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El Comú ve "un 155" en el 
cese de Talamonte y pide 
revertirlo o que los echen 

Enric Mir dejara 
de ser alcalde 
de les Borges 
antes de que se 
acabe el verano 
La actual primera teniente de 
alca lde, Núria Palau, es la que 
parte en mejor posición para 
sustituirle. Mir, que dice mere
cerse "un descanso", abando
nara asimismo el acta de con
cejal. COMARQUES I PAG. 19 Pueyo tilda de "mezquina" la comparación y no descarta seguir en minoría 1 PAG.t2 

-
Casi 200 pruebas en el cribaje 
a los jóvenes en Ricard Viñes 

Alpicat se queja 
del toque de queda 
al verlo "injusta" y 
Tremp reclama que 
se amplíe al Jussà 

Argimon asegura 
que los criterios de 
Sanidad confinarían 
a toda Catalunya 

La demarcación 
de Lleida continúa 
con el 'riesgo de 
rebrote disparada 

TEl A Utl Ori\ I t'AG. :J-b 

FOTO: Selena Garc1a I La céntrica plaza de Lleida acogió largas colas de personas entre 16 y 30 años 

La literatura se 
acerca a lleida 
con la primera 
edición del 
'llibrestiu' 
La ciudad de Lle1da y otras lo
calidades de la demarcación 
se sumaran a_yer a la prime
ra edición del 'Liibrestiu', una 
fiesta que se ha celebrada en 
mas de 40 ciudades catalanas. 
Hubo cuentacuentos y presen-
taciones. .A I FOTO: S. García I El Pati de les Comèdies vivió una sesión de contacontes 

CLIN ICA C HE LA IMPLANTO LOG lA 

DENTS 
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Es podrien 
anul·lar milers 
de multes per 
saltar-se el 
confinament 
El Departament d'Interior po
dria haver d'anul·lar 63.626 
multes i tornar l'import de les 
23.078 multes cobrades per 
saltar-se el confinament en el 
primer estat d'alarma. El con
seller d'Interior, Joan Ignasi Ele
na, va explicar ahir als mitjans 
de comunicació en roda de pre
msa que el seu departament ha 
demanat al gabinet jurídic de la 
Generalitat un dictamen per 
analitzar la incidència de la re
solució del tribunal pel que fa 
a les multes i conèixer com han 
d'actuar, i va dir que si la resolu
ció conclou que han de tornar 
les multes ho faran. 

Un Tribunal Constitucional 
(TC) dividit va declarar incons
titucional el confinament i la 
limitació de reunió del primer 
estat d'alarma, estimant par
cialment un recurs de Vox per 
sis vots a cinc. El vot de la ca
talana Encarnación Roca va de
cantar la balança. 

DIA VIERNES 16 DE JULl O DE 2021 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Ponent rep el toc de queda 
entre l'entesa i la "indignació" 
Reaccions oposades amb alcaldes que el veuen 
amb bons ulls i altres que creuen que és "injust" 
Els municipis lleidatans han 
rebut el toc de queda entre 
l'entesa i la indignació. 
Alguns alcaldes, com el de 
la Seu d'Urgell, veuen bé la 
mesura, mentre que altres, 
com el d'Aipicat, es mostren 
contrariats i consideren que 
és "injust". 

Lleida 
REDACCIÓ/ ACN 

L'alcaldessa de Tremp, Maria Pi
lar Cases, va afirmar que veu bé 
l'aplicació del toc de queda per
què creu que s'havien de pren
dre mesures excepcionals davant 
l'augment de casos. Cases, però, 
va assenyalar que aquest confi
nament nocturn queda curt i que 
s'hauria d'aplicar comarcalment. 
No obstant això, l'alcaldessa es 
mostra pessimista i diu que "les 

concentracions hi continuaran 
sent" si el toc de queda només 
s'aplica al municipi de Tremp. 

L'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Jordi Fàbrega, es va mostrar en la 
mateixa línia i va dir que espera 
que el toc de queda contribueixi 
a reduir els contagis i a revertir la 
"complexa" situació sanitària del 
municipi. Altrament, va destacar 
que s'hagi apostat per tirar enda
vant "mesures territorialitzades", 
una demanda de la zona en ante
riors restriccions. 

L'alcalde de Solsona, David Ro
dríguez, es va mostrar partidari 
de la seva aplicació. "Que se'ns 
doti d'eines per fer un control 
efectiu de les situacions de risc 
ens va bé", va afirmar. En canvi, 
el batlle d'Aipicat, Jordi Gilart, va 
ser el més crític de tots. Va titllar 
la decisió "d'injusta" i d'aplicar-se 

FOTO: ACN I Tremp és un dels municipis afectats pel toc de queda 

"sense cap mena de lògica" i ba
sant-se en "estadística pura i du
ra". Visiblement enfadat, Gilart 
va lamentar que no respon a la 
situació epidemiològica de la co-

marca i va considerar que "no aju
darà a frenar els contagis". Per tot 
això, va afirmar que "ens sentim 
assenyalats" i va defensar que "a 
Alpicat les coses s'han fet bé". 

Salut fa 195 PCR d'automostra 
en el cribratge massiu a joves 
de Lleida d'entre 16 i 30 anys 

. . ~ 

Llargues cues de gent a Ricard Viñes per fer-se la-prova 

El cribratge massiu a joves 
de Ueida d'entre 16130 
anys es va tancar amb 

FOTO: EF I Pedro Sanchez (e) i el rei Felip VI (d) durant l'acte 
195 PCR d'automostra, el 
màxim que es van poder fer 
ahir, segons va explicar el 
Departament de Salut. L'homenatge d'Estat a les 

víctimes del Covid recorda 
la tasca del personal sanitari 
L'acte institucional d'homenat
ge a les víctimes del Covid-19 
va recordar ahir la tasca dels 
membres del personal sanitari 
que han mort plantant cara a la 
pandèmia i també l'esperança 
que obre l'arribada massiva de 
les vacunes. Va estar presidit pel 
rei Felip VI i va comptar amb la 
presència dels presidents del 

Congrés i del Senat, del presi
dent del govern espanyol, Pedro 
Sanchez, i de bona part del seu 
executiu. 

El monarca va encendre una 
flama i va lliurar a les famílies 
quatre grans creus de l'ordre 
del Mèrit Civil en representació 
dels 120 professionals sanitaris 
morts pel Covid-19. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El dispositiu especial habilitat per 
Creu Roja a.la plaça Ricard Viñes 
va registrar llargues cues de jo
ves que volien fer-se la prova i 
que van acudir en massa a la cri
da efectuada per Salut. Aquests 
podran consultar els resultats en 
unes hores a la Meva Salut 

Un dels joves que va partici
par, l'Adrià Mora, de 19 anys, va 
explicar que va anar a fer-se la 
prova "per precaució" després de 
conèixer que una amiga va donar 

positiu. Per la seva banda, Emma 
Plana, de 16 anys, va comentar 
que la setmana passada va anar 
al Canet Rock i que s'ha fet la PCR 

per "sortir de dubtes". Dijous que 
ve es farà un altre cribratge i Salut 
no descarta ampliar-los després 
de "l'èxit" d'ahir. 

I ' 
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Accidents amb 
ferits al terme 
de Tremp 
i a Alpicat 
Un conductor va resultar ahir 
ferit de caràcter lleu quan el 
seu vehicle va patir una sorti
da al quilòmetre 87 de la C-13, 
al terme municipal de Tremp. 

· Els serveis d'emergències van 
ser informats del sinistre a les 
12.39 hores i fins al lloc es van 
desplaçar els Mossos, el SEM i 
els Bombers, que el van haver 
d'excarcerar de l'interior del 
cotxe. Va ser traslladat a l'Hos
pital del Tremp. D'altra banda, 
un motorista va ser ferit en pa
tir un accident amb un turis
me a la localitat d'Aipicat. En 
aquest cas l'avís d'alerta es va 
produir a les 13.07 hores. 

Una parapentlsta 
accidentada i ferida 
durant un Open de 

,. ~r"" • Tremp 
El GRAE de Bombers van res
car ahir una parapentista de 
35 anys i nacionalitat alemanya 
que havia tingut un accident a 
la zona del Pont d'Orrit i Areny 
de Noguera, a Tremp, mentre 
participava en un Open de pa
rapent. Va patir una possible 
fractura de genoll i cops per 
tot el cos. Emergències va ser 
alertada per l'organització a les 
16.17 hores i va ser traslladada 
a l'Hospital de Tremp. 

Rescats de 
muntanya a l'estany 
de Bergús i al pantà 
de Cavallers 
Els Bombers de la Generalitat 
van auxiliar ahir un excursio
nista al qual li havia caigut una 
pedra a la mà dreta i es trobava 
ferit quan estava a l'Estany de 
Bergús, a Espot. Al pantà de Ca
vallers també van rescatar una 
persona que estava marejada. 

Retiren un vidre a 
punt de caure en 
una casa de la Seu 
Els Bombers de la Generalitat 
van retirar ahir un vidre que pe
rilla amb caure a la via pública 
d'una casa abandona del car
rer Sort de la Seu d'Urgell. Els 
serveis d'emergències van ser 
informats de la incidència a les 
12.36 hores i es van desplaçar 
els efectius del cos. 

Les obres de la comissaria 
dels Mossos de Mollerussa 
començaran a finals del 2022 
Està previst que s'allarguin dos anys i l'equipament 
tindrà una aula de formació i també una galeria de tir 
Mollerussa 
ANNA BERGA (ACN) 

La nova comissaria dels Mossos 
d'Esquadra de Mollerussa estarà 
enllestida a mitjans del 2024. 
L'equipament, que s'ubicarà al 
costat de l'actual Parc de Bom
bers de la localitat, donarà servei 
a la comarca del Pla d'Urgell i in
clourà, a més, una aula de forma
ció i una galeria de tir que utilitza- . 
ran la resta de comissaries de la 
Regió Policial Ponent. Les obres, 
pressupostades en 6,1 MEUR, 
començaran a finals del 2022 i 
s'allargaran uns dos anys, segons 
va explicar ahir el conseller d'In
terior, Joan Ignasi Elena, durant 
una visita als terrenys on es cons
truirà l'edifici. L'equipament s'ha 
dissenyat alllb materials de baix 
impacte ambiental i serà autosu
ficient a nivell energètic. 

El conseller d'Interior, Joan lg- h 

nasi Elena, acompanyat de l'a Icai- '~--

de de Mollerussa, Marc Solsona, 

• 

va presentar ahir el projecte de la FOTO: A. B. (ACN) / el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en la presentació del projecte de la comissaria 
futura nova comissaria dels Mos-
sos d'Esquadra, que substituirà 
l'anterior edifici i prestarà servei 
als 16 municipis que formen la 
comarca del Pla d'Urgell. Elena 
va indicar que la nova comissaria, 
que tindrà una inversió "potent" 
de 6,1 milions d'euros "permetrà 
donar un servei molt rellevant a 
la zona". Tant el conseller com 

l'alcalde de la ciutat van coinci
dir en afirmar que la presentació 
del nou equipament "és una bo
na notícia" per a la comarca i per 
a la Regió Policial Ponent, ja que 
l'edifici també comptarà amb una 
aula de formació i una galeria de 
tir que uti litzaran els agents de la 
resta de comissaries. 

Apaguen incendis al Soleràs, 
Oliana, Alfarràs, Vallfogona 
i Isona i Conca Dellà 

"És un edifici singular, únic i 
amb possibilitats no només fun
cionals a nivell d'atenció al ciuta
dà sinó a ni~ll d)atenció intern 
del cos, que permetrà que molts 
agents vinguin a formar-se. Serà 
un espai de fluxos i nosalt res vo
lem que els professionals vinguin 
per crear sinergies de seguretat", 

va manifestar Solsona. Així ma
teix, Elena també va destacar que 
el nou edifici s'aixecarà al costat 
del Parc de Bombers, a la carrete
ra de Linyola. "Permet rà generar 
sinergies, ja que durant aquest 
temps hem comprovat com era 
d'important la relació entre tots 
els cossos i la coordinació". 

Un incendi va cremar ahir una 
superfície d'una hectàrea d'un 
camp de blat al Soleràs, a tocar 
de la C-233. Emergències va ser 
alertada a les 9.15 hores i es van 
desplaçar nou dotacions terres
tres i dos helicòpters dels Bom
bers. A les 11.57 hores ja el dona
ven per extingit. D'altra banda, a 
les 12.52 hores els efectius del 
cos van anar a Oliana per apagar 
un foc que va cremar 2 metres 

quadrats d'un camp sembrat. A 
més, a Alfarràs, a la zona de la 
piscifactoria, a les 13.42 hores 
també es va produir un incendi 
de vegetació i van treballar set 
dotacions terrestres i un mitjà 
aeri. A Vallfogona de Balaguer 
van estar 12 dotacions per un 
incendi de vegetació agrícola i 
a Isona i Conca Dellà van que
dar calcinats 100 metres qua
drats de vegetació. 

FOTO: Bombers / Imatge aèria de l'incendi originat al Soleràs 
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POUDEPORTIVO 

Pirineus-Barcelona 2030 buscaró 
el "consenso social y territorial 
mediante una consulta 

11 

Pere Aragonés ya ha contactada con el COE 
El Govern sacara adelante 
la candidatura a los Juegos 
Olímpicos de lnvierno 
Pirineus-Barcelona 2030 y 
ya ha abierto contactos con 
el Comité Olímpico Español. 
El President Aragonés 
ha enviado una carta al 
organismo en la que resalta 
la necesldad del "consenso 
social y territorial" sobre el 
proyecto. 

Barcelona/lleida 
ACN / EFE 

Según avanzó Catalunya Ràdio, el 
presidente de la Generalitat, Pere 
Aragonés, ha enviada una carta al 
presidente del comité, Alejandro 

Blanco Bravo, en la que le pide 
formalmente iniciar conversa
ciones "para la posible presenta
ción" de la candidatura. 

En el texto, Aragonés habla 
de "una oportunidad que debe 
ir de la mano del consenso social 
y territorial y que debe permitir 
desarrollar los compromisos de 
la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas", añade la carta. 

En este sentido, fuentes de 
Presidència recordaban ayer que 
el territorio debera avalar la can
didatura a través de una consulta. 

· La consellera de la Presidèn
cia, laura Vilagrà, aseguró que 
la organización de estos Juegos 
Olímpicos "puede ser un revulsi-

r::1 LOTERIA 
l (Qf) J NACIONAL 

SORTEO 

55 
21 SORTEO DEL JUEVES 
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R NEUS • BARCELONA 

PIRIN 
BARCELONA 

FOTO: EFE I la candidatura sigue adelante 

AS V AJIU ST.AS IIST.ADO 

SORTEO DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2021 
Seis series de 100.000 billetes cada una 

Lista acumulada de las cantldades que han correspondido a cada una de las sels 
series de los números premiades, clasiticados por su cltra final 

Estos premtos caducan a los tres meses, contades a part1r del dia 
S19uiente al de la celebraciOn del sorteo 

4 5 6 7 

vo que revierta muy positivamen
te en el territorio" pirenaica. 

Se trataría, ha dicho, de "apro
vechar al maximo" las instalacio
nes que ya existen y ha añadido: 
"No es un proyecto especulativo 
que invierta dinero en instalacio
nes que luego no se utilizaran". 

De momento, puntualizó, hay 
una "precandidatura" que "aún 
debe trabajarse muy bien con el 
territorio" del Pirineu para poder 
"presentarse con toda la fuerza". 
Ahora empezara una "labor de 
explicar el proyecto", que debe 
basarse en la "cohesión territo
rial" y la "sostenibilidad", afirmó 
la consellera. 

Mientras, el concejal de Presu
puestos y Presidencia del Ayunta
miento de Barcelona, Jordi Martí, 
expresó la sorpresa del consisto
rio por la postulación oficial del 
Govern. "Nos ha sorprendido que 
ya se hiciera la carta", dijo Martí, 
quien recordó que en el mandato 
pasado se hizo una Comisión de 
estudio que se cerró con tres con
clusiones: que el proyecto lo te
nía que liderar la Generalitat, que 
tenía que contar con el acuerdo 
del territorio afectado y que ha
bía que garantizar criterios de 
sostenibilidad ambiental. 

8 9 
Números Euros/Btllete Números Euros/Bitlete Números Euros/Billete Números Euros/Btllete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Bíllete Números Euros/Billete 

60300 .. 300 60301 .... . . .. 330 60302 ... . .... 300 60303 ........ 300 60304 ........ 360 60305 ...... .. 300 60306 ... .. ... 300 60307 ........ 300 60308 .. . .. . .. 330 60309 .. . ..... 390 

60310 ... ... 300 6031 1 ........ 330 60312 ........ 300 60313 ........ 300 60314 .. .. .... 360 60315 .. . ..... 300 60316 ........ 300 60317 .. . ..... 300 60318 ........ 390 60319 . . ...... 330 

60320 ... .. 300 60321 .. ...... 330 60322 . . .. ... . 360 60323 ........ 300 60324 ........ 300 60325 ...... . . 300 60326 .... .... 300 60327 ........ 300 60328 ........ 540 60329 ........ 330 

60330 . . .... 300 60331 .... .... 330 60332 ... ..... 300 60333 ........ 300 60334 .... . ... 300 60335 ........ 300 60336 ........ 300 60!1'S7 ..... ... 300 60338 ........ 330 60339 .. . . .. .. 330 

60340 ...•.... 300 60341 .. . ..... 330 60342 ...•.... 300 60343 ..... . .. 30Ò 60344 .. . ..... 300 60345 .... .. .. 300 60346 ........ 300 60347 ........ 300 60348 . . ...... 330 60349 ........ 330 

60350 . . . . .. . 300 60351 ........ 330 '60352 ........ 300 60353 . . ...... 300 60354 .... . ... 300 60355 ........ 450 60356 ........ 300 60357 ........ 300 60358 ........ 330 60359 ........ 330 

60360 . . . . .12.300 60361 ..... 300.060 60362 ...... 12.300 60363 ........ 300 60364 ........ 300 60365 ........ 300 60366 ........ 300 60367 ....... . 300 60368 .. . ... .. 330 60369 ........ 330 

60370 . . ... 300 60371 ........ 330 60372. . . . . . . 450 60373 ........ 360 60374 ..... ... 300 60375 ....•... 300 60376 ....... . 300 60377 ... . .. . . 300 60378 .... . . .. 330 60379 . . . . . . . . 330 

60380. . ..... 300 60381 ........ 330 60382 ........ 300 60383 .. .. .... 300 60384 . ....... 300 60385 .. .... .. 360 60386 ... ..... 300 60387 . ... .... 300 60388 .. ...... 330 60389 . .. . . ... 330 

60390 ... , . , . 300 60391 ........ 330 60392 .. . , .. . . 300 60393 ... ..... 300 60394 ... . .... 300 60395 ........ 300 60396 ........ 300 60397 .... .... 300 60398 ........ 330 I 60399 . .. , .. .. 330 

96200 •.... 150 96201 ...... .. 180 96202 ........ 150 96203 . ...... . 150 96204 . .. . . .. -210 96205 ........ 150 96206 ........ 150 96207 ....... . 150 96208 .. . .... . 180 96209 .. ...... 240 

96210 ....... 150 96211 ........ 180 96212 . .. . .. . . 150 96213 ........ 150 96214 . . ..... -210 96215 ....... · 150 96216 .. ...... 150 96217 ..... . .. 150 96218 ........ 240 96219 ........ 180 

96220 ..... 150 96221 .. .. .... 180 96222 ........ 210 96223 ........ 150 96224 ........ 150 96225 ........ 150 96226 ........ 150 96227 ........ 150 96228 ........ 240 96229 ........ 180 

96230 ........ 150 96231 ... • .... 180 96232 ........ 150 96233 . ....... 150 96234 ........ 150 96235 ....•.. - 150 96236 ........ 150 96237 ........ 150 96238 ........ 180 96239 ... . .... 180 

96240 ...... . 150 96241 ........ 180 96242 ........ 150 96243 ....... - 150 96244 ... ... .. 150 96245 ....•... 150 96246 ...... . . 150 96247 .. . . .. . . 150 96248 ...... .. 180 96249 ........ 180 

96250 .... 150 96251 .. . ..... 180 96252 ........ 150 96253 ........ 150 96254 .. .. . .. . 150 96255 ... ..... 300 96256 ........ 150 96257 ........ 150 96258 ........ 180 96259 .. . .. ... 180 

96260 ..... . -150 96261 ....... - 300 96262 ........ 150 96263 .. . ..... 150 96264 . .. . ... . 150 96265 ....... - 150 96266 ....... - 150 96267 . ....... 150 96268 ........ 180 96269 . .. ..... 180 

96270 ...... 150 96271 ........ 180 96272 .. . .. . .. 150 96273 ........ 210 96274 .. ...... 150 96275 ........ 150 96276 ........ 150 96277 ........ 150 96278 ........ 180 96279 ........ 180 

96280 ....... 150 96281 ........ 180 96282 . ..... . . 150 96283 . .. ..... 150 96284 . .. . . ... 150 96285 ........ 21 o 96286 ... ..... 150 96287 ........ 150 96288 ....... . 180 96289 . .. .. ... 180 

96290 ....... 150 96291 ...... .. 180 96292 .. ..... 7.620 96293 ...... so.ooo 96294 ....... 7.620 96295 ........ 150 96296 ........ 150 96297 ........ 150 96298 ........ 180 96299 ........ 180 

Termlnaciones Terminaciones Termlnaclones Termlnaciones Terminaclones 
630 ....... 150 0361 . ...... 1 .050 372 ... ..... 150 0683 .... . ... 750 2804 .. . ..... 8 10 

361. ....... 300 22 ......... 60 73 ......... 60 7254 ........ 750 

61 ........ 150 504 ....... . 21 0 

1 ... ... . . . 30 04 ......... 60 

14 ......... 60 

Terminaciones 
255 ........ 150 

355 ........ 150 

85 ......... 60 

Termlnaclones 
436 ........ 150 

Termlnaclones Terminaciones 
7638 ..... ... 780 09 ......... 90 

328 . ..... .. 240 9 . . ..... . . 30 

18 ......... 90 

28 ......... 90 

e ......... 3o 

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS 
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LI STA 

1 • Compruebe SJ la lecha dat sorteo y e l dlbu}o que figuran en la pane superior dt le ltSII 
COtnCtden con tol de tu btllate o dèt;lmo 

2.• En cada columna, y sólo en ella. est<\n todos los premk>s y reintegros que han 
corNspondlòo a IOdos los numeros que lermlnan oon ta c•fra grande que la encabeza, 
da!lrflcados en dos grupos: numeres comptetos y termlnaclones. 

Por ejempD, sl su número term•na en 1, ha de fíJar su atenc.On unlcamente en la 
columna encabezada con un uno. Los premlos indicadoa en la columna .. euroalbiUe-. 
son lot que corresponden a un blllete, o sea, a diu dtclmos. 

3 • Vea sl en la columna de numeres aparece el qve Vd )uega y. sl a sl fuera, e ra derecha 
encontraré acurnulado el Importe total de los premlos que han correspondido al billete 

4. • Sl no eS1a su numero oompleto puede tener premiO en et grupo de teii'Tlfnaclones. Sl tas hay 
de cuatro cffras y su número las Uene igualmente dlspuestas. a ta derecha enoontraré el lotal de 
premies que han oorrespondido a IOdos los números que tetm~nan con esas cuatro cffras. 

Sl no liene premio por termlnacl6n de cuatro clfras, o no tas ha.y, proceda en la misma forma con 
las lerminaciones de tres Clfras, en su caso con tas de dos y, nnalmente, con las de una. 
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