
Ocho detenidos en el Solsonès 
por cultivar 18.000 plantas de 
'maría' cerca de Guixers 1 c..a1 

CO SL4 UDENCI E El NETO 
La Guardia Civil pide cuidada a las personas 
que quieran acceder a la cima por las ma las 
condiciones que presenta el glaciar G 

LOS TALIBANES SE AFIANZAN. 
Dicen que la mujer podra trabajar 
"según las normas del Islam" r G.2 

,., www.lamanyana.cat 

AGOSTO DE 2021 AÑO: LXXXIII · NúM: 28.542 · Predo: 1 ,50€ 

La Paeria obliga a restituir 
el_servicio de agua a una 
mujer vulnerable de Lleida 
I Pasó cuatro dí as sin suministro a sus 7 4 años al devolver un rec i bo de 426€ PAG.to 

FU1'0" LM./La mujer vive sola 
en un piso del barrio de Balàfia 

La ocupación 
hotelera sube 
en Lleida pero 
coe un 1 O% con 
respecto al 2019 
Las cifras se acercan progresiva
mente a los niveles previos a la 
pandemia mientras que la crisis 
sanitaria también se nota en el 
número de visitantes extranje
ros que visitan la ciudad, que es 
un 57% inferior. La Oficina de Tu
risme ha atendido este verano a 
5.248 personas. LOCAL I PAG.9 

Tàrrega vuelve 
a tener toque 
de queda pero 
se levanta para 
Tremp y Alpicat 
Salut rebaja el nivel de inci
dencia para aplicar el confi
namiento nocturno y entran 
en la lista Alcarràs, Guissona 
y Gimenells i Pla de la Font. 

Quejas porque 
la vacunación 
sin cita previa 
'excluye' los 
fines de semana 

l 1l I PAG3-5 ..) 

CLIN ICA C HE LA IMPLA NTO LOG I A 

O lENTES 
FIJOS EN 

~Visita y Estudio GRATIS ! 

LLEIDA 
973 289999 

BALAGUER 
973 28 33 33 

MOLLERUSSA 
973 643333 

ALMACELLES 
9739881 n 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

El Govern demana prorrogar el 
oc de queda i rebaixa el nivell 

d'incidència per poder aplicar-lo 
Alcarràs, Guissona, Gimenells i Tàrrega entren al llistat dels 148 
municipis afectats per la mesura i en surten Alpicat i Tremp 

El Govern de la Generalitat 
aplicarà el toc de queda 
a tots els municipis amb 
una Incidència acumulada 
de més de 125 casos per 
100.000 habitants, en lloc 
dels 250 actuals. Això afecta 
12 localitats lleidatanes. 

Barcelona 
ACN 

El Govern va aprovar en el marc 
del Procicat demanar la pròrroga 
del toc de queda nocturn set di
es més per contenir la pandèmia 
del Covid-19 a Catalunya. La no
va resolució modifica els criteris 
per aplicar-lo i fixa una incidència 
acumulada en els darrers set di
es superior a 125 casos per cada 
100.000 habitants, en poblacions 
de més de 5.000 habitants, men
tre que fins ara el llindar se situ
ava en els 250 casos. En total, la 
llista de municipis és de 148 mu
nicipis: 125 són per una incidèn
cia acumulada a 7 dies superior a 
125 casos i 23 perquè es troben 
envoltats per municipis afectats. 
Els municipis afectats a la demar
cació de Lleida són Almacelles, 
Bellpuig, la Seu d'Urgell, les Bor
ges Blanques, Balaguer, Lleida, 
Mollerussa, Solsona i s'hi sumen 
Alcarràs; Guissona i Tàrrega, a 
més de Gimenells i Pla de la Font, 
que és un dels "municipis illa", 
que té menys de 5.000 habitants 
però és veí d'Almacelles i per això 
també hi entra. En canvi, en sur
ten Alpicat i Tremp. Les mesures 
es prorrogaran un cop les hagi 
aprovat el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). 

El Govern traslladarà avui la 
sol·licitud i es preveu que les me
sures entrin en vigor aquest di
vendres, per un període de set 
dies. El toc de queda, vigent des 
de la matinada del 16 al 17 de 
juliol, estableix que la mobilitat 
nocturna no obligada queda res
tringida entre la una i les sis de la 
matinada. 

FOTO: ACN I La ciutat de Lleida és un dels municipis que segueix estan afectat pel toc de queda nocturn 

L'oci nocturn demana obrir fins les tres 
de la matinada per evitar botellots 
La Federació Catalana d'Asso
ciacions d'Activitats de Restau
ració i Musicals (Fecasarm) va 
demanar ahir al Govern de la 
Generalitat de Catalunya que 
el sector de l'oci nocturn pugui 
tornar a obrir fins a les tres de 
la matinada -ara mateix només 
pot fer-ho fins a les 0.30 h- per 
reduir els botellots. En un co
municat emès aquest dimarts, 
la patronal va assenyalar que 
les restriccions actuals deriva
ran en la destrucció de "milers 
de llocs de treball" i afegeix que 
les festes il·legals "no comp
ten amb mesures de seguretat 
ni paguen Impostos". Per altra 
banda, la Fecasarm exigeix la 
implementació d'un triple siste
ma de seguretat en espais inte-

riors, una fórmula que la patro
nal defensa "des de fa mesos" i 
que contribuiria a la detecció de 
positius asimptomàtics. 

Aquest sistema implicaria 
modificar el protocol d'accés 
als locals d'oci nocturn, sotme
tent el dret d'admissió a haver 
passat un test previ, a tenir la 
pauta completa de vacunació o 
a haver passat la malaltia en un 
període inferior a sis mesos. Tot 
plegat es controlaria amb una 
aplicació que generaria un codi 
QR, un mètode que "respecta
ria el dret fonamental a la inti
mitat de l'usuari i les seves da
des personals". 

Al mateix temps, a l'inte
rior dels locals s'instal·larien 
aparells de desinfecció d'ai-

re i superfícies per ionització 
de plasma fred per afavorir la 
ventilació. "Si som capaços de 
generar espais d'oci nocturn 
segurs i d'utilitzar-los com a ta
llafocs dels contagis, estarem 
contribuint a generar munici
pis lliures de covid, aprofitant la 
restauració i l'oci nocturn com 
a aliats estratègics", defensa el 
president de l'Associació d'Ho
teleria, Restauració i Oci Noc
turn de Castell-Platja d'Aro i 
s'Agaró, Jordi Diaz. 

Cal recordar, que durant el 
mes de juny, coincidint amb les 
dates de Sant Joan, l'oci nocturn 
va poder obrir fins les tres de la 
matinàda i amb unes condicions 
similars a les que ara proposen, 
però sense el certificat Covid. 

Els residents 
podran tornar 
a passejar i a 
fer sortides de 
menys de tres dies 
Els departaments de Salut i Drets 
Socials han modificat el proto
col Covid a l'entorn residencial 
i permetran als interns tornar a 
fer passejos i sortides inferiors a 
tres dies, sempre que només es 
relacionin amb una bombolla de 
convivència. També com a nove
tat respecte l'actualització del 4 
d'agost, els residents que hagin 
estat contacte estret d'un cas po
sitiu de Covid-19 però portin ja la 
pauta completa continuaran sen
se haver de fer quarantena però 
se'ls farà una PCR el primer dia, el 
dia 7 i el dia 15. 

Les conselleries ja han comu
nicat les noves mesures als cen
tres davant la millora de les da
des amb l'objectiu que es puguin 
posar en funcionament a partir 
d'aquest dimarts. Es reprenen les 
sortides dels residents de menys 
de tres dies, sempre i quan es re
lacionin amb una sola bombolla 
de convivència. En el cas de pas
sejades o sortides d'unes poques 
hores, es recomana que siguin en 
espais oberts. 

També es mantenen les sorti
des de tres o més dies com fins 
ara: Els familiars que vagin a bus
car els residents hauran de signar 
una declaració responsable i do
nar negatiu de coronavirus en un 
test d'antígens.Eis familiars que 
visitin un resident han de donar 
negatiu en un test d'antigen, me
sura aplicada ja en les darreres 
setmanes, i també es manté la li
mitació de dues persones com a 
màxim per visita. En cas de brot 
entre els residents, es manté l'aï
llament de deu dies per als casos 
confirmats . 
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El Govern inverteix més 
de 50 milions per millorar 
la xarxa de carreteres a 
la demarcació de Lleida 
Destaca el condicionament de la C-14 
a l'Alt Urgell amb el túnel de Tresponts 
La Generalitat té en marxa 
obres per millorar la xarxa 
de carreteres i reforçar el 
sistema de transport públic 
aquest estiu per valor de 
més de 300 MEUR. Pel que 
respecta a la demarcació 
de Lleida s'invertiran 54,4 
milions d'euros. 

lleida 
REDACCIÓ 

L'actuació més costosa al territori 
és el condicionament de la C-14 
entre els municipis de Montant 
de Tost i Organyà, que inclou el 
nou túnel de Tresponts. Aquí, el 
Govern hi ha destinat més de 35 
milions. Altres t reballs són la mi
llora del tram de la C-28 ent re el 
revolt de Tonyon, a Na ut Aran, ja 
finalitzada i que ha comptat amb 
un pressupost de set milions; l'es
tabilit zació. de terreny a la C-28 a 
Naut Aran (3,8 milions); la roton
da de la C-13 a Tremp (700.000 
euros); la millora de traçat de 
l'accés a les pistes d'esquí del 
Port del Comte des de I' LV-4241 
(1,5 milions); la millora del ferm 
a L-401 i C-462 a Alinyà i Tuixén 
(53.000 euros); la millora de la 
C-462 entre Adraén i la cruïlla 
d'Ortedó (Alt Urgell), consistent a 

FOTO: Albert Ujarclo (ACN) / Imatge de les obres del túnel de Tresponts 

t reballs de renovació del ferm i la 
millora dels elements de drenat
ge i de seguretat de la carretera, 
en un t ram de prop de 15 quilò
metres (4,6 milions); el manteni
ment a la Travessera de Baqueira 
(183.000 euros); la conservació 
d'un tram de 2 quilòmetres de 
la C-12 a Alcoletge (268.000), la 
de la C-26 a Castellà de la Ribera 
(249.000); i la variant de Linyola a 
L-3322 (660.000). 

En total, a Catalunya, el Go
vern invertirà més de 300 mi
lions d'euros en una seixantena 
d'obres a la xarxa viària i en set 

línies del metro de Barcelona, així 
com diverses línies de Ferrocarri
ls de la Generalitat de Catalunya 
(FGC). El Govern va informar que 
l'objecti u és potencia r el tra ns
port públic i millorar a la vegada 
els serveis de FGC. 

A banda del condicionament 
de la C-14 a l'Alt Urgell, entre 
les actuacions més destacades 
es troben les obres per millorar 
l'accessibilitat i la seguretat de 
la C-17 entre el Vallès Oriental 
i Osona i la t ransformació de la 
C-245 entre Cornellà de Llobregat 
i Castelldefels. 

La rotonda d'accés al nucli 
d'Alcarràs incorpora un 
rètol amb el nom del poble 
L'Ajuntament d'Alcarràs ha com
pletat durant aquesta primera 
quinzena d'agost la instal·lació a 
la rotonda que connecta l'N-Il i 
la L-800 i dona entrada al muni
cipi d'un rètol format per lletres 
de gran format que componen 
el nom del poble. Amb aquesta 
actuació, es completa la urba
nització d'una rotonda estratègi
ca la qual va finançar amb més 
d'un milió d'euros el Departa
ment de Territori i Sostenibilitat 

i que ha comportat una millora 
substancial de la seguretat en 
un punt clau de la xarxa viària 
local per on cada dia passen uns 
15.000 vehicles. 

L'alcalde d'Alcarràs, Jordi 
Janès, va explicar que "cal tenir 
sempre en compte que la darre
ra i la primera impressió que una 
persona té en ent rar a una po
blació deriva de l'estat d'aquests 
espais. Tenim clar que cal actuar 
com ho estem fent ". 

Els ajuntaments del Segrià 
Sec contractaran 5 joves en 
pràctiques durant mig any 
Els cinc ajuntaments que for
men la Comunitat de Municipis 
del Segrià Sec han rebut una 
subvenció per la convocatòria 
de contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries 
del Programa de Garantia Juve
nil. Aquest Programa, cofinançat 
per la Iniciativa d'Ocupació Ju
veni l i el Fons Social Europeu, 
busca millorar l'ocupabilitat dels 
joves, permetent l'adquisició 

d'aptituds i competències deri
vades de la pràctica laboral. A 
cada població es requereix un 
perfil diferent.· A Almatret es 
contractarà un educador/ a so
cial; a Llardecans un tècnic/a de 
repoblament i t urisme; a Ma ials 
un jardiner/a; a Torrebesses un 
administratiu/ va i a Sarroca de 
Lleida es busca un arquitecte/a. 
El term ini per presentar sol·lici
tuds finalitza rà al setembre. 

·Les melmelades d'una 
empresa de la Noguera, 
entre les millors del món 
Les melmelades artesanes de 
l'empresa de Bellcaire d'Urgell 
(la Noguera) Verit Fruit ja sumen 
13 reconeixemênts internacio
nals després que recentment els 
hagin comunicat des del certa
men de referencia dedicat a se
leccionar les millors melmelades 

del món, The Dalemain World 
Mermelade Awards, que dues 
de les seves referències han 
obti ngut medalla de bronze. El 
certamen . reconeix l'alt contin

•gut en fruita de les melmelades, 
que ha de ser d'un 80% dels in
gredients. 

I • 
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Mostremp celebra su décima 
edición con la proyección de 
cortos de "muy alta calidad" 
Jose Bergés, director de la Mostra de Cine Rural 
de Tremp, agradece todas las ayudas recibidas 

ANDRÉS RODRÍGUEZ 

Lleida 

" Pese a las circunstancias sujetas 
a la covid, estamos muy conten
tos de poder realizar esta décima 
edición que nos hace una espe
cial ilusión, hemos trabajado du
ro para poder estar a la altura de 
la celebración y creo que hemos 
montado un buen festival", expli
ca a LA MAÑANA el cineasta Jose 
Sergés, director de Mostremp, 
Mostra de Cine Rural de Tremp, 
que se inaugura esta noche con 
la proyección de 'Aimost Gosth', 
un documental inédito en España 
dirigido por Ana Ra món Rubió so
bre la despoblación en la Ruta 66. 

Mostremp se desarrolla hasta 
el próximo domingo con la entre
ga de los premios y la proyección 
del documental 'Camí d'Àrreu', 
dirigido por Aleix Gallardet y pro
ducido en el Pallars Sobirà, que 
también ha bla de la despoblación 
en los entornos rurales. Este año 
se han presentada 115 cortos pe
se a ser un año malo para rodar 
y los 12 seleccionados "son de 
muy alta calidad". En este senti
do, el cineasta destaca que "co
mo siempre, tenemos documen
tal, animación y ficción", la gran 
mayoría nacionales " y tan sólo 
tenemos un iraní a concurso, pe
ro todos tienen muy buen nivel". 

"Hemos tenido que buscar un 
copatrocinador porque la crisis 
nos ha tocado a todos y el agra
decimiento del festival es total 
porque entendemos el gran es
fuerzo que las empresas privadas 
hacen", añade recordando que 
el principal premio esta dotado 
con 2.000 euros: "También hay 
que agradecer a las instituciones 
su voluntad para con el festival, 
sobre todo del Ayuntamiento de 
Tremp que se suma a la organi
zación del festival, el Consell Co
marcal del Pallars Jussà, que pa
trocina el premio del público, y 
del Geoparc Orígenes, que hace 
lo propio con el premio Pallars Ri
bagorça Geoparc". 

FOTO: Santi lglesias / El cineasta Jose Bergés esta muy ilusionado con la celebración de la décima edición 

la sesión oficial constara de 12 
cortos, la Geoparc de dos ("una 
mínima participación que achaca
mos a la covid"), la juvenil Víctor 
del Val con 24 cortos de varias es
cuelas y la Finestra Actualitat, con 
cuatro cortos mas, proyecciones 
que se suman a las de inaugura
ción y clausura ya comentadas. 

Esta décima edición recupera 
también las actividades de calle 

Los vecinos de 
la localidad, en 
los carteles de 
las películas 
la Associació Fotogràfica del Pa
llars ha organiado la exposición 
'Autèntics, Cartells de Pel·lícula' 
que refleja a personajes reales, 
vecinos de Tremp fotografiades e 
integrades en los carteles de pelí
culas como 'El Padrino', 'Titanic', 
'El gran dictador', 'Solo en casa', 
'Forrest Gump', 'Annie Hali' y mu
chos mas, hasta 19 títulos. 

como una exposición de carteles, 
un taller de videoclips, otro infan
til, la Fotografia Minutera que se 
remonta a las fotos de principies 
del siglo XX y la Arcade Hologra
fica con juegos Arcade de los 80 
con música electrónica de acom
pañamiento. Jordi Llompart hara 
una 'masterclass', la compañía 
Holoqué ofrecera un espectacu
lo infantil y el Festival de Cine de 

Animación de Annecy, ademas de 
la Fiesta del Cine con cena ameni-,. 
zada por el 'Jukebox Gumbo' y el 
concierto de lozano y los F rentes 
Abiertos. 

El artista Carles Porta propuso · 
que sus alumnos de la Escola d'Art 
leandre Cristòfol realizaran el es
pot de este año, resultando gana
dor el presentada por la alumna 
Guadalupe Amongero. 

FOTO: Jordi Uriach I La exposición resulta original y muy divertida 
-------- ---------

Rescatan los 
dos rodajes de 
Berlanga en 
Peñíscola 
El Ayuntamiento de Peñíscola 
prepara un documental sobre 
los rodajes del cineasta luis 
García Berlanga en este pueblo 
castellonense, que contara con 
los testimonies de habitantes 
de la población que participa
ran en 'Calabuch' (en 1956) y 
'París-Tombuctú' (1999). 

De este modo 'Un puente 
hacia Berlanga', como se de
nomina la programación en su 
conjunto, incluira la proyección 
del documental y los testimo
nios de vecinos y vecinas de la 
localidad, producido por el pro
pio consistorio. 

La serie 
'D'Artacan' 
llega al cine 
con valores 
universal es 
'D'Artacan y los tres Mos
queperros', la exitosa serie 
de animación emitida en 
televisión en los años 80 e 
inspirada en la novela mas 
famosa de Alejandro Du
mas, llega a la gran panta
lla gracias a la "persisten
cia" de su creador, Claudio 
Biern Boyd, y al "talento" 
de su director, Toni García. 
El filme ofrece una versión 
actualizada de la icónica se
rie de televisión que en su 
momento fue vista en mas 
de 300 cadenas de mas de 
100 paises. 

Scarletr 
Johansson 
vuelve a rodar 
en España 
Scarlett Johansson es la última 
incorporación hasta el momen
to de la película que Wes An
derson va a rodar en España. 
A pesar de que la película se 
realizara en territorio español 
(su producción ya esta en mar
cha), la trama "no tratara sobre 
España". 

Doble nominada al Oscar 
por 'Jojo Rabbit' (2019) y 'His
toria de un matrimonio' (2019), 
Johansson ha sido noticia re
cientemente por el escandalo 
de 'Viuda Negra' (2021). 
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La Picota 

Pere Aragonès 
President de la Generalitat 

En conversa tele
fònica amb Pedro 
Sanchez, el presi
dent de la Gene
ralitat s'ha ofert a 
acollir tants refugi
ats afganesos com 
faci falta. Ajudar en una emergèn
cia humanitària com là que viu ara 
Afganistan és un mandat moral. 

Jose Bergés 
Director del Mostremp 

Tremp acull des 
d'avui i fins diu
menge que ve 
una mostra dels 
millors curtme
tratges del país, 
una bona ma
nera de divulgar la creativitat 
cinematogràfica i de fer-ho, a 
més, des del Pallars Jussà. · 

Una jutgessa de 
Madrid propo
sa jutjar el líder 
de Mas País per 
una pressumpta 
puntada de peu 
a un home que 
es volia fer una foto amb ell. Er
rejón nega els fets però la jutges
sa vol fer un judici ràpid. 

JOAN BOSCH 

I O joan.boschmarimon.7 I 

el Petardo 
Una de les màquines que tre
ballaven en la pavimentació 
nocturna de Príncep de Via
na impedia la sortida en cot
xe d'un periodista d'aquesta 
casa. Un operari es va oferir 
d'anar a avisar el conductor 
però el periodista li va dema
nar abans que posés per la 
foto. El primer és el primer. 

VARIACIONS 
ENIGMA 

Mirar endins 
Aquests dies gaudeixo de més 
temps per escoltar, pensar i ob
servar que mai. I he de reconèixer 
que davant alguns fets i informa
cions se m'activa una mena d'es
garrifança que em deixa un ex
cessiu neguit al cos. Vivim en una 
societat on cada cop estem més 
informats i tot i això, tinc la sen
sació que l'ésser humà està més 
insensible i endurit que mai, més 
deshumanitzat?... Violència de 
gènere, nens desprotegits, agres
sions a persones però també con
tra la natura (la petjada que estem 
deixant sobre aquest planeta és 
devastadora). Sembla que vivim 
com si no hi hagués un demà i evi
dentment no hi serà, almenys per 
a nosaltres. Les relacions huma
nes es transformen en relacions 
de consum i alienació, ens estem 
convertint en coses quantificables 
per una estadística o uns likes. Ja 
en parlava el filòleg i sociòleg ale
many Herbert Marcuse en L'home 
unidimensional, on distingia entre 
les necessitats reals i les necessi
tats fictícies i sembla ,que aques
tes darreres ·són les que ens estan 
jugant la mala passada. Tot i que 
aparentment tot això sembla molt 
pessimista, no vull ser-ho. No va 
amb el meu tarannà, ans al con
trari crec que és el moment de mi
rar endins i fer un treball d'intros
pecció. Quan cadascú hagi trobat 
aquest espai de coneixement au
tèntic i vertader d'un mateix, sen
se limitar-se a saber allò que vol, 
sinó sabent que té la capacitat su
ficient per aconseguir-ho, crec que 
retrobarem la tolerància i l'enteni
ment, qualitats indispensables per 
conviure en aquesta societat. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


