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Salut notifica set morts per 
Covid a les residencies de 
Lleida durant aquest mes 

Carrefour retalla 
botiguesal 
prbjedede 
I'LL-11 perobrir 
altres serveis 
Equipaments sanitaris, 
oficines i coworking 

Carrefour Property ha comuni
cat a l'ajuntament de Lleida que 
modificara el projecte de centre 
comercial al peu de l'LL-11, en 
que retallara la superfície des
tinada a locals comercials en 
favor d'altres usos. 

"" 1 En 
els últims cinc mesos les 
defuncions van ser 'només' 2 

1 L'efectivitat 
disminueix en persones 
grans i amb patologies 

ns 11 Els policies locals 
demanen obrir l'oci nocturn 
per evitar-los 

El president, 
passejant 
ah ir per Sort. 

LLEIDA I 7 LLEIDAI 9 

Saúl, amb els 
seus pares i 
ve'ins al Seca. 

Craviot.to torna a casa 
amb honors de campió 
Familiars i ve1ns el complimenten en la seua 
primera visita a Lleida després de la Sa medalla 

ESPORTSI 23 

Aragonis fa una crida a aprofitar 
la tirada turística del Pirineo 

Grup Vall Companys 
fartura 2.188 
milions, un 9% més 
Les empreses del grup 
establertes a Lleida, 
les de més venda 

Atemptat amb 
almenys seixanta 
morts a Kabul 
Reivindicat per 
Estat Islamic 

Jussa i Sobira li reclamen millorar la xarxa de camins fins als pobles i a l'aeroport 
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El president de la Generalitat, Pere Aragones, va defensar ahir que el turisme ha de servir per impulsar altres sectors 
a les comarques del Pirineu. Així ho va assegurar durant la seua visita al Jussa i al Sobira, en la qual els alcaldes van 
reclamar més inversions en els accessos a nuclis i solucions per a la falta d'habitatge a les comarques de muntanya. 

POLÍTICA INSTITUCIONS 

Aragones convida el Pirineu a aprofitar 
el turisme per atreure altres sectors 
El president di u que la Covid ha propiciat un "redescobriment'~ de Catalunya 
X. RODRfGUEZ 
1 SORT 1 La Generalitat vol que el 
turisme sigui el motor que im
pulsi altres sectors a les comar
ques del Pirineu. El president 
de la Generalitat, Pere Arago
nes, va explicar ahir durant la 
seua visita al Jussa i al Sobira 
que "hem d'evitar el monocul
tiu del turisme" i aconseguir 
que aquest "serveixi per poder 
arrossegar altres sectors, rela
cionats també amb la cura del 
pa1satge i de les persones". "Hi 
ha un potencial important per 
tenir aquesta economía diversi
ficada, que és el que assegurara 
creixement i prosperitat econo
mica", va dir. 

Aragones va assegurar que 
"Catalunya ha redescobert el 
propi país" a causa de la pan
demia de la Covid i "moltes co
marques, aquest estiu i també el 
passat, han tingut una afluencia 
de turistes domestics molt im
portant". En aquest sentit, val 
a destacar que el Pirineu esta 
recuperant aquest estiu els ni
vells d'ocupació turística i per
noctacions del2019, abans de la 
cnsi sanitaria del corona virus, i 
la Val d'Aran els ha superat (ve
geu SEGRE de dimecres). Així 
mateix, el president va apun
tar que "continuarem potenci
ant el turisme d'interior" amb 
campanyes, "tant pel que fa al 
turista cata la com al de la resta 
de l'Estat". 

Quant a la visita d'ahir i 
avui al Pirineu, Aragones va 
assenyalar que "volia dins deis 
cents primers dies de Govern 
aquest treball amb el conjunt de 
les comarques del Pirineu". Va 
destacar que "és un territori on 
hi ha unes necessitats específi
ques molt ciares, diferenciades 
de la resta del país". Durant el 
seu periple pel Jussa i el Sobi
ra, els alcaldes van traslladar a 
Aragones reivindicacions com 
la millora dels accessos als nu
clis (vegeu el desglossament). 
El president de la Generalitat 
va apuntar que "les peticions 
i els reptes que han posat so
bre la taula són alguns queja 
tenim identificats, basicament 
les comunicacions, les teleco
municacions i la necessitat ql}e 
hi hagi uns serveis públics amb 
molta més capiHaritat pel ter
ritori". "Compartim clarament 
que aquests són els reptes", va 
afirmar, i es va comprometre 
a treballar "al maxim .alllarg 
de la legislatura, també amb 
mesures específiques a nivell 
territorial". 

Aragones saludant ahir a la Pobla de Segur una dona durant la visita al municipi. 

REIVINDICACIONS DEL SOBIRA 1 EL JUSSA 

Periple per Lleida 
que avui acaba 
a la Cerdanya 
• El periple pel Pirineu 
del president, Pere Ara
ganes, va comen~ar ahir 
a la Pobla de Segur, on 
va visitar el consistori i el 
municipi. Després es va 
despla~ar a Sort i es va 
reunir amb l'ajuntament 
i el consell del Sobira. A 
la tarda, va anar a l'ajun
tament de Llavorsí, a la 
Guingueta va coneixer la 
Mollera d'Escalarre, i des
prés es va dirigir al con
sistori d'Esterri d'Áneu. 
A més, avui divendres 
Aragones visitara l'Hos
pital Transfronterer de la 
Cerdanya acompanyat pel 
conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon. 'I:ot se
guit, visitara el Ripolles. 

Els alcaldes del Sobira i lsus, ah ir amb Aragones (centre). A la imatge de la dreta, el presidenta la Mollera d'Escalarre. 

Els alcaldes demanen un pla de xoc per millorar els accessos a nuclis 
• El president, Pere Aragones, 
es va reunir ahir amb els al
caldes del Sobira. El president 
del consell, Caries Isus, va ex
plicar que una de les reivindi
cacions va ser un pla de xoc 
per a la millora dels accessos 
a nuclis. Va assegurar que des 
del consell "estem decidits a 
fer una aportació important" 
i va demanar coHaboració de 

la Generalitat i la Diputació. 
També va reclamar que es re
activin les reunions bilaterals 
entre la Generalitat i el Sobi
ra i que "es continu1 potenci
ant" l'heliport de Tírvia. Isus 
va fer referencia a l"'esfor~" 
del Govern per desplegar la 
fibra optica i va apuntar que 
és necessari tenir en compte 
el nombre de pobles als quals 

arriba aquesta tecnología en 
lloc deis percentatges de po
blació connectada. Pel que fa 
als Jocs Olímpics d'hivern, Isus 
va explicar que la comarca 
vol participar en l'elaboració 
del projecte i va defensar que 
aquests siguin "sostenibles". 
Va assenyalar que no han "de 
desequilibrar" el territori i que 
a les zones on no s'organitzin 

proves han de tenir altres vi
es de participació. Per la seua 
banda, l'alcalde de la Pobla, 
Marc Baró, va sol·licitar un pla 
de xoc per palliar la falta d'ha
bitatge al Pirineu. Així mateix, 
Aragones va instar a reunir-se 
amb l'Associació d'Empreses 
d'Esports d'Aventura del Sobi
ra per parlar sobre la situació 
del sector. 
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COMARQUES 

FINAN~AMENT OCAL 

Alerten d'incendis ocasionats per 
burilles a la C-12 entre Maials i Flix. 

1 11 

Montoliu estrena plens online per 
accelerar obres i evitar perdre ajuts. 

La llei de Barris deixa 44 milions a Lleida i 
14 es 1perden' per obres que no es van fer 
L'última convocatoria d'ajuts va ser el2010 pero no s'ha tancat fins aquest mateix any 11 Ha suposat una 
inver e Ii E.. e /6 1.a n en re les aportacions del Govern i els ajuntaments 
R. RAM(REZ 
1 LLEIDA 1 Les subvencions de la 
llei de Barris de la Generalitat 
han deixat 44 milions d'euros 
en tretze ajuntaments lleidatal}S 
durant els últims disset anys. Es 
el període que ha transcorregut 
entre la primera convocatoria, 
el 2004 i el mes de juny pas
sat , quan va expirar ]'última 
pror roga per justificar ajuts 
atorgats el2010. Van ser els úl
tíms d'aquesta línia destinada a 
paHiar carencies de barris i van 
suposar una inversió pública to
tal de més de 76 milions, entre 
fons del Govern i els consistoris. 
Ara, més d'una decada després, 
es plantegen noves aportacions 

DISSET ANYS 

És el termini transcorregut 
entre els primers ajuts i el 
final de l'última prorroga 
per justificar-los 

amb aquesta finalitat als ens lo· 
cals (vegeu el desglossament). 

La ciutat de Lleida, Balaguer, 
Mollerussa, Cervera, Solsona, 
Tremp, el Pont de Suert i sis 
municipis més s'han benefici· 
at d'aquests fons , encara que 
amb resultats desiguals (vegeu 
el quadre). La capital de la No· 
guera, Montgai, Ponts i Juneda 
van executar la practica totalitat 
dels projectes i van poder cobrar 
totes les subvencions atorgades, 
d'entre el 50% i el75% del cost 
dels treballs. També la Paeria 
de Lleida ho va fer en projectes 

• 2008 

2004 

2006 

2009 

2009 

2010 

2009 

2004 

2009 

2006 

2010 

2010 

2007 

2005 

2008 

MUNICIPI 

Artesa de Segre 

Balaguer 

Cervera 

El Pont de 5uert 

Juneda 

La Pobla de Segur 

Les Borges Blanques 

Lleida 

Lleida 

Lleida 

Mollerussa 

Montga1 

Ponts 

Solsona 

Tremp 

subvencionats peral centre his
torie i la Mario la. 

En canvi , projectes que no 
van arribar a veure la llum a la 
capital del Segria i en vuit mu
nicipis lleidatans més sumen 14 
milions en ajuts perduts a !'expi
rar els terminis per executar les 
obres. Aixo suposa un de cada 
quatre euros de les subvencions 
atorgades. 

El secretari de Mobilitat, Isi· 
dre Gavín, i Caries Sala, secre
tari d'Habitatge i Inclusió Soci· 
al, van presentar ahir el balan¡;: 
del Pla de Barris. Van apuntar 

Passarel·la al Palau • L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va 
inaugurar ahir la passareHa que la Paeria va cedir al Palau 
d'Anglesola i que els joves participants del Fet a java han instal
lat aquest estiu sobre el Canal d'Urgell al seu pas pel municipi. 

ELS MUNICIPIS BENEFICIARIS D'AQUESTS FONS A LLEIDA 

Nucli Antic 

Centre historie 

Nucli antic 

Barrí Antic 

Vila Closa 

Vi la Closa i Eixample 

Nucli Antic i Entorn Historie 

La Mariola 

Portal de la Magdalena • Noguerola 

Centre Historie 

Centre Urba i Grup Sant lsidori 

Nucli AntiC 

Nucli Antic 

Nucli Antic 

Nucli Antic i Eixample 

TOTAL S 

que a les primeres convocatories 
es van executar gairebé tots els 
projectes i que el percentatge va 
caure a les últimes, ja en plena 
crisi económica. Van recordar 
que tant la Generalitat com els 
ajuntaments van travessar di
ficultats financeres que els van 
dificultar complir els respectius 
compromisos. 

Aixo va fer que els terminis 
per justificar els ajuts del 2010 
es dilatessin tota una decada. A 
aquestes prorrogues es va afegir 
un any més perla pandemia de 
la Covid-19. 

SUBVUICIO 
JUSTIFICADA 

580.147,63 

8.036.642,41 

3.229.394,24 

556.306,63 

2.152.933,60 

807.238,60 

1.664.738,89 

5.552.209,87 

2.274.513,65 

7.767.043,17 

3.046.980,42 

1.500.000,00 

758.186,81 

3.755.778,02 

2.240.677,75 

SUBVENCIO 
ATORGAOA 

693.568,00 

8.024.394,00 

4.365.539,00 

912.681,75 

2.152.500,00 

2.925.000,00 

3.750.000,00 

5.600.000,00 

3.015.000,00 

8.403.572,50 

4.250.000,00 

1.500.000,00 

758.186,50 

8.700.000,00 

3 139.275,00 

16.048.788 

8.731.078 

1.216.909 

2.870.000 

3.900.000 

5.000.000 

11.087.500 

6.030.000 

16.807.145 

8.500.000 

2.000.000 

1.516.373 

11.600.000 

6.278.550 

Percentatges 
176 milions d'eu
ros és la inversió 
pública total entre 
la Generalitat i els 
ajuntaments, que 
van aportar entre 
el 25 per cent i el 
50 per cent deis 
diners. 

Execució 
1 El 75 per cent 
de la inversió sub
vencionada va ar
ribar a executar-se 
a les comarques 
lleidatanes. 

Beneficiaris 

43.922.791,69 58.189.716,75 102.973.479 

. 1 Van beneficiar 
més de 44.000 
persones deis di
ferents municipis. 

Font: Generalitat i ajuntaments 

Nou projecte per "regenerar" 
arees urbanes a finals d'any 
• El departament de Drets 
Socials, encapt;:alat per la 
lleidatana Violant Cervera, 
preveu presentar a finals 
d'aquest mateix any un pro
jecte pera l:r"regeneració 
integral de barris". Així ho 
va apuntar el secretari d'Ha
bitatge, Carles Sala. Va citar 
una compareixent;:a parla· 
mentaría de la consellera 

en aquest sentit i va indicar 
que "abans de finals d'any 
ha de visualitzar-se com en
cararem la següent etapa". 
La conselleria ha assumit 
aquesta competencia que en 
el seu día va pertanyer a la 
de Territori i preveu aplicar 
fons Next Generation de la 
UE a noves iniciatives de re
cuperació d'arees urbanes. 

PROJECTES FINAN~AMENT 

La Diputació assessora ajuntaments 
per accedir a fons Next Generation 
1 LLEIDAI La Diputació assessora 
els ajuntaments per accedir a 
la convocatoria dels fons eu
ropeus Next Generation des
tinada a la millora energetica 
deis municipis. 

Més de 150 ajuntaments de 
Lleida van participar ahir en 
una sessió informativa en la 
qual es van explicar els detalls 
del programa de finan¡;:ament de 
projectes d'energia neta, dirigit 
a municipis de menys de 5.000 
habitants. 215 de les 231loca-

litats de la demarca ció es poden 
beneficiar d'aquests ajuts. En
tre les actuacions subvenciona· 
bies es troben les instaJ.Iacions 
d'energia termica renovable, 
la reducció del consum energe
tic en edificis públics i accions 
que afavoreixin una mobilitat 
sostenible. 

Els projectes que poden op
tar a ajuts han de ten ir un pres
supost d'entre 40.000 euros i 3 
milions, amb la possibilitat que 
cada ajuntament pugui presen-

tar diferents actuacions fins a 
assolir un pressupost maxim 
de 6 milions d'euros. 

ParaJ.lelament, la Diputació 
ha obert una línia per finant;:ar 
els certificats d'eficiencia ener
getica, un deis requisits per a 
algunes de les inversions sub
venciona bies. Val a recordar 
queja est an obertes quinze 
convocatories que poden be
neficiar Lleida, dotarles amb 
7.600 milions d'euros (vegeu 
SEGRE de dimecres passat). 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



SEGRE 
Divendres, 27 d'agost del2021 

RESCATS 

Parapentista 
atrapat ~ Sort 
i un ferit 
a la Pobla 
1 SORTI Els Bombers de la Ge
neralitat van rescatar ah ir un 
parapentista que es va que
dar atrapat després d'un ater
ratge al terme municipal de 
Sort. L'avís de !'emergencia 
es va rebre a les 17.51 hores 
perla possible caiguda d'una 
parapentista en una zona 
de difícil accés. Allloc es va 
desplac;:ar un helicopter amb 
els GRAE que, a l'arribar a 
la zona, va comprovar que 
l'home estava il·les i només 
havia quedat atrapat. El van 
ajudar a sortir. D'altra banda, 
un senderista va resultar ferit 
al congost d'Erinya, a la Po
bla de Segur. Va ser evacuat 
en helicopter a l'hospital de 
Tremp. · 

TRANSIT 

Retencions 
de tres 
quilometres a 
I'A-2 al Segria 
1 LLEIDA 1 L'autovia A-2 va re
gistrar ahir al matí fins a 
tres quilometres de reten
cions arran de l'avaria d'un 
vehicle a Alcoletge que va 
obligar a tallar el transit cap 
a Lleida i desviar-lo perla 
carretera LL-11, va infor
mar Trimsit. A més, en sen
tit Barcelona es va registrar 
un quilometre de retencions 
amb motiu de les obres de 
renovació del ferm. 

D'altra banda, i també a 
l'autov1a, els Bombers van 
netejar ahir a la tarda la fu
ga de gasoil que va patir un 
camió que va xocar contra 
un obstacle a Alcarras en di
recció a Barcelona. Van ser 
a lertats a les 14.35 hores i 
hi van anar tres dotacions. 

DENÚNCIA VANDALISME 

-· COMARQUES 1 13. 1 

ANALISI AGENTS RURALS 

Alerten de focs ocasionats per 
burilles a la C-12 entre Maials i Flix 
És un dels vuit trams de carreteres catalanes on s'ha detectat aquesta problematica 
11 Un c1ga ro tira a l' --230 a Alfarras va calcinar 87 hectarees 

L'incendi, que va poder ser causat per un llamp, es va produir a més de 2.000 metres. 

Sufoquen un foc d'alta muntanya a Alins 
• Els Bombers de la Gene
ralitat van treballar ahir en 
l'extinció d'un incendi fores
tal d'alta muntanya a Alins, al 
Pare Natural de l'Alt Pirineu. 
Van ser alertats a les 11.11 
hores i es van activar vuit do
tacions terrestres i cinc mit
jans aeris. Al ser en un lloc 
de difícil accés, els membres 
deis GRAF i l'EPAF van ser 
portats a la zona en helicop
ter per treballar amb eines 
manuals. El foc es va declarar 
en un terreny amb un desni
vell pronunciat, ambla cota 
més alta a 2.250 metres i de 
2.100 la més baixa, cosa que 

va dificultar les condicions 
de treball. Es va calcinar una 
hectarea i avui es revisara. 

Concretament, va afec
tar el vessant sud del pie de 
Norís, a la vall de Gerri de 
Vall Perrera. Va cremar pas
tura i matoll i segurament 
va ser causat per un llamp 

ALERTA MAXIMA 

Maxima alerta avui en 
deu municipis del Segria, 
set de la Noguera i un de 
les Garrigues i el Jussa 

SUCCÉS 1 VESTIGACIÓ 

de la tempesta de dimecres, 
segons van informar des del 
pare natural. 

D'altra banda, avui estaran 
en maxim nivell d'incendi di
nou municipis lleidatans. Són 
Aitona, Alfarras, Almatret, 
la Granja d'Escarp, Llarde
cans, Maials, Massalcoreig, 
Sarroca de Lleida, Seros i 
Torrebesses al Segria; Ager, 
Algerri, Alos de Balaguer, 
Cama rasa, Ivars de Noguera, 
les Avellanes i Sama Linya i 
Os de Balaguera la Noguera; 
Bovera a les Garrigues; i Sant 
Esteve de la Sarga al Pallars 
Jussa. 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El tram de la C-12 en
tre Maials i Flix és un deis vuit 
de les carreteres de Catalunya 
on s'han detectat més incen
dis causats per burilles tirad es 
al voral, segons un estudi deis 
Agents Rurals. Els altres trams 
són a la B-431 d'Avinyó -on 
s'ha fet una prova pilot amb la 
instaHació de senyals dissu
asius que han permes dismi
nuir un 33% de burilles que es 
llaneen des deis vehicles-, la 
C-32 entre Calella i Canet, la 
C-37 a Sant Salvador de Guar
diola, l'N-260 entre Figueres 
i Portbou, l'N-II entre el Per
tús i Figueres, l'AP-7 entre la 
Jonquera i Figueres, l'N-420 
entre Corbera d'Ebre i Móra 
d'Ebre i la C-14 entre la Riba i 
Montblanc. 

En el que portem d'any 2021 
s'han registrat a Catalunya un 
total de vint-i-sis incendis fo
restals a causa delllanc;:ament 
de burilles. El més important 
es va produir a Llanc;:a el16 de 
julio! i va cremar un total de 
400,70 hectarees. 

A les comarques de Lleida, 
una burilla tirada al quilometre 
28 de l'N-230, al terme munici
pal d'Alfarras va ca~sar un foc 
el juny passat que va afectar 87 
hectarees a les comarques del 
Segria i la Llitera, segons indi
ca la investigació dels Agents 
Rurals. 

Són un 4,8% deis casos 
Durant l'última decada s'han 

produ'it 254 incendis a causa de 
cigarros que han cremat un to
tal d'l1.700 hectarees. Aques
tes xifres entre els anys 2011 i 
2021 representen un 4,8% del 
total deis focs forestals pero, 
en canvi, han causat el 32,9 
per cent del total d'hectarees 
crema des. 

Arranquen pancartes de 
I'ANC de 1'11-S a Agramunt 

Detingut pel robatori de 1.000 litres 
de gasoil a Vilanova de Bellpuig 

REDACCIÓ 
1 AGRAMUNT I L'Assemblea Nacio
nal Catalana (ANC) Agramunt 
- Ribera del Sió va denunciar 
ahir que desconeguts han ar
rancat les pancartes que s'ha
vien instaHat a la rotonda de la 
carretera de Cervera als afores 
de la localitat, dedicats a les pro
ximes mobilitzacions previstes 
perla Diada i 1'1-0 . 

Les pancartes, en les quals 
es podía llegir el lema "Lluitem 
i guanyem la independencia", 

les van instaHar el passat 18 
d'agost voluntaris de l'ANC i 
han estat arrancarles al cap de 
pocs dies. 

L'assemblea territorial de 
l'ANC va lamentar i va con
demnar aquest nou atac contra 
símbols independentistes i va 
instar totes aquelles persones 
que no estan d'acord amb els 
principis de l'entitat a partici
par en espais de debat per poder 
exposar les idees que cadascú 
consideri oportú defensar. 

REDACCIÓ 
1 LLEI.DA 1 Els Mossos d'Esquadra 
van detenir dimecres un jove 
de 25 anys d'Arbeca i de naci
onalitat romanesa acusat de 
robar en quatre ocasions a la 
mateixa caseta de reg de Vi
lanova de Bellpuig, d'on van 
sostreure 1.000 litres de gasoil. 
L'home va ser arrestat com a 
presumpte autor de quatre ro
batoris amb forc;:a. 

La detenció és el resultat 
d'una investiga ció o berta des-

prés de produir-se una serie 
de robatoris en una mateixa 
caseta de reg situada a la parti
da del Carreró de Vilanova de 
Bellpuig. Concietament, en
tre el·6 de juliol i el24 d'agost 
van forr;ar amb una palanca els 
accessos del petit magatzem 
i, una vegada a dins, van sos
treure el gasoil del diposit de 
la bomba d'aigua. En total, van 
aconseguir emportar-se uns 
1.000 litres. Arran d'aquests 
fets es va obrir una investiga-

ció que va concloure dimecres 
amb la detenció del presump
te autor. El detingut té antece
dents. La policía catalana va 
arrestar la setmana passada 
dos homes, de 26 i 20 anys, tots 
dos de nacionalitat espanyo
la, el primer veí de Cardona i 
el segon veí d'Os de Balaguer 
(Noguera), com a presumptes 
autors de dos robatoris amb 
forc;:a en magatzems agrícoles 
de Balaguer que es van produir 
l'abril passat. 

. 1 
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Missa a la residencia de les Germanetes 
d' na en honor a Santa Teresa Jornet 
La capella de la residencia de les Germanetes dels Ancians 
Desemparats d'Aitona va acollir ahir una miss a en honor a 
Santa Teresa Jornet, nascuda alla el1843, i hi va ha ver ~n 
reconeixement a dos usuaries que han complert 80 anys. 

sociETAT Gent SEGRE 
Divendres, 27 d'agost del2021 

La soprano Ainhoa Arteta en un concert a I'Auditori Enrie Granados el2019. 

Arteta rep l'alta després de 10 dies a I'UCI 

SEG és present un estiu més a les 
localitats de la Costa Daurada 
Com cada any, els lectors de SEGRE poden gaudir durant 
l'estiu del diari a les localitats de la Costa Daurada. A la 
imatge, una dona llegint ahir el rotatiu en una platja de 
Cambrils. 

Ainhoa Arteta va rebre ahir !'al
ta medica després de més d'un 
mes ingressada a !'hospital Vir
gen del Rocío de Sevilla. "Avui 
m'han donat d'alta. Només puc 
dir grades, grades i més grades 

per salvar-me la vida", va comu
nicar als seguidors·a les xarxes 
socials. La soprano guipuscoa
na va ingressar a !'hospital el 
passat 23 de juliol afligida d'un 
colic nefrític que es va complicar 

i va derivar en una greu infec
ció. Arteta va estar deu dies a 
l'UCI i després d'abandonar-la 
el2 d'agost va continuar la seua 
recupera ció en planta fins al dia 
d'ahir. 

· u1 tanca el Festival Comalada 
Art&Paraula a I'Ametlla de Segarra Més de 500 persones assisteixen a 'Eis Co certs a a re ca' a ·la Pobla 

El músic i DJ Miqui Puig va ser l'encarregat de tancar la 
novena edició del Festival Comalada Art&Paraula, que 
va organitzar el Celler Comalats de l'Ametlla de Segarra 
a l'entorn natural del celler, entre les vinyes. 

Més de mig miler de persones 
van gaudir d'EZs Concerts a la 
Fresca de la Pobla de Segur, 
celebrats els quatre dimecres 
d'agost al pati del col-legi Los 

Raiers. La cantautora Judit Ne
ddermann va obrir.el cicle. Des
prés va arribar el Trio Vintage, 
que va interpretar una compi
lació de can~ons pop i electro-

n iques a partir de violoncel, 
piano i veu. Els germans Roma 
van ser els tercers i la canta:nt i 
compositora Anna de Marfil va 
tancar el cicle. 

HO OSCOP 
ARIES 21 -1111 19-IV. 
Escolteu les persones amb qui sabeu 
que pode u comptar perque us diguin 

la veritat. Dedicar temps a pensar a com com
plaure els altres us fara sentir insegurs. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Algú té un pressentiment sobre vosal
tres i sabeu que el sentiment és recí-

proc. De vega des no tots estan a la vostra altura, 
pero no us deixeu portar pels topics. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Escolteu amb atenció. Us oferiran infor
mació sense gaires detalls. No permeteu 

que la ira s'estableixi ni que us col·loqui en una 
posició comprometedora. 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Cuideu-vos millar de la salut i benestar. 
Trieu la modera ció sobre l'excés i la pa-

ciencia sobre la crítica. Busqueu una manera de 
fer que casa vostra sigui més cómoda. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Abans d'actuar, penseu bé les coses. És 
millar no reaccionar de més ni prendre 

partit. Sigueu la persona lógica a qui tothom 
busqui per obten ir orientació. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Les converses seran entretingudes i 
informatives. Els suggeriments que fa-

cin us estimularan la ment i us animaran a par
ticipar en una cosa que requereix resistencia. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Dediqueu més temps i estor\ al desen
volupament i les mi llores a la llar. La 

diferencia que marqueu us estalviara diners i 
suposara un medí ambient més sa ludable. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21 -XI. 
No permeteu que la negativitat o les 
queixes siguin el que quedi, quan l'op-

timisme obrira portes i portara a nous comen~a
ments. lnnoveu i descobrireu alguna cosa. 

SAGITARI 22-XI 1 21-XII. 
Un pas endavant i t res enrere. Ne
gueu-vos a enredar-vos en la trama 

d'algú. Feu la vostra i pareu aten ció als detalls. 
Qüestioneu qualsevol cosa sospitosa. 

CAPRICORN 22-XII 119-1. 
Feu arranjaments per connectar-vos 
amb algú que pugui plantejar un pro-

blema i poseu a treballar les tactiques per resol
dre els assumptes abans que s'intensifiquin. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Mireu cap endins. L'aptitud f ísica, el 
creixement personal i la gestió econó-

mica marcaran la diferencia en la forma en com 
us sen ti u i en el que feu. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Participeu en una cosa que impliqui 
ajudar en una causa. Els suggeriments 

que feu seran valorats per algú influent. Gestio
neu amb compte l'efectiu i els actius. 
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