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La ocupación turística del Pirineu 
roza el 1 00°/o durante este puente 
.. El turismo familiar y 
de proximidad es el' más 
habitual en estas fechas 

El Arbequí de 
Ferro centra 
los actos de la 
Festa Major 
enArbeca 
La tradicional celebración del 
Arbequí de Ferro, que llegaba 
a su 2Sa ed1c1ón, centró ayer 
los actos de la Festa Major 
d'Arbeca que se celebra du
rante estos días coincidiendo 
con el puente del 15 de agos
to. Los actos de la Festa Major 
continúan hoy en el municipio. 

LlEIDA 1 PÁG.S 

FOTO: Tony Alcántara / Unos 
jóvenes desplazan una rueda 

en una de las pruebas del 
Arbequí de Ferro 

Marcha lenta de 
los gruistas del 
Pirineu que piden 
mejoras laborales 

El sector confía en tener 
buenas cifras al menos 
hasta el día 20 de agosto 

Se prevé superar en 
verano los 1 ,5 millones 
de pernoctaciones 

Desactivan 
el nivel 3 del 
Pla Alfa por la 
mejora del clima 

lA 1 PÁG 3 

El técnico de 
Ueida Bernat 
Canut, plata en 
el Europeo Ul8 

Unos 20 gruistas de asistencia 
en carretera del Pirineu realiza
ron ayer una marcha lenta de 
Montardit de Baix a Sort para 
denunciar su situación de "pre
cariedad". LLEIDA 1 PÁG.7 

FOTO: Ramon Gabriel /Defoto 1 Imagen de la protesta de las grúas 

Interior ha decido desactivar el 
nivel 3 del Pla Alfa por riesgo 
de incendios, que afectaba a 
26 municipios de Lleida, por la 
previsión de mejoras climato
lógicas. LLEIDA 1 PÁG.ll 

La selección española femeni
na de baloncesto U18 que en
trena el técnico leridano Bernat 
Canut consiguió ayer la plata al 
perder en la final con Lituania 
(75-78). V .J -·--·-·---·----·•- ·•w ·-- ••• ·•- -•· •• • ·--···-••• ---····-•• -- -- -
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Investiguen una empresa de 
plaques solars que hauria 
estafat almenys 16 persones 

Dos detinguts per ferir dues 
persones en una baralla en 
una discoteca de Lleida 
La Guardia Urbana de Lleida va 
detenir ahir a les cinc de la ma
tinada dos joves per un delicte 
-de lesions per presumptament 
haver agredit en una baralla vio
lenta dins del local d'oci nocturn 
Silaba dues persones. A una li 
van trencar tres dents, mentre -
que a l'altra li van trencar una 
ampolla al cap produint-li fe
rides en aquesta zona del cos i 
també en el pomul. 

Un deis afectats esta domiciliat a la zona del Solsones 
Una víctima 
va rebre un 

cap d'arnpolla 
al cap 

Barcelona 
ACN 

D'altra banda, la Policia Local 
de Lleida va detenir ahir al carrer 
Tallada, al Centre Historie, una 
persona per un delicte d'ame
naces cap a un altre ciutada. El 
detingut va oposar resistencia i 
va agredir dos deis policies que 
van anar a socórrer la persona 
amenac;ada. 

• 
Agents de la Guardia Urbana 

també van detenir una persona 
dissabte a l'avinguda de Barce
lona per un delicte de robatori 
amb forc;a en interior de vehicle. 
A més, es va produir la detenció 
de dues persones la matinada 
de dissabte al carrer Bonifaci VIII 
pel robatori d'objectes en J'inte
rior de vehicles. 

Els Mossos d'Esquadra mvesti
guen !'empresa alemanya Sun
blitz Kraft per haver estafat al
menys 16 persones. Segons va 
publicar diumenge El Periódico i 
va confirmar la policía catalana a 
I'ACN, els afectats són de diversos 
municipis de Catalunya i ho han 
denunciat a diverses comissaries 
del territori. El rotatiu recull tes
timonis que asseguren que no 
hi ha ni rastre deis responsables 
de la companyia, que en la seva 
pagina web indica que té oficines 
a Sant Cugat del Valles i a Palma 
de Mallorca. La policía catalana 
investiga la possible estafa i té 
constancia de denúncies a aques
ta empresa a pobles i ciutats del 
Baix Camp, el Solsones, el Valles 
Oriental i el Valles Occidental. 

FOTO: ACN 1 Plaques solars d'autoconsum energetic en un atic Cremen uns 
5.000 m2 de 
matolls a 
Alguaire 

Rescats de ferits a la 
presa de Cavallers i 
a l'estany de Naorte 

El Periódico recull el testimo
ni de Dam1án Núñez, un veí de 
Botarel! (Baix Camp) que el 7 de 
febrer va fer el primer pagament, 
de 3.990 euros, perque instaHe
sin nou panells solars a la seva 
teulada. Des d'aleshores cap tec
nic ha trepitjat casa seva. 

Núñez ha trucat reiterada
menta la companyia, pero només 
l'han respost amb excuses. A mi-

tjans de juliol va rebre la truca
da del suposat administrador de 
!'empresa, que li va dir que havien 
tancat i que un treballa dar s'havia 
emportat els diners. 

Segons el rotatiu, hi ha un grup 
de whatsapp amb 22 persones 
que diuen haver estat víctimes de 
!'estafa d'aquesta empresa de pla
ques solars. A la seva pagina web, 
!'empresa alemanya Sunblitz Kraft 
es vanta de tenir 32 anys d'expe
riencia i d'haver fet 100.000 ins
tal·lacions d'energies renovables 
arreu d'Europa. 

FOTO: L. M./ La branca va ca u re sobre la vorera sense causar ferits 

Segona bronca caiguda en 
pocs dies a Baró de Maials 
Una branca d'un arbre de grans 
dimensions va caure ahir al 
carrer Baró de Maials, a Pardin
yes, sense que se'n sapiguen les 
causes. L'incident no va causar 

ferits. És la segona vegada en pe
ques setmanes que es produeix 
un incident similar en la mateixa 
vorera. En aquella ocasió la bran
ca va provocar danys en un cotxe. 

Actualment, a Catalunya hi ha 
unes 27.000 instal·lacions d'au
toconsum, pero les empreses de
dicades a muntar-les constaten 
que l'estiu ha arribat acompan
yat d'un augment desmesurat de 
nous encarre_cs. Les subvencions 
i la por a un hivern marcada pels 
problemes energetics han animat 
aquest sector en auge des de la 
pandemia. 

La instal·lació de plaques so
lars i bateries permeten reduri 
més d'un 90% la factura elctrica', 
seosn els experts. 

Els Bombers van extingir diu
menge a la matinada l'incendi 
de 5.000 m2 de matolls da
rrera del cementiri d~lguaire. 
Els serveis d'emergencia van 
rebre l'avís a les 1.20 hores i 
el foc es va apagar a les 2.59 
hores. També van cremar 40 
m2 de mato lis ·en un marge de 
I'N-230 a Almenar. 

Els GRAE deis Bombers van res
catar ahir a mitja tarda a la presa 
de Cavallers una dona de 38 an
ys amb un brac; fracturat. La feri
da va ser traslladada en helicop
ter a !'Hospital de Tremp. D'altra 
banda, els Bombers van rescatar 
un home de 63 anys amb una 
lesió al peu, a l'estany de Naor
te. Va ser traslladat a l'aeroport 
de la Seu d'Urgell i després a un 
centre sanitari. 

REPARACIONS DEL FERM A 
L·Av. MADRID 1 L·Av. BLONDEL 

AFECTACIONS AL TKANSIT 

• • • •••••••• 

Talls nocturns de trimsit, per obres de manteniment, a les avingudes de 
Madrid i Blondel entre el Pont Vell i el Pont de la Universitat 

No s'hi podra circular del16 al19 d'agost 
en horari de les 11 de la nit a les 7.30 h del matí 

Se senyalitzaran els desviaments pels carrers adjacents 

••••••••••••••••••••••••••• 

nsegu
Resaltado
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' carras' segueix col·leccionant 
guardons i assoleix el primer 
premi al Cerdanya Film Festival 
El certamen, que ha aplegat unes 5.000 persones durant dues 
setmanes, reconeix de nou la lloada pel·lícula de Carla Simón 
Barcelona 
EFE 

Unes 5.000 persones han assistit 
durant els darrers catorze dies a 
la XIII edició del Cerdanya Film 
Festival-Festival Internacional 
de Cinema a la Cerdanya, que 
va tancar dissabte una edició en 
que Alcarras, de Carla Simón, va 
recollir un nou premí, en aquest 
casal millor llargmetratge de tic
ció Vila de Puigcerda. 

La gala es va celebrar al Ca
sino Teatre Cereta de Puigcerda 
(Girona), que ha acollit durant 
dues setmanes el festival, on 
han passat propostes audiovi-

suals emergents i el cinema ca
tala més destacat de l'últim any. 

A mes del film de Carla Si
món, van ser guardonats El día 
que van volar la muntanya, d'AI
ba Bresolí, com el Millor curtme
tratge documental, i Pocs, bons 
i segurs, d'Aies Payá i Gorka La
saosa, a la categoría de Millor 
curt de ficció, tots dos preselec
cionats per als Premis Goya. 

Artistlc Character, de Vasily 
Chuprina, va rebre el premi al 
Millor curtmetratge internacio
nal; Un altre vermell, de Carme 
Gomila, el de Millor Curt d'ani
mació; La mort petita, de Júlia 

'Gold Wells', la historia d'un 
matrimoni for<;at, el millor 
curtmetratge del Mostremp 

tat amp 1.000 euros ha premiat el 
curt La Explosión de Jose San Mi
guel i Juanma Vargas. 

FOTO: Avalon 1 ACN 1 Un moment de la peJ.Jícula 'Aicarras' 

L'accessit ha estát concedit al curt 
Diluvio, de la directora Gaia Igle
sias, un projecte amb una gran 
sensibilitat que uneix literatura 
i cinema d'una forma poética i 
trencant estereotips. A més, han 
fet una menció especial al curt 
Colours de les directores Marti
na Boixadós i Martina Mateo, de 
l'lns Tremp, per l'efectivitat, la co
herencia i originalitat. 

Coldwell, el premi Curtmirat
ge a la millor directora jove; 
Chavalas, de Caro! Rodríguez, 
el Mirada Social al Millor llarg
metratge, i La Perrera, d'Emilio 
López, el premi del públic al mi
flor curt. 

També van ser guardonats 
Apaiz Kartzela/La presó de Cu
res, de Ritxi Lizartza, David Pa
liares i Oier Aranzabal, amb el 
premi del públic al Millor do
cumentai-Premi Memoria, i La 
Pantalla Andina, de Carmina 
Balaguer, que va rebre el guar
dó a la Millor pef.lícula de mun
tanya. 

El festival Mostremp va lliurar dis
sabte a la nit les cinc estatuetes 
als millors curts de les seccions 
subjectes a concurs. El millor 
~urtmetratge ha estat per Gold 
Wells, de Saeed Timar, un film 
que gira entorn la historia d'un 
matrímoni for~at, aquest premi 
atorgat pel jurat esta dotat amb 
2.000 euros. El vot del públic, do-

Pel que fa a la secció Infantil i Ju
venil el premi nomenat Víctor del 
Val ha premiat, per la seva gran 
qualitat técnica plena de referén
cies artístiques i tenir un acurat 
escenari rural, el film Tremp-SAT, 
d'Ester Coll de l'lnstitut de Tremp. 

Finalment, el premi Tarradets 
que guardona el rnillor curtme
tratge de la secció Pallars&Riba
gor~a & Geoparc, ha estat per 
Mama, d'Aiex Uriach, dotat amb 
7SO euros. 

FOTO: Ajuntament de Tremp / Dissabte a la nit es van lliurar els premis 

La falta de potencia y el aumento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP. 

NIVEL OBSTRUCCIÓN / AFECTACII)N 
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