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TURISME RECLAMACIONS 

La CHE decidirà si la presa 
de Sossís és navegable 
Davant la impossibilitat d'acord entre el Jussà i l'empresa que 
explota el salt li Mes d'un any de mediació entre tots dos 

MARrA MOLINA 
I LA POBLA DE SEGUR I La Confede
ració Hidrogràfica de l'Ebre 
dirimirà a partir d'ara si la 
presa de Sossís, a la Nogue
ra Pallaresa al municipi de la 
Pobla de Segur, és navegable, 
després de mes d'un any de 
mediació i converses amb els 
implicats sense arribar a cap 
acord. Així ho van assegurar 
fonts de l'organisme. 

El consell del Jussà proposa 
l'adaptació d'aquesta infraes
t ructura, igual com s'ha fet 
amb la presa de l'Hostalet a 
Sort, la qual cosa permetria 
tenir cinquanta quilòmetres 
de riu navegable des de Lla
vorsí fins al pantà de Sant An-_ 
toni, els consegüents avantat
ges per al ràfting i el turisme 
d'aventura. Tanmateix, el con
cessionari hidroelèctric sem
pre s'hi ha oposat per raons 
de seguretat. 

Fonts de la CHE asseguren 
que s'han mantingut reunions 
i converses amb les dos parts 

El projecte preveu que Sant Antoni sigui el final del ràfting. 

i fins i tot han plantejat altres 
solucions possibles sense ar
ribar a cap posició definitiva. 
Per això, l'expedient es resol
drà a partir d'ara valorant les 
raons de les dos parts i atenent 
els arguments legals i ambien
tals vigents. 

Val a destacar que el consell 

de Pallars Jussà sempre ha de
fensat que hi ha un dret de pas 
que ha permès durant anys la 
baixada de les embarcacions 
de fusta, els rais, pel riu. En 
aquest sentit, l'organisme as
segura que acudirà a la Justí
cia si la resolució és negativa 
per al territori. 
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CÀRRECS 

Joan Segura. 

Joan Segura 
serà el nou 
delegat de 
Drets Socials 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Joan Segura dei
xarà la direcció dels ser
veis territorials d'Esports, 
càrrec que ocupa des del 
2015, per ser delegat de 
Drets Socials. Amb el nou 
Executiu, aquesta cartera 
està en mans de la lleidata
na Violant Cervera (Junts), 
que assumeix bona part del 
departament que abans 
dirigia Chakir el Homra
ni (ERC). D'altra banda, 
Maricel Segú, alcaldessa 
de Foradada, serà coordi
nadora de Joventut a Llei
da. Ara per ara només hi ha 
un altre delegat confirmat, 
Ferran de Noguera (ERC), 
a Agricultura. 

COMARQUES I 13 I 

Promoció del 
Museu d'Almacelles 
I ALMACELLES I El Museu d'Ar
quitectura i Urbanisme 
Josep Mas Dordal d'Al
macelles es promociona a 
la revista Turisme Cata
lunya, que publica un am
pli reportatge sobre el con
tingut i les exposicions de 
l'equipament , a més d'in
formació per als visitants 
del museu. 

Maniobres de 500 
alumnes de I'AGBS 
I TALARN I Els 493 alum
nes de la 46 promoció de 
l'acadèmia general bàsica 
de suboficials (AGBS) de 
Talarn estan duent a ter
me l'exercici Minerva en 
aquest municipi del Jussà 
i també a Salàs de Pallars, 
segons va, informar Pallars 
Digital. Es l'última prova 
que han de superar abans 
de despatxar. 

Curs sobre dona i 
política a Alcoletge 
I ALCOL ETGE I Alcoletge aco
llirà, del 8 al 10 de juliol, 
el curs Dona i política en 
el marc de la Universitat 
d'Estiu de la UdL. Es durà 
a terme en diversos espais 
del municipi. 

aue.cat nogueratv.cat segriatv.cat 

urgelltv.cat 
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OLIMPISME 

Blanco no vol 
/Jbanderes" al 
projede 2030 
I MADRID I El president del 
COE, Alejandro Blanco, va 
advertir que perquè el pro
jecte Pirineus-Barcelona 
per allotjar els Jocs d'Hi
vern de l'any 2030 tiri en
davant s'han d'oblidar "les 
banderes i les diferències 
polítiques". 

"S'està fent un gran tre
ball, portem molt de fet i 
hi ha un acord polític, però 
sempre que se sàpiga que 
són els Jocs de l'enteniment, 
el respecte i el diàleg, que 
sigui un projecte en el qual 
oblidem les banderes polí
tiques", va dir ahir Blanco. 

FUTBOL 

El Betis ret 
homenatge 
aMikiRoqué 
1 SEVILLA I El Betis va recor
dar ahir el seu jugador Miki 
Roqué al complir-se el novè 
aniversari de la mort del de 
Tremp, als 23 anys, el24 de 
juny del 2012, a causa d'un 
càncer ossi. "Nou anys des 
que vas marxar al quart anell 
(de l'estadi). I no hi ha ni un 
sol dia en què no et recor
dem. Ets etern, Miki Roqué", 
va escriure el club a 1\vitter 
sobre el seu central, que va 
morir a causa del càncer que 
el va obligar a anunciar la 
retirada del futbol el març 
del2011. 

ESPORTS I 2 7 I 

HOQUEI OK LLIGA 

La lleidatana Mar Franci, 
nova jugadora del Voltregà 
S'incorpora al subcampió d'Europa després de dos temporades a l'Igualada 
JOS~ CARLOS MONGE 
I LLEIDA I La lleidatana Mar Franci 
Jiménez (Bell-lloc, 1-12-1999) 
jugarà la temporada vinent en 
un dels equips punters de l'OK 
Lliga femenina, el Voltregà, 
després d'estar les dos ante
riors campanyes a l'Igualada. 
El seu nou equip es va procla
mar recentment subcampió de 
la Copa d'Europa femenina 
d'hoquei, mentre que a l'OK 
Lliga va finalitzar en la cinque
na posició. "Penso que és un 
pas endavant", explica Franci, 
perquè "és un equip referent. 
Espero continuar millorant com 
a jugadora", afegeix la de Bell
lloc, que fitxa per una tempora
da i que es traslladarà a viure a 
Sant Hipòlit de Voltregà. 

Mar Franci, germana de Pol 
Franci, jugador que aquesta 
temporada ha ascendit a l'OK 
Lliga amb el Manlleu, es va ini
ciar en l'hoquei patins des de 
molt petita, jugant al principi 
a Bell-lloc en equips de nois, ja 
que no n'hi havia de femenins. 

Des d'allà va fer el salt al Vi
la-sana, club pioner a l'hoquei 
femení lleidatà i en el qual va 
contribuir a fer història, ja que 
va formar part de la plantilla 
que va ascendir a l'OK Lliga. 
Franci va jugar les tres prime
res temporades amb les del Pla 
d'Urgell a la màxima categoria 
abans de fer el seu següent pas 
esportiu. Es va incorporar a 

Mar Franci, durant un dels partits d'aquesta passada temporada. 

l'Igualada fa dos temporades, 
aconseguint en la primera l'as
cens a l 'OK Lliga amb les de 
l'Anoia i, aquesta passada cam
panya, van aconseguir l'objec
tiu de la permanència en la mà
xima categoria. "Ens va costar, 
però al final ens vam salvar", 
explica. 

Franci, que ha acabat la car
rera d'Educació Infantil i Ges-

tió Creativa, assegura que li va 
resultar molt atractiu el projec
te esportiu del Voltregà. 

"Em van trucar per expli
car-me l'equip que volien fer, 
que els agradaria comptar amb 
mi i la veritat és que em va sem-
9lar un projecte molt atractiu. 
Es un repte nou que em fa molta 
il·lusió afrontar, perquè és un 
equip que aspira sempre a estar 

a dalt de tot", afegeix Franci. 
Malgrat que explica que no ha 
jugat amb cap de les que seran 
les seues noves companyes al 
Voltregà, està segura que no li 
costarà gens adaptar·se al seu 
nou equip perquè "ja ens co
neixem de jugar com a equip 
rival. En aquest esport, al final 
ens coneixem totes", afegeix la 
lleidatana. 

CICLISME FESTES POPULARS 

El Club Ciclista de Bellpuig porta la Flama fins a Vilanova de l'Aguda 
I VILANOVA DE t:AGUDAI Els integrants 
del Club Ciclista de Bellpuig 
(Penya Pedal Bellpuig) van ser 
els encarregats de portar la Fla
ma del Canigó des de la mun-

tanya del Canigó a Vilanova de 
l'Aguda. Després de la col·la
boració d'aquest club ciclista, 
complint la tradició de la nit de 
SantJoan, una vegada arribada 

la Flama fins a la localitat es va 
procedir a llegir el manifest i 
tot seguit va prendre la foguera, 
amb la qual cosa ja es va iniciar 
la tradicional revetlla. 

Oriol Vives, del Llista, estrena paternitat • Oriol Vives, jugador 
del Lleida Llista, i la seua companya Anna, han estats pares d'un 
nen, el Nil, nascut ahir a Igualada. Vives estrena paternitat al 
cap de pocs dies de proclamar-se campió de la WS Europe Cup. 
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EMPRESES ~OBILITZACIÓ 

El Govern vetarà la baixada 
de l'IVA a les perruqueries 
Anunci d'Hisenda després d'aprovar-ne la reducció el Senat I 
El sector fa mesos que protesta per d~n.anar l 1npos :iu_ 
AG~NCIES 
1 MADRID I El Govern central ve
tarà qualsevol iniciativa par
lamentària sobre la baixada 
de l'IVA a les perruqueries del 
21% al10%, segons va asse
nyalar ahir la ministra d'Hi
senda, María Jesús Montero, 
després de la reunió del Con
sen de Ministres. Així es va 
pronunciar després que el Se
nat acordés abaixar l'IVA a les 
perruqueries al 10% a partir 
del2022, on el PP va presentar 
una esmena transaccional en el 
projecte de llei de frau fiscal 
en una votació que va comptar 
amb tots els suports parlamen
tans, tret del PSOE. 

"Quan vagi al Congrés dels 
Diputats, el Govern exercirà 
el seu dret a veto, entre altres 
qüestions, perquè és impossi
ble i produeix un desgovern 
absolut del nostre país que via 
lleis que no tenen res a veure 
amb les esmenes que s'incor
poren, que afecten la política 
d'ingressos, i, per tant, que va 
a l'arrel del que és una compe
tència exclusiva del Govern, es 
puguin adoptar mesures que 
es presenten via esmena", va 
assenyalar la titular d'Hisen
da. Per això, va reiterar que el 
Govern exercirà la seua capaci
tat de veto, ja que aquest tipus 
d'iniciatives "posa en qüestió 
tota la política d'ingressos i 
despeses", al no tenir les es
mentades esmenes la capaci-

TRADICIONS OCI 

Imatge d'arxiu d 'una protesta del sector a Lleida. 

CRISI AGREUJADA 

La pandèmia va suposar 
una caiguda d'ingressos 
per al sector, tocat 
des de la pujada de l'IVA 

tat d'analitzar l'impacte a les 
arques públiques. "Obre un 
precedent i una situació en la 
qual el Govern ha de garantir 
que pot exercir les seues com
petències", va assenyalar. 

En els últims mesos, i en pa
raHel a la caiguda d'ingressos 
provocada per la crisi sanitària 
del corona virus i les restricci-

ons de mobilitat, el sector s'ha 
mobilitzat per reclamar aques
ta baixada d'impostos. 

La primavera passada, per
ruqueries i centres d'estètica 
van sortir als carrers per de
manar que es rebaixi l'IVA 
al 10%, amb l'argument que 
això impulsaria els seus ne
gocis. L'última mobilització a 
Lleida es va produir el maig 
passat, quan mig centenar de 
representants del sector es van 
concentrar a la plaça Cervan
tes de la capital del Segrià per 
reclamar la reducció de l'IVA 
al lO%, alertant a més de la 
caiguda d'ingressos generada 
per la pandèmia. 

Un circuit de karts per celebrar la festa major del Secà de Sant Pere 
I LLEIDA I El barri del Secà de Sant 
Pere va donar dimecres el tret 
de sortida a una festa major 
que, fins diumenge, inclourà 
jocs per als més petits, un di-

nar de germanor i la tradicional 
missa en honor al seu patró. 
En aquest sentit, el circuit de 
karts i motos a l'avinguda de 
Torre Vicens va ser ahir una 

de les activitats estrella. D'altra 
banda, durant el matí, els nens 
i les nenes del barri van tenir 
l'oportunitat de participar en 
un concurs de petanca. 
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LLICÈNCIES MEMÒRIA HISTÒRICA 

Compte enrere per a 
les exhumacions del 
Valle de los Caídos 
1 MADRID I El Govern central 
iniciarà ben aviat els treballs 
.d'exhumació i identificació 
de víctimes enterrades al 
Valle de los Caídos, després 
de rebre l'autorització cor
responent de l'ajuntament de 
San Lorenzo de El Escorial. 
L'executiu, a través de Patri
moni Nacional, va presentar 
el mes d'abril passat la sol·li
citud de llicència urbanística 
per poder iniciar les exhuma
cions que havien reclamat els 
familiars de les víctimes que 
hi estan enterrats. 

El projecte inclou les obres 
necessàries per a l'accés i 
afermament del pas a l'inte
rior dels diferents nivells de 
les criptes. A més, l'actuació 
preveu l'adopció de mesures 
de seguretat i salut; la retira
da o desmuntatge de tanca
ments, instaHacions i estris 
per als accessos a les criptes; 
la realització dels esmentats 
accessos; l'adequació d'instal
lacions d'iHuminació i segu
retat, i l'adopció de mesures 

que garanteixin la seguretat 
estructural per a la inspecció 
interior de cada una de les 
criptes. 

Un total de 1 .337 lleida
tans estan enterrats al Valle 
de los Caídos, fet que conver
teix Lleida en la setena pro
víncia amb restes de més per
sones en aquest monument 

AUTORITZACIÓ 

El Govern ha rebut 
l'autorització de San 
Lorenzo de El Escorial 
per iniciar els treballs 

que va ser edificat per pre
sos del franquisme. Les seues 
restes van ser exhumades de 
vuit fosses de tota la provín
cia i traslladades entre març 
del1959 i juliol del1965. En 
aquest sentit, es calcula que 
hi ha 652 cossos procedents 
de Tremp i 502 que provenen 
de la fossa comuna de Lleida. 

El col·lectiu LGTBIQ+ del Pallars celebra l'Orgull 
I SORT I El Col·lectiu Voliaina del Pallars celebrarà diumenge 
el Dia de l'Orgull LGTBIQ+ amb un programa reivindicatiu 
a partir de les sis de la tarda al Parc del Riuet de Sort. A més 
de la lectura d'un manifest que posarà l'accent en la falta 
de serveis específics per a la comunitat en entorns rurals, 
hi ha previstes una performance drag, una acció literària, 
música i concursos. 

El Camí de la Mariola recupera la seua festa major 
I LLEIDA I El Camí de la Mariola de Lleida recupera demà les 
seues festes amb una gimcana per l'Horta (10.30 h) i un 
sopar popular amenitzat amb l'espect¡¡cle Kisstian show! 
Diumenge està pervista una marxa, una missa en record 
als veïns que han mort els últims dos anys i una actuació de 
Project Party lm pro. 

la llei de l'eutanàsia, en vigor des d'avui 
I MADRID I La llei orgànica per a la regulació de l'eutanàsia, 
aprovada el passat mes de març al Congrés dels Diputats, 
entra en vigor avui. La norma estableix que aquesta pràctica 
es podrà dur a terme en pacients que la sol·licitin i que es 
trobin en un context de "patiment greu, crònic i imposibi
litant o malaltia greu i incurable, causants d'un sofriment 
intolerable". 

Chrome eliminarà les 'cookies' de tercers el2023 
I LOS ANGELES I Google va reconèixer ahir que necessita més 
temps per eliminar les cookies de tercers del seu navegador 
Chrome, que inicialment havia estimat per a l'any que ve, 
però que ara ajorna fins a finals del 2023. 

Epidèmia de coronavirus a Àsia fa 20.000 anys 
. I SAN FRANCISCO I Un estudi ha descobert que una epidèmia de 
corona virus va esclatar a la regió d'Àsia Oriental fa més de 
20.000 anys, els rastres de la qual són evidents en la compo
sició genètica dels habitants d'aquesta zona. Els investigadors 
van utilitzar dades del Projecte 1000 Genomes, que és el 
major catàleg públic de variació genètica humana comuna. 
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