
molta incertesa”, en el sentit que
no saben com afectarà en la confiança dels clients la crisi del coronavirus. Tot i això, no dona la campanya per perduda i assegura que
intentaran “tirar endavant”.

De fet, l’empresa ha dut a terme una campanya de promoció a
les xarxes socials amb l’objectiu
de captar clients de la demarcació
de Lleida, ja que considera que
“malauradament encara hi ha un
volum molt important de gent de
Lleida que no coneix el Congost
de Mont-rebei”. Segons Pifarré,

Un miler de clíniques dentals
han presentat un ERTO des
de l’inici de la pandèmia
Un miler de clíniques dentals han
presentat un ERTO durant l’estat
d’alarma, una xifra que representa una tercera part de les 3.000
que hi ha a Catalunya. El principal problema ha estat la falta de
material de protecció (EPI), una
mancança que ja van detectar
un mes abans de la crisi i que ha
obligat a molts negocis a abaixar

la persiana malgrat ser servei essencial, segons ha explicat a l’ACN
el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC).
Lamenten no haver tingut accés als tests per als treballadors,
malgrat estar molt exposats a la
malalta pel tipus de feina. També
reclamen normes més estrictes
per acabar amb els negocis “low

la campanya “ha funcionat molt
bé” i la prova és que aquest diumenge tenien una trentena de
reserves.
Una de les persones que
aquest diumenge ha optat per
fer caiac és Clàudia Moreno, de
Bellcaire d’Urgell (Noguera). “Ja
hem acabat exàmens i ens volíem distreure una mica amb els
amics”, ha dit la jove, que ha afegit que aquesta activitat li permet
conèixer una part de Mont-rebei
que fins ara desconeixia.
Per altra banda, la Lídia Irigaray, de Balaguer, ha explicat que
des de l’inici del desconfinament
busca activitats per fer a l’aire lliure. “Ho tenim a prop, sabíem que
estava obert i ens hem animat”,
ha indicat.
Així mateix, des d’Àger Aventura’t i Montsec Activa han coincidit en indicar que en les darreres dues setmanes ha augmentat
l’interès dels clients per contractar activitats. “El telèfon sonava
zero i ara estem rebent moltes
trucades”, ha explicat Paula Mestre de Montsec Activa. Per la seva banda, el responsable d’Àger
Aventura’t ha indicat que de cara
a finals de juny i al juliol i agost
ja tenen moltes reserves fetes de
clients d’arreu de Catalunya.

cost” que “enganyen” pacients i
denuncien falta de voluntat política.
Des del 12 de maig que ja
s’han aixecat les restriccions de
tractaments que limitaven l’activitat a les urgències i continuen
amb els protocols de seguretat
que els han obligat a espaiar més
les visites i intensificar les desinfeccions dels espais. Segons el
president del Col·legi d’Odontòlegs, Antoni Gómez, l’adaptació
s’ha centrat sobretot en la gestió
de les visites i en reforçar la seguretat amb “més capes” de material, com ara mascaretes”.
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Denunciats tres
homes a la partida
Torre Salses
per caçar ocells
Els Agents Rurals i la Guàrdia
Urbana van sorprendre ahir ‘in
fraganti’ tres homes, dos d’uns
30 anys i un de 65 anys, mentre estaven caçant ocells amb
una xarxa japonesa a la partida
Torre Salses de Lleida i van ser
denunciats. Va succeir cap a les
11.00 hores i a més un d’ells va
ser sancionat per la policia local perquè el seu cotxe no tenia
l’assegurança obligatòria.

Un conductor, ferit
lleu en patir una
sortida de via a
Llorenç de Rocafort
Un conductor va resultar ferit
de caràcter lleu quan el vehicle
que conduïa va patir una sortida de via al quilòmetre 3 de
l’LP-2335, al nucli de Llorenç de
Rocafort, pertanyent al terme
municipal de Sant Martí de Riucorb. En aquest sentit, els fets
van tenir lloc a les 20.36 hores del dissabte i fins al lloc es
van desplaçar els Bombers, els
Mossos i el SEM.

Balaguer va ser el primer destí
de l’imam de Ripoll però va ser
rebutjat per tenir antecedents
Un llibre analitza els atemptats de Barcelona i Cambrils
Barcelona
POL SOLÀ (ACN)
L’imam de Ripoll Abdelbaki Es
Satty va anar a Balaguer després
de sortir de la presó, però la Policia Nacional va advertir l’oratori
que tenia antecedents. D’aquesta
manera, el van rebutjar i va anar
primera a Berga i després a Ripoll,
on la policia no va comunicar els
antecedents als responsables de
la comunitat musulmana. “Es
Satty buscava un poble fora de
l’abast del radar de la policia?”, es
pregunta la periodista de TV3 Anna Teixidor, sense tenir una resposta clara, en el seu llibre ‘Sense
por de morir. Els silencis del 17-A’.
Gairebé tres anys després dels
atemptats de Barcelona i Cambrils encara hi ha ombres i silencis sobre el que va passar dies i
mesos abans. Teixidor n’ha desentelat alguns, però admet que
encara hi ha massa gent que no

FOTO: ACN / Foto de carnet de
l’imam Abdelbaki Es Satty

vol parlar i que potser d’aquí uns
anys es descobreixen nous detalls, com les connexions internacionals dels terroristes, la vinculació de l’imam amb els serveis
secrets o el motiu de triar Ripoll

FOTO: J. U. / Només dos feligresos amb mascareta van estar presents

La Catedral de Lleida acull
unes 200 persones durant la
missa i la procesó del Corpus
Prop de 200 persones, d’acord
amb les restriccions d’aforament
per la pandèmia de la covid-19,
van poder assistir ahir a la celebració de la missa i la processó
de la festa del Corpus Christi que
es va dur a terme a la Catedral
de Lleida. Els fidels van accedir
al temple per la porta lateral del
carrer Almudí Vell, on un grup de

Un incendi va cremar ahir una
superfície total de 4.000 metres quadrats de matolls en una
zona de pis a la partida Torres
de Sanui, a Lleida. Els fets van
tenir lloc a les 14.53 hores i van
treballar 6 dotacions terrestres
i un helicòpter dels Bombers.
També van apagar un altre foc
a Puigverd de Lleida, però al
tancament d’aquesta edició no
se sabia l’extensió.

Dos sancionats per
desobediència en
els aldarulls del
Centre Històric
Dos homes van ser sancionats
per un delicte lleu de desobediència durant els moments de
tensió del dissabte per la nit al
carrer Boters, al Centre Històric
de Lleida, segons va informar
ahir la Urbana. Recordar que la
dona va mossegar a un agent i
unes 300 persones van envoltar els agents, sent necessàries
9 patrulles de la Urbana i tres
unitats l’ARRO dels Mossos.

Arrenca la darrera fase dels
Pressupostos Participatius
de l’Ajuntament de Tàrrega

Un Corpus Christi
insòlit a Tremp,
sense gent en
la benedicció
El Corpus Christi es va celebrar
ahir a la localitat de Tremp amb
una imatge insòlita en la localitat,
ja que el mossèn de la localitat va
fer la benedicció sense públic, arran de la pandèmia originada per
la covid-19. En aquest sentit, cal
indicar que només dos feligresos
van estar presents en aquest acte i portaven posada la corresponent mascareta.

per radicalitzar un grup de joves.
De fet, creu que a Ripoll encara hi
ha “molts silencis” i sentiment de
“traïció” i de “culpabilitat”.
En aquest sentit, el llibre fa una
anàlisi exhaustiva del sumari i entrevista nombrosos protagonistes
del cas per aconseguir apropar-se
al màxim al fons de la veritat.
L’autora fa un repàs cronològic i
gairebé biogràfic dels protagonistes. Des dels orígens de les seves
famílies al Marroc, la migració a
Ripoll, les vicissituds policials i judicials de l’imam abans d’arribar
al Ripollès, els viatges a Bèlgica o
a París i el consum de propaganda d’Estat Islàmic des del 2014.
També la trajectòria educativa,
laboral, familiar i personal dels
joves radicalitzats, i el seu canvi
de relacions amb els amics, fins la
preparació i execució dels atemptats, a més de la reacció policial i
política posterior.

Cremen 4.000
metres quadrats de
matolls a la partida
Torres de Sanui

voluntaris els indicava la conveniència d’emprar el gel desinfectant i la mascareta, alhora que els
acompanyava als bancs, que solament podien estar ocupats per
tres persones i guardant la distància recomanada. A la celebració va assistir el tinent d’alcalde
de la Paeria Paco Cerdà. El bisbe
Salvador va presidir la missa que

va ser concelebrada per una vintena de preveres, membres del
Capítol Catedral, així com rectors
i mossens de la ciutat. El bisbe va
iniciar la seva homilia fen referència a la situació actual i tot seguit
va tenir paraules de record pels
difunts que han estat víctimes de
la pandèmia, pels seus familiars i
pels malats i tots els que cuiden
d’ells. Finalitzada la celebració es
va fer la processó eucarística per
l’interior de les naus de la Catedral, un fet que no es produïa des
dels anys de la república. Ahir
també es va celebrar el dia de la
Caritat i de suport a l’acció social.

L’Ajuntament de Tàrrega reprèn
de nou la primera edició dels
seus Pressupostos Participatius
i ho fa amb la fase definitiva: la
votació final de les propostes,
que permetrà als veïns i veïnes
escollir, del 6 al 19 de juliol, a
quins projectes volen destinar
100.000 euros de la partida d’inversions del pressupost municipal. El regidor de Participació
Ciutadana, Carlos Vílchez, va

convidar els targarins i targarines a prendre part activament
de la votació i va explicar que
“estem il·lusionats i motivats veient la resposta ciutadana positiva que ha tingut fins al moment
aquest projecte pioner a casa
nostra”. I va afegir que “sigui
quina sigui l’elecció, totes les actuacions representen una millora i una oportunitat per a seguir
creixent i cohesionant la ciutat”.

FOTO: N. García / Moment del Corpus celebrat a la Catedral de Lleida
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La Panera
reabre las
puertas este
mismo martes
Después de haber cerrado el
pasado 13 de marzo a causa
de las medidas sanitarias y de
seguridad dictadas para hacer
frente a la pandemia de la Covid-19, el Centre d’Art La Panera volverá a abrir sus puertas
mañana martes, día 16.
Las exposiciones que se pueden visitar son cinco. ‘Alex Reynolds. Safe Safe Safe The Pulse
Of The House Beat Softly’, a
cargo de Anna Manubens, ‘Sergio Prego. Ona’, a cargo de Julia Morandeira, ‘941444 (Bielbooks)’, a cargo de Anna Roigé,
Centre de Documentació, ‘Democràcia. Damunt d’aquest
caos construiré la meva casa’,
Espai miniPanera y ‘Entre les
pàgines d’escorre el temps’, a
cargo de Pedro Torres, exposición en línea.
Los horarios son de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00 horas,
de martes a sábado, y de 11.00
a 14.00 horas, los domingos y
festivos. Los lunes permanecerá cerrado.

La Vall Fosca abre
las inscripciones
para el concurso
de microrelatos
El Museu Hidroelèctric de Capdella ha abierto el plazo de inscripciones para el cuarto concurso de microrelatos con el
objetivo de promocional la Vall
Fosca. Los relatos, que deberán
tener como escenario esa zona
del Pirineo leridano, pueden
ser como máximo de 300 palabras y se han de entregar antes
del próximo día 26 del presentes mes de junio.

Dwayna estrena una canción
de homenaje a Pau Donés en
el bolo ‘en línea’ de Bremen
El programa alemán ‘Auf Ein Bier’ entrevista a la
cantante leridana y la invita a actuar en Alemania
andrés rodríguez
Lleida

La compositora y músico leridana Laia Melgosa, Dwayna, abrió
su intervención del sábado en
el festival ‘en línea’ The Acoustic
Project Fest con una canción recién compuesta de homenaje a
Pau Donés que gustó mucho a la
audiencia. “La letra está estructurada a partir de los títulos de sus
canciones”, dice a LA MAÑANA.
“Conocía a Pau porque su hija
va al mismo colegio que mi hijo
y, además, era una persona muy
humilde y abierta. Yo he asistido
a alguno de sus conciertos y él ha
hecho lo mismo con los míos”, explica la pianista y cantante, reconociendo con la sinceridad que la
caracteriza que “no era fan de sus
canciones pero sí de su persona”.
“En la Val d’Aran hemos sentido mucho la pérdida de Pau, ya
que estaba por todos los lados
como uno más, sin ningún delirio, y se mostraba muy cercano a
todos”, comenta: “Su muerte me
llevó a componer esta canción sin
título como tributo a esa excelente persona y artista”.
Poco antes de su comparecencia en el festival germano, Dway-

FOTO: Oriol Cárceles / La pianista y cantante también recrea algunas canciones acompañada por la guitarra

na hizo público el siguiente comunicado: “Pau, el sábado cantaré
y tocaré para que me escuches
desde el cielo que ahora es tuyo.
Vuela alto y buen viaje. Te echaremos de menos, la Val d’Aran ya
no sonará nunca más como hasta ahora, nos faltarás tú pero tus

canciones siempre sonarán eternamente. Gracias por tu música y
por tu persona”.
Dwayna fue entrevistada también en inglés en ese mismo festival germano, dentro del programa ‘Auf Ein Bier’, y su intervención
resultó tan afortunada que el pre-

sentador del mismo la ha invitado
a futuros programas y además le
buscará bolos por Alemania. El
programa ya está en las redes.
La siguiente cita a nivel internacional de Dwayna se producirá el próximo día 21 en el Beatstream Media de Manchester.

