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Roban la identidad de una mujer 
. de Bellvís para cometer estafas 

Abren una cuenta con su 
nombre en la banca digital 
para perpetrar los engaños 

_..., Afirma que lo único que 
puede hacer es que se 
vayan archivando los casos 

. "Estoy en una 
lista negra y 
mi nombre y 
mi honor están 
muy tocados" 
La vida de A. B. dio un giro in
esperado en enero cuando la 
Policía Nacional de Asturias la 
llamó al centro educativo don
de trabaja preguntándole si 
había perdido su DNI. FOTO: Tony Alcántara 1 La mujer está viviendo un auténtico calvario 

COMARQUES 1 PÁG.18 

FOTO: Tony Alcántara 1 Estado en el que quedó la Casa Gran de la Sucrera, construida en 1900 
- - - - - -

La Sucrera de Menarguens se desploma 
Parte del techo de la Casa Gran de la Sucrera de Menarguens, uno de los edificios industriales más 
importantes del municipio, se desprendió el lunes sin causar daños personales. h" ..... j PÁG.15 
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LLEIDA SE QUIERE 
HERMANAR CON UN 

DISTRITO CHINO 1 PÁG.u 
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Tarrega, Alcarras y Tremp 
1 salen del toque de queda 
, y Solsona vuelve a tenerlo 

La Generalitat volverá a pedir de queda hasta el 6 de agos- 1 

al Tribunal Superior de Justí- topara frenar el Covid-19. En 
cia de Catalunya (TSJC) que la demarcación de Lleida, se 
un total de 162 municipios mantienen Lleida, Balaguer, 
cata lanes ma~enga el toque Mollerussa y la Seu d'Urgell. 1 

1 El Sindical de Metges avisa que irá 
a la justicia si cancelan vacaciones 

TEMA DEL OlA 1 I'Ab . .:S-5 

C Ll N 1 CA CHE LA 1M PLANTO LOG lA 

DIENTES 
FIJOS EN 

, 
1 IDIA 

l1a Visita y Estudio GRATIS ! 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021 TEMA DEL OlA 3 
CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

El Govern treu el toe de queda a 
Alcarrós, Tórrega i Tremp i torna 
a imposar-lo a Alpicat i Solsona 
Lleida, Balaguer, Mollerussa i la Seu d'Urgell es mantenen en 
elllistat i la mesura s'aplicara la mitjanit de dijous a divendres 
La portaveu del Govern, 
Patrícia Plaja, va anunciar 
ahir que la Generalitat 
tornara a demanar al 
Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya (TSJC) el 
confinament nocturn per a 
diversos municipis catalans 
fins al 6 d'agost per tal 
de frenar els contagis de 
Covid-19. 

Barcelona 
ACN 

Es tracta d'un total de 162 muni
cipis catalans. A la demarcació de 
Lleida, tornen a entrar a la !lista 
Alpicat i Solsona mentre que sur
ten Alcarras, Tremp i Tarrega. Es 
mantenen, Lleida, Balaguer, Mo
llerussa i la Seu d'Urgell. Les res
triccions que s'apliquen en aques
tes localitats impliquen també 
el tancament de tots els establi
ments a les 00.30 hores. Els crite
ris per aplicar el toe de queda es 
mantenen en la presencia de més 
de 400 casos de Covid-19 per ca
da 100.000 habitants. Tot i aixo, 
Plaja va explicar que hi ha alguns 
municipis que no compleixen els 
requisits per ser a la !lista, pero 
que "sol·liciten ser-hi inclosos". 
"Aixo no pot ser: es tracta d'una 
mesura que vulnera drets fona
mentals, molt restrictiva", va ad
vertir, i que per tant s'han de se
guir "uns criteris clars i fixos". 

Plaja va justificar la continu"itat 
del confinament nocturn - i am
pliar-lo als municipis que se su
men als queja en tenien- perque 
"és una mesura dura pero efec
tiva" aconsellada pels "experts i 
tecnics". En aquest sentit, va de
tensar que aquestes restriccions 
han de servir per frenar l'expan
sió de virus i alleujar la pressió 
hospitalaria davant la previsió 
que els ingressos en les unitats de 
crítics continu"in augmentant al
menys durant una setmana més. 
La portaveu no es va aventurar a 
preveure fins quan es mantindra 
aquesta situació pero sí que va 
detallar que demanara avui !'aval 

FOTO: Gerard Artigas (ACN} 1 La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ahir en roda de premsa 

- COM QUEDA EL CONFINAMENT NOCTURN"A LLEIDA 

MUNICIPIS AFECTATS 
Lleida, Balaguer 

Mollerussa i la Seu 

mantenen el toe de queda 

i Alpicat i Solsona tornen a 

entrar després d'estar una 

setmana fora de la !lista. 

QUI QUEDA FORA 
Alcarras, Tarrega i Tremp 

en queden fora en tenir 

els indicadors per sota 

del topall que marca el 

Govern: una incidencia 

acumulada a 7 dies per 

sota deis 400 punts. 

QUAN ENTRA EN VIGOR 
La mesura s'aplicara la 

mitjanit del dijous al 

divendres d'l a 6 hores. 

SET DIES MÉS 
La portaveu del Govern, 

Patrícia Plaja, va anunciar 

La Generalitat el vol prorrogar 
set dies més i defensa que ha de 
servir per ((frenar els contagis" i 
((alleujar" la pressió hospitalaria 

que demanaran avui al 

TSJC que prorrogui la 

mesura set dies més per 

"frenar els contagis". 

"MESURA DURA, PERO 
EFECTIVA" 
La Generalitat reconeix 

que el toe de queda "és 

una mesura dura, pero 

efectiva" aconsellada pels 

"experts i tecnics". 

del TSJC amb la previsió que re
solgui dijous, com ha fet les set
manes anteriors, i les restriccions 
s'apliquin la mitjanit de dijous a 
divendres. 

"Hem de fer-nos a la idea que 
conviurem amb un altre estiu ex
cepcional pero que ens permet 
fer moltes coses si prenem totes 
les mesures de precaució", va 

L'Executiu diu 
que per ara no 
'vetara' l'accés 
als locals als 
no vacunats 
La portaveu de la Generali
tat, Patrícia Plaja, va assegu
rar ahir que de moment no 
es plantegen demanar un 
certificat de vacunació Covid 
com a condició per accedir a 
determinats locals o establi
ments per evitar "perjudicar" 
als que encara no han pogut 
tenir accés a la vacuna. "En 
aquests moments, no és una 
realitat", va asseverar Plaja, 
la qual va recordar que "les 
qüestions relacionarles amb 
la pandemia són molt can
viants i volatils" de manera 
que "és difícil ter futuribles". 

valorar. Així mateix, va advertir 
que algunes restriccions que van 
més enlla del confinament noc
turn "desgraciadament s'allar
garan tot l'estiu". Plaja també va 
subratllar que la Generalitat do
nara la ma als municipis que han 
sol·licitat ten ir toe de queda pero 
no compleixen els requisits. "Des 
del t reball conjunt per part de les 
policies locals de la ma del cos de 
Mossos d'Esquadra, tot el que 
serveixi per minimitzar la inte
racció social a partir de les 00.30 
hores el trobaran per part de la 
Generalitat", va recalcar. 

En la interlocutoria que va 
avalar la segona setmana de toe 
de queda, el TSJC va reconeixer 
''l'esforc;" del Govern per reduir 
al maxim l'afectació de les restric
cions, pero li va demanar que, en 
les futures sol-licituds, hi inclogui 
més informació sobre la situació 
epidemiológica, com la inciden
cia per franges d'edat i que espe
cifiqui el nombre de sanitaris que 
setmanalment estan de baixa per 
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El 'Mostrem ' selecciona els 
dotze curtmetratges que es 
projectaran en la 1 O a e di ció 
La Mostra se celebra del18 al 22 d'agost i inclou 
concerts, tallers, masterclass i espectacles 
La mostra de cinema rural 
del Pallars 'Mostremp', 
que es va presentar ahir 
a Tremp, ha rebut 112 
curtmetratges a la secció 
oficial. 

Tremp 
ACN 

D'aquests, se n'han seleccionat 
12 que són els que s'exhibiran a 
la sala de cinema La Lira durant 
els dies de la mostra, del 18 al 
22 d'agost. El director del Mos
tremp, José Bergés, va destacar 
el volum de curtmetratges rebuts 
i que la tematica de molts d'ells 
gira al voltant del Covid-19. Maria 
Pilar Cases, alcaldessa de Tremp, 
va dir que amb la desena edició 
del Mostremp queda pales l'arre
lament del festival a la comarca 
i que la resposta del públic "n'és 
una prova" L'aposta del Mos
tremp per realc;ar el.cinema rural, 
ha treta la llum aspectes que mai 
s'havien tractat en festivals de ci
nema, com el desenvolupament 
de les zones rurals, el despobla
ment, o el valor que la situació 
actual ha donat a la vida en en
torns rurals. 

FOTO: Marta Uuvich {ACN) / l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, i el director de la Mostra, José Bergés 

La programació prevista a 
Tremp per als dies 18, 19, 20, 21 i 
22 d'agost preveu espectacles in
fantils, propostes per als més jo
ves, concerts, tallers i masterclass 

i molt de cinema. D'altra banda, la 
pel·lícula que dona el tret de sor
tida al festival, Almost Gosth no 
s'ha projectat encara en cap sala. 
Per Bergés aquest fet vol dir que 
cada cop més s'aposta per estre
nar els treballs al Mostremp. 

A més, la mostra no deixa de 
banda el territori, amb la pro-

El Grup de Cambra de 
L'Escola d~cordions de 
Lleida, a Vilanova de Meia 

posta Mostremp sobre rodes 
que acosta a les poblacions piri
nenques curts d'altres edicions. 
També els premis infantil i juvenil 
que aposten per impulsar el cine
ma entre els escolars del Pallars i 
l'impuls que es vol donar al pre
mi Terradets que atorga 750 eu
ros al millor curt rodat al territori 

del Geoparc Orígens, al Pallars o 
a la Ribagorc;a. En total la dotació 
economica en premis qel Mos
tremp és de 2.000 euros. 

El festival és una iniciativa de 
I'Associació Amics del Cinema de 
Tremp i compta amb el suport en 
l'organització i financ;ament de 
I'Ajuntament de Tremp. 

El recinte de les piscines de Vila
nova de Maia va acollir el passat 
diumenge el concert del grup de 
música de cambra de I'Escola 
d'Acordions de lleida, en una ac
tuació programada inicialment 
per al 2020 pero que va haver 
de ser ajornada i que es feia 
amb motiu de la celebració del 
Se aniversari de la revista mu
nicipal Lo Pos Nou. Així, el grup 
d'Acords, format per acordionis-

tes i violinistes de l'escola llei
datana, van oferir al nombrós 
públic un repertori variat i ori
ginal amb diferents temes de 
música popular, classica i ac
tual. D'altra banda, dos alum
nes del centre d'educació mu
sical, Oiga Pons Bertran i el seu 
germa Marc Pons Bertran, van 
rebre fa uns dies un guardó en 
Premi Lauredia de la Diada de 
I'Acordió. 

FOTO: M.G. 1 La formació va barrejar la música popular, classica i actual 

Més ajudes 
al doblatge 
de pel·lícules i 
series en cataló 
El Departament de Cultura ha 
ampliat amb 2.950.000 euros, 
fins als 6,2 milions, la dotació 
pressupostaria per a la con
cessió de subvencions per al 
doblatge i la subtitulació en ca
tala. Els ajuts es destinen al do
blatge i subtitulació en catala . 
de llargmetratges d'estrena en 
sales de cinema, al doblatge i 
subtitulació de llargmetratges 
i a la subtitulació de series per 
a la distribució en plataformes 
digitals i en suport físic, i a la 
subtitulació en catala de pro
ductes de festivals i mostres 
audiovisuals a Catalunya. 

Fusió d' arpa, 
astronomia i 
pedra seca a 
SantRocde 
Torrebesses 
L'ermita de Sant roe de To
rrebesses acollira aquest 
dissabte dia 31 (21.30 hó
res) l'activitat L'arpa gue 
parlava amb els estels, 
emmarcada en el Se cicle 
Entre Arpes, que ofereix 
diferents propostes artísti
co-musicals a la demarca
ció lleidatana. En aquesta 
ocasió, es fusionara !'as
tronomía, !'arpa i les cons
truccions de pedra seca. Els 
protagonistes seran !'arpis
ta lleidatana Berta Puigde
masa i els astronoms Hec
tor Miret i Cisc;o Sabaté. 

El base Joseba 
Gotzon exposa 
13 escultures 
a la Floresta 
La sala d'exposicions de la Coo
perativa de la Floresta acull des 
de diumenge i fins al15 d'agost 
l'exposició El ferro i la veu, de 
!'artista base Joseba Gotzon, 
en que es podran veure tretze 
de les seves escultures, fetes 
de ferro. l'artista, que va co
menc;ar amb !'escultura des
prés d'una vida dedicada a la 
música, oferira el 14 d'agost 
una visita guiada i a més fara 
un concert amb les canc;ons del 
seu nou disc, La pluma erótica, 
que sortira a la tardor. 
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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíen os sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún V l D A S O C l A L 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasoctal@lamanyana.cat 

Presentació literaria a la Pobla de Segur 
Els jardins de Mauri de la Pobla de Segur va ser l'escenari de la presentació delllibre 'Afers privats 
(de la vall Fosca a Aotearoa)', de l'escriptora Carme Rei-Granger. Consta de set relats basats en dades 
biografiques en que descriu aspectes de la vida deis descendents d'una casa pairal de la vall Fosca. 

Concert del músic lleidata Ignasi González 
al municipi de Bellcaire d'Urgell 
El contrabaixista lleidata, acompanyat de Jaume Sanchis al saxo tenor, Xavier Monge al piano i Roger 
Gutiérrez a la bateria, va avan~ar peces d'un proxim treball a Bellcaire d'Urgell. 

Bata la musical a la Seu d'Urgell 
El Pare del Valira de la Seu d'Urgell va acollir la Batalla de Galls i Gallines en el marc del programa 
d'oci alternatiu 'Insomni 2021'. La competició es va celebrar amb totes les mesures de seguretat i va 
ser un exit de participació. 

Nit d'havaneres a Castellsera 
amb el grup Mar Endins 
Prop de 200 persones van assistir el cap de setmana al concert 
d'hav~eres que la formació Mar Endins va oferir al municipi de 
Castellsera. 

Torres de Segre celebra 
amb exit la Festa Major 
Torres de Segre ha celebrat una nova edició de la seva Festa 
Major, que ha estat tot un hit de participació, amb activitats 
lúdiques i festives per a totes les edats. 
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