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Los accidentes de trófico dejan 
15 fallecidos este año en Lleida 

LAS VÍCTIMAS MORTALES DE LOS PRIMEROS SIETE MESES DE ESTE 2021. El total de personas que han perdido 
la vida en las carreteras catalanas es de 75, una cifra que supone un 25% menos que en el mismo periodo del2019 I P.13 

Senterada 
recupera 
los huertos 
para ser mas 
sostenible 
Senterada, en el Pallars Jussà, 
ha recuperada unos terrencs 
en desuso y los ha convertida 
en huertos colectivos con el 
objetivo de realizar un cambio 
de modelo, y girar el actual ha
cia uno mucho mas,sostenible 
y de soberanía alimentaria en-
tre sus vecinos. 1 PAG.lO 

La Comisión 
Bilateral Estado
Generalitat se 
reunira hoy 

FOTO: ACN I los agricultores afectados por la granizada del sa bado en campos de les Garrigues, l'Urgell vel Segrià piden un peritaje rapido El Govern tiene prevista exigir 
hoy 56 traspasos pendientes 
al Ejecutivo de Pedro Sanchez 
en la Comisión Bilatera l que 
se reúne hoy por primera vez 

Exigen un peritaje rapido 
por la granizada del sabado 

El 'Dansàneu' 
se erige como 
una referencia 
gracias a su 
público diverso 

Los agricultores afectados por la granizada del sabado exigen un peritaje 
rapido en Jos campos dañados. La tormenta causó problemas en terrenos 
de )es Borges, e)s Omellons, Bovera, Juncosa, Maldà, Verdú, Alguaire, en
tre otras poblaciones de les Garrigues, l'Urgell y el Segrià. I P.9 desde 2018. 1 PAG.18 

C L IN ICA C HE LA IMP LANTO LO CI A 

DENTS 
FIXES EN 

1 DIA 

, , a Visita i Estudi GRATIS I 
LlEIDA BALAGUER MOLLERUSSA 

Los organizadores de la 30a 
edición del Oansàneu. Festival 
de Cultures del Pirmeu valoran 
muy positivamente el éxito de 
este tin de semana. Aseguran 
que se debe a la diversidad y 
aumento de público así como 
a la complicidad de los artistas 
que han participada. I P.29 

FOTO: ACN/ Uno de los espectaculos ofrecidos en esta edición 973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 
ALMACELLES 
973 98 81 77 
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Senterada 
recupera horts 
per esdevenir 
més sostenible 
La iniciativa té uns 200 
socis i un jardí comestible 

Senterada 
MARTA LLUVICH 

Senterada, al Pallars Jussà, ha re
cuperat uns terrenys en desús i 
els ha convertit en horts col·lec
lius, amb l'objectiu de fer un can
vi de model cap a un de més auto
suficient, sostenible i de sobirania 
alimentaria. Es tracta d'una ini
ciativa de l'Associació Senterada 
municipi Viu i Sostenible, que ja 
compta amb més de 200 socis. A 
l'hort fan intercanvis de tasques 
de voluntariat per cistells d'hor
talisses. Les persones que s'im
pliquen més directament amb la 
cura de l'hort poden endur-se la 
verdura gratuïtament i la resta de 
socis amb un menor grau d'impli
cació amb les tasques, ho poden 
fer a un preu molt reduït. A més 
de l'hort, compten amb un galli
ner i amb jardins comestibles. 

Aquest projecte va començar 
amb els jardins comestibles. La 
idea és que tots els membres. de 

Detenen una 
jove al Grup 
del Pla del 
Centre Històric 
La Guàrdia Urbana va localit
zar la matinada d'ahir al Cen
tre Històric una jove de Lleida 
de 29 anys sobre la qual cons
tava una ordre de detenció. Els 
fets van passar a les 4.41 hores 
de la matinada als edificis del 
Grup del Pla, al costat del Mer
cat del Pla, quan va ser identifi
cada i posteriorment es va dur 
a la comissaria dels Mossos. 

l'entitat puguin collir plantes del 
jardí a canvi de plantar-ne una al
tra al seu lloc. 

Pel que fa al conreu d'horts, 
tenen l'objectiu de recuperar 
l'horta amb llavors tradicionals 
fomentant la biodiversitat culti
vada, la producció locals i el con
reu de la terra. Per poder-ho fer, 
han arribat a acords de custòdia 
amb propietaris de terrenys erms 
i abandonats per poder-los ges
tionar. Aquests dies, l'hort col· lec
tiu de Senterada és un formiguer 
de gent que col·laboren amb les 
tasques comunes que comporta 
o veïns que cullen hortalisses per 
emportar-se a casa. Aquests pro
ductes de l'hort, tenen un preu 
just i també destaca el fet que és 
el mateix veí és qui es cull la ver
dura. 

Car!es ~-~auricio s'ha emportat 
un enciam i un quilo de monge
tes, tot per 4 eu ros. Ell mateix ha 
arrencat l'enciam i s'ha collit les 

Ferit amb una 
luxació de colze al 
rocòdrom de Les 

Una persona va resultar ferida 
ahir al matí amb una luxació de 
colze en caure al rocòdrom de la 
població de Les, segons van in
formar els Bombers de la Gene
ralitat, que van fer el trasllat del 
ferit a un centre hospitalari. Per 
altra banda, els Bombers també 
van haver d'intervenir la matina
da d'ahir en el rescat de dos per
sones que van quedar atrapades 
en un ascensor d'un edifici de la 
localitat d'Almacelles. 

Efectius dels Bombers rescaten un gos 
atrapat en una sèquia de la Granadella 
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un gos atrapat en una 
sèquia a la Granadella. Els fets van ocòrrer cap a les 11 del matí, quan 
algú va donar l'avís que l'animal estava atrapat. Una dotació es va des
plaçar i va rescatar el gos. 

FOTO: Marta Lluvich {ACN) I Veïns de Senterada en un dels horts col·lectius recuperats 

mongetes. Diu que no pot tre
ballar-hi, però que hi col·labora 
anant a comprar la verdura. Do
lors Vericat s'expressa en la ma
teixa línia i, en el seu cas, s'ha 
atansat a l'hort per collir carabas
sons per cuinar-los per dinar. Vist 
el moviment de l'hort ha dit que 
alguna tarda hi destinarà una es
tona del temps lliure que té. 

Mireia Font, de l'Associació 
Senterada municipi Viu i Sosteni
ble, ha explicat que va ser durant 
el confinament que va començar 
a unir a gent del poble per 
avançar cap a l'autosuficiència 
municipal. "Els veïns i veïnes vo
lem decidir com i què mengem, 
volem menjar saludable i, a la 
vegada, recuperar aquests espais 
socials ta n importants", va dir. 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) I Els socis de l'entitat fan de pagesos 

Dues persones atéses per un incendi a la 
cuina d'un habitatge dels Blocs Catalunya 
Dues persones van resultar ahir 
afectades pel fum d'un incendi a la 
cuina d'un habitatge als Blocs Ca
talunya, a Pardinyes, segons van 
informar els Bombers. L'alerta es 
va donar a les 18.11 hores per un 
incendi d'habitatge al número 44 
del carrer Comtes d'Urgell de Llei
da. Van anar fins a 6 dotacions dels 
Bombers i van costatar que era un 
foc de cuina, sobre el qual van in
tervenir. El Sistema d'Emergències 
Médiques de la Generalitat (SEM) 
també va actuar i va atendre dues 
persones afectades pel fum, a les 
quals se' ls va donar d'alta al mateix 
lloc, sense haver de ser trasllada
des. La Guàrdia Urbana també va 
intervenir. Dissabte va haver un al
tre foc a la cuina d'un habitatge al 
Carrer Major de Lleida, sense cap 
afectació personal. 

FOTO: Tony Alcantara I Els Bombers van enviar fins a 6 dotacions 
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Propera estació: La Mitjana 
La Generalitat té previst posar en marxa l'any que ve un 
baixador a la línia de la Pobla a tocar d'aquesta àrea· natural 

CARME QUINTANA 
@CarmeQuintanaPr 

Lleida 

tl!, •• . . 

Si es compleixen els terminis 
l'any que ve en un indret a tocar 
del Parc de la Mitjana, a la ciutat 
de Lleida, es podrà pujar i baixar 
del tren per tot tipus d'usos: la
borals, lúdics, d'oci, turístics. Serà 
el nou baixador de la línea de la 
Pobla, que impulsa la Generalitat 
per millorar la mobilitat dels ciu
tadans. Parlem amb el secretari 
d'Infraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat, Isidre Gavin. "Està 
previst licitar l'execució de l'obra 
aquesta tardor, per fer l'adjudi
cació a la primavera de l'any que 
ve, per la qual cosa calculem que 
aquest nou baixador estarà en 
funcionament el 2022", ens diu. 

Suposarà una inversió de 
424.000 euros, als quals s'haurà 
d'afegir uns altres 142.000 eu
ros per millorar els accessos en 
aquest nou punt de la xarxa fe
rroviària. 

El nou baixador estarà a la ma
teixa línia de la Pobla quan pene
tra al polígon industrial El Segre 
i es situarà molt proper del co
negut molí de Grenyana, a tocar 
mateix del Parc de la Mitjana, de
clarat àrea d'interès natural i que 
travessa el riu Segre abans de 
penetrar a la ciutat. El Parc ocu
pa més de 90 hectàrees de bosc 
de ribera, prats humits i zones 
d'aigua i sorprèn per la seva exu
berància i bellesa. 

La idea de la Generalitat és 
que a més de que pugui ser uti
litzat per treballadors de pobla
cions del corredor que treba
llen al polígon industrial El Segre 
(preferentement els dies feiners) 
també en puguin gaudir els ciuta
dans per fer a partir d'aquí rutes 
cicloturístiques els dies festius o 
caps de setmana. 

Aquest baixador vol introduir 
a Lleida la nova cultura de la bi
ci i el patinet en detriment del 
cotxe privat. "Al costat del nou 
baixador farem un pàrquing de 
bicis, volem fomentar l'ús de les 
bicis i el patinet, que la gent quan 
baixi es desplaci a les seves res
pectives empreses amb aquest 
sistema de transport que poden 
dur amb ells al tren", ens diu Ga
vín. El nou baixador estarà a tocar 
del Parc de la Mitjana, per tant, 

FOTO: Tony Alcantara I Foto d'arxiu del tren de la Pobla sortint de l'estació de Renfe de Lleida en direcció al Pallars 

serà el primer reclam turístic que 
tindran els viatgers per si volen 
fer una ruta en bici. Però a més 
ens destaca Gavín, l'usuari també 
podrà optar a més rutes ciclotu
rístiques des d'aquest punt. Per 
exemple, la que segueix la línea 
de tren de la Pobla creuant per la 
Noguera i el Pallars, "La Ruta dels 
Llacs" (fins a 98 quilòmetres ap
tes per a les dues rodes) o també 
l'anomenada lnterCatalunya, que 
connecta la ciutat de Lleida amb 
Cervera i l'Eix Transversal passant 
per Manresa i fins a Girona. 

Una · altra possible ruta ci cio
turística seria pel propi Camí de 
Grenyana o de la Ruta de la Vall 
de Sió, que també està desenvo
lupant la Generalitat. "A Europa 
hi ha molta cultura de la bici, fa
mílies senceres que fan vacances 
fent rutes amb bici, és un sector 
a potenciar i que hem de posar 
en valor", destaca Gavin. Per a 
Gavin, aquest nou baixador tam
bé donarà servei als veïns de la 
ciutat de Lleida per accedir a ges
tions al polígon industrial El Segre 
com per exemple la ITV o el dipò
sit de vehicles. 

El secretari d'Infraestructures 
i Mobilitat ens avança que han 
sol·licitat a l'Ajuntament de Llei-

FOTO: D p. Ttrrltorl I Simulació de com serà el nou baixador, que estarà a prop del Molí de Grenyana 

da que millori el servei de bus al 
polígon industrial El Segre i que 
en les hores punta vagi coordinat 
amb les freqüències del tren de la 

Pobla per fer efectiva la mobilitat. 
També fa una crida a la Cambra de 
Comerç i Indústria de Lleida per 
a què animi a les empreses del 

polígon industrial El Segre a què 
s'impliquin en el foment de l'ús 
del tren facilitant bonus als seus 
treba lladors. 

.! 
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Quinze morts a les carreteres de 
Lleida en el que portem d'any 
Els accidents mortals es concentren al Segrià, amb sis, i a l'Alt 
Urgell, amb tres, però ha hagut una víctima menys que el 2019 
Lleida 
REDACCIÓ /ACN 

A la demarcació de Lleida finsal31 
de juliol, h1 ha hagut 15 víctimes 
mortals, una menys que el 2019. 
Per comarques, els accidents 
mortals es concentren sobretot al 
Segrià (6), i també a l'Alt Urgell (3). 
Aquest mes de juliol hi ha hagut 
2 víctimes mortals en accident de 
trànsit a la demarcació de Lleida. 
Pel que fa a col·lectius vulnera
bles, han mort 2 motoristes, cap 
ciclista i cap vianant. El Servei 
Català de Trànsit (SCT) ha fet ba
lanç de la sinistralitat fins al 31 de 
juliol i ha informat que han mort 
75 persones a les carreteres cata
lanes en 71 accidents en els pri
mers set mesos de l'any. 

Es tracta d'una xifra un 25,7% 
inferior al mateix període de l'any 
2019, quan van perdre la vida 101 
persones en 95 sinistres mortals 
en zona interurbana. l'any 2020 
no es pren com a referència per 
ser atípic en el trànsit per les se
veres restriccions de mobilitat 
durant la pnmera onada de la 
pandèmia. l'SCT alerta que gaire
bé el 45% de les 75 víctimes mor
tals d'aquest 2021 són de col·lec
tius vulnerables (24 motoristes, 7 
vianants i 2 ciclistes) i que un de 
cada tres accidents mortals a la 
xarxa viària de Catalunya és un 
xoc frontal. 

FOTO: ACN / Imatge d'arxiu d'un dels darrers accidents mortals a les carreteres de Ueida 

En paraf.lel, Trànsit ressalta 
que aquest mes de juliol s'ha fre
nat l'accidentalitat mortal de les 
motocicletes, amb un únic mo
torista mort a les carreteres ca-

talanes, en contraposició al mes 
de juny que van perdre la vida 
8 motoristes i va ser el mes més 
mortífer de l'any per a aquest 
col·lectiu. Tot i això, I'SCT conti
nua demanant per aquest estiu 
que no s'abaixi la guàrdia i més 
percepció del risc i consciència 
de la pròpia fragilitat als motoris-

Homenatge a la Pobleta de 
Bellveí de Feliu Jau mot, una 
víctima de l'horror nazi 
l'Ajuntament de la Torre de Cap
della i el Memorial Democràtic 
reten va retre ahir un sentit ho
menatge a Feliu Jaumot Monta
né, un veí de la localitat que va 
morir amb 32 anys al camp de 
concentració Gusen-Mauthausen 
l'any 1941. l'acte va començar a 
la plaça del Portal de la Pobleta 
de Bellveí, on l'historiador Josep 
Calvet va fer una aproximació 

biogràfica a la seva figura i poste
riorment el Memorial Democrà
tic i l'Ajuntament vaan instal·la
rauna placa de reconeixement a 
la seva casa natal. Feliu Jaumot 
Montané va néixer a la Pobleta 
de Bellveí l'any 1909 i durant la 
Guerra Civil, militava al PSUC i 

· és va incorporar al front quan la 
seva lleva va ser mobilitzada per 
part de l'exèrcit de la República. 

tes, ciclistes i vianants, així com 
respecte i col·laboració a la resta 
d'usuaris per reduir les víctimes a 
les carreteres. A partir del mes de 
maig d'enguany, coincidint amb 
la fi de l'estat de l'alarma i la re
cuperació de la mobilitat a valors 
similars a la situació de prepan
dèmia, la sinistralitat ha augmen-

tat molt, amb 17 morts el mes 
de maig i 18 més ~l mes de juny. 
En aquest mes de juliol, amb 13 
morts, s'ha trencat la tendència, 
tot i que aquests tres mesos su
men el 64% del total de víctimes 
d'aquest 2021. Al mes de juliol de 
2019 van morir a les carreteres 
catalanes 19 persones. 

FOTO: @josepcalvetb I Un moment de l'emotiu homenatge 

Un motorista 
ferit al xocar 
contra un 
cotxe a Oliola 
Un motorista va resultar ferit 
ahir en xocar amb un cotxe 
en un camí rural d'Oliola, a 
la Noguera, segons van infor
mar els Bombers de la Gene
ralitat. L'avís es va produir a 
les 11 hores del matí després 
que una motocicleta i un al
tre vehicle cof.lissionessin. El 
conductor de la moto va re
sultar ferit i va ser traslladat 
a un hospital per ser atès de 
les seves ferides. Al lloc dels 
fets va anar una dotació dels 
Bombers. Per altra banda, 
els Bombes també van in
tervenir en un sanejament 
de façana al Talladell, prop 
de Tàrrega, després que un 
camió s'encaixés contra una 
casa al carrer Major. Van in
tervenir dos dotacions. 

En aquests primers set mesos 
de l'any, es consolida la tendèn
cia a l'alça dels accidents mortals 
amb més d'un vehicle implicat, 
atès que 57 dels 71 sinistres, el 
80%, ho han estat. A més, convé 
destacar que enguany un de ca
da tres accidents mortals és una 
coHisió f rontal. 

Els Bombers 
sufoquen un foc 
a rabocador de 
Montoliu 
Els Bombers de la Generalitat 
van sufocar ahir un foc a l'abo
cador de Montoliu. l'avís es va 
donar a les 9.54 hores quan es 
va veure que part de la brossa 
abocada es cremava per mo
tius desconeguts. Dos dota
cions dels Bombers van anar 
fins al Centre de Tractament de 
Residus Municipals del Segrià i 
van apagar les flames. 
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LA GEOLOGIA I EL PATRIMONI PER EXPLICAR LA NOSTRA HISTÒRIA 

FOTO: Jordi Peró I Vista panoràmica de Mont-rebei, que permet gaudir d'activitats de senderisme, barranquisme o rutes en caiac, entre altres 

Un geo parc dl abast mundial 
RESSEGUINT LA .HISTÒRIA HUMANA DIVULGACIÓ, EDUCACIÓ I SOSTENIBILITAT 

Són els pi lars amb els quals treballa per divulgar 
els valors patrimonials i avançar cap a una 
societat sostenible i orgullosa del territori 

El Geoparc Orígens permet conèixer la història 
dels avantpassats, descobrir com es van formar els 
Pirineus i seguir el rastre dels últims dinosaures 

Descobrir els orfgens de 
l'evolució de la terra I de 
la vida, des del Big Bang 
fins als nostres dies. Això 
és el que revela el Geoparc 
orrgens en els seus més 
de 2.000 quilòmetres 
quadrats de riquesa natural 

. I palsatgfstica. 

Lleida 
ALEX SANCHEZ 

tural, històric i cultural". Va ser el 
resultat a quatre anys de treballs 
iniciats el 2105 quan es va formar 
l'Associació Geoparc, un òrgan 
que està format per 19 municipis 
de quatre comarques diferents: 
el Pallars Jussà (14), la Noguera 
(3), el Pallars Sobirà (1) i l'Alt Ur
gell (1) i dos consells comarcals, 
el del Pallars Jussà i el de la No
guera. 

REVALIDA DEL TfTOL INTERNACIONAL 
El geoparc treba lla per reva lidar el pròxim mes 
de setembre el títol de la UN ESCO i continuar 
així dins de la Xarxa Mundial de Geoparcs 

El 17 d'abril de l'any 2018, la 
UNESCO va declarar el Geoparc 
Orígens - abans conegut com a 
Geoparc Conca de Tremp-Mont
sec- geoparc mundial, tot desta
cant "la seva riquesa geològica i 
paleontològica, el patrimoni na-

Abans de la designació ofi
cial i d'entrar a la Xarxa Mun
dial de Geoparcs de la UNESCO, 
van haver de realitzar un estudi 
comparatiu amb el Geoparc So
brarbe-Pirineus, ja que "es vo
lien assegurar que explicàvem 
històries diferents", relata Nú- FOTO: G.O. / Un grup de visitants en una de les rutes guiades que ofereix el parc 
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ria Verdeny, tècnica del Geoparc 
Origens. El motiu és que tots dos 
comparteixen la mateixa unitat 
geològica. Superat aquest tràmit, 
es va entrar i segons explica Ver
deny, "aquest any, al setembre, 
hem de revalidar el projecte" 
perquè les autoritats internacio
nals avalin que el territori manté 
la qualitat de la infraestructura i 
els serveis i compleix els objec
tius marcats. 

El Geoparc Orígens consta de 
2.040 quilòmetres quadrats i la 
seva riquesa natural i paisatgís
tica permet explicar la història 
de la zona des de fa 550 milions 
d'anys, descobrir els orígens de 
l'evolució de la terra i de la vida, 
des del Big Bang fins als nostres 
dies. Un dels trets diferencials 
és que explica la presència dels 
últims dinosaures que van viure 
a Europa abans que caigués el 
meteorit i que s'extingissin, ca
racterística que només compar
teix amb el de Romania. A banda 
d'aquest aspecte que el desmar
ca de la resta, Verdeny enume
ra altres potencialitats del parc, 
com per exemple la seva diversi
tat. "Els geoparcs no només expli
quen geologia, sinó que també es 
fa relació amb el patrimoni cultu
ral i natural. Així comencem des 
de la prehistòria, les coves, els ro
mans a Isona o l'època medieval 
i continuem amb tradicions vives 
com les falles i els raiers". 

Un dels objectius que es marca 
el Geo parc Orígens és potenciar la 
seva projecció internacional, cosa 
que ha despuntat gràcies a la de
signació de la UNESCO. "Això ha 
fet, sens dubte, que hi hagi més 
interès i que augmenti la visibili
tat", reconeix Verdeny, la qual vol 
donar les gràcies al turisme lo
cal i nacional que va permetre al 
geoparc no notar en excés la da
vallada de visitants causada per 
la pandèmia. De fet, explica que 
"l'any passat va ser bastant bo i 
vam tenir ocupacions de gairebé 
el 100%". Amb tot, la mirada de 
totes les persones involucrades se 
centra a recuperar el turisme in
ternacional, però no a qualsevol 
preu. la tècnica explica que volen 
que sigui respectuós i sostenible, 
que valori les visites guiades, l'en
torn natural i que respecti la po
blació local i inverteixi diners en el 
territori. 

A més de centrar-se en aspec
tes geològics, el geoparc ofereix al 
visitant un ventall de propostes de 
temàtiques diferents gràcies a la 
vintena de centres interpretatius 
i museus dels quals disposen en 
la seva oferta. Verdeny menciona, 
entre altres, el Museu de la Conca 
Dellà o el Museu Hidroelèctric de 
Capdella. "També oferim opcions 
com rutes i diferents empreses 
organitzen guiatges especialit
zats, com per exemple vols amb 
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FOTO: Llibert Cases I Espectaculars vistes del pantà de Sant Antoni, situat al riu Noguera Pallaresa, al municipi de Talarn 

La pandèmia 
ha obligat 
el geoparc 
a potenciar 
les activitats 
virtuals i el 
model híbrid 

globus, caiac, barranquisme o 
activitats de fauna", ressalta Ver
deny, la qual també posa l'accent 
en la gastronomia mediterrània 
que permet degustar els produc
tes locals i els vins de muntanya 
de la zona. Els Geoparcs Mundials 
de la UNESCO també promouen 
activitats educatives per a totes 
les edats amb l'objectiu de difon
dre el coneixement del patrimoni 
geològic i els seus vincles amb la 
resta de patrimonis. 

El Geoparc Orígens no és una 
excepció i ofereix activitats edu
catives per escoles i instituts, al
hora que col· labora amb diferents 
universitats. Verdeny explica que 
per als més petits "hem organitzat 
un escape room, mentre que amb 
els alumnes de secundària hem 
fet una prova pilot que ha con
sistit en uns intercanvis virtuals 

FOTO: Jordi Peró I Uns nens davant una petjada de dinosaure vistable des del Museu de la Conca Dellà 

amb altres geoparcs on han pogut 
practicar altres llengües explicant 
el nostre a alumnes d'Itàlia, Ro
mania i Grècia". l a divulgació és 
un altre dels pilars sobre els quals 
se sosté el parc. Verdeny assenya
la que "estem compromesos en 
divulgar els valors patrimonials 

i avançar cap a una societat més 
sostenible, respectuosa i orgullo
sa del nostre territori". 

la pandèmia els ha obligat a 
adaptar-se, a potenciar les activi
tats virtuals i a utilitzar el model 
híbrid. Verdeny considera que 
amb les escoles "és millor treba-

llar presencialment", mentre que 
en la divulgació "tot té els seus 
pros i contres". Opina que la vir
tualitat els dona l'oportunitat 
d'arribar i mostrar-se a un públic 
més ampli i, de moment, si res 
no altera els plans "mantindrem 
aquesta doble modalitat". 
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La Picota 
,.. 
Rut Martínez 
Directora del Dansàneu 

!.:'augment i di
versitat del públic 
i la "complicitat 
dels artistes" han 
estat les claus de 
l'èxit del festival, 
els organitzadors 
del qual fan una valoració molt po
sitiva d'aquesta 30a edició, que el 
consolida com una referència. 

Josep Calvet 
Historiador i investigador 

Aplaudim la se
va participació 
activa en l'ho
menatge a la 
Torre de Capde
lla a Feliu Jau
mot Montané, 
un veí que va morir als 32 anys al 
camp de concentracio nazi Gu
sen-Mauthausen. 

Daniel Ortega 
President de Nicaragua 
El mandatari .._,, ___ _ 

busca mantenir
se en el poder 
i ha convocat 
unes eleccions 
per al novem
bre, però els 
familiars dels opositors detin
guts al país han perdut ja l'es
perança que siguin alliberats. 

el Petardo 
Ahir un home va anar al quiosc 
a comprar lA MAÑANA i l'amo 
li va dir: "Són 2,50 euros du
rant tot el dia". Però el client, 
mirant el valor de la immedia
tesa informativa, li va replicar: 
"I no seria més just que al final 
del dia fos més barat o fins i tot 
gratuït? El quiosquer va agafar 
els diners i va dir: "Bon dia". 
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Culebrones 
-leridanos 
Dicen que tres son multitud. Eso 
mismo es lo que ha pasado en 
el Ayuntamiento de lleida, des
pués de que el alcalde Miquel 
Pueyo decidiera romper su tri
partito de ERC, JuntsxCat i el Co
mú y expulsar al Comú. Pero a mi 
entender es una jugada extraña 
puesto que ahora gobernaran 
en minoría. Es verdad que nunca 
se han llevado bien puesto que 
tienen ideas diferentes. Y ahora 
que el resto de los partides po
drían juntarse y mirar si pueden 
echarlos, como pasa en el gobi
erno de Sanchez, el PSC dice que 
le tiende la mano a ERC. Todo 
por el poder: el sr. Fèlix Larrosa 
esta loco por volver a gobernar 
puesto que su mandato le duró 
apenas unos meses. Pero la co
sa no acaba aquí: también tene
mos el ayuntamiento calentito 
porque otro partido en el que 
estan a muerte es el de Ciudada
nos Lleida: la cúpula de Arrima
das y Carrizosa intentan quitarse 
del medio a la portàvoz de Cs, 
Angeles Ribes, por no comulgar 
con ellos. Y pretenden poner a la 
número dos, Maria Burrel, que 
sí es del círculo y partidaria de 
los dedazos de Carrizosa & Cia. 
Lo que no sabe esta cúpula es 
que han dado con la horma de 
su zapato. Ribes no se rinde así 
como así, y que si ha de morir, 
sera con las botas puestas. Tie
nes todo mi apoyo, valiente. Co
mo veís, en Lleida tenemos un 
verano bastante movidito. Vere
mos cómo avanzan los culebro
nes leridanos ... 

T 

cfarre
Resaltado


