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11 DE SETEMBRE DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

MarXa de cotxes i concentracions limitades, 
principals actes de la Diada de la Covid 
L'ANC delimita l'aforament per evitar riscos i el més redult sera al davant l'església de Sant Climent de 
Taüll per a dotze persones 11 L'acte institucional a Lleida, avui a_ la Seu Vella, unitari i sense públic 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Per primera vegada en 
els últims anys, no hi haura au
tobusos per la Diada. Tampoc 
concentracions massives, sinó 
tot el contrari, amb l'objectiu 
d'evitar risc de contagi per co
ronavirus. L'ombra de la pan
demia és allargada i ha obligat 
l'Assemblea Nacional Catala
na a delimitar els actes ilimitar 
aforaments. L'objectiu principal 
de l'ANC és que els sobiranistes 
surtin als balcons a les 17.14. A 
més, s'han organitzat 107 mobi
litzacions en vuitanta-dos mu
ilicipis amb aforaments molt 
restringits. 

A Lleida seran catorze i l'ac
te més petit sera a Taüll, amb 
l'aforament limitat a dotze per
sones al davant l'església de 
Sant Climent. Algunes assem
blees locals de l'ACN com la de 
Tarrega han decidit suspendre 
la concentració. Sí que es fan a 
Balaguer, Mollerussa, Rosse
lló, Cervera, Solsona, Guissona, 
O liana, Tremp, Organya, la Seu 
d'Urgell, Sort i la Pobla de Se
gur. Sota el lema "El deure de 
construir un futur millar, el dret 
a ser independents", es faran en 
carrers o places amb un ample 
mínim de 20 metres, seran esta
tiques i hauran de preservar es
país de quatre metres quadrats 
per persona. 

A Lleida ciutat, l'acte central 
de l'ANC sera una marxa de 
vehicles que sortira del Camp 
d'Esports a les 17.00 bares i 
marxara per Lleida durant dos 
hores a una velocitat de 20 qui
lometres per hora fins a arribar 
a la destinació final (que no es 
revela per evitar un efecte cri
da), on es llegira un manifest. 
Al marge, hi haura diversos 
actes més durant tata la jorna
da a carrec de voluntaris. Per 
la seua part, Omnium Cultural 
ha suspes la marxa de torxes 
i al seu lloc hi haura una con
centració representativa sense 
convocatoria pública i lectura 
d'un manifest. 

Pel que fa als actes instituci
onals, la majoria d'ajuntaments 
mantindran dema les ofrenes 
o altres convocatories tradici
onals pero prescindeixen de 
les activitats amb més públic. 
A Lleida se celebrara avui un 
acte de Generalitat, Diputació 
i Paeria a les 20.00 hores a la 
Seu Vella sense públic que es 
retransmetra per streaming i 
es repetira per Lleida TV. Al Pi
rineu, sera a O liana i comptara 
ambla consellera Ester Capella. 

L'ajuntament de Lleida va repartir ah ir senyeres de cara a la Diada de dema. 

Taüll. La pla~a davant l'església 
de Sant Climent sera l'espai més 
petit i de menys aforament esco
llit per I'ANC entre el centenar 
d'actes preparats pera la Diada: 
no es permetra la concentració 
de més de dotze persones. 

Sort. És el municipi en el qual 
I'ANC preveu concentrar la com
memoració al Sobira. 

La Pobla de Segur. Al Jussa, se
gens I'Assemblea, seran dos els 
municipis amb un acte progra
mat: La Pobla i Tremp. 

La Seu. La pla~a de les Monges 
acollira l'acte a les 17.00. 

Organya. Organya i Oliana allot
jaran també concentracions a la 
pla~a de les Homilies i a 1'1 d'Oc
tubre. A més a més, O liana acolli
ra avui l'acte institucional de la 
Diada, a les 19.00 hores i ambla 
presencia de la consellera Ester 
Ca pella. 

Balaguer. L:acte tindra lloc cap a 
les 18.00 hores, davant del san
tuari del Sant Crist i comptara 
amb la participació de Francesc 
Canosa i Lo Pau de Ponts. 

MOBILITZACIONS DE L'ANC A LLEIDA 
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El Govern evita 
actes públics a 
Barcelona i no anira 
a la mobilització 
• El Govern ha decidit 
aquest any limitar els ac
tes públics de la Diada i 
cap dels membres no as
sistira a les mobilitzacions 
de l'Assemblea Nacional 
Catalana dema. En can
vi, aquesta nit s'emetra 
(22.00 hores a TV3) un 
acte oficial encapr;alat 
pel president, Quim Tor
ra; el vicepresident, Pere 
Aragones, i la consellera 
Meritxell Budó que ha 
estat previament grava t. 
Dema sí que tenen previst 
participar en l'ofrena flo
ral al monument de Rafael 
Casanova. 

Les poques activitats 
previstes per l'Executiu 
i el Parlament retran un 
homenatge a les víctimes 
de la pandemia. D'altra 
banda, l'ANC preveu 107 
mobilitzacions dema a tot 
Catalunya. 

Guissona. Acollira una "concen
tració estatica'~ La coral Doll can
tara Els Segadors. 

Solsona. Hi haura un aforament 
maxim de 200 persones i hi par
ticipara l'actorToni Alba. 

Cervera. Al matí tindra lloc una 
ofrena comarcal davant el monu
ment de la Generalitat. 50 motos 
de Sikarra Motards faran una ruta 
de Cervera a Lleida. 

Rosselló. A més de Lleida ciutat, 
al Segria Rossel ló allotjara una 
concentració. 

Lleida. El principal acte sera una 
marxa de vehicles que sortira del 
Camp d'Esports a les 17.00. Pero 
hi haura més intervencions. 

Mollerussa. L:ajuntament manté 
l'ofrena flora l i hi haura concen
tració de I'ANC. 

Les Borges i Tarrega. Han des
cartat concentracions. L:ANC de 
Tarrega insta a sortir als balcons 
o a la porta de casa. 

Bellpuig. Manifestació amb ve
hieles des de les 16.45 a la pla~a 
de Sant Roe. 
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SUCCESSOS SOMETENT 

Comencen les patrulles de veins a 
Sucs.davant de l'onada de robatoris 
En torns de dos hores i amb dos vehicles cobreixen el terme municipal durant tota 
la nit 11 Durant les últimes setmanes s'han prodult almenys quatre assalts 
P.RODELLAR 
1 sucs 1 Després d'almenys quatre 
robatoris durant les últimes set
manes, especialment en torres 
i magatzems, els vei:ns de Sucs, 
nucli del municipi de Lleida, 
van comen¡;:ar ahir a patrullar 
amb els seus vehicles pel terme 
municipal per intentar que la 
seua presencia pugui exercir un 
efecte dissuasiu entre els Uadres 
i així evitar que es produeixin 
nous casos. 

Així dones, organitzats en 
tom s de maxim dos hores, i amb 
dos cotxes per tanda en que van 
dos persones, els vei:ns van co
men¡;:ar a patrullar ahir des de 
les 21.30 hores i la previsió era 

VOLUNTARIS 

Al voltant de 65 ve'ins 
s'han ofert voluntaris 
per participar en les 
vigili.mcies nocturnes 

Els ve'ins de Sucs van comen~ar ahir a la nit a patrullar amb els seus vehicles. 

seguir fent-ho fins a la sortida 
del sol. En aquest sentit, des de 
l'ajuntament se'ls van facilitar 
uns walkie-talkies perque po
guessin comunicar-se entre ells, 
i unes llanternes. "La seua tasca 
és merament de vigilancia, en 
cap moment no faran la feina 
deis policies. A més, els Mossos 
d'Esquadra ja estan avisats que 
a partir d'aquesta nit [per ahir] 

TRIBUNALS ACORD 

comencem a vigilar", va expli
car !'alcalde pedani de Sucs, 
Guillem Boneu. En aquesta lí
nia, al voltant de seixanta-cinc 
vei:ns s'han ofert com a volun
taris per vigilar el seu terme 
municipal. 

"La gent esta espantada i ha 
pres la determinació de defensar 
la seua família i el patrimoni", 
va explicar un deis vigilants i 

Justícia i procuradors 
aposte~ per la mediació 
per resoldre conflides 
REDACCIÓ 
1 BARCELONA 1 La conselleria de Jus
ticia i el Consell de CoHegis de 
Procuradors de Catalunya han 
firmat un acord per fomentar el 
coneixement i l'ús de la media
ció i altres mitjans alternatius a 
la via judicial per a la resolució 
de conflictes. El departament 
va explicar ahir en un comuni
cat que faran accions conjuntes 
de divulgació, sensibilització i 
formació en materia de media
ció, i que també col· laboraran 
en la implementació, seguiment 
i avaluació deis plans pilot de la 
conselleria. 

La coHaboració afectara les 
jurisdiccions civil, penal, social 
i contenciosa, tant en ambits ju
dicials com extrajudicials. Així 
dones, els procuradors col·la
boraran amb la conselleria a 

través del Centre de Mediació 
de Catalunya, queja ha firmat 
convenís amb coHegis profes
sionals d'advocats, psicolegs, 
treballadors socials, educadores 
i pedagogs. 

La firma del conveni va anar 
a carrec del director general de 
Dret i Entitats Jurídiques, Xa
vier Bernadí, i el president del 
Consell de CoHegis de Procu
radors de Cat alunya, Angel 
Quemada. 

Just ícia va donar suport al 
fet que aquest acord "respon a 
!'aposta del Govern per enfor
tir una xarxa institucional amb 
diversos operadors implicats en 
la mediació", i va valorar que 
procediments com la mediació 
eviten les demores d'un proce
diment judicial i permeten so
lucions acordades. 

agricultor del poble, Josep Ojer. 
"Si ens trobem alguna cosa sos
pitos a, ens comunicarem amb 
l'altra patrulla per poder ajun
tar-nos i tot seguit trucarem 
als Mossos d'Esquadra perque 
vinguin. En cap moment no in
terv indrem", va apuntar Ojer. 
Així mateix, esta previst que les 
nits de vigilancia s'allarguin el 
temps que calgui. "Hem fet un 

FAUNA INTERVENCIO 

quadrant i anirem fent torns. 
Tant debo no sigui necessari 
allargar-ho gaire", va indicar 
Ojer. 

L'últim robatori es va pro
duir a comen¡;:aments de mes 
quan uns lladres van encastar 
un cotxe contra la porta d'un 
magatzem i es van emportar un 
motocultor i eines, entre altres 
objectes, d'un veí. 

Vista de la serp trobada a !' interior d'un turisme. 

Capturen una cria d'escur~ó en 
un vehicle a la Pobla de Segur 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 Els Agents 
Rurals van capturar ahir di
mecres una serp a !'interior 
d'un vehicle després de ser 
alertats per un veí de la Pobla 
de Segur. 

L'animal, una cria d'escur¡;:ó 
iberic, havia estat introdult 

accidentalment al turisme al 
carregar unes caixes d'hor
talisses a Soria, segons la re
construcció de moviments que 
van fer els Agents Rurals. La 
serp va ser trasllada a centres 
d'investigació per fer proves 
genetiques del verí. 
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TRANSIT 

Ferit en una 
sortida de via 
a Puiggros 
1 PUIGGRós 1 Una persona va 
resultar ahir ferida al tenir 
una sortida de via amb el 
seu vehicle a Puiggros. Els 
serveis d'emergencies van 
rebre l'avís a les 13.07 ho
res, quan, per causes que es 
desconeixen i s'investiguen, 
un turisme va sortir de la via 
i va xocar contra un talús a la 
carretera L-200, en direcció 
a Miralcamp. Cap allloc es 
van dirigir set dotacions de 
Bombers, una patrulla deis 
Mossos d'Esquadra i u na 
ambulancia del SEM, que va 
traslladar el ferit, amb lesi
ons de caracter menys greu, a 
!'hospital Arnau de Vilanova, 
segons va informar el Servei 
Catala de Transit. 

EMERGENCIES 

lncendi de 
xemeneia a les 
Valls de Valira 
1 LES VALLS DE V AURA 1 Els Bom
bers de la Generalitat van 
extingir ahir un incendi que 
es va originar a la xemene
ia d'una casa a Anserall, al 
terme municipal de les Valls 
de Valira. Un veí va alertar 
a les 15.11 hores que sortia 
fum d'una xemeneia d'una 
casa situada al carrer Major. 
Fins allloc deis fets es van 
despla¡;:ar quatre dotacions 
deis Bombers. Les flames es 
van localitzar al tub de la 
xemeneia. Els efectius van 
treballar durant una hora 
en l'extinció , i cap perso
na va resultar afectada pel 
fum, segons van informar els 
Bombers. 

ARAN 

Guien una 
família perduda 
a Arres 
1 ARRES 1 Els Bombers de la 
Generalitat van auxiliar 
ahir un matrimoni i els seus 
dos fills que s'havien desori
entat mentre feien una ruta 
al municipi d'Arres, a la Val 
d'Aran. Els efectius van rebre 
l'avís a prop de les tres de la 
tarda, després de ser alertats 
pel matrimoni, que s'havien 
desorienta t. 

Els Bombers van activar 
una dotació terrestre, que 
va poder localitzar la famí
lia pocs miriuts després. El 
matrimoni i els seus fills van 
ser traslladats, en bon estat, 
en vehicle fins un lloc segur 
a Bossost, on van continuar 
el t rajecte. 
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Fira Tarrega arranca la Llolja 
virtual amb 906 professionals 

Col·laboració per vuite any consecutiu del 
celler Mas lanch ·Jo amb I'IRBLieida 
El Celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles, ha 
renovat, per vuite any consecutiu, la coHaboració amb 
l'IRBLleida per promoure, desenvolupar, gestionar i di
fondre la investigació biomedica a Lleida. 

REDACCJÓ 
1 TARREGA 1 Els carrers de nurega 
continuaven ahir buits pero in
ternet es va omplir de teatre i 
arts esceniques ambla primera 
jornada de la Llotja en línia de 
FiraTarrega, que va comen~ar 
amb un total de 906 professi
onals inscrits de 533 entitats 
d'una vintena de pa'isos i un 
total de 233 projectes artístics 
registrats. 

El responsable de l'area de 
professionals de FiraTarrega, 
Mike Ribalta, i la directora ar
tística, Anna Giribet, van desta
car que "ha estat dissenyada per 
oferir una plataforma d'eines 
i serveis permanents i d'inter
canvi professional durant els 
365 dies de l'any, així com un 
cataleg únic de projectes artís
tics que per ara no té equivalent 
al sector". 

Part de l'equip de FiraTarrega, a pie rendiment. 

Trem tanca la testa major més atípica 
per les restriccions de la Covid-19 
Tremp va clausurar dimarts una festa major atípica i 
diferent. Els focs artificials van posar la cirereta a cinc 
dies amb més de vint actes que van comptar amb 2.600 
assistents, amb inscripció previa i accés controlat. 

Entre les activitats de la jor
nada d'ahir hi va ha ver presen
tacions d'espectacles en format 
de pitching de cinc companyies 
que volen projectar-se al mer-

cat internacional: Fidget Feed 
(Irlanda), The Place (UK), Ha a 
Collective (Catalunya), Com
panyia de Circ 'eia' (Catalunya) 
i Double Take (Belgica). 

També hi va haver una pri
mera sessió de Speakers Comer 
dirigida al mercat de parla cata-

lana en que es van presentar els 
espectacles Eme, de Carlos Mo, 
i Una galaxia de luciérnagas, 
d'Aina Tur, de la Mostra d'Igua
lada i el projecte de formació 
artística SPASA a carrec de di
ferents companyies que treba
llen l'espai públic. 

El Sorteig Extraordinari de I'AECC repartira 
dissabte 105 milions d'euros en premis El Circ Picat comen~a avui amb un miler d'entrades venudes 

L'Associació Espanyola Contra el Cancer i la Societat 
Estatal Loteries i A postes de l'Estat van presentar ahir el 
Sorteig Extraordinari de l'AECC, que se celebrara el12 

El festival Circ Picat iniciara 
aquesta nit la setena edició, 
marcada per les mesures de se
guretat a causa de la pandemia, 
pero compromes amb les com-

panyies i el públic. El certamen 
d'Alpicat ja ha venut un miler 
d'entrades i durant quatre dies 
oferira les creacions d'una dot
zena de companyies catalanes 

en tres espais al pare del Graó. 
Júlia Farrero, amb l'espectacle 
Teia, sera l'encarregada d'obrir 
el festival a partir de les 22.30 
hores. de setembre amb 105 milions d'euros en premis. " 

HOROSCOP 
ARIES 21-1111 19-IV. 
Pose u l'energia en alguna cosa que sen
tiuque valla pena. Conreeu una relació 

personal, cosa que us animara a prendre més 
bones decisions respecte al futur. 

TAURE2 O-IV 1 20-V. 
Fins que els detalls siguin a lloc, guar
deu-vos els pensaments per a vosaltres 

a fi d'evitar una situació que us faci sembla difícil. 
Espereu el moment per guanyar. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
lnvertiu l'energia en activitats orienta
des a una cosa que voleu fer. L'oportu-

nitat de parlar deis vostres plans amb algú espe
cial portara a comentaris positius. 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Potser no us agrada el canvi, pero pot 
ser el millor pera vosaltres. No desapro-

fiteu una oportunitat perla por. Abrace u el futur 
amb una actitud positiva. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Controleu qualsevol ansietat o tenden
cia a entrar en una discussió. Feu alguna 

activitat que us ajudi a expulsar l'energia repri
mida. Concentreu-vos en l'amor. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Espereu enfrontar un conflicte emoci
onal si l'honestedat és un problema. 

Sigueu francs sobre com us sentiu, el que voleu 
i el que espereu a canvi. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Escolteu amb atenció. la confusió i la 
incertesa seran el resultat di recte de la 

mala interpretació d'algú. Sorgiran problemes a 
casa si algú és exagerat. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Aferreu-vos als diners en efectiu. Preneu 
decisions que portin a més estabil itat, 

temps de descans i esfor~os creatius que alleugin 
l'estres i us estimulin la ment. 

SAGITARI22-XI 1 21-XII. 
Participeu en alguna cosa que reque
reixi activitat ffsica i energia. Desafi-

ar-vos us ajudara a desfer-vos de l'ansietat. Allu
nyeu-vos de persones inestables. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Dediqueu més atenció a les inversions, 
contractes i sa lut. Feu els canvis neces-

saris que us donin un estil de vida productiu i 
saludable. Verifiqueu la informació. 

AQUARI20-I 118-11. 
Dediqueu més temps a la superació 
personal i menys temps a intentar can-

viar els altres. Trie u treballar només fins a estar 
segurs de tenir-ho tot a lloc. 

PEIXOS 19-11120-111. 
Un assumpte personal delicat requerira 
diplomacia. Considereu els canvis que 

podeu fer per manten ir la pau i ferfeli~os a tot
hom, inclosos vosaltres mateixos. 
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