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DENÚNCIA 

Projeden una línia de molt alta 
tensió que preveu passar per lsona 

Troben 19 bosses 
d'escombraries en 
una boca de reg 
1 LLEIDA 1 Un grup de ve"ins del 
Camí de la Mariola van tro
bar ahir 19 bosses d'escom
braries en una boca de reg a 
la partida Caparrella. Des de 
l'associació de veins del Ca
mí de Mariola van denunciar 
que "no és la primera vega da 
que succeeix i demostra que 
la inseguretat continua ins
tal·lada als nostres carrers i 
als nostres barris". 

Una altra iniciativa arribaria a Rubí i podria travessar territori de la demarcació 
ACN 
1 LLEIDA 1 La conselleria d'Ac
ció Climatica esta pendent 
de coneixer els detalls de tres 
projectes de línies del molt alta 
tensió (MAT). Les tres iniciati
ves són de Forestalia, un clúster 
que vol generar energia eolica i 
fotovoltaica a Aragó i, mitjan
c;ant línies MAT, portar-la cap 
a Catalunya. 

ALCOHOLEMIA 

Positiu en alcohol 
i tres ferits després 
de sortir de la via 

De moment, només una s'ha 
publicat al Butlletí Oficial d'Es
tat (BOE), la que preveu connec
tar pares de Saragossa i Terol 
amb Begues (Baix Llobregat), i 
que creuaria més d'una trentena 
de municipis del Camp de Tarra
gona, Terres de l'Ebre i Penedes. 
Fonts del Govern van apuntar 
que estudien presentar al·lega
cions. Les altres dos línies arri
barien a Isona, al Pallars Jussa, 
i a Rubí, al Baix Llobregat. En 
aquest últim cas també podrien 
travessar territori de la provín
cia de Lleida. 

lsona, una de les poblacions afecta des pel no u projecte. 

l'anomenat projecte Sputnik. La 
coneguda com a línia d'Isona 
portaría electricitat des de les 
províncies d'Osca i Saragossa 
cap a les comarques del Pirineu. 
La Plataforma Unitaria contra 
!'Autopista Electrica Mont
só-Isona, un moviment social 
que rebutja els macroprojectes 
energetics, sospita que una po
dría ser la reactiva ció de !'ano
menada Autopista Electrica 
entre Penyalba (Osea) i Isona. 
Tanmateix, no esta descartat 
que, una vegada a Isona, es cre
és una altra infraestructura per 
poder transportar electricitat 
cap a l'area metropolitana de 
Barcelona. Alcaldes de les co
marques afectades van conei:xer 
la intenció de Forestalia de fer 
fins a tres MATa comenc;aments 
de la setmana passada en una 
reunió telematica que van man
tenir amb representants de la 
Generalitat per abordar estra
tegies i intentar parar la línia de 
Begues. A la reunió van acor
dar presentar un únic paquet 
d'al-legacions. 

1 LLEIDA 1 Una conductora i els 
seus tres acompanyants van 
ser traslladats a l'Arnau de 
Vilanova amb ferides lleus -
després d'una sortida de la 
via a l'altura del cementiri 
de Lleida diumenge a la roa
tinada. La conductora va ser 
sotmesa a un control d'alco
holemia per part de la Urba
na en el qual va donar positiu 
i va ser imputada per conduir 
sota els efectes de l'alcohol. 

De moment, des de la con
selleria analitzen la MAT que 
va fins a Begues i se centren a 

mirar que es compleixin els "re
quisits ambientals". No obstant, 
hi ha malestar pel fet que des de 
l'Estat s'hagi publicat la iniciati
va durant l'estiu. També gene
ra dubtes que la infraestructu
ra sigui de titularitat privada, 
una cosa que implica, d'entrada, 
que altres projectes generadors 

Comparteix 

SECi 
EL TEU DIARI 
segre com 

el teu estiu 
amb nosaltres 

Amb el patrocini de 

d'energies renovables no podri
en connectar-se a aquesta línia 
a diferencia de les impulsades 
per la Red Eléctrica de España 
(REE). Quan es publiquin les 
altres dos MATen les properes 
setmanes, la Generalitat també 
les estudiara. 

Les tres MAT formen part de 

Envia'ns fotos relacionades amb l'estiu 
i guanya una estada a l'Hotel Castellarnau 
d'Escaló (Pallars Sobira). 

El teu temps, l'estiu 

Si tens fins a 12 anys, dibuixa'ns el teu estiu 
i guanya entra des a PortAventura gentilesa 
del Patronat de Turisme de Salou. 

Envia'ns La millar foto de Les teues vacances 
i guanya una estada en un bungalou 
gentilesa de Campings de Lleida-Pirineus 
i Hostaleria de Lleida. 
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LLEURE INICIATIVES 

-Arts esceniques. Racionero 'renaix' en el 
primer Cercamón després de la seua mort. 

Festes majors. Balafia i Alpicat posen' el punt 
final a les seues festes. 
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Ellaberint compta amb 300 bales de palla de 300 quilos cada una, tota una atracció pera famílies. Visitants reben instruccions deis joves de La Mansa. 

Les bales de palla són per divertir-se 
Més de 400 persones gaudeixen dellaberint i estudien ampliar-lo fins a mitjans de setembre 11 

o es de Sant Ramon protagonitzen la iniciativa per dinamitzar el municipi i atreure visitants 

REOACCIÓ/ACN 
1 SANT RAMO N 1 L'associació de jo
ves La Mansa de Sant Ramon 
impulsa aquest mes d'agost un 
laberint fet amb més de 300 
bales de palla i que inclou un 
joc de pistes, com va avan<;ar 
SEGRE dimecres. Es tracta 
d'una iniciativa que té com a 
objectiu atreure visitants i di
namitzar els comer<;os i !'oferta 
lúdica d'aquest municipi de la 
Segarra de menys de mig miler 

d'habitants. Ellaberint obre de 
dijous diumenge i, de moment, 
ja ha rebut la visita d'unes 400 
persones. 

Atesa la bona acollida, des 
de l'organització es plantegen 
allargar l'activitat fins a mit
jans de setembre. Compta amb 
la coHaboració de Farratges 
Aleix, que ha estat l'encarregat 
de cedir les 320 bales de palla, 
de 300 quilos cadascuna, que 
s'han utilitzat per construir el 

Un deis moments de !'entrega de premis als millors curts. 

laberint. El seu propietari, Aleix 
Pons, es mostra satisfet de com 
s'esta desenvolupant la inicia
tiva i explica que l'objectiu de 
tot és atreure gent al poble per 
poder dinamitzar els comer<;os, 
alhora que els joves col-labo
ren i s'ho passen bé. "Ens ho 
estem passant molt bé, som un 
grup d'amics i d'aquesta manera 
podem estar aquí tots junts", 
expliquen Laura Marba i Ai
nara Pons. Aquestes dos joves 

CERTAMEN CINE 

afegeixen que la iniciativa els 
deixa temps lliure per anar a la 
piscina i també destaquen que 
és una activitat que repercuteix 
en el poble. 

Els visitants que s'endinsen 
allaberint de Sant Ramon han 
de completar l'arbre genealó
gic de la família ~onato amb un 
temps maxim de trenta minuts. 
Per aconseguir-ho, han de tro
bar els retrats amb les pistes de 
cadascun dels membres d'aques-

ta saga que hi ha amagats en
tre els diferents passadissos del 
laberint. 

"M'ha agradat molt i potser 
tornaré", diu la Maria, una nena 
de Calonge de Segarra que ha 
visitat ellaberint amb els seus 
pares i la seua germana petita. 

A Ponent també s'ofereixen, 
des de fa anys, propostes simi
lars, com són els laberints de pa
nís de Castellsera, a l'Urgell, i 
de l'Horta de Lleida. 

El Festival Mostremp abaixa el teló amb 
el curt 'La Pared' com a guanyador 
1 TREMP 1 El festival de cine de te
matica rural Mostremp va tan
car ahir la desena edició després 
d'un cap de setmana amb dotze 
projeccions a concurs. 

Dissabte a la nit els Amics del 
Cinema de Tremp, entitat que 
organitza el certamen, va en
tregar cinc estatuetes als millors 
curts de les diferents seccions. 
El guardó al millor curtmetratge 
ha estat per a La pared, de Gala 
Garcia, un film que mostra el 
divorci des d'una visió infantil. 

El vot del públic ha premiat el 
documental Erroak, de Sergio 
Azkarate, que tracta el des
poblament de Vitória. Quant 
a la secció Infantil i Juvenil el 
premi' anomenat Víctor del Va
le ha reconegut dos projectes. 
D'una banda, el film El mons
truo, de l'Institut de Tremp, i 
per un altre, Déjame volar, del 
CEIP Valldeflors. En aquesta 
secció, el jurat va fer una menció 
especial al film Piratas, també 
de l'Institut de Tremp. El premi 

Tarradets que guardona el mi
llor curtmetratge de la secció 
Pallars & Ribagor<;a & Geoparc 
ha estat per a La Por, d'lrene 
Obiols. 

Per acomiadar el festival, 
estaven previstes les sessions 
Finestra d'Actualitat,·i Sessió 
de Comiat, aJ!lb la projecció del 
film Camí d'Arreu, d'Aleix Ga
Uardet, que mostra la visió de 
la despoblació del món rural a 
través de la historia del poble 
d'Arreu. 
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