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Una huelga deja sin grúas 
el Pirineu de Lleida durante 
el puente del 15 de agosto 

El sector protesta por la "precariedad laboral" y sólo atenderá servicios 
si se produce una afectación a la seguridaq vial o hay daños personales 

Los pantanos siguen bajo lllÍniltlos y la sequía 
dispara el riesgo de incendio en 2llllunicipios 
Este viernes se activa el nivel máxi- rragona y las Terres de I'Ebre. La Noguera (9), Priorat (14), Ribera talanes. Además, las temperatu
mo del plan operativo por peligro alerta afecta a 44 municipios (21 d'Ebre (S) y Terra Alta (4). Por otra ras seguirán altas en los próximos 
extremo de incendio forestal en de Lleida) de seis comarcas: Ga- parte, las reservas de agua siguen días y ayer Ueida alcanzó los 39 
el sur de Lleida y el interior de Ta- rrigues (6 municipios), Segria (6) descendiendo en los pantanos ca- grados. Uf 1 ~ (J. 1L 

1 2,3 A ILERDENT, L'ESTIU ENS PROVA LA MAR DE BÉ 

SENSE DOLOR, SENSE ESPERES, SENSE PRESSES: 
INFORMA'T SOBRE ELS NOSTRES TRACTAMENTS SER~TSI 

1/ PR MERA Rad1od1agnb$tiC digital 

Los Amics de la 
Seu V ella piden 
la renovación de 
la iluminación 
del monumento 
El colectivo ve acertado que 
continúe iluminado. Por su 
parte, el comercio reclama 
ayudas para poder mejorar la 
eficiencia energética. 

,. PÁG.3 

Una central de 
fruta, quince 
días sin internet 
por unas obras 
en una carretera 
El corte de cable de fibra ópti
ca afecta, en plena temporada 
de recogida de fruta, a la em
presa Lleida Fruits, que exige 
una pronta solución. 

LOCAL 1 PÁG. 7 

La alcaldesa 
de Puigverd 
reivindica el 
"trabajo hecho" 
en el municipio 
ERC asegura que se irá a la 
oposición con "tranquilidad" 
mientras Junts mantiene que 
la moción de censura con el 
PSC es "la mejor solución". 

COMARQUES 1 PJ..G. 14 

La Luna llena 
dificulta la visión 
de las 'lágrimas 
de San Lorenzo' 

VISTA Pressupost tancttll fln11~1, s;ls'e~u 
GRATUITA F'1a do tractoment complot 

21 LA COMODITA~ Tot ~pu'l de wd lOM, 
D'UNA UNICA &egO!l') paclont 1 ltactfo!TI(Jnl 

SESSIÓ 31 RECUPERACIÓ MEs RÁP DA 1 SEGURA 
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Els gruistes del Pirineu 
convoquen tres dies de 
vaga durant aquest pont 
El sector denuncia ((precarietat laboral" i fara una 
marxa lenta el diumenge per fer visible el malestar 
Sort 
ACN 

Els gruistes del Pirineu de Llei
da es plantaran aquest dissabte, 
diumenge i dilluns per denunciar 
la "precarietat laboral" a la qual 
asseguren que es veuen sotme
sos. El sector només garantira el 
servei a les afectacions a la segu
retat viaria, als casos amb danys 
personals o aquells directament 
encarregats pel servei de Transit. 
El diumenge taran visible aquest 
malestar amb una marxa lenta 
que sortira de Montardit (Pallars 
Sobira) i anira en direcció a Sort. 

L'Aiianza Nacional de Auxilio en 
Carretera denuncia "la impossi
bilitat de contractar operaris" i, 
davant aquest fet, adverteix que 
els conductors es poden trobar 
aquest cap de setmana amb re
tards o absencies de servei als ve
hieles avariats o sinistrats. 

El sector assenyala que les em
preses d'assistencia a la carretera 
del Pirineu de Lleida no podran 
oferir els seus serveis durant els 
dies 13, 14 i 15 d'agost a causa 
de "no poder assumir el cost per 
mantenir una plantilla d'operaris 
de guardia durant les 24 hores els 

FOTO: ACN 1 lmatge d'una grua recollint un vechicle accidentat 

7 dies de la setmana" en relació 
amb els preus que les companyi
es asseguradores, els clubs auto
mobilístics i les plataformes d'as
sistencia en viatge, els paguen 
pels seus serveis. 

Des de !'Alianza Nacional de 
Auxilio en Carretera exposen que 
les tarifes que aquestes compa
nyies ofereixen als seus prove"i
dors de grues "ni tan sois no han 
estat adaptades a les exigencies 
legals de cobrir els costos d'ex
plotació ni l'increment deis preus 
que han experimentat els carbu
rants des de l'inici de l'any". Així 
mateix, expliquen que "la con
tractació de conductors per aten
dre guardies, reforc;:os i puntes de 
treba ll esta resultant impossible 
per a les empreses de grues", se
gons diuen. 

En arees de muntanya, des
poblades i de transit difícil, els 
temps d'assistencia són "llargs i 
no estan retribüits", afegeixen. 
Per tot, algunes empreses estan 
estudiant el tancament per "man
ca de viabilitat", sense que hi hagi 
possible substitució o reeanvi per 
a aquests serveis que requeririen 
l'assistencia de grues de Lleida 
o fins i tot de la demarcació de 
Barcelona. Les empreses de gru
es que atenen serveis al Pirineu 
lleidata lamenten "els problemes 
que aixo pugui ocasionar". 

Fins a tres candidatures opten 
a l' e di ció d' enguany del premi 
Olivera d'Or al borgenc de l'any 
Ellliurament es dura a terme el divendres de Festa Majar 
Les Borges Blanques 
REDACCIÓ 

L'Ajuntament de les Borges Blan
ques ha rebut tres candidatures 
per al premi !'Olivera d'Or al bor
genc de l'any 2021. les propostes 
presentades que poden optar al 
guardó són el Centre d'Atenció 
Primaria (CAP) de les Borges, 
!'activista octogenaria Trini Bol
dú Sans i el CoHegi Mare de Déu 
de Montserrat 'Eis Frares' que al 
2020 va complir el seu centenari. 
Com a novetat d'enguany, l'acte 
de lliurament del premi es tara 
el divendres 2 de setembre en 
el marc de la Festa Major i no en 
dissabte com s'havia fet fins ara 
just abans de la Trobada de Ge
gants, Grallers i Correfocs. 

El consistori de la capital de les 
Garrigues va tancar dimecres la 
recepció de candidatures a !'Oli
vera d'Or i se n'han rebut tres. 
L'Associació Amics del Terrall ha 
proposat la candidatura del CAP 

FOTO: Aj. Bor¡es 1 El guanyador es donara a coneixer a la Festa Major 

de les Borges, incloent el seu per
sonal sanitari, administratiu i auxi
liar. la candidatura de Trini Boldú 
Sans ha estat propasada pel Grup 
de Dones ex alumnes de I'Escola 
Nacional, i les entitats Agrupació 
Sardanista, Creu Roja, Associació 
de Dones la Rosada, Parroquia de 
I'Assumpció de Maria, i Associació 

Ateneu Popular Garriguenc. Final
ment, les entitats Orfeó Terrall i 
la Revista Terrall han proposat al 
Col·legi Montserrat, "per haver 
estat durant més de 100 anys en
senyant i formant a milers de bar
genes i garriguencs, i també des 
de fa uns quants anys a borgen
ques i garriguenques". 
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FOTO: ACN/ Una maleta d'un comerciant amb mostres de xocolata 

Les Botigues Museu de Salas 
de Pallars incorporen una 
pastisseria i jo son 9 comer<;os 
Una pastisseria s'ha incorporat 
a les Botigues Museu de Salas 
de Pallars i se suma, d'aquesta 
manera, a la farmacia, l'estanc, 
la botiga d'ultramarins i coloni
als, la mercería, la barberia, el 
quiosc, la impremta i al cafe que 
ja en formaven part. Es tracta 
de nou comer~os que recreen 
espais d'epoca a partir de béns 
de consum quotidians. la pastis
seria mostra tot allo relacionat 
amb el món de la xocolat~ posant 
especial emfasi a la part publici
taria i repassa marques histori
ques com ara Amatller, Juncosa 
o Matías lópez. Un maletí amb 
mostrari de tauletes de xoco
lata, un possible expenedor de 
cacau en gra del segle XVIII, o 
!'origen del nom de les galetes 

Ajuntament 
de Sudanell 

Maria, són algunes peces que 
es mostren al museu pastisseria 
de Salas. En aquest espai també 
s'hi troben capses de galetes de 
pastisseries més locals com ara 
les galetes Verdeny de Tremp o 
les Cortina de la Pobla de Segur. 
l'origen del Museu Pastisseria 
es troba a la pastisseria Falgue
ras de Vilassar de Mar. Fundada 
l'any 1911 per Antoni Falgueras 
i Coll, la pastisseria ha estat re
gentada per la família Falgueras 
de genera ció en generació fins a 
l'actualitat. la familia, abans de 
la pandemia, va fer un donatiu 
del mobiliari a !'historiador Siseo 
Farras, 'alma mater' de les Boti
gues Museu de Salas. Farras va 
prometre que en uns dos anys 
muntaria la pastisseria museu. 

ANUNCI 
SU MARI 

Acord del Pie de data 14 de juny de 2022 de I'Ajuntament de Sudanell 
·pel qual s'aprova inicialment I'Ordenan~a municipal reguladora del 
civisme i la convivencia al Municipi de Sudanell. Expedient núm.: 

143/2022 

TEXT 

Aprovada inicialment I'Ordenan~a municipal reguladora del c1visme i la 
convivencia al Municipi de Sudanell, per Acord del Pie de data 14 de juny 
de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Lle• 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, 178 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Régim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, í 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a 
informació pública, pel termini de !renta dies, a comptar de l'endemá de la 
darrera publicació de 1' anunci, be en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
be en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l'expedient 
també estará a disposició deis interessats, tant a la seu electrónica d'aquest 
Ajuntament [ http:l/sudanell.eadministracio.cat) com a les dependéncies 
municipals, en horari d'oficina, perqué el puguin examinar i formular les 
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. 

L'esmentat anunci també es publicará en un deis mitjans de comunicació 
escrita diária i en el tauler d'anuncis de la Corporació. 

El text integre de l'ordenan~a es poi consultar en l'anunci publica! en el BOP 
de Lleida de data 17 1 061 2022 i el resum de l'anunci en el Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 8699 de 30 de juny de 2022. 

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l 'aprovació 
imcial d'aquest Ordenan~a en el termini d'informació pública i audiéncia deis 
interessats, s'entendrá aprovat definitivament aquest Acord. 

Sudanell, 10 d'agost de 2022. L'Aicalde. Josep Ma Sanjuan Cornadó. 

Aforaments complets al 
' COU ·d' Ager per gaudir 

de les visites nocturnes 
Rep 200 persones cada nit coincidi·nt 
amb les Llagrimes de Sant Lloren<_; 
El Centre d'Observacló de 
I'Unlvers (COU) del Pare 
Astronomlc del Montsec 
(PAM) est~ omplint tots 
els aforaments per les 
visites nocturnes que 
oferelx durant aquests dles, 
colncldint amb la pluja 
d'estels deis Perselds o 
Ll~grimes de Sant Lloren~. 

lleida 
J.C. 

Segons explica el seu director, 
Salvador Ribas, aquests dies es
tan rebent entre 200 i 250 perso
nes cada nit, unes 60 cada hora. 
En aquest sentit, Ribas admet 
que "són els dies més forts de 
l'estiu" pero remarca que "no 
oferim visites diferenciades per 
la pluja d'estels, no distingim les 
visites, sinó que aprofitem el fe
nomen per explicar-lo durant les 
visites ja previstes". 

El director del COU remarca, 
pero, que aquest any "no és un 
bon any" perque hi ha Huna ple
na i aixo dificulta poder veure'ls 

FOTO: PAM/ Imatge d'arxiu del Centre d'Observació de I'Univers 

bé, ja que hi ha més llum. 
Així, exposa que els dies previs 

se n'han pogut veure més i ara, 
que són els dies forts, no se'n po
dran veure tants. Per contra, si hi 
hagués lluna nova hi hauria més 
possibilitats de veure'ns. Així ma
teix, també es podrien veure mi
llor si caiguessin de matinada i no 

més d'hora. 
Cal tenir en compte que per 

contemplar la pluja d'estels deis 
Perseids no és necessari l'ús de 
prismatics o telescopis, sinó que 
el més important és allunyar-se 
a un punt fose i, en la mesura del 
possible, amb la menor interfe
rencia de llum artificial. 

Nova icona de Santa Clara a Balaguer 
Les germanes clarisses del Convent del Sant Crist de Balaguer van celebrar ahir la rebuda d'una nova 
icona de Santa Clara. Van fer una missa al santuari i l'iconografa Núria Beltran va fer entrega d'un 
treball original que s'ha fet de forma exclusiva per a la congregació. Després de la benedicció, les 
germanes van fer una coreografia./FOTO: Tony Alcántara 
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El Mostremp arrenca la seva 
onzena edició amb l'esperit i 
ganes de "continuar creixent" 
El festival de cinema rural dei -Pallars projecta fins 
diumenge 134 curts i recupera l'activitat al carrer 
Tremp 
A. SÁNCHEZ 

"Créixer". Amb aquest ambiciós 
objectiu encara el festival de cine
ma rural del Pallars, Mostremp, la 
seva lla edició, que va inaugurar 
divendres a la sala La Lira amb la 
projecció de la cinta índia La úl
tima película, guanyadora l'any 
passat de I'Esp1ga d'Oro de la Se
minci de Valladolid. José Bergés, 
que enguany ha deixat el cimec 
de director del certamen i que 
forma part de I'Associació d'Amics 
del Cinema de Tremp, va explicar 
ahir a aquest diari que el Mos
tremp continua la mateixa línia 
que l'any passat "amb curts d'alta 
qualitat i projeccions i activitats 
molt adients amb la tematica del 
festival". 

Bergés va remarcar la volun
tat de continuar creixent i va ce
lebrar que en l'edició d'enguany 
"s'ha pogut recuperar la plena 
normalitat, sense restriccions". 
El Mostremp projectara fins diu
menge un total de 134 curtme
tratges de diferents pa"isos pre
sentats a la secció oficial, 15 deis 
quals han quedat seleccionats a 
concurs. Una de les novetats és 
que per fer un visionat més acu
rat deis films, l'organització ha 
decidit dividir la secció oficial en 
tres passis. D'aquests cal desta
car produccions internacionals 

FOTO: Mostremp / La sala La Lira de Tremp va acollir divendres l'acte inaugural del festival 

com Carpentradultes, originari de 
Fran~a; Dona sota la pluja, una 
coproducció espanyola i xinesa; 
Dabur, de procedencia iraní o l'es
panyola Sauerdogs. 

Bergés va destacar la presencia 
d'un jurat "qualificat i de nivell", 
format pel periodista Enrie Ribe
ra Gabandé, l'actor Dafnis Balduz, 

i Carla Bisart, directora creativa i 
productora de la pef.lícula Alca
rras. Sobre el film de Carla Simón, 
versara una de les activitats que 
segons Bergés pot funcionar mi
flor: una taula rodona protagonit
zada per l'equip de rodatge. 

A banda de la projecció deis 
curtmetratges, el Mostremp ha 

recuperat la Festa del Cinema a 
la rambla Doctor Pearson, que se 
celebrara avui a la nit i en la qual 
els assistents poden productes 
del Pallars, vins i cerveses locals, 
amenitzat amb música en di recte. 
La cloenda comptara amb un re
pas de tots els films que han pas
sat durant la mostra. 

Xavier Mayora 
repassa la seva 
carreraamb 
unconcerta 
la Figuerosa 
El músic Xavier Mayora celebra 
aquest dissabte a la Figuero
sa tres decades de carrera ar
tística amb un concert en que 
estara acompanyat de la seva 
banda i del músic i productor 
Pau Sastre. En l'espectacle 30 
anys d'alquímia, Mayora re
flexiona sobre temes univer
sals com el sentit de l'art i la 
política, els valors comuns del 
cristianisme i l'anarquisme, o 
el concepte de patria, i d'altres 
tan propis de la societat catala
na com la desaparició de lapa
gesia o l'abandonament de la 
Catalunya rural. 

El Cerdanya 
Film Festival 
dobla el públic 
els primers 7 dies 
La 13 edició del Cerdanya Film 
Festival (CFF) ha doblat el nom
bre d'assistents en la primera 
setmana del certamen. La nova 
seu principal al centre de Pui
gcerda, l'ambiciós programa 
professional d'abast transfron
terer centrat en la producció in
ternacional i la qualitat artística 
de les propostes audiovisuals 
que s'hi projecten, han afavorit 
una gran participació, tant de 
públic com de representants 
de les pef.lícules seleccionades, 
segons l'organització. En aques
ta edició, el Cerdanya Film Fes
tival ha programat un total de 
37 passis amb 115 creacions 
audiovisuals. 

A Tot Diesel Crup Asysum som reconstructars fmb 35 anys d 1Xp1 tncia en el sector per a x(l 
podem reparar slts pos ble les peces tn mi estat rtdu nt el cost dala ntiMincl6 flns a un 40%. 
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-nana La DIVENDRES 12 D'AGOST DE 2022 
S1 desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacim iento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía V le complaceremos sin ningún V 1 D A S o e 1 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: vldasoclal@lamanyana.cat 

La Pobla de Cérvoles inaugura una mostra 
amb imatges del municipi de Joan Martí 

Dani Martín, en Cap Roig 
El cantautor Dani Martín reinterpretó los éxitos de El Canto del Loco 
en el álbum 'No, no vuelve', en el que rinde homenaje a la que fue su 
banda y que presentó el miercoles por la noche en el festival de Cap 
Roig, en Palafrugell. 

La Pobla de Cérvoles ha inaugurat aquesta setmana I'exposidó 'La Pobla vista pel Joan Mart~ que 
romand.ra obert el públic fi.ns al proxim 21 d'agost. 

El Palau d~nglesola acull !'obra 
de teatre 'L'auca del Senyor Esteve' 
Les vemes i vems del Palau d'Anglesola van poder gaudir d'una sessió de teatre a la 
fresca amb l'obr a ·~auca del Senyor Esteve: 

Tremp rep als infants sahrauís que s'han 
inscrit al programa 'Vacances en pau' ,; 
rAjuntament de Tremp va rebre dimecres el grup de nenes i nens sahrauís que participa 
aquest any en el programa 'Vacances en pau'. 
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Corbins comenya el 
festival Marges amb el 
concert de Manel Fortió 
El músic presentara 'Libérica', el seu 
projecte més original el diumenge 
El contrabaixista Manel 
Fortia obrira aquest 
diumenge la nova edició 
del festival Marges de 
Corbins, que comptara amb 
dos concerts més el 21 i 28 
d'agost. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El músic presentara el seu pro
jecte més original i innovador, 
Libérica, una proposta on fa una 
aproximació al flamenc i jazz des 
d'una nova perspectiva: bus
ca punts en comú amb la can<;ó 
tradicional catalana i destaca la 
llibertat com la qualitat més im
portant d'aquestes músiques. El 
festival continuara el diumenge 
21 d'agost, amb Irene & Fran<;ois, 
guanyadors deis Premis Talent 
2017 i els Premis Acústica Garci
laso, que proposen un concert a 
cam1 entre la música tradicional 
americana i els nous horitzons 
explorats en la música Folk. El 28 
d'agost, finalitzara amb el con
cert de la saxofonista, cantant i 
compositora Eva Fernández. Tots 

FOTO: M.F./ El cantant descarregara la seva proposta de flamenc i jazz 

els concerts tenen lloc a la plat
geta del riu del Pare del municipi 
i !'entrada és gratuita, previa ins
cripció. 

Poi Alonso, organitzador del 
festiva l va explicar durant la pre
sentació que "són tres propostes 
úniques, intimes i cada una amb 
la seva peculiaritat. La nostra idea 
i objectiu és que només importi 
allo que passi en aquell moment 
per gaudir de la singularitat del 

_concert". Marges és un festival 
que vol descentralitzar la cultura i 
portar-la al món rural, d~scobrint 
i acoblant la vegetació de ribera 
de les terres de Ponent amb la 
cultura, i la música, en particular, 
van detallar des de l'organització. 
"Volem crear una experiencia so
nora única amb la unió de les pro
postes musicals i l'espai, aconse
guint la fusió entre la música i la 
natura", van concloure. 

FOTO: Tony Alcántara /La seu d'Eis Armats de Lleida va ser l'escenari de l'última activitat del seminari 

El Seminari Cervera-Jorda clou amb una 
conferencia del músic Jesús Rodríguez Picó 
El Seminari Cervera-Jorda va po
sar ah1r el punt final a la nova 
edició a la seu d'Eis Armats de 
Lleida amb la conferencia Capri-

cis, del compositor i clarinetista 
Jesús Rodríguez Picó. l:'acte va 
servir per retre homenatge a la 
impulsora del certamen, Teresina 

Jorda. En el marc de la iniciativa, 
es va inaugurar el Magatzem de 
Cultura, un espai que es va obrir 
especialment pel seminari. 

FOTO: Cal Marina 1 Els responsables de l'establiment 

Anglesola commemora els 
90 anys de la inauguració 
del cinema sonor Cal Marina 
El bar-restaurant Cal Mari
na d'Anglesola commemorara 
dema els 90 anys de la inaugura
ció del cinema sonor de Cal Ma
rina. La commemoració de l'efe
meride comptara amb diferents 
actes que es desenvoluparan a 
partir de les 10 del matí i fins al 
migdia. Entre aquests hi ha pro
gramats una exposició d'objec
tes i fotografíes antigues, la pro
jecció d'un curt de cinema mut 

amb l'acompanyament de piano 
en directe pel músic David Pra
das i parlaments de l'alcaldessa, 
Carme Miró, i d'Antoni Ruera, de 
Cal Marina. 

La responsable de l'establi
_ment, Diana Ruera, va explicar 
que "casa nostra ha sigut molt 
temps un centre d'interes cultu
ral i ara historie del poble d'An
glesola i per aquest moti u ho vo
lem donar a coneixer". 

FOTO: Sandra luque 1 Algunes de les peces que es poden veure 

El Museu Hidroeléctric d.e 
Capdella exhibeix peces 
de vestir del segle XIX 
El Museu Hidroelectric de laTo
rre de Capdella exhibeix fins al 
proxim 16 d'octubre una mos
tra que il·lustra les tecniques 
d'elaboració de la roba i la in
dumentaria t r-adicional, que es 
feien servir a la Vall Fosca durant 
el segle XIX. La mostra, titulada 
Enfilant J'agulla. Indumentaria 
tradicional de la Val/ Fosca, té 
com a punt de partida l'estu
di del sastre i etnograf Ramon 

Violant Simorra, que ha docu
mentat les peces de vestimenta 
tradicionals de la zona al segle 
XIX, i s'ha complementat amb 
indumentaria cedida pels ve'ins 
i els alumnes de l'escola de la 
vall. t:exposició s'estructura en S 
blocs: manufactura deis teixits, 
els estudis de Ramon Violant Si
morra, el vestit masculí i feme
ní, els canvis a la indumentaria a 
partir del segle XX i el mobíliari. 
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TINTA 
FRESCA 
1 Iris Camicé 
@lnscarnice 1 

Amb set ulls 
i set orelles 
A principis de juliol, una noia va 
denunciar la primera punxada 
en un espai d'oci al nostre país 
i, en aquest mes i escaig, els 
casos han augmentat exponen
cialment i també han arribat a 
Ponent. Encara no es té ciar ni 
comes fa, nr que s'injecta; l'únic 
que se sap és que són punxades 
sense consentiment en que no 
s'identifica l'agressor, ni es tra
ben substancies toxiques en 
analítiques posteriors. Arran 
de l'augment de les denúncies, 
el govern catala va actualitzar 
els protocols per a abordar les 
punxades, que, malauradament 
i de nou, atorguen una gran 

S,investiguen les 
punxades, aquesta 
nova cara de la 
violencia masclista. 
N,estem fartes 

responsabilitat sobre les dones, 
que hem de memoritzar proce
diments, anar acompanyades 
en tot moment i, en definitiva, 
sortir de festa amb un cert te
mor. La veritat és que, a títol 
personal, no m'havia sentit mai 
amena~da fins que, aquest 
passat hivern, un noi em va ar
raconar de molt males mane res 
en un portal i, tot i que va que
dar en un ensurt, va ser suficr
ent per posar-me la por al cos. 
En algunes festes majors i locals 
d'oci nocturn ja s'han extremat 
les precaucions, fan registres 
exhaustius a !'entrada, formaci
ons als punts lites i a les penyes, 
mentre es continua investigant 
la causa d'aquesta nova i esgar
rifosa cara de la violencia mas
dista. N'estem fartes. 
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Dig u es la teva!!! 
Ara tens l'oportunitat de compartir la teva opinió sobre algun tema d'actualitat 
de la ciutat i/o demarcació. Escriu-nos una carta al director. 

,¡ Escriu el teu text mecanografiat 
,¡ Envia'ns-el a cartes@lamanyana.cat 
../ No oblidis facilitar-nos el nom complet i DNI 

'En aquesta secc10 es publocaran tates aquelles cartes que esbgu1n degudamenl!denllficades 1 que SIQUin d'mterés general No es publiCaran cartes amb pseudOn1ms o lniCials 
Els ongltlals s'hauran de presentar mecanografiats 1 no superar les 30 lin1es d'extensiÓ. La tramesa de textos a aquesta secciO implica l'acceptac10 d'aquestes normes 

DIVENDRES 12 D'AGOST DE 2022 -La anana 
Telefon: 973 001140 

OIPÓSIT LEGAL: l·22/1971/ CONTROL DIFUSIO. OJO 

Alcaldessa 
deTremp 

Felicitem la capital del Jussa per
que arriba el Mostremp, festival 
de cinema rural del Pallars, que 
projecta fins diumenge 134 curts i 
recupera l'activitat al carrer. 

Ignasi Arqué 
Professional del 
sector de la pedra 

Ha fet donació a l'l\rnau d'una es
cultura, que s'ubicaril davant de la 
porta de Consultes Externes, coma 
agra'r'ment a la tasca deis professio
nals de !'hospital en la pandemia. 

lnspecció de Treball ha proposat 
una sanció de 5,8 milions d'euros 
a la multinacional per cessió iHegal 
de treballadors. No s'ha de tolerar 
el menyspreu als drets laborals. 

el Petardo 
Amb la calor és evident que 
apeteix un bon bany a les pis
cines municipals, que sovint 
estan plenes de gom a gom. 
Tanmateix, aquest no és el cas 
de les piscines del barri de Ma
graners de Ueida, ideals per la 
seva tranquiHitat. Ahir al mig
dia, a les seves instaHacions 
tot just hi havia una dotzena 
de persones i cal dir que al
menys un parell eren de !'em
presa que les gestiona. 
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