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ESPORTS | pàg.27
“Inadmissibles”i“un atemptat a la
llibertat d’expressió”, reaccions a les
multes per la xiulada a la final de Copa

Número 12.028 · Any XXXIV

1,30 €

GUIA | pàg.42
La Generalitat declara el 2016 l’Any
Granados i la Paeria vol assumir la
difusió del centenari del pianista

JOAN GÓMEZ

GEMMA ANDREU/DIARI DE MENORCA

LLEIDA ❘ 6

COMARQUES ❘ 16

El secretari general del ministe-
ri de Foment va anunciar ahir
als alcaldes de les Borges i June-
da que l’any que ve destinarà

500.000 euros per projectar el
desdoblament de l’N-240 de
Lleida a les Borges per posar fi
a l’alta sinistralitat que registra.

També els va comunicar que
aquest any adjudicarà la roton-
da de Margalef i licitarà les tres
previstes a Juneda.

COMARQUES ❘ 11

Fomentpromet
desdoblar l’N-240de
LleidaalesBorges
Diners || Anuncia als alcaldes
que el 2016 destinarà 500.000
euros per redactar el projecte

Rotondes || Aquest any adjudicarà
la de Margalef i licitarà les tres que
estan previstes a Juneda

Detinguts 5 immigrants
en una batuda policial
a la plaça del Seminari

El complexBigBen, tapiat■ El nou propietari del macrocomplex Big Ben de Golmés, el BBVA, ha
procedit a tapiar portes i finestres per evitar robatoris i actes vandàlics i ha contractat vigilants du-
rant les 24 hores del dia. El complex va tancar dilluns i ja és a la venda.

LLEIDA ❘ 10

Una fuga de gas al Secà
talla carrers i deixa
sense servei 460 veïns

ECONOMIA ❘ 23

Jordi Oncins i Vivi Pujol,
presidents de Plusfresc, i
Rafel Pujol, honorífic

UnaltrebisbedeMenorca
i valencià rellevaPiris
a ladiòcesi de Lleida

El papa Francesc va acceptar
ahir la renúncia del bisbe Joan
Piris i en el seu lloc va nome-
nar Salvador Giménez, bisbe

de Menorca des del 2009, que
prendrà possessió al setembre.
El nou bisbe també és valen-
cià i té 67 anys.

Salvador Giménez l’assumirà al setembre

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Salvador Giménez, a la dreta, i a dalt els seus antecessors.
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ESPAÑA

Focus tempestuosos al sud-oest,
centre, est i nord del continent. L’am-
bient serà més estable al sud i ves-
sant mediterrani, amb sol i amb
temperatures altes.

DEMÀ: La major inestabilitat es con-
centrarà al nord d’Europa.

Al Pirineu, a partir de la tarda, xàfecs
que podran ser localment forts i que
es podrien estendre fins al litoral.
Temperatures en descens a la meitat
nord.

DEMÀ: Noves tempestes al Pirineu i
també al Prelitoral.

CATALUNYA

Creixent
25/08

Plena
31/07

Minvant
07/08

EL SOL
Surt: 06.49 h
Es pon: 21.19 h

LA LLUNA
Surt: 04.42 h
Es pon: 19.32 h

Nova
14/08

DIJOUS: Tempestes a la
província, amb intervals en-
nuvolats. Assolellat al sud.
Una mica menys de calor.

DIVENDRES: Xàfecs repar-
tits per la província. Inter-
vals ennuvolats. Temperatu-
res en clar ascens.

DISSABTE: Noves precipi-
tacions. Intervals ennuvo-
lats. Temperatures diürnes
en lleuger descens.

DIUMENGE: Notable as-
cens de temperatures. Cels
una mica més tapats. Xà-
fecs al nord.

EL TEMPS

Temperatures molt altes a l’Altiplà
sud i Andalusia. Xàfecs o tempestes
localment fortes a Osca, nord de Ca-
talunya i extrem est del sistema Ibè-
ric.

DEMÀ: Xàfecs i tempestes a la mei-
tat nord peninsular.

CATALUNYA/ESPANYA
Barcelona 29 26 Te
Girona 27 20 Te
Tarragona 31 25 Te
Bilbao 21 18 X
Osca 33 22 Te
Madrid 36 24 C
Mallorca 32 23 C
Sevilla 38 23 C
Tenerife 30 23 C
València 31 25 C
Saragossa 33 21 C
La Corunya 21 18 X
Almeria 32 26 C
ELMÓN
Amsterdam 17 11 Te
Berlín 20 12 V
Brussel·les 19 11 X
Buenos Aires 17 13 Te
Ginebra 21 13 X
Londres 20 12 X

C: Clar. N: Núvol. T: Tapat.
P: Pluja. X: Xàfec. Te: Tempesta.
B: Boira. Ne: Neu. V: Variable.

Màx. Mín. Pluja/neu
Lleida 35’º 21º 75%
Organyà 36º 19º 90%
Les Borges Blanques 34º 20º 80%
Isona 34º 19º 70%
Vielha 21º 13º 95%
Tàrrega 34º 21º 85%
La Pobla de Segur 28º 17º 90%
La Seu d’Urgell 29º 17º 90 %
Torres de Segre 28º 17º 90%
El Pont de Suert 30º 15º 75%
Cervera 34º 21º 80%
Mollerussa 36º 22º 80%
Das 29º 14º 95%
Binèfar 33º 18º 65%
Fraga 36º 23º 50%

TEMPERATURES D’AHIR I
PRECIPITACIÓ PROBABLE PER AVUI

Diade tempestes a
tota laprovíncia
Jornada molt variable a tota la província. Al cel
veurem, durant la major part del dia, intervals
ennuvolats i núvols d’evolució diürna en zones
de muntanya. A la meitat nord, a partir de la
tarda, es registraran xàfecs que aniran
acompanyats de tempestes, que al Pirineu
podran ser localment fortes. A la resta del
territori no es descarten xàfecs dispersos a la
tarda. Les temperatures amb prou feines
experimentaran grans canvis, tret de la meitat
nord, on les màximes baixaran de forma
lleugera. El vent bufarà variable fluix tendint al
matí a sud-est fluix.
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el consultemps

Per què és necessari l’aire
fred en altura perquè es
formi una tempesta?

Carolina Vázquez

■ A l’atmosfera hi ha dos siste-
mes de vents clarament diferen-
ciats. En superfície, la circulació
atmosfèrica es veu interrompu-
da i modificada per les rugositats
terrestres (com són les munta-
nyes, roques, valls, etc.), mentre
que en altura el vent circula més
lliurement, a una major velocitat,
la qual cosa permet l’entrada de
colades d’aire procedent de zo-
nes més fredes fins a assolir les
nostres latituds. Això provoca el
que solem anomenar inestabili-
tat atmosfèrica, que en èpoques
caloroses genera un fort contrast
tèrmic entre la superfície i les ca-
pes altes, desencadenant fenò-
mens tempestuosos.

Envieu les preguntes a:
cercle@segre.com

Setmana 31. Dia 210 de l’any.
Sants: Marta, Serafina, Olaf,
Pròsper, Adam, Lucil·la, Flora,
Beatriu, Simplici, Faustí i Eugeni. dimecres, 29 DIA (09.00-22.00 H)

Anadón. Balmes, 44. Tel. 973 231 664.

Barios Baquero. Riu Ebre, 10. Cappont. Tel. 973 211 855.

NIT (22.00-09.00 H)

Garrós. Prat de la Riba, 53. Tel. 973 232 112.

Més informació:
www.coflleida.catFarmàcies de guàrdia

LOTERIES
POT
Bonoloto, 2.300.000 €
Gordo, 5.400.000 €
Primitiva, 60.500.000 €
Euromilions, 25.000.000 €
Lotto 6/49, 1.300.000 €
Lotto 6/49 Plus, 5.300.000 €
CONSULTEU PREMIS MENORS A:
Primitiva: Tel. 91 411 62 00
Lotto 6/49: Tel. 93 200 27 70
ONCE: Tel. 973 231 392
Loteria Nacional: www.onlae.com

SÚPER10 (28 jul.): 1 2 3 5 7 10 13 15 18 29 30 35 37 39 42 43 54 55 57 64 Diana: 01 TRIO (28 jul.): 4 4 2 SÚPERONCE (28 jul.): 3 6 7 13 14 20 27 33 35 39 50 51 54 55 56 57 61 65 71 78

BONOLOTO
28 de juliol:
13·14·16·26·34·44

C: 11 R: 8
Encertants Premi €

6 . . . . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . .0
5+C . . . . . . . . .1 . . . .170.982,13
5 . . . . . . . . . . .91 . . . . . . . .939,46
4 . . . . . . . .4.215 . . . . . . . . .32,11
3 . . . . . .83.033 . . . . . . . . . . .4,00

EL GORDO
26 de juliol:
3 ·28 ·33 ·39 ·45

N. clau: 9
Encertants Premi €

5+1 . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . .0
5+0 . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . .0
4+1 . . . . . . . .11 . . . . .17.690,06
4+0 . . . . . . .150 . . . . . . . .232,84
3+1 . . . . . . .942 . . . . . . . . .42,37

PRIMITIVA
25 de juliol:
4 · 6 · 12 · 16 · 25 · 43

C:18R:0Joker:4634984
Encertants Premi €

6+R . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . .0
6 . . . . . . . . . . . .1 . .1.555.337,74
5+C . . . . . . . . .3 . . . . .77.766,89
5 . . . . . . . . .317 . . . . . . .1.594,59
4 . . . . .16.461 . . . . . . . . .49,61

LOTTO 6/49
25 de juliol:
4 · 12 · 28 · 42 · 46 · 49

Plus: 8 C: 45 R: 7 Jòquer: 870062

Encertants Premi €

Cat. 6/6 Plus . . . . .0 . . . . .5.333.547,75
Cat. 6/6 . . . . . . . . .0 . . . . .2.666.773,88
Cat. 5/6+C Plus . .0 . . . . . . . .79.068,39
Cat. 5/6+C . . . . . .0 . . . . . . . . .39.534,2
Cat. 5/6 Plus . . . . .0 . . . . . . . . .2.565,31

EUROMILIONS
28 de juliol:
23 ·32 ·36 ·43 ·49 Estrelles: 7 · 8

Encertants Premi €

5+2 . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . 0
5+1 . . . . . . . . .3 . . . .306.673,68
5+0 . . . . . . . . .7 . . . . .43.810,53
4+2 . . . . . . . .28 . . . . . . .5.476,32
4+1 . . . . . . .603 . . . . . . . .222,50
4+0 . . . . . . .995 . . . . . . . .134,84

Encertants Premi €

3+2 . . . . .1.246 . . . . . . . . .76,91
2+2 . . .18.609 . . . . . . . . .23,69
3+1 . . .27.029 . . . . . . . . .15,60
3+0 . . . .47.485 . . . . . . . . .14,93
1+2 . . .104.659 . . . . . . . . .11,90
2+1 . .403.017 . . . . . . . . . . .8,66

28 de juliol La Paga: 047

8 3 5 5 0

EL CUPÓ

Premi €

3550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
8/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5
83549/83551 . . . . . . . . . . . . .500

35.000
euros
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RELIGIÓNOMENAMENTS

A. GUERRERO

❘ LLEIDA ❘ La fórmula es repeteix
una altra vegada i el nou bisbe
de Lleida arriba de la diòcesi de
Menorca, com va succeir amb
Francesc Xavier Ciuraneta i Jo-
an Piris, el fins ara bisbe. ElVa-
ticà va fer públic ahir a les 12.00
hores que el papa Francesc ha-
via acceptat la renúncia de Piris
(obligada per edat, després que
la passada tardor complís 75
anys) com a responsable de la
diòcesi lleidatana i va nomenar
el seu successor, Salvador Gimé-
nezValls, de 67 anys i que és bis-
be de Menorca des del 2009.Va
ser precisament Giménez qui el
setembre del 2008 va substitu-
ir Piris al capdavant de la diòce-
si balear com a administrador
apostòlic.

El nou bisbe, com el seu an-
tecessor i Xavier Salinas (admi-
nistrador apostòlic de Lleida en-
tre Ciuraneta i Piris), és valen-
cià.Va nàixer el 31 de maig del
1948 a Muro d’Alcoi (Alacant).
Giménez va assegurar a SEGRE
que la seua elecció“ha estat una
sorpresa perquè pensava que no
es repetiria això dels meus an-
tecessors”. El bisbe, que només
ha visitat Lleida en una ocasió
i va ser amb motiu de la presa
de possessió de Piris, també va
afirmar que “treballaré per a la
unitat i la comunió amb la diò-
cesi com han fet els anteriors
prelats”. Sobre el litigi per l’art
sacre (vegeu el desglossament
superior), Giménez va assegu-
rar que “sé que hi ha un proble-
ma creat, però no en puc fer una
valoració fins que conegui el te-
ma en profunditat”. El seu ob-
jectiu és visitar Lleida abans de
prendre possessió, una cosa que
no succeirà fins al setembre,
“per conèixer el funcionament
de la diòcesi”. En una carta als
feligresos lleidatans, el prelat as-
segura que“estic convençut que
l’Església de Lleida sabrà aco-
llir-me com a pare i pastor amb
les limitacions i defectes perso-
nals”. Els mitjans de comunica-
ció menorquins van definir ahir
el nou bisbe com una persona
propera i senzilla. “Oferirà di-
àleg perquè és molt afable”, va
afirmar Josep Pons, editor del
Diari Menorca.

El nou bisbe de Lleida també és
valencià i procedent deMenorca
El papa elegeix Salvador Giménez Valls, de 67 anys, que prendrà possessió al setembre

El papa Francesc va acceptar ahir la renúncia del bisbe Joan Piris com a responsable de la diòcesi de Lleida i va

nomenar-ne el successor: Salvador Giménez Valls, bisbe de Menorca des del 2009. D’aquesta forma, i per tercer cop,

el titular de la diòcesi arriba procedent d’aquesta illa de les Balears. Està previst que prengui possessió al setembre.

❘ LLEIDA ❘A la mateixa hora que
s’anunciava el relleu, Joan Pi-
ris oferia una roda de premsa
al Palau Episcopal per explicar-
ho.Amb el seu to irònic habi-
tual, Piris va assegurar que “jo
ja no sóc ningú, només el bis-
be emèrit de Lleida.Ara em to-
ca desaparèixer”. El prelat, que
té previst tornar al PaísValen-
cià d’on és originari, no va vo-
ler realitzar una valoració dels
seus set anys al capdavant de
la diòcesi lleidatana perquè “el
protagonista és Salvador Gi-
ménezValls”, el qual va defi-
nir com “una persona pròspe-
ra, senzilla i servicial”. Piris va
afegir, respecte al litigi per l’art,
que“espero que no pateixi tant
com jo en els meus dos primers
anys aquí”.Marxa orgullós, es-
pecialment amb el projecte dels
pisos socials del Seminari per
a famílies sense recursos. Una
iniciativa que es va fer una re-
alitat a inicis de mes amb l’en-

Joan Piris, ahir al Palau Episcopal després d’anunciar la seuamarxa.

ITMAR FABREGAT

trada als immobles de les pri-
meres famílies. “Amb els pisos
socials tanco un cercle”, va co-
mentar a SEGRE.

El consell consultor del bis-

bat també va nomenar ahir Ra-
mon Prat, vicari general de la
diòcesi, nou administrador
apostòlic de la diòcesi. Exer-
cirà el càrrec fins que Giménez

Valls prengui possessió. Per la
seua part, l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va elogiar la tasca
de Piris i va felicitar el nou bis-
be.

El litigi per l’art
delDiocesà, la
‘patata calenta’
de ladiòcesi

■Des que el bisbe Ramon
Malla va acatar amb bona
intenció que l’art en litigi
ambAragó era en dipòsit
al Museu Diocesà, han
passat més de 15 anys en
els quals aquest procés en
els tribunals vaticans i des-
prés en els judicials ha su-
posat una autèntica pata-
ta calenta per al titular de
la diòcesi. Ciuraneta va
lluitar fora mida per sal-
var les obres del museu.
El seu substitut provisio-
nal, l’administrador apos-
tòlic Xavier Salinas, va
provar de resoldre’l per la
via ràpida sense aconse-
guir-ho. I Joan Piris, que
va arribar al bisbat amb la
creença que l’assumpte es-
tava resolt, va acabar aca-
tant l’octubre del 2010 da-
vant del nunci que renun-
ciava a l’art que, de mo-
ment, està protegit per la
Generalitat.

Piris: “Amb els pisos socials tanco un cercle”
El bisbe emèrit torna a València i Ramon Prat serà l’administrador provisional

ELNOURESPONSABLEDELADIÒCESI LLEIDATANA

«Estic convençut que
Lleida sabrà acollir-me
com a pare i pastor,
amb defectes i
limitacions»

«Treballaré per a la
unitat i la comunitat
de la diòcesi per seguir
amb el camí dels meus
antecessors»

«Sé que hi ha un
problema creat amb
l’art sacre i vull
conèixer el tema en
profunditat»

Nom: Salvador GiménezValls

Edat: 67 anys

Lloc de naixement:Muro d’Alcoi
(Alacant)

Càrrec: Bisbe de Lleida

❚ Salvador Giménez va ser ordenat
sacerdot el 9 de juny del 1973. Lli-
cenciat en Filosofia i Lletres per la
Universitat Literària de València,
va dirigir durant anys parròquies
del País Valencià. El mes de maig
del 2005 va ser nomenat bisbe au-
xiliar de València, rebent l’ordena-
ció episcopal el 2 de juliol del ma-
teix any, sent el primer bisbe eu-
ropeu nomenat per Benet XVI. Va
arribar a Menorca el mes de se-
tembre de l’any 2008 com a admi-
nistrador apostòlic substituint Jo-
an Piris. El maig de l’any següent
va ser nomenat bisbe de la diòce-
si balear.

JOSEP BAGUR/DIARI DE MENORCA

Salvador Giménez Valls al seu despatx episcopal de Ciutadella.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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Delicte ecològic a
Verdú?

Sr. Director:
Com a màxim representant

d’aquestAjuntament em veig
en la necessitat de respondre a
la carta publicada al seu diari
en data 25 de juliol de 2015 i
que ve signada amb el
pseudònimAran. I ho faig per-
què se’ns acusa que aVerdú es-
tem cometent un delicte
ecològic greu (matant conills
indiscriminadament i sensemo-
tiu que ho justifiqui). No nega-
ré que hi ha autorització del
DARP per a la cacera de conills
amb furó, en zones concretes i
un cop comprovats els danys
ocasionats en l’agricultura. No
cal insistir, ja que tothom n’és
coneixedor, dels anys i l’esforç
que suposa el creixement d’una
vinya, d’un camp d’ametllers o
d’oliveres i és per aquest mo-
tiu, per l’esforç, el treball, la de-
dicació i l’amor que hi ha en
cada pam de terra conreada,
que no em sembla ni just ni
adequat que es parli de feixis-
me i caciquisme sense tenir la
valentia de signar la carta amb
noms i cognoms.Aquests “qua-
tre cacics” que anomena el o
la signant són quatre valents
que volen i miren de viure de
l’agricultura, cosa que sembla
que l’autor de la carta menys-
preï. És ben cert que tothom és
lliure de donar la seva opinió,
que les coses no són tan senzi-
lles com ens agradarien i que si
la població de conills –entre al-
tres animals que provoquen da-
ny en l’agricultura– no fos tan
prolífica, no s’haurien de pren-
dre unes mesures que a voltes
poden semblar, o són, massa
radicals o poc ortodoxes. No
sempre les coses són com ens

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Estic orgullós d’haver nascut a Lleida, de

ser català de cognom molt català, de parlar
català i defensar-lo com el quemés. Però això
no em fa ser radical, i creure’m millor que
els altres. Parlo també castellà i altres idio-
mes... No penjo mai cap bandera, ni la
gammada, ni la quadribarrada, ni l’estelada,
ni l’espanyola, ni la francesa... No les neces-
sito per defensar Lleida, dir que sóc català,
barallar-me amb qui calgui quan diu barba-
ritats sobre que s’ataca el castellà que no són
veritat; ni per parlar i defensar el castellà
quan cal contra els que l’ataquen, que tam-
bé n’hi ha, ni per defensar els altres idiomes
que també parlo. Fa moltes setmanes que lle-
geixo els diaris i el que llegeixo no m’agra-
da gens. Què ens passa a la gent? Que no ens
en recordem que estem en una democràcia?
Que no es en recordem d’on venim i de qui
som? No m’agrada que hi hagi lleidatans i
partits que es creguin millors que els altres,

que per defensar una llengua n’hagin de re-
butjar una altra i que es creguin que només
ells defensen el català. Jo també el defenso,
cada dia, i no surto amb la bandera. No
m’agrada lamoguda contra el pacte de l’Ajun-
tament amb Ciutadans. N’hagués volgut un
altre però la democràcia és diàleg i acord.
CiU va pactar amb el PP no fa pas gaire temps
i no hi va haver cap manifestació. Quin mal
ens ha fet a Lleida Ciutadans? Ho dic com a
català: no m’agraden els radicalismes ni la
gent que s’apropia dels símbols, les bande-
res, com si fossin només seues. Sent català
aquest és el meu idioma. No rebutjo el cas-
tellà. Sent demòcrata com sóc, respecto tots
els partits polítics, les lleis i el sistema. I com
a demòcrata, tant el PSC comCiutadans me-
reixen tot el meu respecte. Quan es perd el
respecte, quan es posa en qüestió la demo-
cràcia, és quan es comença a anar malament.
Només cal mirar al voltant, i mirar cap enre-
re, per veure-ho.

agradarien. Li fem avinent,
però, que les “matances”, com
vostè diu, en cap cas són indis-
criminades i/o poc justificades
i restem a la seva disposició per
a qualsevol informació o acla-
riment real sobre el tema.

JOSEPMAS CARPI. ALCALDE DE VERDÚ

Sobre el trastorn de
personalitat

Sr. Director:
En primer lloc, m’agradaria

fer algunes puntualitzacions
explicatives sobre l’article que
va ser publicat fa pocs dies al

MANEL COMA BATALLA. LLEIDA

seu diari al voltant del trastorn
histriònic de la personalitat, en
cas que els lectors desitgin in-
formació poden aconseguir-la
a laViquipèdia, l’enciclopèdia
lliure.

D’una banda, quan l’home
obre la boca es jutja a si ma-
teix, ja diuen que el qui presum
i fa fum. Hi ha alguns homes
que diuen el que pensen i al-
tres que pensen massa el que
diuen; qui parla tot el que li
plau, escolta el que no li plau.
Beneït doncs l’home que no ha-
vent de dir res i s’absté de de-
mostrar-vos-ho amb paraules.
D’altra banda, al senyor pèrit

mercantil, diplomat en llibres
utilitzats, agent d’assegurances,
excorresponsal de premsa, ar-
tista-pintor paisatgista i filòsof
de mercat ambulant d’antigui-
tats.

És veritat que ens dóna vida
a l’escriure i ser afalagat, però
a la meva targeta de presenta-
ció no hi ha tantes lloances te-
rrenals.

Per tal de finalitzar, un pa-
rell de frases al vent: “El pitjor
de tot és que els ximples sem-
pre estan segurs i els llestos no
fan altra cosa que dubtar” i
també “Hi ha una cosa que
Déu va fer malament, a tot li

Pactar és diàleg i democràcia

va posar límits menys a la xim-
pleria”.

UNHISTRIÒNIC POETA

Sis anys sense el
ferroviari Cosme, el
de La Garrafeta
Sr. Director:

Avui volem tenir un rècord
per al Cosme Garcia Losada,
que avui fa sis anys que ens va
deixar per tornar a la casa del
Pare celestial.

En la nostra família i amics
sempre està ben viu i present
entre nosaltres, ja que va ser
en vida una persona molt acti-
va i avesada a nosaltres i a la
societat de Lleida .

Era prou conegut per con-
duir la coneguda màquina de
tren de vapor La Garrafeta en
impulsor amb un grup d’amics
i entusiastes del tren de l’Asso-
ciació per la Restauració deMa-
terial Ferroviari de Lleida .

I a més, va conduir trens de
centenars de línies de ferroca-
rril arreu de tot el territori es-
panyol, amb personalitats com
la mateixa Família Reial o ac-
tors comAntonio Banderas.

Va ser activista i soci cultu-
ral a entitats com la Casa d’Ara-
gó o el clubAtlètic Segre entre
altres.

El Cosme per la seva bonho-
mia sempre serà recordat, ja
que va deixar empremta ciuta-
dana i avui, que fa sis anys que
ens va deixar, el volem recor-
dar com cada any amb la mis-
sa que celebrarem a les vuit de
la tarda a la Parròquia del Car-
me, la mateixa que en el seu fu-
neral va quedar petita per
acompanyar-lo família, amics i
admiradors de la seva tasca.

LA TEVA DONA, FILL I NÉTS.

LANOVA Paeria que ha sorgit
de les eleccions del passat 24
de maig ha fet possible la cre-
ació de la Comissió territorial
de l’Horta, gràcies al compro-
mís de Convergència i la volun-
tat política de la resta de par-
tits.Aquesta comissió és el re-
flex del suport decidit de l’Ad-
ministració per facilitar els mit-
jans i recursos que l’Horta ne-
cessita per poder desenvolupar
un nou model del futur.

Tenim encara molts aspectes
pendents d’afrontar de tipus
econòmic, de serveis bàsics, de
comunicacions, de seguretat,
d’habitatge, d’usos productius,
de fiscalitat i de medi ambient.

Al mateix temps, necessitem
que tots els que n’hi formem
part i l’estimem fem un pas en-
davant i que amb treball i dià-
leg dibuixem el model que ens
ha d’integrar dins de la ciutat
sense perdre el nostre valor tra-
dicional que ens ha convertit
en una zona singular.

Volem una Lleida que es cre-
gui l’Horta i que hi aposti com
un espai que ens defineix com
a ciutat.Volem un pacte que
permeti un veritable maridat-
ge entre la vida rural i urbana.

Com? Preservant-la dels in-
teressos econòmics que la vo-
len reduir i fent possible la con-
vivència entre les nostres uni-

tats productives agràries i ra-
maderes amb el gaudi de l’Hor-
ta en clau d’oci i lleure per part
dels veïns de la ciutat.

En els darrers anys l’Horta i
la ciutat han perdut els seus vin-
cles econòmics i afectius. Cal
aprendre del passat per cons-
truir el futur. Sí, però també
crec que hem de fer més àm-
plia la perspectiva de la reali-
tat que ens envolta per adonar-
nos que realment tenim una
gran oportunitat per al futur i
no l’hem de desaprofitar. Hem
de ser capaços de trobar un
consens nítid i sòlid per definir
què volem ser i com volem que
sigui la nostra terra abans que
no sigui massa tard. Les insti-
tucions hi tenen un paper clau,
és clar, però com a eina i no pas
com a tutor del nostre futur.
Cal escoltar els lleidatans de
l’Horta i cal també la implica-

ció de les entitats socials (co-
operatives, associacions de ve-
ïns de les partides), les quals
haurien de tenir una funció clau
en el desenvolupament del mo-
del amb el decidit de l’Admi-
nistració en quant a mitjans i
recursos.

La gestió del territori té a
veure amb el treball com a pri-
mera eina per fer-lo efectiu.No
el podem deixar sense un mo-
del de gestió i sense una volun-
tat pública d’incidir-hi.

Totes forces polítiques de
l’Ajuntament de Lleida han as-
sumit compromisos que han
d’estar presents en el mandat
que ha començat. En aquest
sentit, em sedueix la idea
d’aquest pacte Ciutat-Horta
materialitzat en una comissió
territorial específica. Certa-
ment, la voluntat política pot
ser clau en un futur millor per

a l’Horta, que contribuirà, sen-
se cap mena de dubte, a fer de
Lleida una ciutat millor.

El debat l’hem de construir
encara, però tinc la sensació
que és més que possible per-
què els temps que vénen seran
decisius. Estic compromès a fo-
mentar-lo i a treballar amb
constància i generositat per
aconseguir-ho. I això només és
pot fer amb unitat, deixant in-
teressos particulars a banda (o
sense anteposar-los a l’interès
general).

Sovint em descobreixo a mi
mateix amb un somriure men-
tre somio el demà i imagino
una Horta que té clar que els
seus fills, pagesos o no, puguin
viure on van créixer. I puguin
jugar amb l’escenari de fons de
la nova Lleida que ha de venir.
Una Lleida oberta i participa-
da per tots els ciutadans.

COL·LABORACIÓ

DAVID MELÉ

VICEPRESIDENT DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL DE
L’HORTA DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

L’horade l’Horta

Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI i telèfon,
si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua extensió passa de
20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

cercle@segre.comc/del Riu, 6. 25007 Lleida www. segre.comFax: 973 246 031

Enveu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a
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Un milió per una xiulada

Vivim en un país tan paradoxal que un dels partits de futbol jugats i seguits amb
més esportivitat és el que ha donat més feina a la Comissió Estatal contra la Violèn-
cia, el Racisme i la Xenofòbia, que al cap de dos mesos s’ha despenjat amb una pro-
posta de sancions per a les entitats que es van adherir a la xiulada contra el rei i
l’himne, per a la Federació Espanyola de Futbol i els dos clubs participants en el
partit, el FC Barcelona i l’Athletic de Bilbao, que sumen 1,2 milions d’euros. Per bus-
car una comparació, aquesta mateixa Comissió va decretar una multa de 60.001 eu-
ros a cada un dels 88 participants en la baralla entre ultres del Deportivo de la Co-
runya i de l’Atlètic de Madrid que va acabar amb un aficionat gallec mort. Allà hi
va haver baralles, persecucions, agressions i desgraciadament un mort, però al Camp
Nou no hi va haver ni un gest de violència, únicament es van sentir xiulets quan va
sonar l’himne espanyol i va aparèixer el rei i el primer absurd és que el cas es ca-
nalitzi cap a la comissió que persegueix la violència, el racisme o la xenofòbia. El
segon absurd és que una comissió administrativa amb representants de diversos mi-
nisteris i de les forces de seguretat sancioni una cosa perfectament emparada per la
Constitució i per la jurisprudència existent com és la llibertat d’expressió. Els afici-
onats del Barça o de l’Athletic com a ciutadans tenen dret a expressar els seus sen-
timents com van fer de forma pacífica xiulant un himne que no consideren propi i
ja és ridícul que es multi els dos clubs per inacció i falta de col·laboració respecte
a la convocatòria de les entitats sancionades i fins i tot que es vulgui castigar el Bar-
ça per deficiències en els controls d’accés i permetre que es barregessin les dos afi-
cions. Amb aquesta sanció, que és de presumir que no prosperarà després de les
al·legacions i els recursos, la Comissió Antiviolència fa el ridícul, perquè tergiver-
sa la seua mateixa funció, al proposar multes per qüestions ideològiques o políti-
ques i perquè anant a la pràctica l’únic que aconseguirà és que a la pròxima final
que juguin Barça o Athletic hi hagi encara més xiulada. No és la via repressiva o la
de les sancions la millor fórmula per aconseguir el respecte als símbols i encara que
el desitjable és que apliquéssim el principi de no fer als altres el que no vulguis que
et facin a tu, els aficionats que així ho volien estaven en el seu dret de xiular al rei.
I sense pagar multa.
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VOX POPULI

«Sé que hi ha un
problema creat
amb l’art sacre
però abans de

parlar vull
conèixer el tema
en profunditat»

Salvador Giménez

El nou bisbe de Lleida,
que substitueix Piris

Jaume Pujol @PujolJaume

«Encomano a Déu el nou bisbe de Lleida, Mons. Salvador
Giménez Valls, i li desitjo encert en aquest nou servei
pastoral.»

Duran i Lleida @DuranLleida

«Mireu TN migdia d’avui: notícia del PP i la de Martín
Rodríguez Sol. Que la gent més jove recuperi el NO-DO.
Catalunya en blanc i negre-Duran.»

Gonzalo de Miguel @Ciro2Ciro

«Quan tot apuntava que seria impossible trobar un candidat
pitjor que Sánchez-Camacho, Rajoy sorprèn i es treu un
García Albiol.»

Jhonny Vicio @VicioJhonny

«Més d’un milió d’euros de multa per la xiulada a la Copa,
heus aquí la llibertat d’expressió en aquest país...»

Alek Zhynguel @zhynguel

«Espanya és Corea del Nord? A Corea del Nord condemnen
els que no porten la imatge del seu cap d’estat. Amenacen
Ada Colau pel mateix.»

Puntada, petada, ‘pitada’...
HO SENTO, però no em troba-
ran entre els qui prediquen so-
lucions dures, fermeses contra
vent i marea, mans de ferro en
guants d’acer. No vull –sembla
que el Govern central tampoc,
laus Deo– ni suspensions d’au-
tonomies, ni manejos en la fos-
cor de dossiers que desacredi-
ten –als tribunals és on cal por-
tar els casos de corrupció que
puguin provar-se–, ni revenges
hisendístiques. Crec que el di-
àleg, ara que es compleix un
any de la ruptura de contactes
entre Rajoy i Artur Mas, sem-
pre és possible. Ho dic, també
per exemple, per les sancions a
la xiulada a l’himne nacional al
Camp Nou en la final de la Co-
pa del Rei.

I llavors ve la pomposament
anomenada Comissió Perma-
nent de la Comissió Estatal con-
tra la Violència, el Racisme, la
Xenofòbia i la Intolerància en
l’Esport i dicta sentència en for-
ma de sancions econòmiques
que totes les parts poden pagar
còmodament: una xiulada ben
bé val cent vint mil euros, que
redimonis. El dolent és que en
els àmbits secessionistes que
tan grats són als rectors del Bar-
ça el càstig és pres com una pro-
vocació que arriba “de Ma-
drid”. El dolent és que a Eus-

kadi, el mateix. I que el presi-
dent de la Federació seguirà,
presumiblement, sent el mateix
que en les últimes dos dècades.
Però el pitjor és que tenim la
seguretat que, l’any vinent, si
la final no s’organitza a les Ca-
nàries, i tot i així, l’espectacle
es repetirà.

Els codis hi són per respec-
tar-los. I així, passa que ni la
Constitució, ni la LOMCE, ni la
molt polèmica llei de Segure-
tat, ni les normes de la Comis-
sió Permanent de la Comissió
aquesta, ni, ja que hi som, les
institucions, l’himne, la bande-
ra, la unitat territorial, tenen
l’acatament que haurien de te-
nir per aconseguir un raonable
funcionament d’això que s’ano-
mena Estat, i que resulta ser Es-
panya.

No obstant, no serà amb pun-
tades de peu econòmiques com
es resoldran les xiulades, ni amb
porres policials se solucionaran
situacions que estan petades.
El que està passant en aquest
país nostre, desmoralitzat mal-
grat els positius signes econò-
mics, és, ho sé, un enorme dis-
barat: som una gran nació i ens
constituïm en piquets de demo-
lició, perquè tot ens importa un
pito. O una xiulada. Quina pu-
tada.

FERNANDO JÁUREGUI

APUNT ALIÈ

Deninot, res
NO CREC en conspiracions pe-
rò alguna cosa hi ha amb/con-
tra Manuela Carmena que no
para de moure’s. No sé gaire bé
per què passen aquestes coses,
però passen. Carmena és una
dona seriosa –sempre ho ha si-
gut– que empatitza amb la gent
sense necessitat de deixar de ser
qui és, que diu el que pensa
–sempre ho ha fet– i que si ha
de rectificar no li cauen els
anells. Una altra cosa és l’equip
que l’envolta i els menyspreus
que puguin fer a l’alcaldessa des-
mentint pel seu compte i sense
cap respecte a coses i casos. El
penúltim exemple, el del famós
web. Però convé que els qui l’en-
volten vagin amb compte per-
què molts anys de magistratu-
ra imprimeixen caràcter i Car-
mena porta aquest sentiment de
respecte a la Llei i a l’autoritat
que representa en la genètica.
No així un bon nombre del seu
equip de Govern que realment
potser s’han cregut el que un
col·lega va apuntar, jo crec que,
amb desconeixement del perso-
natge: que l’alcaldessa era com
el ninot Rockefeller de José Luis
Moreno. I si és així, si el perso-
nal arriba a creure’s aquesta
fal·làcia, aquí poden passar dos
coses.

La primera és que el Govern
de la capital cada vegada gover-
ni menys si no acaba de convèn-
cer la seua cap de les coses que
vol fer o si el que fa ho amaga i
se salta la figura de la regidora.

La segona possibilitat és que
la regidora s’atipi de les petites
tonteries populistes d’alguns
membres del seu Govern i digui
fins aquí hem arribat, agafi la
porta i se’n vagi amb la mateixa
tranquil·litat amb què va venir.
No sé jo en aquest cas quina se-
ria la posició de les forces polí-
tiques ni què passaria dins d’Ara
Madrid.

Manar a la capital és una co-
sa molt seriosa i ni està a l’abast
de qualsevol ni es fa a cop
d’ocurrència. La situació pot ar-
ribar a ser massa incòmoda per
a tothom. I aquest és el paper
complicat que ara està jugant
Carmona, el del PSOE, fent de
pont entre l’ocurrència i la sen-
satesa.Veurem què passa, però,
des de fora, es veu molt més fà-
cil que s’entenguin Carmena,
Carmona i Aguirre, amb totes
les seues diferències, que s’en-
tengui Carmena amb els seus
amb totes les seues similituds.
El dolent és que enmig d’aquest
embolic hi ha Madrid i, sobre-
tot, els madrilenys.

ANDRÉS ABERASTURI

APUNT ALIÈ
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Temporers acampant a la plaça del Seminari ahir a la tarda.

Batuda policial amb cinc detinguts a
l’assentament de temporers al Seminari
Els immigrants lamenten la “persecució” i asseguren que es veuen obligats a viure al carrer || Els
veïns de la zona demanen una solució definitiva per al campament de cada estiu

BARRIS IMMIGRACIÓ

C. IBARS / R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Cinc immigrants van ser
detinguts el matí d’ahir a la pla-
ça del Seminari en una opera-
ció conjunta duta a terme entre
la Guàrdia Urbana i la Policia
Nacional. Durant aquesta batu-
da de documentació, que es va
iniciar a les set del matí i va du-
rar unes dos hores, els agents
van demanar la identificació a
un total de 32 persones que es
trobaven en aquell moment en
aquest assentament de tempo-
rers del Barri Antic.Al provar
d’identificar-los tots, va ser im-
possible amb vuit d’ells, que no
portaven cap tipus de documen-
tació. Per això, van ser traslla-
dats a la comissaria de la Poli-
cia Nacional. De tres es va com-
provar que tenien la seua resi-
dència en regla, però els cinc
restants van quedar detinguts
per una infracció de la llei d’es-
trangeria. Es tracta de dos ho-
mes originaris del Senegal i els
altres tres del Marroc, Guinea i
Mali.A tots ells se’ls ha obert
un expedient per procedir a la
seua expulsió del país.

Aquesta plaça del centre his-
tòric es converteix cada estiu en
un autèntic campament per a
temporers immigrants que arri-
ben a Lleida durant la campa-
nya de la fruita amb l’esperan-
ça de trobar feina. De fet, i mal-
grat la batuda, ahir a la tarda ja
hi tornava a haver una desena
d’immigrants. Un, procedent de
Mali, va lamentar que “no és
just que ens persegueixin
d’aquesta manera perquè no
fem res de dolent, només som
al carrer, cosa que ja és bastant

ÒSCAR MIRÓN

difícil i dur per a nosaltres”, i va
afegir que “molts arribem i no
trobem feina, així que ens ve-
iem obligats a viure al carrer”.
Va explicar que ell, que sí que

té els papers en regla, va arribar
a Lleida fa poques setmanes i
que no és la primera vegada que
és a la ciutat.“No tinc feina i se-
gurament me n’aniré aviat a bus-
car feina en un altre lloc”, va
concloure. Per la seua part, fonts
de la Paeria van assegurar que
el consistori no va tenir res a
veure amb la batuda. Els veïns
de la zona fa anys que denunci-
en la situació i demanen me-
sures que acabin amb l’assenta-
ment crònic. En aquest sentit,

el president de l’associació de
veïns de l’Ereta, Manel Pelay, va
explicar que “és molest tant per
als veïns com per als visitants i
turistes”.Va concretar que el
més problemàtic és l’acumula-
ció de persones. “Hi ha tanta
gent a la plaça i als carrers limí-
trofs que els que passen per allà
se senten tensos i violentats”,
va dir. Les associacions del Cen-
tre Històric i Jaume I també han
denunciat en diverses ocasions
la situació.

Demanen set anys per abusar d’una
companya de pis

p. 9

Més de 400 veïns del Secà sense gas
per una fuga causada per unes obres

p. 10

A LES SET DELMATÍ

L’operació, entre Urbana i
Policia Nacional, es va
iniciar a les set del matí
i va durar unes dos hores

LADADA

32
IDENTIFICATS

Durant l’operació, els agents van
identificar 32 persones i vuit van
acabar a comissaria.

LESCLAUS

Documentació i seguretat
❚ L’operació es va emmarcar en
un control de documentació i se-
guretat ciutadana en què van
participar una quinzena d’agents
d’Urbana i Policia Nacional.

Plaça Seminari
❚ Desenes de temporers acam-
pen a la plaça del Seminari du-
rant la campanya de la fruita.
Ahir a la tarda, després de la ba-
tuda del matí, hi tornava a haver
una desena de persones.

Centre Històric

❚ Altres carrers i places del centre
històric són punt de concentra-
ció d’immigrants temporers du-
rant els mesos d’estiu, la qual co-
sa genera queixes entre els veïns,
sobretot per sorolls.

Orígens
❚ La majoria de persones que ar-
riben a Lleida amb la perspecti-
va de treballar a la fruita són pro-
vinents de països com Mali, el
Senegal i el Marroc.

❘LLEIDA ❘ El grup municipal de CiU
exigeix una explicació a l’equip
de govern sobre “qui es farà càr-
rec de la despesa de més de
100.000 euros corresponents a
l’obra de climatització del Mer-
cat del Pla”. El portaveu de CiU,
Toni Postius, critica que “no
s’entén que amb un projecte
d’obra amb un cost aproximat
d’un milió d’euros no es preve-
iés el sistema de climatització

com tampoc no s’entén que ha-
gin passat dos anys sense que
s’hagi fet aquesta inversió”. El
grup de CiU demana també ex-
plicacions sobre el sistema d’aï-
llament tèrmic i el control infor-
màtic de la ventilació que havia
d’evitar la necessitat d’instal·lar
climatització. En aquest sentit,
vol saber si el fet que aquest in-
novador sistema no funcioni es
deu a un incompliment de l’exe-

CiU vol saber d’on sortirà la inversió
de 114.000 € del Mercat del Pla
Critica que no es preveiés la climatització en el projecte inicial

POLÍTICA EQUIPAMENTS

cució del contracte, per la qual
cosa segons CiU la despesa de
la instal·lació hauria d’anar a
càrrec de la concessionària, “ja
que s’ha demostrat que el siste-
ma de ventilació no ha funcio-
nat”.

D’altra banda, la regidora de
CiU, Carme Culleré, exigeix que
la regidora Sara Mestres dema-
ni al conseller d’interior, Jordi
Jané, la renovació del conveni
de seguretat de la Paeria amb la
Generalitat durant la junta de
seguretat d’avui. Culleré va re-
cordar que la renovació del con-
veni va ser aprovada per unani-
mitat en el ple municipal fa més
d’un any i va denunciar la “pas-
sivitat de l’ajuntament davant
de l’augment de delictes”.Toni Postius.

Lleida registra més
de 300 execucions
hipotecàries

HABITATGE

❘ LLEIDA ❘ La província de Llei-
da va registrar un total de
314 execucions hipotecàries
en el primer trimestre
d’aquest any, segons dades
ofertes pel Congrés dels Di-
putats basant-se en els pro-
cessos tramitats als jutjats de
primera instància. La xifra és
similar a la de l’any passat, ja
que durant tot l’any es van
produir 1.118 execucions hi-
potecàries. En el conjunt de
Catalunya hi va haver 4.355
procediments.
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Assistents a la primera comissió territorial de l’Horta celebrada ahir.

C’S

C. IBARS

❘ LLEIDA ❘ Els veïns de la partida
Quatre Pilans han rebut les úl-
times setmanes cartes de la Pa-
eria en les quals se’ls comuni-
cava l’import a pagar en con-
cepte de la taxa de recollida
d’escombraries des de l’any
2012 fins a la data. El curiós del
cas és que en aquesta partida de
l’Horta no hi ha contenidors i,
per tant, els seus veïns no tenen
el servei de recollida i han de
desplaçar-se a altres zones per
tirar les escombraries. Els afec-
tats van traslladar aquesta pro-
blemàtica al president de la Co-
missió de l’Horta, Salvador Sol-
sona, que va explicar que “la
gent es va enfadar molt i és com-
prensible”.

Solsona va afirmar que es
tracta d’un problema que afec-
ta bastants veïns de l’Horta, en-
cara que no va poder concretar
el nombre.Així mateix, va afe-
gir que li constava que alguns
d’ells ja havien fet efectiu el pa-
gament de l’import de la taxa
d’escombraries. No obstant, Sol-
sona els va tranquil·litzar i que
després de posar-se en contac-
te amb l’ajuntament, on li van
confirmar que ho solucionarien
aviat.

Així doncs, fonts de la Paeria
van confirmar tenir constància
del tema i van assegurar també
que l’estan gestionant. En aquest
sentit, van concretar que ja s’ha
demanat a l’àrea d’Economia
que es verifiqui si realment es

La Paeria cobra les escombraries a
veïns que diuenno tenir el servei
L’ajuntament estudia si es presta en aquesta zona i, si no, retornarà els rebuts

L’HORTAPARTIDAGREALÓ

presta o no el servei de recolli-
da d’escombraries a la zona i en
cas que es confirmi que no es
duu a terme s’anul·laran els re-
buts d’aquells veïns que ja els
hagin pagat.Tanmateix, van ex-
plicar que únicament hi ha una
quinzena d’afectats i que l’im-
port del rebut és de vint euros.
En aquest sentit, van indicar que
a l’Horta és menor perquè els
contenidors estan més lluny.

Per aquesta raó, els presidents
veïnals d’altres partides de
l’Horta han advertit els seus ve-
ïns que si reben cartes de la Pa-
eria en les quals se’ls insta a pa-
gar la taxa, s’informin abans so-
bre si ho han de fer o no, ja que
temen que es tracti d’un error i
que el consistori enviï circulars
també a les seues partides.

CCOO demana
la retirada
del consorci

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ El sindicat CCOO ins-
ta la Generalitat a retirar de-
finitivament el projecte de
consorci sanitari, després
d’haver estudiat l’informe so-
bre les al·legacions presenta-
des als estatuts de l’ens.
CCOO afirma que “encara
que s’han considerat algunes
de les nostres al·legacions, fa
falta un diàleg serè i profund
en el Parlament sobre quin
ha de ser el model de gestió
del sistema sanitari català”.
Al seu torn, el Govern ja va
anunciar que no reactivaria
el projecte en el que queda
de legislatura.

Critiquen falta
de negociació a
Ensenyament

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ La federació d’Ense-
nyament del sindicat CCOO
va lamentar ahir que la con-
sellera Irene Rigau finalitzi el
seu mandat “fent propagan-
da i sense haver negociat” (en
al·lusió a les declaracions que
Rigau va fer dilluns en les
quals preveia la contractació
de docents). CCOO valora
l’increment de personal, pe-
rò continua lamentant aspec-
tes com l’augment de la jor-
nada lectiva que va patir el
professorat i que no se’ls ha-
gi permès negociar a la taula
sectorial d’Ensenyament.

BARRISASSOCIACIONS
ÒSCAR MIRÓN

Creació d’una plataforma d’entitats de laMariola
❘ LLEIDA ❘ Diverses entitats socials
i culturals de la zona d’influèn-
cia de la Mariola, com l’associ-
ació de veïns de Turó de Gar-
deny i l’Associació Cultural Gi-

tana, entre d’altres, es van re-
unir ahir amb l’objectiu de cre-
ar una plataforma d’entitats de
la Mariola. L’objectiu d’aques-
ta nova organització és fer front

comú per tal de dur a terme les
accions necessàries a fi de dig-
nificar el barri. La nova plata-
forma es presentarà en les prò-
ximes setmanes.

La Paeria imputa 146.316
euros a una comunitat
de propietaris

TRÀMITSURBANISME

❘ LLEIDA ❘ La Paeria imputa un to-
tal de 146.316 euros a la co-
munitat de propietaris de l’edi-
fici de l’avinguda Prat de la Ri-
ba 44-48, per obres subsidià-
ries a la façana per ancorar ra-
joles i per substituir-ne altres
que es trobaven en mal estat i
que corrien risc de despren-
dre’s. Es tracta del mateix edi-
fici en el qual la Paeria va fer
caure les plantes sisena i so-
tacoberta per ordre judicial a
causa d’un excés d’alçària. La
Paeria imputa les despeses a
cada propietari, a causa de la
falta de liquiditat de la comu-
nitat de propietaris per impa-
gament de la promotoraVan-
couver Gestión.D’aquesta ma-
nera, la major part correspon
a la immobiliària del Banc Sa-
badell Solvia (56,9%) i a la

promotoraVancouver Gestión
(34,8%), mentre que la resta
correspon a persones particu-
lars.

D’altra banda, la Paeria tam-
bé va ordenar el mes de juny
enderrocar la caseta del socor-

rista i un mur de les piscines de
Gardeny per risc de caiguda.
Els treballs costaran prop de
6.000 euros i els va dur a ter-
me l’empresaAgrotècnica del
Segrià.

GARDENY

La Paeria va ordenar al
juny enderrocar la caseta
del socorrista i un mur de
les piscines de Gardeny

■ La primera comissió terri-
torial especial de l’Horta ce-
lebrada ahir va decidir estudi-
ar la possibilitat de crear un
banc de terres que són propi-
etat de la Paeria perquè pu-
guin ser conreades en règim
d’arrendament. En aquest sen-
tit, el president de la comissió,
Joan Queralt, va dir que “cal
veure quins terrenys munici-
pals hi ha disponibles i sobre-

tot en quines condicions es tro-
ben, perquè no tots són aptes
per ser conreats”.

Durant la comissió es van
establir els tres eixos bàsics so-
bre els quals treballarà: man-
teniment i serveis, tràmits i ges-
tions per promocionar els pro-
ductes i experiències de l’Hor-
ta i finalment propostes de re-
glament.

En la comissió, ERC va pro-

posar crear una aplicació in-
formàtica amb un registre de
finques, habitatges i camins
que permeti millorar l’acces-
sibilitat i seguretat de la zona.
La Crida va suggerir establir
un pla per fomentar la produc-
ció ecològica i protegir l’en-
torn natural i cultural de l’Hor-
ta. Per la seua part, el Comú
va instar a revisar l’IBI que pa-
guen els pagesos de la zona.

COMISSIÓTERRITORIALDEL’HORTA

La comissióde l’Hortaestudia crearunbancde terres
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L’alcalde Àngel Ros va iniciar ahir la campanya a les piscines del barri de Balàfia.

STEFI GABRIELLE

ESTHER CARMONA

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va iniciar ahir
una campanya informativa per
reduir l’accidentalitat lleidata-
na amb la participació de 22
membres del cos de la Guàrdia
Urbana. Sis urbans ciclistes, sis
agents de barri i deu agents de
patrulla repartiran fins a 5.000
fullets educatius a les piscines
municipals, centres d’activitats
d’estiu com Estiu de Petits, Es-
tiu de Joc i Esportmania, i llocs
de gran afluència.“L’objectiu és
millorar la seguretat viària a tra-
vés de l’educació” va dir ahir

LaUrbana repartirà fullets de
seguretat viària en piscines i esplais
Mesura de la Paeria amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit a la ciutat

CAMPANYAEDUCACIÓ

l’alcalde Àngel Ros en la presen-
tació i inici de la campanya a les
piscines municipals del barri de
Balàfia.

La proposta educativa s’inicia
per tal de disminuir els accidents
urbans a zero com va succeir el
2014, ja que aquest any han
mort dos persones en sengles
atropellaments, segons la Pae-
ria.

Ros va assenyalar que la po-
blació més vulnerable són els an-
cians i nens, que a més solen co-
metre la infracció més freqüent
que és creuar la calçada fora dels

passos de vianants. Per això la
campanya d’estiu se centrarà en
aquests dos col·lectius. Una al-
tra mesura addicional de l’ajun-
tament és eliminar aparcaments
que puguin impedir visibilitat a
vianants i vehicles, segons l’al-
calde.

La Guàrdia Urbana s’atansa als primers nens.

STEFI GABRIELLE

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LESCLAUS

Indicacions de seguretat
❚ Els fullets inclouen consells de
seguretat vial per a vianants, mo-
tos, bicicletes i vehicles.

Accidentalitat

❚ La campanya informativa posa
èmfasi en la visibilitat limitada
dels vianants i vehicles, i la im-
portància de creuar pels llocs in-
dicats per evitar els accidents
més habituals.

Distinció per a
34 alumnes
lleidatans

SELECTIVITAT

❘ LLEIDA ❘ El conseller d’Econo-
mia de la Generalitat,Andreu
Mas-Colell, va entregar ahir
distincions a 34 alumnes llei-
datans que han obtingut un
excel·lent en les proves de Se-
lectivitat del passat mes de
juny. Eren alumnes de cen-
tres del Pallars Jussà, Nogue-
ra, Pla d’Urgell, Segarra, Se-
grià, Solsonès i Urgell. Es van
donar reconeixements a un
total de 550 estudiants de tot
Catalunya. La majoria dels
guardonats (320) eren noies.
En relació amb els centres
d’origen, 277 estudiaven en
centres públics i els 273 res-
tants en centres privats o con-
certats.

‘Ausculten’
l’estat del
murdel
Canyeret

URBANISMEACTUACIONS

Imatge del mur del Canyeret.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha contractat
treballs d’auscultació i mesura
de les tensions del mur de con-
tenció del Canyeret a l’empre-
sa Inqua S.L. per import de
13.879,55 euros.Aquesta adju-
dicació s’emmarca en la neces-
sitat de fer un seguiment de l’es-
tat del mur, que ja va generar
problemes en els anys 90 per es-
querdes. Llavors, la Paeria va
dur a terme tasques d’apunta-
lament i va iniciar la construc-
ció d’un segon mur de conten-
ció per reforçar el que hi havia.
Posteriorment, l’any 2000, va
firmar un conveni amb l’UPC
perquè dugués a terme mesures
de control del mur de manera

ÒSCAR MIRÓN

periòdica, entre les quals es pre-
veuen els treballs d’auscultació
dels inclinòmetres i la mesura
de les tensions dels ancoratges
del mur.A partir del 2005, es va
continuar amb les mesures de

control de manera més puntual
i dispersa en el temps, per la
qual cosa ara és necessari tor-
nar a prendre dades sobre l’es-
tat d’aquest mur i conèixer els
moviments que pugui haver ex-

perimentat en els últims anys.
L’empresa ha de mesurar la in-
clinació del mur en dotze punts
diferents i també les tensions en
uns altres vint-i-nou punts d’an-
coratge.

Per determinar-ne
l’estat actual

Negociacions
per pactar una
moció sobre
el català
El PSCmodifica la seua
per buscar l’acord

PAERIA

❘ LLEIDA ❘ L’equip de govern del
PSC ha introduït canvis en la
moció sobre el català que ha-
via presentat en el ple de di-
vendres –després de la pro-
moguda per Òmnium i Pla-
taforma per la Llengua con-
tra la modificació del regla-
ment d’usos lingüístics de la
Paeria pactada per PSC i Ciu-
tadans– per intentar assolir
un acord amb la resta de
grups. L’alcalde, Àngel Ros,
va explicar que ell mateix va
esmenar la moció i que du-
rant el dia d’avui continua-
ran les negociacions “perquè
pugui ser assumida pels
grups”.

La redacció inicial de la
moció incloïa entre els seus
punts de resolució “el rebuig
més absolut de la manipula-
ció interessada de l’acord en-
tre PSC i C’s” i “lamentar la
praxi dels partits de l’oposi-
ció instant-los a fer una tas-
ca opositora constructiva”,
alhora que instava tots els
partits a “firmar un compro-
mís per la no utilització ni po-
litització de les llengües com
a arma de confrontació polí-
tica”.

Alhora,“reiterava el com-
promís del PSC amb el cata-
là”.Ara, aquests punts desa-
pareixen i els quatre propo-
sats “reiteren el compromís
de l’ajuntament” amb el fo-
ment i ús del català, “la ga-
rantia dels drets lingüístics
dels ciutadans” i “el compli-
ment de la legislació vigent”,
i insten a convocar la comis-
sió tècnica de seguiment del
reglament d’ús del català a la
Paeria.
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ma que la indemnitzi amb
3.000 euros pel dany moral
que li van causar els fets. El ju-
dici tindrà lloc el pròxim 9 de
setembre a l’Audiència Provin-
cial de Lleida.

La víctima va presentar una
denúncia davant dels Mossos
d’Esquadra i després el jutjat
d’instrucció número 3 de Llei-

da va investigar els fets. Des-
prés d’un any d’instrucció, els
presumptes abusos sexuals se-
ran jutjats d’aquí poc més d’un
mes a l’Audiència.

Així doncs, durant la vista
oral declararan tant l’acusat
com la víctima i diverses per-
sones que es trobaven al domi-
cili en el qual van passar els fets
el juny del 2014.Aquests tes-
timonis seran clau per tal de
determinar la veracitat de la
versió tant del processat com
de la víctima.

La defensa de l’acusat sol·li-
cita la lliure absolució al con-
siderar que els fets no estan
provats.

TESTIMONIS

La declaració dels
inquilins del pis on
van passar els fets
serà clau

Li demanen 7 anys per abusar
d’una companya de pis
L’acusat hauria aprofitat que estava adormida per forçar-la ||
La fiscalia també sol·licita deu anys d’allunyament

TRIBUNALS SUCCESSOS

M.A.M.

❘ LLEIDA ❘ La Fiscalia sol·licita una
pena de set anys de presó per
a un jove de 26 anys i naciona-
litat uruguaiana acusat d’abu-
sar sexualment d’una compa-
nya de pis el mes de juny del
2014 a Lleida. El Ministeri Pú-
blic considera que l’acusat es
trobava el passat 6 de juny del
2014 en un habitatge de la ca-
pital del Segrià juntament amb
la víctima.Tot seguit, assegura
que està provat que aquell dia
“va aprofitar que la víctima es
trobava adormida i es va ficar
al llit en el qual estava i la va
penetrar vaginalment”.A con-
tinuació, la noia es va desper-
tar i li va dir a l’acusat que no
volia mantenir relacions sexu-
als amb ell, sempre segons la
versió del Ministeri Públic.
L’imputat va desistir sense ar-
ribar a ejacular, segons l’acu-
sació pública.

La Fiscalia considera que els
fets són constitutius d’un de-
licte d’abusos sexuals d’acord
amb l’article 181 del Codi Pe-
nal, que castiga amb una pena
de fins a deu anys atemptar
contra la llibertat sexual d’una
persona “privada de sentit”. El
Ministeri Públic també sol·li-
cita que l’acusat no pugui atan-
sar-se ni comunicar-se amb la
víctima durant el termini de
deu anys després de complir la
possible pena de presó que li
sigui imposada.A més, recla-

Els fets seran jutjats al setembre a l’Audiència.

SEGRE

Denuncien col·lapses
a Urgències de l’àrea
de Psiquiatria

SANITAT PSIQUIATRIA

C. I.

❘ LLEIDA ❘ El sindicat CCOO de-
nuncia que les Urgències de
Psiquiatria de l’hospital San-
ta Maria es col·lapsen sovint,
especialment els caps de set-
mana. Representants del sin-
dicat afirmen que els boxes
de la unitat són insuficients
per a l’afluència de pacients
que hi ha.“Fa temps que de-
nunciem que l’espai no està
en condicions”, va afirmar la
responsable de CCOO, Hele-
na Motos, que va afegir que
“divendres hi havia vuit pa-
cients a Urgències i només hi
havia espai per a cinc, la res-
ta havien d’esperar al passa-
dís”.Va assegurar que “és ne-
cessari habilitar un espai ma-
jor per a les Urgències de Psi-
quiatria i també contractar
més personal, perquè els em-
pleats de la unitat no donen
l’abast”. Motos va afirmar
que és freqüent trobar paci-
ents en lliteres als passadis-
sos a causa de la falta d’espai
als boxes. Per la seua part, el
doctor Victorià Peralta, ad-
junt a la gerència de Gestió
de Serveis Sanitaris, va ex-
plicar que és cert que en el
que va d’any ha augmentat
el nombre de pacients atesos
a Urgències de Psiquiatria, la
qual cosa ha provocat que els
cinc boxes de la unitat no si-
guin suficients per tal de po-
der assumir tots els que rep
en alguns moments i dies

puntuals. No obstant, va afir-
mar que en aquests casos
s’habiliten llits extra a la
planta d’hospitalització “per
garantir la comoditat dels
malalts”.

Peralta va voler assenya-
lar que “no és habitual que
es col·lapsin les Urgències,
però cal tenir en compte que
és l’únic servei de l’hospital
que no és estable ni progra-
mable”.

LESCLAUS

Boxes
❚ La unitat d’Urgències del
Santa Maria, que només és
per a pacients de Psiquiatria,
té cinc boxes i un bany, la
qual cosa el sindicat CCOO
qualifica d’insuficient per a la
quantitat de pacients que
atén.

Llits disponibles
❚ L’adjunt a la gerència de
GSS, Victorià Peralta, explica
que quan hi ha més pacients
de l’habitual s’habiliten llits a
la planta d’hospitalització per
als que no caben a Urgències.

Actuacions

❚ Peralta afirma que no està
previst fer cap actuació a curt
termini a la unitat d’Urgènci-
es de Psiquiatria de l’hospital
Santa Maria.
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Bombers, Urbana i operaris de Gas Natural, ahir, treballant a la zona de la fuga de gas.

STEFI GABRIELLE

R.RÍOS/E. CARMONA

❘ LLEIDA ❘ Una fuga de gas causa-
da per unes obres va deixar ahir
sense subministrament 460 ve-
ïns del Secà de Sant Pere i va
obligar a tallar diversos carrers.
Els fets van succeir cap a les dot-
ze del migdia a l’altura del nú-
mero 4 del carrer Passadores.A
la vorera, operaris treballaven
en una obra d’Aqualia per re-
novar la xarxa d’aigua potable
de la zona quan van perforar
una canonada del gas amb una
de les màquines que estaven
fent servir. El gas va començar
a sortir a pressió, sense que es
produís cap explosió ni incen-
di, i al veure el que passava, rà-

pidament van donar l’avís als
serveis d’emergències. Fins al
lloc es van desplaçar tres dota-
cions dels bombers de la Gene-
ralitat i diverses patrulles de la
Guàrdia Urbana, que per segu-
retat van tallar el carrer afectat,
a més de l’avinguda Sant Pere
entre Cuenca i Olivers, a via-
nants i vehicles. En poc més de
mitja hora la fuga de gas va que-

Més de 400 veïns del Secà sense gas
per una fuga causada per unes obres
Operaris de la xarxa d’aigües van perforar una canonada al carrer Passadores ||
Bombers iUrbanavan tallar l’avingudaSant Pere i van revisar diversoshabitatges

SUCCESSOSEMERGÈNCIES

dar controlada després que els
bombers tallessin la clau de pas
general i fos tapada la canona-
da foradada.Tècnics de Gas Na-
tural també es van traslladar al
lloc per treballar en la repara-
ció de la canonada i per a això
van haver de tallar el subminis-
trament als clients de la zona.
En total, segons van informar a
aquest diari fonts de la compa-

nyia, van quedar afectats 460
veïns, que van tardar unes dos
hores a recuperar el subminis-
trament.

La fuga no va causar danys
personals ni tampoc va obligar
a desallotjar els veïns.A més, el
vent que bufava en aquell mo-
ment a la zona va ajudar a dis-
persar el gas, evitant així que es
concentrés i que representés un

perill per a les persones.No obs-
tant, efectius dels bombers sí
que van revisar els habitatges
més propers a la zona de la fu-
ga per comprovar que aquesta
no hagués causat cap incident.
El tall dels carrers sí que va im-
pedir el pas de vianants i vehi-
cles durant gairebé una hora,
fins que va quedar reobert poc
abans de la una de la tarda.

SENSE SUBMINISTRAMENT

No va caldre desallotjar els
veïns, però els afectats van
estar sense subministrament
unes dos hores

Un gosmossega el client
d’un bar de Pardinyes al
ser atiat pel seu amo

SUCCESSOSAGRESSIÓ

Una ambulància, ahir, al lloc dels fets.

❘ LLEIDA ❘ Un home va resultar fe-
rit ahir després que un gos el
mossegués, atiat pel seu amo,
en un bar de Pardinyes. Els fets
van succeir cap a les dos de la
tarda a l’exterior d’un establi-
ment situat a l’altura del núme-
ro 1 del carrer Tarragona. Se-
gons van explicar a aquest di-
ari testimonis dels fets, dos ho-
mes van començar a barallar-se
fora del bar.Va ser llavors quan
un d’ells va decidir entrar per
evitar més cops, però finalment
van entrar els dos i la baralla va
seguir a l’interior.Allà, un dels
agressors, que portava un gos
suposadament de raça perillo-
sa, va ordenar a l’animal que
mossegués l’altre implicat en la
baralla.Tanmateix, el gos es va

dirigir directament a un client
que estava prenent tranquil·la-
ment una consumició a l’esta-
bliment i el va mossegar a la ca-
ma, causant-li una ferida. Fins
al lloc dels fets es van desplaçar
agents de la Guàrdia Urbana,
així com una ambulància del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques
(SEM). Segons van explicar els
testimonis de l’incident, els sa-
nitaris van atendre el ferit pel

ITMAR FABREGAT

gos i també un dels dos impli-
cats en la baralla, que presenta-
va una ferida a la cara. Pel que
sembla, els dos van ser evacu-
ats a l’hospitalArnau deVilano-
va per ser examinats.

Per la seua part, l’altre agres-
sor implicat havia fugit amb un
cotxe del lloc, per la qual cosa
els agents no van poder detenir-
lo en aquell moment. No obs-
tant, testimonis dels fets van fa-

cilitar la descripció de l’indivi-
du a la Guàrdia Urbana, que van
poder identificar-lo ràpidament
ja que, pel que sembla, es trac-
ta d’un conegut de la Policia Lo-
cal de Lleida per haver prota-
gonitzat ja altres incidents a la
ciutat.

Al tancament d’aquesta edi-
ció, no s’havia produït cap de-
tenció relacionada amb aquests
fets.

DISCUSSIÓ

Dos homes van iniciar una
baralla a l’exterior i a
l’entrar, el gos d’un d’ells
va agredir un home

L’amo es barallava amb un altre home

Detingut unmenor
per agredir un
policia local

SUCCESSOS

❘LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana va
detenir ahir un adolescent de
17 anys per colpejar un agent
de la Policia Local a la plaça
del Dipòsit. Els agents van de-
tectar un jove que va sortir
corrents al veure un control
policial de trànsit a la zona.
La patrulla va donar l’alto a
l’adolescent però aquest es
va resistir i va donar un cop
de colze a un policia. Per ai-
xò, va ser detingut per un de-
licte d’atemptat a l’autoritat.

L’arrestat per
l’altercat de la Renfe,
davant del jutge

SUCCESSOS

❘ LLEIDA ❘ El detingut per inten-
tar apunyalar els Mossos
d’Esquadra a l’estació de tren
passarà avui a disposició ju-
dicial al jutjat de guàrdia. Els
fets van passar a les vuit de
la tarda de dilluns, quan un
individu va treure una nava-
lla i dos punys americans i va
assegurar que “volia matar”
els mossos. L’escena va pro-
vocar moments de tensió a
l’estació de tren.

Denunciats per
banyar-se a les
comportes del Segre

INCIVISME

❘ LLEIDA ❘ Una patrulla de la
Guàrdia Urbana va denunci-
ar dilluns una parella de jo-
ves per banyar-se a la zona de
les comportes de parc de la
Mitjana. Després d’identifi-
car els adolescents, un noi de
17 anys i una noia de 15, els
van informar de la denúncia
i del perill que suposava ba-
nyar-se al riu.Més tard els van
posar a disposició dels seus
familiars.

Multat per l’excés
de soroll de lamoto
d’alta cilindrada

SANCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Un veí de Lleida va
ser multat dilluns a l’avingu-
daAlcalde Porqueres de Llei-
da per la Guàrdia Urbana per
sobrepassar el límit de deci-
bels permesos amb la seua
motocicleta de gran cilindra-
da. Els agents van immobilit-
zar el vehicle i el van sotme-
tre a unes proves de so en les
quals la motocicleta va so-
brepassar el límit per més de
10 decibels.
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Els alcaldes Enric Mir i Antoni Villas, al costat del diputat Marc Solsona i el senador Ramon Alturo.

Foment anuncia als alcaldesmigmilió
per dissenyar el desdoblament de l’N-240
Adjudicarà la rotonda de Margalef i licitarà les tres previstes a Juneda aquest any || Projecte i obres
estarien en quatre anys i el Govern no descarta prohibir el pas dels camions a curt termini

CARRETERESPROJECTES

A. BATLLE

❘ LLEIDA ❘ El secretari general del
ministeri de Foment,Manuel Ni-
ño, va anunciar ahir als alcaldes
de les Borges Blanques i de Ju-
neda, Enric Mir iAntoniVillas,
respectivament, que el seu de-
partament té previst disposar
una partida de 500.000 euros
en els pressupostos generals de
l’Estat del 2016 per tal de dis-
senyar el futur desdoblament
de la carretera N-240 entre Llei-
da i les Borges Blanques.Aquest
estudi, que es desenvoluparia
durant 18 mesos, donaria pas,
ja el 2017, a les obres per cons-
truir la nova via, que disposaria
de dos carrils per cada sentit i
una mitjana. Les obres, segons
Foment, durarien uns 30 mesos,

i encara que no es va detallar la
inversió necessària, respondri-
en a la històrica reivindicació
del territori per posar fi a l’alta
sinistralitat d’aquesta carrete-
ra, que suma 19 víctimes mor-
tals des del 2010.

Els dos alcaldes, a més, van
reconèixer que Foment va ofe-
rir una proposta per a totes les
seues reclamacions, incloent-hi
estudiar la prohibició de pas als
camions per l’N-240.Aquesta
decisió, no obstant, no arriba-
ria mai abans del mes de novem-

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

bre, quan s’acaba l’actual pla pi-
lot per fomentar l’ús de l’auto-
pistaAP-2 entre els transportis-
tes a canvi de bonificacions.

Foment també va anunciar
que la concessió d’aquesta au-
topista finalitzarà el 2021 i no
s’allargarà, i que aquest any
s’adjudicarà la rotonda de Mar-
galef i es licitaran les tres de Ju-
neda.Tot això, el mateix dia que
es va instal·lar un cartell infor-
mant sobre la perillositat de la
carretera N-240 al seu pas per
Margalef.

Elsmunicipis
veuen l’anunci
entre “recels” i
“satisfacció”

■ Els alcaldes de Juneda,
AntoniVillas, i de les Bor-
ges Blanques, Enric Mir,
van reconèixer ahir que
abans d’entrar a la reunió
amb els representants del
ministeri de Foment esta-
ven“molt recelosos davant
del que ens poguessin ex-
plicar”, però van assenya-
lar que el departament
d’Ana Pastor els va sor-
prendre “amb un paquet
de mesures a curt i mitjà
termini” i previsions de
“consignacions pressupos-
tàries” que “no ens espe-
ràvem”. No obstant, tots
dos van recordar que hem
estat esperant molts anys
i “acumulem moltes de-
cepcions”, per la qual co-
sa van cridar a la prudèn-
cia.A més, van remarcar,
“estem en període pree-
lectoral”, encara que van
confiar que les promeses
realitzades ahir no es que-
din en això.

Els dos alcaldes, a més,
van destacar que Foment
informarà aviat sobre els
seus plans al Congrés, i
que el diputat Marc Solso-
na i el senador RamonAl-
turo s’encarregaran de se-
guir qualsevol novetat en
aquesta línia.

Unió accedeix a tornar al govern del
Segrià i tindrà una vicepresidència

p.12

Redueixen el projecte per a la nova
escola d’Almenar

p.13

MÉS DE CINCMILIONS

És la inversió més a curt
termini, prevista per a les
rotondes de Margalef i les
tres que es faran a Juneda

Les cases rurals
tindran elmillor
estiu des del 2012

TURISME

❘ MADRID ❘ El portal d’allotja-
ments clubrural.com va anun-
ciar ahir que el 69,82%de les
reserves que s’han fet aquest
any a les cases rurals de tot
l’Estat són per als mesos de
juny, juliol i agost, la qual co-
sa significa la millor dada des
del 2013.Aquestes xifres, se-
gons aquestes mateixes fonts,
suposen un increment del
4,65% de les gestions fetes
en cases i hotels rurals respec-
te a les que es van efectuar fa
dos estius.

❘BARCELONA ❘ El consell d’adminis-
tració de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) va aprovar ahir
una línia de subvencions pres-
supostada en 300.000 euros per
a municipis catalans amb pro-
blemes de subministrament.
Aquesta xifra es destinarà a
aportar un 50% del cost total
en la contractació de camions
cisterna per garantir la provisió
d’aigua potable i la possibilitat
d’executar obres d’urgència
equivalents, com ha passat du-
rant el mes de juny en alguns

nuclis del Pallars Jussà (Eroles i
Claret) i de la Segarra (Palou),
que van esgotar els seus recur-
sos hídrics pels episodis de ca-
lor que s’han anat repetint
aquest estiu a Lleida, que s’ha
afegit a la falta de precipitaci-
ons. Les pluges de l’última set-
mana, tanmateix, han donat una
treva a aquests municipis i a al-
tres que es troben en una situ-
ació similar, com ara Isona i
Conca Dellà, encara que no es
descarta que s’hagin de recla-
mar més cisternes si la calor tor-

na a pujar i les pluges segueixen
tan puntuals com fins al mo-
ment.

Encara que els embassaments
de la conca de l’Ebre es troben
per sobre del 70% de la seua

capacitat, els últims mesos han
sigut secs en diverses comarques
lleidatanes, on hi continua ha-
vent localitats que no estan con-
nectades a xarxes supramunici-
pals, per la qual cosa, a causa de
la falta de pluges o el fet de dis-
posar d’una font de proveïment
vulnerable, tenen problemes de
subministrament de forma pun-
tual. L’acord es publicarà alDi-
ari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el pròximmes de se-
tembre i la línia de subvencions
s’aplicarà durant tot l’any 2015.

Subvencions per amunicipis per a cisternes d’aigua
El Govern pagarà el 50 per cent de la contractació o de l’execució d’obres d’urgència

AIGÜESSUBMINISTRAMENT

TREVA

Les pluges de la setmana
passada han frenat la
contractació de cisternes
al Jussà i la Segarra

LESCLAUS

La proposta del Govern. El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, va anunciar el setembre del 2014 un acord amb Foment i
Abertis perquè la concessionària assumís el cost del desdoblament
entre Lleida i les Borges Blanques, d’uns cent milions d’euros, a can-
vi d’allargar la concessió de l’AP-2. El Govern central va rebutjar aques-
ta opció.

L’ofertadeFoment. El ministeri ofereix ara duplicar el trajecte en-
tre Lleida i les Borges a partir del 2017, a més d’accelerar les rotondes
promeses en l’N-240. A més, no descarta acabar prohibint el pas als
camions per la carretera esmentada.
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Imatge del passat ple de constitució del consell del Segrià.

LLEONARD DELSHAMS

R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ Unió tornarà finalment
al govern del consell del Segrià
juntament amb Convergència i
el PSC, en virtut d’un pacte que
atorgarà als democristians una
vicepresidència i una àrea del
govern comarcal, encara per de-
terminar.Així ho van acordar
ahir la direcció de CDC i UDC
de Lleida, que van donar així
per tancades les discrepàncies
entre les dos formacions en la
vigília del ple que se celebrarà
avui per establir el cartipàs del
consell. La sessió es va convo-
car dilluns amb una proposta de
grups polítics en la qual els tres
edils d’Unió figuraven com a“no
adscrits” al no haver firmat la

seua inclusió en el grup de CiU.
Aquesta situació deixava el go-
vern de Convergència i socialis-
tes en minoria (vegeu SEGRE
d’ahir).

La tornada dels tres consellers
comarcals d’Unió dóna una al-
tra vegada a l’aliança de govern
de CDC i PSC la majoria dels
vots del ple comarcal. En tindran

Unió accedeix a tornar al govern del
Segrià i tindrà una vicepresidència
Tindrà també una àrea de govern, encara per determinar || La direcció de CDC i UDC
de Lleida intervenen per evitar una escissió que deixava el pacte en minoria

POLÍTICA CONSELLS

un total de 19, davant dels 14
que sumen els grups d’ERC, PP,
CUP, el Comú, C’s i Entesa, en
l’oposició.Això els permetrà,
amb tota probabilitat, aprovar
el nou cartipàs, que establirà tres
vicepresidències.A les de David
Masot (CDC) i Kleber Esteve
(PSC) s’afegirà una tercera per
a l’alcalde de Sarroca de Lleida,
Jaume Revés (UDC).Tant el pre-
sident de la intercomarcal de
Lleida, Miquel Padilla, com el
president de CDC de Lleida, Ra-
mon Farré, van assenyalar que
l’acord compleix amb el repar-
timent pactat per als consells i
la Diputació després de les elec-
cions.

■ L’expresident del comitè
local d’Unió aTàrrega i regi-
dor de Serveis Municipals de
la capital de l’Urgell, Josep
Castelló, va confirmar ahir
que la setmana passada va
anunciar als seus companys
de partit la intenció d’aban-
donar la militància després
de 27 anys per la “incomodi-
tat” que li ha generat la pos-
tura oficial de la formació per
les eleccions catalanes del 27
de setembre, però ahir va as-

segurar que la decisió, a la
qual es van afegir quatre com-
panys més, no suposa la dis-
solució del comitè local.“Se-
gons els estatuts del partit, un
comitè local es pot formar
amb sols tres membres, i ac-
tualment en queden quatre”,
va explicar Castelló a Ràdio
Tàrrega. L’edil, no obstant,
no va poder aclarir qui el
substituirà, i no va descar-
tar que una gestora assumei-
xi les seues responsabilitats.

L’exlíder d’Unió a Tàrrega
confirma que deixa la formació

CÀRRECS I SOUS

L’acord entre CDC i Unió
permetrà avui amb tota
probabilitat aprovar el
cartipàs del consell

LESCLAUS

Prenen possessió del càrrec
❚ Dos consellers comarcals que
no van assistir al ple de constitu-
ció del passat dia 8 hauran de
prendre avui possessió dels càr-
recs. Són el socialista Sebastià Ri-
bes i Mario Urrea (ERC-AM).

Oposició
❚ Grups a l’oposició al consell van
mantenir contactes al llarg del
dia d’ahir per tal de buscar posi-
cions comunes sobre el nou car-
tipàs. Alguns partits van expres-
sar la seua intenció de votar-hi
en contra.

Ajuts per a la
promoció
comercial del
Pont de Suert

COMERÇ

❘ EL PONT DE SUERT ❘ L’associació
de comerciants del Pont de
Suert, l’ajuntament i la Ge-
neralitat van renovar ahir el
conveni anual en funció del
qual el municipi rebrà 4.794
euros per a actuacions de
promoció i modernització
dels comerços locals.Aques-
ta subvenció s’emmarca en
un pla d’actuacions per al
pròxim any el pressupost del
qual ascendeix a 7.990 eu-
ros.

El departament d’Empre-
sa es va referir a aquesta ini-
ciativa com a “centre comer-
cial a l’aire lliure”, si bé el
consistori va precisar que es
tracta d’actuacions dels co-
merços ja existents en el mu-
nicipi.

CiU critica les
retribucions
del govern del
PSC a Alfarràs

POLÍTICA

❘ ALFARRÀS ❘ El grup de CiU, en
l’oposició aAlfarràs, va criti-
car un augment en les retri-
bucions de l’equip de govern
socialista, al considerar que
suposaran un augment acu-
mulat de“més de 200.000 eu-
ros” al llarg del mandat. Els
edils en la junta de govern re-
bran 300 euros per sessió,
mentre que el d’Obres i el de
Medi Ambient cobraran en
dedicació parcial 94.000 eu-
ros en 4 anys, segons CiU.
L’alcalde, Kleber Esteve, va
dir que els membres del go-
vern cobraran 480 euros nets
al mes i que les dedicacions
parcials obeeixen a haver
d’atendre tasques del dia a
dia.

Forné suma enters per
encapçalar la llista unitària
per Lleida per al 27-S

POLÍTICA ELECCIONS AUTONÒMIQUES

❘ LLEIDA ❘ El delegat de Benestar a
Lleida, el professor i filòsof Jo-
sep Maria Forné, és el candidat
millor posicionat actualment per
encapçalar la llista unitària de
CDC, ERC i entitats socials de
cara a les autonòmiques del 27
de setembre. La proposta de
Forné, que va presidir Òmnium
Cultural durant 16 anys i va ser
també al capdavant del Banc
dels Aliments, parteix de Con-
vergència, encara que no mili-
ta en aquesta formació. Esquer-
ra també veu el seu nom amb
bons ulls, si bé tot és a l’espera
la confirmació de partit des de
Barcelona. Els números 1 i 2 de
la llista per Lleida, encara sen-
se formalitzar, els hauran d’ocu-
par dos independents proce-
dents de sectors socials de dife-
rent índole. El segon lloc, que

proposaria ERC, és encara un
misteri. Quant al tercer i el quart
lloc en la candidatura, ERC ja
ha nomenat Bernat Solé per a
aquest últim i CDC podria rati-
ficar Albert Batalla per al nú-
mero tres. En aquest sentit, l’al-
calde de Maials, David Masot,
es postula com a candidat de
CDC pel Segrià per anar en la
llista per a les eleccions. Entre
ahir i avui cada comarca elegeix
el seu candidat. En el cas del Se-
grià, també hi optarà almenys
Violant Cervera i hi podria ha-
ver dos noms més. Per la seua
banda, al Pallars Jussà van ele-
gir ahir Marc Miró. Previsible-
ment, CDC mantindrà en el pri-
mer, atès que li correspon en la
candidatura unitària, l’alcalde
de la Seu. Batalla ja va ser can-
didat l’any 2012.

Tall de telèfon de vuit
hores al Baish Aran per
unes obres a l’N-230

COMUNICACIONS AVARIES

❘ BOSSÒST ❘ Diverses localitats del
BaishAran es van veure afec-
tades ahir per una avaria tele-
fònica que es va allargar entre
les 10.00 i les 18.30 hores, se-
gons va informar l’alcalde de
Bossòst,Amador Marquès, qui
va atribuir el tall a unes obres
de pavimentació que s’estan
duent a terme a l’N-230, en les
quals es va provocar “el tall del
cable de fibra òptica”.

L’avaria va afectar els muni-
cipis de Bossòst, Les i part de
Vielha-Mijaran, a part d’altres
nuclis que s’ubiquen a prop de
la carretera com Aubèrt, Bet-
lan oVilac, segons va explicar
Marquès, qui va lamentar que
aquest tipus d’avaries s’esti-
guin convertint en recurrents
en els últims mesos,“especial-
ment després de les riuades del

2013”. En aquest sentit, va as-
segurar que els més afectats
van ser els comerços de la zo-
na, que no van poder efectuar
cobraments amb targeta durant
gairebé tota la jornada.

En aquest sentit, l’alcalde no

va descartar reclamar explica-
cions a l’empresa titular de la
línia, Movistar, davant de la
qual no va descartar presentar
una reclamació pel que va con-
siderar un servei deficient.

PROBLEMES

La principal afectació va
ser al comerç, que no va
poder cobrar amb targeta
durant gairebé tot el dia
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Unprojecte reduït per al
nou col·legi d’Almenar
Ambuncostmenordesprés d’anys enquè la construccióhaquedat
paralitzada ||Acord per suprimir instal·lacions esportives

EDUCACIÓESCOLES

R. R.

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha tret
a concurs la redacció d’un nou
projecte per a la futura escola
d’Almenar, que el municipi re-
clama des de fa més d’una dè-
cada i que ha quedat fora dels
pressupostos de l’Executiu ca-
talà en els últims anys.

L’adjudicatari haurà de plan-
tejar una proposta reduïda i
amb un cost inferior a l’origi-
nal, valorat en més de quatre
milions d’euros.D’aquesta ma-
nera ho van confirmar fonts
municipals, mentre que el de-
partament d’Educació va afir-
mar que pretenen ajustar la
proposta inicial a “la realitat
demogràfica” d’aquesta locali-
tat. La conselleria va apuntar
que compten amb l’acord del
consistori i de l’associació de
pares i mares d’alumnes (Am-
pa).

L’alcaldessa,Teresa Malla, va
explicar que van acordar amb
la conselleria suprimir les ins-
tal·lacions esportives previstes
en el projecte original, al con-
siderar que en podien prescin-
dir al tenir a prop el poliespor-
tiumunicipal.Val a recordar que
les obres es van adjudicar el
2011 i van quedar paralitzades
quan ja estava firmada l’acta
de replanteig per falta de par-
tides pressupostàries. Des
d’aleshores, hi ha hagut mobi-
litzacions per tal de reclamar
l’escola.

Tall de l’N-230 fa quatre anys per reclamar l’escola.

SEGRE

■ El Consell Executiu va
aprovar ahir la llista actua-
litzada de centres escolars
de Catalunya, que inclou
l’escola de Primària de Sa-
làs de Pallars i el nou insti-
tut de Secundària de la Seu
d’Urgell.Així ho va anunci-
ar ahir el departament de
Presidència, que va indicar
que el nou llistat inclou un
centre de Primària, dotze de
Secundària i un institut es-
cola per al conjunt del ter-

ritori català. Cal recordar
que l’escola de Salàs de Pa-
llars obrirà les portes al se-
tembre després de passar
gairebé dos dècades tanca-
da i que l’institut de la capi-
tal de l’Alt Urgell respon a
anys de reivindicacions del
municipi.

D’altra banda, el pròxim
curs tancarà l’escola dels
Arcs, mentre que Cubells
busca una família per salvar
l’aula de preescolar.

Actualitzen la llistad’escoles amb
ladeSalàs i l’institutde la Seu

❘ LLEIDA ❘ El delegat de la Genera-
litat a Lleida, Ramon Farré, va
explicar ahir que l’aeroport de
Lleida-Alguaire instal·larà un
hangar provisional per estaci-
onar les aeronaus que actual-
ment s’utilitzen a l’aeròdrom
d’Alfés, siguin propietat del Re-
ialAeri Club de Lleida o dels
seus socis. D’aquesta manera
es pretén facilitar el trasllat
d’aquestes aeronaus a la que ha
de ser la nova seu de l’aeroclub.
Posteriorment, segons el ma-
teix Farré, l’aeroport lleidatà
habilitarà un hangar definitiu,
que serà ocupat per l’aeroclub
en règim de lloguer.“En aques-
tes instal·lacions, a més, l’aero-
club podrà habilitar un local so-
cial o una aula de formació”,
segons Farré.

La Generalitat, per la seua
part, continua negociant amb
l’aeroclub el trasllat d’Alfés a

Hangar provisional per a
l’aeroclub d’Alfés a Alguaire

AVIACIÓ INFRAESTRUCTURES

Imatge de la concentració d’avionetes a Alfés del juny passat.

LLEONARD DELSHAMS

Alguaire, i ahir va confirmar
que aquest podria produir-se
més tard del 3 d’agost, data lí-
mit fixada pel Govern per pro-
hibir qualsevol activitat aero-

nàutica aAlfés. En aquest sen-
tit, el president de l’aeroclub,
Josep Maria Niubó, va confir-
mar que encara no s’ha comen-
çat a preparar el trasllat.

La guineu trobadamorta diumenge a l’A-2 a Tàrrega.

MUNICIPISACCESSOS
JAUME LLOSES

L.P.

❘ TÀRREGA ❘ La troballa del ca-
dàver d’una guineu diumen-
ge passat a l’autoviaA-2, just
a l’entrada deTàrrega, ha fet
que el Grup d’Ecologia i Me-
diAmbient (GEMA) de la ciu-
tat recuperi la vella reivin-
dicació de construir un nou
accés per als vianants des del
nord de la ciutat fins al cen-
tre, que pugui servir també
com a pas de fauna per evi-
tar atropellaments d’animals
salvatges.

Un dels membres de GE-
MA,PepVall, va explicar ahir
que actualment per accedir
al centre deTàrrega caminant
des del nord només existeix
l’antic camí d’Altet, ubicat al
polígon industrial, i el camí
de Balaguer, a prop del bar-
ri de Fàtima, ubicats tots dos
dos a les perifèries de la ciu-

tat. SegonsVall,“entre els dos
camins hi ha una distància de
més de dos quilòmetres”.

L’entitat considera que ara
seria un bon moment per es-
tudiar la possibilitat d’habili-
tar un camí entre aquests dos
passos per als vianants, dis-
tants entre si, per evitar pos-
sibles accidents com la mort
de la guineu trobada diumen-
ge passat.

Passejar i fer esport

Així mateix,Vall va recor-
dar que cada vegada són més
les persones que aprofiten el
seu temps lliure per passejar
i fer esport i va valorar que
aquest accés els permetria
sortir del centre deTàrrega
sense la necessitat d’haver de
desplaçar-se primer a la pe-
rifèria de la capital de l’Ur-
gell.

Ecologistes reclamen un
nou pas de vianants i
per a fauna aTàrrega

Tàrrega cobrirà l’espai Fassina en aquestmandat

❘ TÀRREGA ❘ El regidor d’Urbanisme deTàrrega, Martí Pijoan,
va assegurar ahir que el cobriment de l’espai conegut com
Fassina, adjacent al mercat municipal, és un “projecte per-
fectament assumible durant aquest mandat”.A més, va de-
tallar que el projecte inclouria un edifici de dos plantes que
serveixi com a pavelló polivalent per a activitats diverses;
des de les fires que tradicionalment se celebren al centre de
Tàrrega i per a FiraTàrrega.

Aproven el pla director per a parcs nacionals

❘ MADRID ❘ El consell de la Xarxa de Parcs Nacionals va apro-
var ahir el pla director per a aquests espais protegits, que
obligarà parcs de tot Espanya a revisar els seus propis plans
d’usos i gestió en dos anys. LaVall de Boí i Espot reclamen
actualitzar-lo per incloure-hi activitats com curses de mun-
tanya. El pla director haurà de rebre l’aprovació definitiva
del Consell de Ministres.

Andorra licita la neteja de 17.330metres de rius

❘ ANDORRA LAVELLA ❘ El Govern d’Andorra va anunciar ahir que
aquest any ja ha licitat la neteja de 17.330 metres de rius, i
que preveu augmentar la inversió en els pròxims mesos. En-
tre els treballs que inclou la licitació hi ha la poda d’arbres
que toquen edificis i el passeig al centre d’Encamp, així com
la retirada de troncs, poda i poda en altura.A més, hi ha el
desbrossament de la vegetació i branques trencades delTar-
ter a Canillo, i la poda en altura al passeigValira d’Andorra
laVella.
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Continua crític
el nen rescatat
a Rialp

SUCCESSOS

❘ RIALP ❘ El nen francès de 12
anys que diumenge al migdia
va ser rescatat quan s’ofega-
va a la Noguera Pallaresa (ve-
geu SEGRE d’ahir) continu-
ava ahir ingressat en estat crí-
tic a l’UCI de l’hospitalVall
d’Hebron de Barcelona. El
nen va ser rescatat després
de caure d’un caiac a Rialp
quan navegava per lliure amb
altres persones pel riu. El pe-
tit estava inconscient i va en-
trar en parada cardiorespira-
tòria, però els sanitaris van
poder reanimar-lo i aconse-
guir que tingués pols de nou.
Un helicòpter del Sistema
d’Emergències Mèdiques el
va traslladar a l’hospitalVall
d’Hebron.

Sufoquen tres
incendis a
Ponent

SUCCESSOS

❘ LLEIDA ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar ahir tres
incendis aVila-sana, Seròs i
el Palau d’Anglesola.AVila-
sana va cremar un camp de
cereal a les 18.41 hores.Tres
dotacions dels bombers van
acudir al lloc.També ahir un
altre foc va cremar cartrons
a prop del camp de futbol del
Palau d’Anglesola a les 18.45
hores.Al lloc es van despla-
çar dos dotacions dels bom-
bers.

Al seu torn, a Seròs un al-
tre foc va cremar rostolls du-
rant el matí d’ahir. Dos dota-
cions dels bombers van sufo-
car les flames en menys de
mitja hora.

Ferits quatre
motoristes a
Lleida i Andorra

SUCCESSOS

❘ ESCALDES ❘ Quatre motoristes
han resultat ferits de diversa
consideració en sols 24 hores
aAndorra i Lleida. El primer
accident va ocórrer dilluns
passat a les 20.15 hores, quan
un motorista de 18 anys va
caure a terra a Sant Julià de
Lòria.Al seu torn, ahir un al-
tre motorista de 36 anys va
patir una altra caiguda a Es-
caldes després de relliscar
amb una taca de gasoil pro-
vocada per un cotxe.També
ahir un altre motorista, de 20
anys, va caure a terra a En-
camp.Un quart motorista va
resultar ferit ahir al polígon
industrial Els Frares de Llei-
da al xocar contra un cotxe.

L’accident va ocórrer a la carretera N-230 a prop del Pont de Suert.

SEGRE

M.A.M.

❘ LLEIDA ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida ha condemnat a divuit
mesos de presó un veí de Bar-
celona acusat de provocar un
accident al Pont de Suert des-
prés d’efectuar un avançament
irregular a l’N-230 el febrer de
l’any 2011. Els fets van ocórrer
el 25 de febrer d’aquell any,
quan l’acusat circulava amb un
vehicle marca Jaguar en direc-
ció aVielha i va efectuar un tri-
ple avançament a velocitat ex-
cessiva a l’altura del Pont de Su-
ert. L’Audiència considera acre-
ditat que l’acusat “va iniciar
l’avançament de tres o quatre
vehicles alhora, havent de cer-
ciorar-se necessàriament que un
vehicle circulava en sentit con-
trari”.

Però en comptes de tornar al
seu carril, sempre segons la sen-
tència,“va accelerar per acabar
l’avançament, provocant que
tant el vehicle que baixava com
la resta haguessin de realitzar
maniobres evasives de diversa
intensitat”.

Per això, la resolució assegu-
ra que “la forma de conduir de
l’acusat va ser notària i mani-
festament temerària i va posar
en perill la vida i integritat fí-
sica dels conductors dels altres
vehicles”.

El vehicle que circulava en di-
recció contrària es va veure obli-
gat a efectuar un cop de volant
i va impactar contra una paret
de pedra. El seu conductor va

Condemnat a 18mesos de presó per
provocar un accident a l’N-230
Vacausaruna col·lisió després d’efectuarunavançament triple apropdel Pont deSuert

TRIBUNALSTRÀNSIT

resultar ferit greu i encara pa-
teix seqüeles, com una lleu coi-
xesa i freqüents caigudes.

El tribunal li imposa, a més
de la pena de presó, la prohi-
bició de conduir durant tres anys
(per la qual cosa perd la vigèn-
cia del permís).A més, haurà
d’indemnitzar la víctima amb
87.798 euros.

D’aquesta forma, l’Audiència
Provincial ratifica la condemna
imposada pel jutjat penal nú-
mero 1 de Lleida.

■ L’acusat va negar els fets
en el judici celebrat el passat
mes de maig al Jutjat Penal
número 1 de Lleida.Tanma-
teix, en una conversa telefò-
nica amb un mosso, mesos
després del sinistre, va reco-
nèixer l’avançament. L’Au-
diència Provincial considera

que aquesta prova [la truca-
da] és vàlida, ja que l’impu-
tat “no va oposar cap objec-
ció que la conversa fos gra-
vada”.Amés, després aques-
ta conversa va ser transcrita
pels Mossos d’Esquadra i el
processat va firmar la decla-
ració.

Una conversa telefònicaambun
mossova inculpar el processat

Ferit un nen al clavar-se
una branca a la cama a la
Torre de Capdella

SUCCESSOSEMERGÈNCIES

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ Un nen de
14 anys va resultar ahir ferit
menys greu al clavar-se una
branca en una cama a laTorre
de Capdella. Els fets van ocór-
rer poc abans de dos quarts de
cinc de la tarda al nucli de la Pla-

na de Mont-ros.
Pel que sembla, l’adolescent

forma part d’un grup de colònies
que es troba acampat des de fa
una setmana en un prat al cos-
tat del riu, en aquesta zona del

Pallars Jussà. Per causes que es
desconeixen, el jove, que es tro-
baria dins de l’aigua, es va cla-
var una branca d’un arbre a la
cama esquerra.

Fins al lloc dels fets es va des-
plaçar una dotació dels bombers
i efectius del SEM. Els sanitaris
van practicar les primeres aten-
cions al jove ferit, encara que fi-
nalment es va decidir que fos
traslladat en helicòpter a l’hos-
pital deTremp.

D’altra banda, els Bombers
de la Generalitat van rescatar
ahir una excursionista de 23
anys que va patir una ferida al
turmell al camí de la Pica d’Es-
tats, al terme municipal d’Alins.
Un helicòpter la va rescatar a
prop de l’estany de Sotllo i la va
traslladar a un centre hospita-
lari.

Denuncien falta
d’efectius a la sala
de control deMossos

SEGURETATPROTESTA

❘ LLEIDA ❘ El sindicat de mossos
d’esquadra USPAC ha denun-
ciat la falta d’efectius a la Sala
de Control Regional de la co-
missaria de la policia autonò-
mica de Lleida. Es tracta del
lloc en el qual els Mossos d’Es-
quadra reben les trucades dels
ciutadans i on es gestionen les
patrulles enviades a cada ser-
vei. Segons el sindicat USPAC,
en alguns moments puntuals
del mes de juny (com la nit de
Sant Joan) hi va haver només
quatre operadors (agents ate-
nent trucades) a la Sala Regi-
onal de Control per cobrir to-
ta la província.

El sindicat denuncia que és
freqüent que sols hi hagi cinc
operadors, quan n’hi hauria
d’haver vuit o nou.USPAC as-
segura que la falta d’efectius

provoca una denegació siste-
màtica de permisos i que els
operadors no puguin efectuar
els descansos reglamentaris.
Precisament, la sala de control
de la comissaria de Lleida dó-
na servei a tota la província de

Lleida.
Fins l’any passat hi havia una

altra sala de control a la Seu
d’Urgell, però va ser elimina-
da i fusionada amb la de Llei-
da.

FALTA D’EFECTIUS

Diversos dies sols 4 agents
cobreixen totes les
trucades que rep la policia
a tota la província

RESCAT

Rescaten en helicòpter
una excursionista després
de trencar-se el turmell
a la Pica d’Estats
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Ofertes exclusives per als 
subscriptors del diari SEGRE

Més informació al web:

www.segre.com/clubsubscriptors

Telèfon del Club

973 248 008

Mollerussa

MOLLERUSSA

Consell Comarcal . . . . . . . . . . . .973 71 13 13

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 07 13

Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 25 25
Centre Mèdic Pla d’Urgell . . . . .973 60 25 50
Centre Mèdic Urgellenc . . . . . . .973 60 23 21
Servei d’ambulàncies . . . . . . . . .973 71 13 35
Farmàcies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .Figuerola Argelich . .973 60 02 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ros Simó . .973 60 01 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Casañas . .973 60 23 65

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joan . .647 21 63 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lluch . .639 67 06 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solé . .649 51 26 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Piñol . .660 97 57 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Carmina . .629 75 97 17
Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 02 85
Grues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 22 51 97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 71 23 22
Jutjat de Pau . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 25 10
Fira de Mollerussa . . . . . . . . . . . .973 60 07 99
Oficina de Turisme Pla . . . . . . . .973 71 13 13
Casa Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 01 90
Museu Vestits de Paper . . . . . . .973 60 62 10
Teatre l’Amistat . . . . . . . . . . . . . .973 71 12 31
Renfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 43 23 43

Servei Nacional de Cereals . . . .973 60 08 75

Pavelló Poliesportiu . . . . . . . . . .973 60 25 18

Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . .973 70 16 85

Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 10 80

Policia Municipal . . . . . . . . . . . . .973 60 20 00

J.G.M.

❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa ajornarà al pròxim
any l’externalització del ser-
vei de jardineria per poder pa-
gar així noves despeses que
han sorgit aquest any, com la
indemnització a l’arquitecte
municipal o les esquerdes de
l’Arxiu Comarcal. En concret,
el ple municipal d’avui deba-
trà l’aprovació d’una modifi-
cació del pressupost de
369.551 euros, la principal par-
tida dels quals, de 90.000 eu-
ros, correspon a la indemnit-
zació per una sentència judici-
al relativa a l’acomiadament
de l’arquitecte tècnic.

Les obres per reparar la faça-
na de l’Arxiu es pagaran amb
58.000 euros.Aquesta última
xifra, tanmateix, el consistori
la reclamarà a les entitats as-
seguradores. També es pre-
veuen 26.000 euros per a obres
relatives a la instal·lació d’una

caldera de gas al col·legi Siloè.
La modificació, segons va ex-
plicar l’alcalde,Marc Solsona,
es finança en bona part donant
de baixa 214.000 euros del
pressupost per externalitzar la
jardineria.

Altres punts de l’ordre del
dia són el nomenament del càr-
rec de jutge de pau substitut,
que ocuparà Josep Maria de
las Heras després de la renún-
cia de Pere Garrofé.

D’altra banda, l’ajuntament

té previst licitar el pròximmes
de setembre la primera fase de
les obres de construcció de la
futura pista d’atletisme, que es-
tà projectada al parc de la Ser-
ra, segons va explicar l’alcal-
de.

El ple d’avui farà efectiu el
caràcter plurianual d’aquesta
obra, que té un pressupost
d’execució de 444.307 euros i
una subvenció de 300.000 de
la Diputació.

Les obres d’aquesta prime-
ra fase, que començarien abans
que s’acabi aquest any i segui-
ran durant el següent, contem-
plen el moviment de terres per
adequar el terreny, la instal·la-
ció dels drenatges necessaris,
la construcció de la tanca pe-
rimetral i la col·locació del ter-
ra de la pista. Durant aquest
any s’ha previst una dotació de
197.980 euros,mentre que els
246.327 restants es contem-
plaran l’any següent.

L’ajuntament aprova indemnitzar
amb 90.000 € l’arquitecte acomiadat
Al sentenciar-ho el jutge, fet que obliga a ajornar la contractació de jardineria externa

MUNICIPI ECONOMIA

Els terrenys on es construirà la pista d’atletisme.

Unes 40 parades
al mercat de
rebaixes

COMERÇ

❘ MOLLERUSSA ❘ El centre comer-
cial de la capital del Pla d’Ur-
gell serà escenari el pròxim
dissabte del vuitè mercat de
rebaixes d’estiu, que comp-
tarà amb unes quaranta pa-
rades.

Organitzat per la delega-
ció de la Cambra de Comerç
i l’associació Mollerussa Co-
mercial, oferirà articles d’oca-
sió des de dos quarts de deu
del matí i fins a les dos del
migdia. Algunes botigues
també vendran els seus arti-
cles a la tarda, des de les sis
fins a les nou del vespre. En
concret, el mercat s’ubicarà
a les places Major, Manuel
Bertrand,Vilaclosa i el carrer
JacintVerdaguer.

J. GÓMEZ

EDUCACIÓ

El transport
escolar del Siloè,
a concurs
❘ MOLLERUSSA ❘ El consell comar-
cal del Pla d’Urgell ha tret
a licitació el servei de trans-
port escolar del centre d’edu-
cació especial Siloè de Mo-
llerussa. L’esmentat servei té
com a objectiu dur a terme
el desplaçament dels alum-
nes matriculats en aquesta
escola educativa ubicada al
parc de la Serra de la capital
i que tenen la seua residèn-
cia en algun dels municipis
que configuren el Pla d’Ur-
gell.

El pressupost bàsic de lici-
tació ascendeix a 491.000
euros. El contracte tindrà una
durada de quatre anys.

EQUIPAMENTS

Les obres d’un pas soterrat sota la via, a la tardor
La Generalitat adjudica a CRC Obras y Servicios la construcció d’aquest per 855.000 euros

La zona de l’estació.

SEGRE

❘ MOLLERUSSA ❘ El departament de
Territori i Sostenibilitat ha ad-
judicat per 855.000 euros les
obres d’execució d’un pas so-
terrat per a vianants sota la via
del tren a Mollerussa, davant
de l’estació.Aquest pas, el pri-
mer a la ciutat, comunicarà les
dos andanes de l’estació i amb
la futura estació d’autobusos.

El pas inferior tindrà 20 metres
de longitud i 5 d’amplada i es-
tarà adaptat a persones amb
mobilitat reduïda mitjançant
rampes i ascensors. Els treballs,
a càrrec de l’empresa CRC
Obras y Servicios, començaran
durant la pròxima tardor i tin-
dran un termini d’execució de
cinc mesos.

A més, el mateix departa-
ment licitarà les obres de la no-
va estació d’autobusos, amb la
previsió que entri en servei el
2016. La instal·lació, que subs-
tituirà l’actual, se situarà da-
vant de l’estació de tren, a la
part nord de les vies i s’hi po-
drà accedir a través del pas so-
terrat.
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BELLVÍS

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 56 50 00
Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Dispensari mèdic . . . . . . . . . . . .973 56 56 84

Farmàcia Corbella Serrano . . .973 56 50 10
LINYOLA
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 57 50 10
Dispensari mèdic . . . . . . . . . . . .973 71 43 24
Farmàcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 57 50 62
Taxis . . . . . . . . . .Ivan Gispert . .973 57 51 58

. . . . . . . . . . . . . . Jordi Trepat . .687 84 76 48
MIRALCAMP
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 17 01

Consultori municipal . . . . . . . .973 60 08 00
EL PALAU D’ANGLESOLA

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 13 14
EL POAL

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 56 50 02
SIDAMON

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 56 04 21
TORREGROSSA

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 17 06 40
Taxis . . . . . . .Bigatà Cortada . .973 17 00 56
Consultori mèdic . . . . . . . . . . . . .973 17 03 56
VILA-SANA

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 71 03 91
BELL-LLOC

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 56 01 00
Dispensari mèdic . . . . . . . . . . . .973 71 72 00

FONDARELLA

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 60 00 82
CASTELLNOU DE SEANA

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 33 71 67
IVARS D’URGELL

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 58 01 25
VILANOVA DE BELLPUIG

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 32 40 00

COMUNICACIONS

Castellnou asfalta la carretera que
connecta el municipi amb l’N-II

La carretera ja ha estat pavimentada.

JOAN GÓMEZ

❘ CASTELLNOU ❘ La Diputació de
Lleida ha iniciat les obres per
millorar la carretera LV-3443
que connecta Castellnou de Se-
ana amb l’N-II. És el principal
accés a aquest municipi del Pla
d’Urgell que es trobava en ma-
les condicions a causa del seu
ús, tenint en compte que hi pas-

sen diàriament els camions que
porten els residus de Mollerus-
sa i altres municipis de la co-
marca cap a l’abocador muni-
cipal. En aquests moments, ja
s’ha renovat el ferm de la via i
està pendent la instal·lació de
la senyalització horitzontal i
vertical.

La Diputació ja va millorar
la passada primavera el tram
d’aquesta carretera que con-
necta amb el camí de l’aboca-
dor comarcal, amb l’objectiu
de facilitar el pas dels camions.
Les obres van consistir a habi-
litar tres illots per facilitar el
pas dels vehicles.

Nou refugi a les
piscines del Palau

EQUIPAMENTS

❘ EL PALAU ❘ L’ajuntament del Pa-
lau d’Anglesola ha cedit un
nou espai municipal per des-
tinar-lo a refugi per als pe-
legrins que recorren els ca-
mins de Sant Jaumè i Igna-
sià.

Les noves instal·lacions
s’ubiquen a l’edifici de les pis-
cines municipals. En concret
ocupen un recinte al costat
dels vestidors i el magatzem,
però amb entrada pròpia.

Demanen millores a
la Linyola-Bellcaire

CARRETERES

❘ LINYOLA ❘ Els ajuntaments de
Linyola i Bellcaire debatran
l’aprovació en els seus plens
municipals, que se celebra-
ran durant aquesta setmana,
d’una moció per reivindicar
les obres de millora de la car-
retera que uneix els dos mu-
nicipis.

L’objectiu és aconseguir
que la Generalitat inclogui
una partida en els pressupos-
tos del pròxim any.

LLEURE DISCOTEQUES

La porta d’accés a la discoteca i les finestres, tapiades.

JOAN GÓMEZ

❘ GOLMÉS ❘ La nova propietària
del macrocomplex Big Ben de
Golmés, l’entitat bancària
BBVA, va procedir a tapiar

portes i finestres de les ins-
tal·lacions per evitar robato-
ris i actes vandàlics. L’espai
compta també amb vigilants

durant les 24 hores per con-
trolar els voltants. D’altra ban-
da, un jove lleidatà dedicat al
sector immobiliari, Pol Gilart,

es va donar a conèixer ahir
com a interessat a comprar el
complex de la discoteca jun-
tament amb altres inversors.

El complex Big Ben, tapiat a l’espera d’un comprador
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❘ BARCELONA ❘ El PP ha apostat per
l’exalcalde de Badalona Xavier
GarcíaAlbiol com a cap de llis-
ta per a les pròximes eleccions
del 27-S en substitució de l’ac-
tual presidenta del partit a Ca-
talunya,Alicia Sánchez-Cama-
cho, mentre que la número dos
de la candidatura serà la vicese-
cretària generalAndrea Levy. La
substitució de Sánchez-Cama-
cho per GarcíaAlbiol va ser ra-
tificada ahir pel comitè execu-
tiu del PPC, en una reunió en la
qual també van ser aprovats al-
tres canvis en els càrrecs de di-
recció del partit. GarcíaAlbiol
va ser fins al passat mes de maig
alcalde de Badalona, la tercera
ciutat de Catalunya per habitants
i tradicional feu electoral socia-
lista, i malgrat guanyar folgada-
ment aquests comicis va ser des-

bancat per una coalició d’esquer-
res amb el suport extern del
PSC.

Per la seua part,Andrea Levy
va ser nomenada recentment vi-
cesecretària d’Estudis i Progra-

mes del Partit Popular.
En una compareixença públi-

ca produïda després de la reu-
nió del comitè executiu, Sán-
chez-Camacho va donar a co-
nèixer la seua pròpia substitu-
ció, que va justificar per la ne-
cessitat de disposar “d’una can-

didatura de renovació capaç de
fer arribar el nostre missatge
amb tota claredat a la societat
catalana”.

Segons Sánchez-Camacho,
que seguirà sent presidenta del
PPC fins al pròxim congrés pre-
vist per al 2016, “l’objectiu és
tenir un partit reforçat per afron-
tar unes eleccions vitals per a
Catalunya, però també per a Es-
panya”.

Rodríguez Sol

Mentrestant, l’exfiscal supe-
rior de Catalunya, el lleidatà
Martín Rodríguez Sol, serà el
número dos de la llista d’UDC
en la circumscripció de Barcelo-
na en les eleccions del 27 de se-
tembre com a independent.

Així ho van anunciar ahir el
líder del partit, JosepAntoni Du-
ran; el secretari general i cap de

llista, Ramon Espadaler, i el ma-
teix Rodríguez Sol, que va ex-
plicar que demanarà una exce-
dència voluntària com a fiscal
una vegada convocades les elec-
cions.

Rodríguez Sol va dimitir com
a fiscal superior de Catalunya el
març del 2013 després d’unes
polèmiques declaracions en una
entrevista en què va defensar
que era legítim que Catalunya
aspirés a consultar els seus ciu-
tadans sobre el seu futur polític
en una consulta legal.

Rodríguez Sol va explicar que
ha decidit penjar la toga i entrar
en el món polític per l’“evident
moment històric” de Catalunya,
mentre va assegurar que Unió
representa en el seu programa
el que ell ha defensat durant la
seua carrera, que va afirmar que
és el servei a les persones.

Xavier García Albiol, candidat del PP a la Generalitat.

García Albiol serà el candidat del PP per al
27-S i el lleidatà Rodríguez Sol, el dos d’UDC
El polèmic exalcalde de Badalona substitueix Sánchez-Camacho, que seguirà al capdavant del partit
fins al 2016 || L’exfiscal superior de Catalunya assegura que “ha arribat l’hora de penjar la toga”

PROCÉSSOBIRANISTA

Un total de 25 jihadistes espanyols
s’han immolat a l’Iraq i Síria

p.20

Grècia inicia la negociació del seu
tercer rescat

p.21

El número 2 per UDC per Barcelona, el lleidatà Martín Rodríguez Sol.

EFE

LESCLAUS

El Govern criticaMadrid
❚ La portaveu del Govern, Neus
Munté, va expressar ahir la “pre-
ocupació” de l’Executiu perquè
el Govern central pugui esquivar
amb la tramitació de la llei del
tercer sector les 13 sentències
emeses pel Tribunal Suprem i el
Tribunal Constitucional al voltant
de competències en aquest àm-
bit.

C’s demana “unir ponts”

❚ El president de Ciutadans, Al-
bert Rivera, va apostar ahir per
“acabar amb els fronts que divi-
deixen els catalans i unir els
ponts que han trencat” el presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas, i el líder d’ERC, Oriol Jun-
queras, perquè “els catalans no
necessiten un govern que divi-
deixi, sinó que uneixi”.

ICV i Podem

❚Militants d’ICV van aprovar ahir
“amb àmplia majoria” la propos-
ta d’acord de confluència amb
Podem i amb EUiA en les elecci-
ons del 27-S –sota el nom Cata-
lunya sí que es pot–, i en les ge-
nerals previstes per a finals del
2015.

CUP
❚ L’economista i pastisser de Bell-
puig Josep Manel Busqueta és
un dels candidats que es presen-
ten a les primàries per tal d’ocu-
par un dels cinc primers llocs de
la llista de la CUP per al 27-S a
Barcelona. Les votacions acaben
demà a la nit i dijous es donaran
a conèixer els resultats.

UNIÓ

Rodríguez Sol afirma que
Unió representa en el
programa el que ell ha
defensat en la seua carrera

Catalá: “La Constitució
farà complir la llei”
❘ MADRID ❘ El ministre de Justícia,
Rafael Catalá, va subratllar ahir
que en la Constitució hi ha“ins-
truments suficients” per garan-
tir que a Catalunya es compleix
la llei i va destacar que fins ara
no ha estat necessari mai apli-
car l’article 155, que permet al
Govern obligar una comunitat
autònoma a complir les seues
obligacions.

Catalá va dir que si algú in-
compleix les regles del joc es po-
den impugnar per la via cons-
titucional o per la judicial, i que
a més hi ha “altres mecanismes

en la Constitució que garantei-
xen que Espanya és un Estat de
Dret i ningú no està per sobre
de la llei”.

Des del seu punt de vista, ja
es va demostrar que hi ha recur-
sos suficients en ocasió del pas-
sat 9-N, quan“s’havia d’organit-
zar un referèndum, després una
consulta i després va quedar en
un simulacre” davant dels recur-
sos que va presentar el Govern
de l’Estat. “Hi ha canals sufici-
ents per garantir que es complei-
xen les lleis”, va resumir el mi-
nistre de Justícia.

Pas del Govern per convertir l’ICF
en un banc i defensa el fisc propi
❘ BARCELONA ❘ El Govern va apro-
var ahir en el Consell Execu-
tiu un decret llei per adequar
el marc legislatiu de l’Institut
Català de Finances (ICF) a la
normativa europea d’entitats
financeres, convertint així l’en-
titat pública en un banc. En ro-
da de premsa, el conseller de-
legat de l’ICF, Josep Ramon
Sanromà, va explicar que
d’aquesta forma l’entitat esta-
rà “preparada” per quan la llei
europea de governança dels
bancs públics estigui acabada,
la qual cosa li permetrà acce-

dir a un procés de llicència per
ser entitat de crèdit públic eu-
ropea.

D’altra banda, el Govern va
aprovar definitivament el Pla
Estratègic d’Acció Exterior i
de Relacions amb la Unió Eu-
ropea, que fixa les línies d’ac-
tuació de la Generalitat en ma-
tèria internacional durant el
període 2015-2018.

El pla estableix els objectius
polítics, operatius i instrumen-
tals per aconseguir una major
coordinació i coherència entre
totes les accions exteriors de

les diferents àrees de la Gene-
ralitat.

Per la seua part, la portaveu
del Govern i consellera de Ben-
estar Social i Família de la Ge-
neralitat, Neus Munté, va res-
pondre al Govern central que
l’Agència Tributària de Cata-
lunya, presentada dilluns, és un
“pas segur” cap a una autènti-
ca estructura d’Estat.Va defen-
sar que fa aproximadament dos
anys que s’està treballant en
aquest instrument a partir de
“les millors pràctiques d’Euro-
pa i del món”.
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Un ferit al ser tirotejat a
la Rambla deBarcelona
Una altra persona va resultar amb lesions a l’intentar fugir de
l’agressor armat || La policia creu que pot ser una revenja

SUCCESSOSVIOLÈNCIA

Imatge de la façana de l’hotel a prop d’on es va iniciar el tiroteig.

ACN

AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ Un home va resul-
tar ahir ferit de bala i un altre
amb talls de vidres després de
ser tirotejats a prop de la Ram-
bla de Barcelona per un indivi-
du que, al tancament d’aques-
ta edició, continuava sent bus-
cat per la policia, que sospita
que el succés, en una zona ple-
na de turistes, podria ser con-
seqüència d’una revenja.

Els fets es van produir pocs
minuts després de les tres de la
tarda, quan l’home armat amb
una pistola es va atansar a les
altres dos persones, que esta-
ven assegudes davant de l’ho-
tel Silken Ramblas, i les va en-
canonar, moment en el qual
aquestes van emprendre la fu-
gida cap a l’interior de l’hotel,
del qual no eren clients.

L’agressor va disparar dos

trets, segons els testimonis.Una
de la bales va impactar en un
dels homes,mentre que l’altre,
en la fugida, es va causar múl-
tiples talls amb els vidres d’una
vidriera que es va trencar, pel
que sembla al caure-li a sobre
perquè va xocar contra aques-
ta.

El ferit de bala va aconseguir
fugir travessant l’hotel i sortir
per la porta posterior fins a re-
fugiar-se en una botiga de roba
al carrer del Carme, on va de-
manar a l’amo que truqués a la

policia. L’altre ferit pels vidres
també va sortir corrents per la
porta posterior de l’hotel cap
al carrer Jerusalem, darrere del
mercat de la Boqueria, on va
ser interceptat i va ser auxili-
at per la policia.

Els ferits van ser traslladats
un a l’hospital Clínic i l’altre a
un centre sanitari, mentre que
Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Urbana van muntar un dispo-
sitiu per mirar de localitzar
l’agressor que, segons alguns
testimonis, anava encaputxat,
van explicar fonts de la inves-
tigació.

La policia, que va interrogar
els testimonis del succés i revi-
sant les imatges de les càmeres
de vídeo de la zona per provar
d’identificar l’agressor, no va
facilitar la identitat ni la na-
cionalitat de les víctimes.

L’incendi
d’Òdena, en via
de ser extingit

INCENDIS

❘ BARCELONA ❘ Els Bombers van
informar ahir que les condi-
cions meteorològiques preve-
uen“un bon escenari” de ca-
ra a l’extinció de l’incendi
d’Òdena, que ha cremat més
de 1.200 hectàrees. Per la se-
ua part, Unió de Pagesos va
demanar no criminalitzar l’ac-
tivitat agrària després de sa-
ber-se que l’incendi va ser
causat per la manipulació
d’una picadora de palla per
part d’un agricultor. El foc va arrasar sobretot pins autòctons.

ACN

Recomanen
objectius de dèficit
diferenciats

CRISI COMUNITATSAUTÒNOMES

❘ MADRID ❘ L’Autoritat Indepen-
dent de Responsabilitat Fis-
cal (AIReF) va publicar ahir
un informe en el qual reco-
mana objectius diferenciats
de dèficit per a les comuni-
tats autònomes el 2016 i
2017, perquè totes assoleixin
l’equilibri pressupostari el
2018.

En concret, considera que
hi ha cinc comunitats (les Ba-
lears, Extremadura, Catalu-
nya,Múrcia i el PaísValencià)
que requereixen “una agen-
damés gradual d’ajustament”
que la resta.

Dèficit de l’Estat

D’altra banda, el dèficit de
l’Estat va representar el
2,13% del PIB en el primer
semestre de l’any i es va re-
duir l’11,7%, de manera que
se situa a vuit dècimes de
l’objectiu marcat pel Govern
per a 2015 (2,9%).

Segons les dades publica-
des ahir pel ministeri d’Hi-
senda, el saldo negatiu de
l’Estat va sumar entre el ge-
ner i el juny 23.445 milions
d’euros en termes de comp-
tabilitat nacional.Al seu torn,
el dèficit de les comunitats
autònomes corresponent als
cinc primers mesos de l’any
es va situar en el 0,48% del
PIB davant de la meta del
0,7%marcada per a finals del
2015.

Encara que el dèficit auto-

nòmic es va reduir el 14,5%
fins al maig respecte al ma-
teix període del 2014, enca-
ra quatre regions (Extrema-
dura,Múrcia,Navarra i el Pa-
ísValencià) van superar el lí-
mit autoritzat per al conjunt
de l’any. Les dades d’Hisen-
da assenyalen que en termes
de comptabilitat nacional les
comunitats van tenir una des-
viació pressupostària fins al
maig de 5.309 milions.

■ Catalunya ha reduït un
24 per cent el dèficit pú-
blic en els primers cinc me-
sos d’aquest 2015 en com-
paració amb el mateix pe-
ríode de l’any anterior, si-
tuant-se en 1.369 milions
d’euros, un 0,66 per cent
del producte interior brut
(PIB).

D’aquesta manera, el
dèficit públic de Catalunya
es va situar en el període
comprès entre el gener i el
maig de l’any passat en
1.802 milions d’euros, xi-
fra que suposa un 0,9% en
termes de PIB, segons va
informar ahir el ministeri
d’Hisenda. L’objectiu per
al conjunt de l’exercici és
del 0,7%.

Catalunya, a
quatre centèsimes
de l’objectiu2015

Acord entre PSC i C’s a Sant Andreu de la Barca

❘ BARCELONA ❘ El PSC i C’s han assolit un acord per garantir la
governabilitat de l’ajuntament de SantAndreu de la Barca
durant els pròxims quatre anys, que té com a principals punts
augmentar la transparència de la gestió i treballar per la
cohesió social.

Macrooperació policial contra la droga a Girona

❘ GIRONA ❘ Un total de 26 persones van ser detingudes ahir en
el marc d’una operació antidroga que, des de primeres hores
del matí, duien a terme uns 300 agents dels Mossos d’Esqua-
dra en set municipis de Girona, així com a la localitat barce-
lonina del Prat de Llobregat.

El Govern crea un registre de “grups de pressió”

❘ BARCELONA ❘ El Consell Executiu va aprovar ahir el decret de
creació d’un registre de “grups d’interès” (o de pressió) en
el qual s’hauran d’inscriure les persones i organitzacions que
participen per compte propi en l’elaboració i aplicació de po-
lítiques públiques de Generalitat i el sector públic en de-
fensa d’interessos de terceres persones o entitats.

Dos francesosmoren al caure ambel cotxe al riu

❘ GIRONA ❘ Unmatrimoni francès de de 70 i 74 anys d’edat que
viatjaven el dilluns en un turisme juntament amb la seua fi-
lla, d’uns 50, van morir al caure amb el cotxe en una riera de
l’Escala i quedar atrapats dins del vehicle, segons va infor-
mar ahir l’ajuntament.

VENJANÇA

La Policia segueix
buscant l’agressor i
sospita que el succés es
deu a una venjança
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El Govern exigeix a Colau
queposi un bust de Felip VI
Li dóna unmes per situar-lo al saló de plens de l’ajuntament ||
Madrid paralitza el desnonament d’habitatges socials

POLÍTICAMUNICIPAL

AGÈNCIES

❘ BARCELONA/MADRID ❘ La delegada
del Govern central a Catalu-
nya,María de los Llanos de Lu-
na, ha enviat un requeriment
a l’alcaldessa de Barcelona,Ada
Colau, perquè, d’acord amb la
normativa vigent, col·loqui en
el termini d’un mes “en un lloc
preferent del saló de sessions”
un bust de l’actual cap de l’Es-
tat, el rei FelipVI. El requeri-
ment fa constar que la delega-
ció del Govern ha tingut conei-
xement que dijous passat dia
23 el “consistori va procedir a
la retirada de l’efígie de l’an-
terior monarca sense que s’ha-
gi substituït per una efígie o re-
trat del nou monarca”.

El consistori va retirar la set-
mana passada el bust de Joan
Carles I adduint que així reso-
lia “una situació anòmala” per-
què no és el cap de l’Estat des
del juny del 2014 i, a més, con-
sidera que hi havia “una sobre-
representació de la simbologia
monàrquica”.

En l’escrit enviat a l’alcal-
dessa de BCN en Comú, Lla-
nos de Luna requereix a Colau
que li “certifiqui documental-
ment i gràficament” en el ter-
mini d’un mes que l’“ajunta-
ment ha adoptat les mesures
necessàries per donar compli-
ment” a la normativa.

En un altre ordre de coses,
l’ajuntament de Barcelona no
es personarà en procediments

penals en els casos en els quals
ja ho faci la fiscalia per evitar
duplicitats. El tinent d’alcalde
de Drets de Ciutadania, Par-
ticipació i Transparència, Jau-
meAsens, va ressaltar que el
seu objectiu és acabar amb el
que considera una anomalia i
no fer “acusacions paral·leles
ni duplicar la funció de la fis-
calia, perquè és redundant i su-
posa una despesa innecessà-
ria”.

Tanmateix, l’ajuntament es

Ada Colau.

ACN

reserva la possibilitat d’actuar
com a excepció en els casos en
els quals hi hagi “un interès
municipal complementari i en
casos de transcendència social
amb vulneració dels drets hu-
mans”, i si detectés una defici-
ent actuació de la fiscalia.A
més, va assenyalar que des del
mes de gener del 2010 fins ara
s’han donat d’alta 103 expedi-
ents, dels quals n’hi ha 16 de
pendents de sentència, i va afe-
gir: “Hem donat l’ordre d’anar
retirant tots els casos.” En
aquest sentit, el regidor també
va destacar que un altre dels
objectius de la mesura és evi-
tar “la vergonya que represen-
ta que el partit que governa-
va aquesta institució demanés
fins a cinc anys i mig de presó
per a vaguistes mentre mirava
cap a un altre costat en casos
de corrupció”, fent referència
a l’anterior Govern municipal
de CiU.

D’altra banda, l’ajuntament
de Madrid no vendrà fins a
2.086 habitatges de lloguer de
l’Empresa Municipal de l’Ha-
bitatge i Sòl (EMVS) a fons vol-
tor i paralitza els 70 processos
de desnonament previstos, se-
gons va anunciar l’alcaldessa,
Manuela Carmena, després de
reunir-se amb la plataformaYo
no me voy, impulsada per més
de 220 veïns afectats repartits
en cinc immobles del districte
Centro de la capital.

PROCESSOS JUDICIALS

Barcelona no es personarà
en els processos on ja hi
hagi la fiscalia i es retirarà
dels que estan oberts

❘ BARCELONA ❘ El macrocomplex
conegut com a BCNWorld
únicament acollirà tres casi-
nos,malgrat que el nou marc
legal en permet fins a sis, se-
gons va explicar ahir el direc-
tor de l’Incasòl i coordinador
executiu del projecte, Damià
Calvet, que va negar “rotun-
dament” que en el futur hi
pugui haver nous casinos. En
la presentació del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) del
Consorci Recreatiu iTurístic
(CRT) de Vila-seca i Salou
també es va aclarir que els
metres quadrats de sostre re-
sidencial seran 386.000, tal
com es va aprovar el 2006, i
no prop de 50.000 com es va

anunciar el passat mes de fe-
brer. Calvet va puntualitzar
que “per dimensió, per ubi-
cació, per tipus de producte,
no estàvem parlant de casi-
nos petits” i va incidir que
“no tots els operadors són ca-
paços de fer complexos turís-
tics integrats”.

Els responsables del pro-
jecte van rebutjar que la re-
ducció de l’espai residencial
del complex sigui una“renún-
cia” i van defensar que ara
ofereixen la possibilitat que
“hi pot haver més d’un ope-
rador”. En aquests moments,
els interessats en el projecte
són Melco, Hard Rock i el
Grup Peralada.

BCNWorld només acollirà
tres casinosmalgrat que
la llei en permet fins a sis

URBANISMEEMPRESES

Castella-la
Manxa vol frenar
elmagatzem
nuclear
Ampliant l’espai
natural protegit

MEDIAMBIENT

❘ TOLEDO ❘ El Consell de Go-
vern de Castella-la Manxa
va aprovar ahir l’inici del
procediment d’ampliació de
l’espai Red Natura a la Lla-
cuna del Hito de 1.000 a
25.000 hectàrees, en una
zona que inclouria la ubi-
cació del MagatzemTempo-
ral Centralitzat (ATC) de
Villar de Cañas, una ampli-
ació que prohibirà “realit-
zar actes en aquest territo-
ri que suposin una transfor-
mació sensible de la reali-
tat física o biològica de l’en-
torn”, una cosa que faria
que “no fos possible con-
tinuar” amb la construcció
del magatzem nuclear. El
conseller d’Agricultura cas-
tellanomanxec, Francisco
MartínezArroyo, va expli-
car que l’inici d’aquest pro-
cediment “respon a una pe-
tició de més de 50 entitats
ecologistes, agràries, sindi-
cats, ajuntaments de la zo-
na i partits englobats a la
Plataforma contra el Ce-
mentiri Nuclear”.Tanma-
teix, el conseller va adme-
tre que el Govern central sí
que podria declarar la cons-
trucció d’interès nacional,
cosa que posaria el projec-
te per sobre de qualsevol
altra normativa. D’altra
banda, l’Il·lustre Col·legi
Oficial de Geòlegs va asse-
nyalar que la construcció
del magatzem nuclear su-
posarà “elevats sobrecos-
tos” que es pagaran a tra-
vés del rebut de la llum.

Mor unnen de 6 anys
atropellat
❘ BARCELONA ❘ Un nen de 6
anys va morir ahir atrope-
llat per un autobús a Nou
Barris, segons van informar
fonts municipals. L’accident
va succeir cap a les 16 ho-
res quan un autobús de
TMB va atropellar el menor
per causes que s’investi-
guen.

Neguen indemnització
a unamaltractada
❘ MADRID ❘ El ministeri de Jus-
tícia ha negat la indemnit-
zació a una víctima de vio-
lència masclista la filla de la
qual de 7 anys va ser assas-
sinada pel pare el 2003 en
una visita sense supervisió,
un cas que va arribar a
l’ONU, organisme que va
demanar “una indemnitza-
ció integral i proporcional”
a la gravetat dels fets.

Zapatero deixa el
Consell d’Estat
❘ MADRID ❘ L’expresident del
Govern José Luis Rodríguez
Zapatero ha anunciat la se-
ua decisió de deixar tempo-
ralment el Consell d’Estat
per incorporar-se des del se-
tembre a la presidència del
ConsellAssessor de la fun-
dació alemanya Institut de
Diplomàcia Cultural.

Detinguts per agredir
un revisor a Reus
❘ TARRAGONA ❘ Els Mossos d’Es-
quadra han detingut dos
menors i dos joves de 19
anys a Reus per negar-se a
pagar el bitllet de tren en la
línia Reus-Vilaseca, insultar
i agredir el revisor i fugir per
les vies apedregant els com-
bois.

❘MADRID ❘ La presidenta de la Co-
munitat de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, va anunciar ahir que
el Govern autonòmic es perso-
narà com a acusació particular
en el cas Púnica i va assegurar
que, segons “es desprèn de les
dades conegudes fins ara, dels
presumptes delictes comesos
podria derivar-se perjudici pa-
trimonial per a la Comunitat
de Madrid”. Cifuentes va tor-
nar a expressar la seua confi-
ança absoluta en el conseller
de MediAmbient, Jaime Gon-
zález Taboada, a qui David
Marjaliza, presumpte cervell
de la trama, ha relacionat amb
aquesta.A més,Marjaliza tam-
bé hauria relacionat la diputa-
da de Ciutadans Eva Borox
amb la trama, que podria po-
sar en perill el pacte de govern
de Cifuentes.

D’altra banda, l’ex primer ti-

El ‘cervell’ de Púnica implica
una diputada de Ciutadans

POLÍTICACORRUPCIÓ

La presidentamadrilenya, Cristina Cifuentes, ahir.

EMILIO NARANJO/EFE

nent d’alcalde deValdemoro i
regidor d’Hisenda José Javier
Hernández (PP) deixa clar en
el marc de les converses inter-
vingudes en el sumari que les

adjudicacions que feia l’ajun-
tament es feien a dit. “Serà
l’empresa que aquest senyor
porti, em sua la polla el nom”,
assegura.
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El ministre d’Interior Jorge Fernández Díaz va informar del nombre d’espanyols a les files jihadistes.

EFE

AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ Un total de 25 espa-
nyols han mort immolats en
atemptats terroristes perpetrats
a l’Iraq o Síria, mentre que uns
altres 61 continuen en aquesta
zona del Pròxim Orient units
a les files de grups com l’Estat
Islàmic o el FrontAl-Nusra, que
operen en aquests països.

Així ho va informar ahir el
ministre de l’Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, en roda de prem-
sa en el marc de la reunió del
Comitè contra elTerrorisme del
Consell de Seguretat de l’ONU,
que se celebra aquests dies a
Madrid i que se centra princi-
palment a evitar el desplaça-
ment de combatents terroristes
estrangers a països en guerra.

Segons Fernández Díaz, les
forces de seguretat espanyoles
han identificat 126 espanyols
que són considerats combatents
terroristes estrangers. D’aquests,
61 continuen en l’exterior, es
creu que lluitant a les files d’or-
ganitzacions com l’Estat Islàmic;
25 han mort immolats o en el
curs del conflicte, i uns altres 25
han tornat a Espanya, dels quals
15 estan a la presó i 10 en lli-
bertat.

Sobre aquests últims, el mi-
nistre va assegurar que “en el
marc de la llei s’està fent el tre-
ball que s’ha de fer per tal de
garantir la seguretat dels espa-
nyols”.Al ser preguntat per la
cooperació ambTurquia, ja que
les autoritats d’aquest país han
detingut diversos espanyols que
pretenien passar a Síria o l’Iraq
per unir-se a grups terroristes,
Fernández Díaz va assegurar
que “la relació bilateral” és
“magnífica” en aquest assump-
te.

El president del Govern es-
panyol, Mariano Rajoy, va ofe-
rir a la comunitat internacional

Un total de 25 jihadistes espanyols
s’han immolat a l’Iraq i Síria
Rajoy ofereix l’experiència d’Espanya contra el terrorisme internacional: “Ningú no
és lliure de la urpada” || L’ONU recolza el registre de passatgers i el control d’internet

SEGURETAT TERRORISME JIHADISTA

l’experiència d’Espanya per llui-
tar contra el terrorisme perquè,
encara que va dir que “ningú no
és lliure de la urpada de la fe-
ra”, és una xacra que “es pot
vèncer amb determinació i uni-
tat”.

Entre les recomanacions que
el Comitè contra el Terrorisme
del Consell de Seguretat ha po-
sat sobre la taula hi ha la peti-
ció als països que apliquin el Re-
gistre Nacional de Passatgers,
en el qual s’inclouen perfils sos-
pitosos, i a les empreses d’inter-
net i xarxes socials, com Goo-
gle, Facebook oTwitter, que s’in-
volucrin en la lluita contra el
terrorisme.

■ El Consell de l’Atlàntic Nord,
el principal òrgan de presa de
decisions de l’OTAN, va mos-
trar ahir la seua “forta solida-
ritat” amb Turquia i va donar
el seu suport a aquest aliat en
la seua lluita contra el terroris-
me a l’Iraq i Síria. “La segure-
tat de l’Aliança és indivisible,
mantenim forta solidaritat amb
Turquia”, van expressar els am-
baixadors dels països aliats al
final de la seua sessió extraor-
dinària, convocada a petició de
Turquia per informar dels úl-
tims atacs terroristes que ha re-

gistrat i de les seues accions
contra bases del Partit delsTre-
balladors del Kurdistan (PKK)
a l’Iraq i l’Estat Islàmic (EI) a
Síria. El Consell de l’Atlàntic
Nord es va reunir després d’in-
vocarTurquia l’article 4 delTrac-

tat deWashington, que afirma
que els aliats mantindran con-
sultes quan algun d’ells consi-
deri “que la integritat territo-
rial, independència política o
seguretat d’alguna de les parts
estan amenaçades”. Per la se-
ua part, el president deTurquia,
RecepTayip Erdogan, va mani-
festar que és impossible conti-
nuar el procés de pau amb la
milícia kurda del PKK, i va
sol·licitar al Parlament que re-
tiri la immunitat judicial als po-
lítics vinculats amb grups ter-
roristes.

L’OTAN dóna suport a Turquia en els seus atacs

NEGOCIACIONS TRENCADES

El Govern turc ha trencat
les negociacions de pau
amb els kurds després
dels atacs del PKK

El fill gran
de Gaddafi,
condemnat
a mort a Líbia

■ El tribunal del penal de
Trípoli va condemnar ahir
a mort Saif al-Islam, fill
gran del desaparegut dic-
tador libi Moammar al-
Gaddafi, i uns altres vuit
alts càrrecs i funcionaris
destacats del seu règim. La
cort va dictar també la pe-
na capital per a l’excap
dels serveis secrets del dic-
tador,Abdala al-Sanusi, i
exprimer ministre del rè-
gim de Gaddafi, Al
Baghdadi al Mahmudi.

Tots ells van ser con-
demnats per la seua vin-
culació amb la repressió
que va seguir l’aixecament
popular armat el febrer del
2011 i que va desembocar
en la caiguda del règim
gaddafista l’octubre
d’aquell mateix any.

Saif al-Islam no va as-
sistir al judici, que va se-
guir per videoconferència.
Considerat durant molt
temps hereu polític del seu
pare, el primogènit de
Gaddafi va ser detingut a
la ciutat de Zintan, a 159
quilòmetres al sud-oest de
Trípoli, per les milícies, que
s’han negat sempre a en-
tregar-lo al Govern deTrí-
poli des de la seua captu-
ra el novembre del 2011.
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Grècia inicia la
negociació del
seu tercer rescat
Nega l’exigència de noves reformes ||
Alemanya demana mecanismes per
apartar els “incomplidors”

GRÈCIACRISI

AGÈNCIES

❘ ATENES ❘ Grècia i els seus credi-
tors internacionals van iniciar
ahir les negociacions per a un
tercer rescat financer, en una
nova carrera contrarellotge que
el Govern d’AlexisTsipras vol-
dria veure conclosa en una mi-
ca més de dos setmanes, mal-
grat estar marcades per nom-
brosos obstacles. Si ja els dos
paquets de reformes, la legis-
lació dels quals havien exigit
els socis abans d’iniciar formal-
ment les negociacions, es van
aprovar en el temps rècord
d’una setmana, el repte ara és
encara major, ja que es tracta
de tancar un acord amb una
vigència de tres anys i un vo-
lum de 86.000 milions d’eu-
ros. Les negociacions van co-
mençar al matí a nivell de qua-
dres tècnics i en els pròxims
dies continuaran a un nivell
superior, amb l’arribada aAte-
nes dels caps de les instituci-
ons.

El Govern de Grècia va ne-
gar que en les seues converses
amb les institucions creditores
s’hagi plantejat la necessitat
de realitzar noves reformes
prèvies al rescat.

Per la seua part, el Consell

d’Experts Econòmics del Go-
vern d’Alemanya, conegut po-
pularment com els cinc savis,
considera que les recents ten-
sions amb Grècia reflecteixen
l’“elevada urgència” d’esco-
metre profundes reformes de
la Unió Monetària Europea,
incloent-hi la incorporació de
mecanismes per a la fallida or-
denada dels seus membres i la
possibilitat “com a últim re-
curs” d’apartar de l’euro es-
tats “no cooperatius”.

Per la seua banda, la Fisca-
lia del Tribunal Suprem va
transferir al Parlament grec una
demanda d’un alcalde d’una
petita ciutat costanera contra
l’exministre de Finances Ian-
nisVarufakis per la seua “ac-
tuació durant la negociació”
amb els creditors, que segons
la seua opinió podria consti-
tuir un delicte d’“alta traïció”.

La Borsa de Xangai es
calma i Pequín investiga
la pitjor sessió en 8 anys

XINAFINANCES

❘ XANGAI ❘ Les borses de la Xina
van tornar a caure ahir, enca-
ra que de forma més atenua-
da que dilluns, en el que va ser
el seu pitjor dia des de l’any
2007 i que ja està sent inves-
tigat per la Comissió Regula-
dora del Mercat deValors del
país (CRMV) per “possibles ir-
regularitats”.

L’índex general de la Bor-
sa de Xangai, principal indica-
dor de referència dels parquets
xinesos, va perdre ahir un 1,68
per cent, fins a situar-se en els
3.663 punts, cosa que amplia
a tres jornades consecutives
l’actual ratxa negativa, que ha
esborrat ja un 11,1 per cent
del valor de les accions cotit-
zades malgrat la immediata in-
tervenció del Govern xinès.

Per la seua part, la Borsa de

Shenzhen, la segona més im-
portant del país, es va deixar
un 1,41 per cent.

Aquests retrocessos regis-
trats ahir van ser més suaus
que els de la vigília, quan l’ín-
dex de Xangai es va desplo-
mar un 8,48 per cent en el seu
enfonsament més unflat des
del 27 de febrer del 2007 i
Shenzhen es va enfonsar un
altre 7,59 per cent.

Les caigudes van coincidir
amb l’anunci, dilluns, per part
de l’Oficina Nacional d’Esta-
dístiques, que els beneficis de
les principals firmes industri-
als xineses han caigut un 0,3
per cent interanual el mes de
juny, en contrast amb el crei-
xement d’un 0,6 per cent in-
teranual que van registrar al
maig.

VARUFAKIS, DEMANDAT

Un alcalde ha demandat
l’exministre d’Economia
Iannis Varufakis per un
delicte d’“alta traïció” Invaliden el

cessament de Le Pen

❘ PARÍS ❘ Un tribunal
d’apel·lació deVersalles va
donar ahir la raó a Jean
Marie Le Pen a l’anul·lar
el procés pel qual el Front
Nacional ha de votar l’eli-
minació del lloc de presi-
dent honorífic.

Més de 20morts en
un incendi a Egipte
❘ EL CAIRE ❘Almenys 23 per-
sones van morir i unes al-
tres 22 van resultar ferides
en un incendi que es va
originar ahir en una fàbri-
ca de mobles d’oficina aAl
Ubur, al nord-est de la ca-
pital egípcia.

Gairebé 2.000morts
en la guerra al Iemen
❘ GINEBRA ❘ Els intensos com-
bats i la fragilitat de l’alto
el foc unilateral decretat
per les forces de la coali-
ció al Iemen han provocat
la mort d’almenys 202 ci-
vils des del 16 fins al 27 de
juliol, fet que eleva fins a
1.895 el nombre de civils
morts des que va comen-
çar el conflicte, segons
l’ONU.

Més compensacions
per Fukushima
❘ TÒQUIO ❘ El Govern del Ja-
pó va aprovar ahir un aug-
ment de les compensaci-
ons derivades de la catàs-
trofe nuclear de la central
de Fukushima fins a asso-
lir un total de 7,07 bilions
de iens (uns 51.700 mili-
ons d’euros).

EFE

AnaBotín, elegida una de les assessores de Cameron
❘ LONDRES ❘ La presidenta del Santander,Ana Botín, ha estat ele-
gida com una dels 19 membres que componen el consell d’as-
sessors empresarials del primer ministre del Regne Unit, David
Cameron, denominat Business Advisory Group, segons va in-
formar el Govern britànic.

EFE

Tretze immigrantsmorts en un vaixell atapeït
❘ ROMA ❘ La Guàrdia costanera italiana va rescatar ahir una em-
barcació a prop de la costa de Líbia ambmés de 500 immigrants,
tretze d’ells morts, va informar la Guàrdia Costanera d’Itàlia.
A Espanya, Salvament Marítim va rescatar 23 immigrants d’ori-
gen magrebí en una pastera a prop del cap de Gata.

EFE

Obamademana als líders africans “no perpetuar-se en el poder”

❘ ADDIS ABEBA ❘ El president d’EUA, Barack Obama, va afirmar ahir que cap líder africà no hau-
ria de perpetuar-se en el càrrec més enllà de l’establert a la Constitució dels seus països, com
ha passat a Burundi, perquè això condueix a una situació d’“inestabilitat i de lluita”. Obama
va abandonar ahir Etiòpia i va posar fi a un viatge de quatre dies en el qual també va visitar
Kènia, la terra natal del seu pare, per tractar assumptes comercials i de seguretat.
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Relleu generacional a la cúpula de la
lleidatana Plusfresc
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L’Íbex-35 suma un 1% i trenca una
ratxa de tres sessions a la baixa
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Imatge de les primeres retirades de fruita a Lleida per a elaboració de sucs per a beneficència.

SEGRE

❘ LLEIDA ❘ El sector de la fruita de
Lleida va començar a fer les pri-
meres retirades de producte el
passat dia 20 per a l’elaboració
de sucs per a beneficiència. Es
tracta d’un programa que té lí-
mits per a cada organització de
productors, ja que únicament es
permet un percentatge dels seus
anomenats programes operatius
(en el qual se solen incloure in-
versions, per exemple). En
aquest context, el sector té po-
sades les esperances en el pla de
retirades que està a punt d’apro-
var la Unió Europea perquè en-
tri en vigor el pròxim 1 d’agost.
Aquest pla és universal i elimi-
na així els límits actuals en fun-
ció dels programes operatius, se-
gons va recordar el director
d’Afrucat, Manel Simon.

Amb les retirades, s’espera
que el sector tingui així un ins-
trument més per poder “plan-
tar-se davant de les exigències
de grans compradors centreeu-
ropeus”, fonamentalment “hard
discount” alemanys, de preus de
demolició per préssecs i necta-
rines.

“Tothom és optimista perquè
Brussel·les aprova aquestes me-
sures extraordinàries (retira-
des)”, va afirmar Simon, després
de la conversa telefònica man-
tinguda ahir amb organitzacions
de productors tant d’Itàlia com
Grècia i França.

El sector de la fruita de Llei-
da fa temps que insisteix en la
necessitat d’una reforma de les
mesures europees per tal
d’afrontar casos de crisi de preus,
al·legant que les que existeixen
en l’actualitat no funcionen com

El sector de la fruita, amb l’esperança
de les retirades de la UE a l’agost
Ara poden enviar producte per a conversió en suc per a beneficència || La quota de
Brussel·les elimina el límit en funció dels programes operatius de les centrals

AGRICULTURAFRUITA

haurien de fer-ho i considera que
haurien d’existir mecanismes
adequats per utilitzar-les de for-
ma immediata quan apareixen
els problemes.

Situació del mercat

Les centrals iAfrucat afirmen
que la situació actual de preus
no té explicació. D’una banda,
la producció és inferior a la de
l’any passat.A més, la demanda
es manté ferma per part dels
consumidors, tant al mercat in-
terior com en els d’exportació.

Cooperatives i empreses parti-
culars no tenen estocs a les cam-
bres de fred. Per això, la llei de
l’oferta i la demanda no explica
que grans compradors exigeixin
preus ruïnosos per a la produc-
ció. La força de la gran distribu-
ció europea i l’existència de múl-
tiples venedors de fruita dolça
s’estima com una de les grans
causes. És a dir, es repeteix la
queixa d’altres sectors agroali-
mentaris sobre la desigualtat
existent a la cadena.

En aquest context, el preu del

paraguaià i de la platerina, totes
dos fruites de pinyol planes, són
les que estan resistint les pressi-
ons a la baixa. Es tracta de dos
produccions la producció de les
quals està capitalitzada a Eu-
ropa per les finques de la pro-
víncia de Lleida, fonamental-
ment.

En l’actualitat, les retirades
a distribució gratuïta tenen uns
imports de 26,9 cèntims d’euro
per quilo per a préssec i necta-
rina i de 43,13 en el cas del pa-
raguaià.

Les hipoteques pugen un
40,2%almaig a Lleida

❘ LLEIDA ❘ El nombre d’hipote-
ques firmades al maig a Llei-
da es va situar en 143, un
40,2% més respecte al mateix
mes de l’any passat. La mitja-
na del valor hipotecat es va si-
tuar en els 88.832 €, un 13,9%
menys, i es van cancel·lar 141
contractes, un 19,5% més.

Fre als atacs a
camions a França
❘ PARÍS ❘ Els agricultors francesos
van aixecar ahir els “controls”
als camions a la frontera amb
Alemanya, on dilluns van re-
gistrar uns 300 vehicles, alguns
dels quals espanyols.Tanma-
teix, les mobilitzacions conti-
nuaran.

La producció de cereal
caumés d’un 30%
❘ BARCELONA ❘Asaja va xifrar ahir
en més d’un 30% la caiguda
de la producció del cereal a
Catalunya per culpa de la se-
quera i les elevades tempera-
tures. Lleida i Barcelona són
les províncies més afectades,
amb una caiguda de fins a un
40% a l’Urgell.

JARC exigeix pagaments
pendents pel PDR
❘ MADRID ❘ Representants de
JARC-COAG es van reunir
ahir amb la ministra d’Agri-
cultura, Isabel García-Tejeri-
na, per reclamar-li la transfe-
rència dels 1,34 milions d’eu-
ros al Govern pels pagaments
pendents del PDR.

Endesa guanya un 17,1%
el primer semestre
❘ MADRID ❘ Endesa va guanyar
870 milions el primer semes-
tre, un 17,1% més que en el
mateix període de l’any ante-
rior, segons la informació fa-
cilitada a la CNMV.

Multa de 171milions per
a 21marques de cotxes

COMPETÈNCIASANCIONS

❘ MADRID ❘ La Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència
(CNMC) ha multat amb 171 mi-
lions d’euros 21 empreses del
mercat de la distribució, comer-
cialització i prestació de serveis
de postvenda d’automòbils a tot
l’Estat.

La sanció, que afecta també
dos consultores, és per actuar
com un càrtel. La CNMC consi-
dera provat que les empreses
sancionades van intercanviar in-
formació comercialment sensi-

ble i estratègica en el mercat es-
panyol de la distribució i els ser-
veis de postvenda (venda de ve-
hicles nous, usats, prestació de
serveis de taller, reparació, man-
teniment i venda de peces de re-
canvis oficials).

La sanció ha sigut possible
gràcies a SEAT i les empreses
que formen part del seu Grup
(Volkswagen Audi España i
Porsche Ibérica), que van dela-
tar el càrtel i han estat eximides
de multa.

Més de 6.400 empreses catalanes han
anat a una altra comunitat des del 2008

EMPRESESBALANÇ

❘ BARCELONA ❘ Un total de 6.405
empreses han sortit de Catalu-
nya entre el 2008 i el primer se-
mestre del 2015 i han establert
el seu domicili fiscal en una al-
tra comunitat autònoma, segons
les dades facilitades ahir per
Axesor. L’agència de ràting es-
panyola no ha elaborat un in-
forme com a tal en el qual ana-
litza les conseqüències d’aquest
“èxode” empresarial, sinó que
simplement aporta les dades.
Per destinacions, el 44%

d’aquestes firmes que abando-
nen Catalunya s’han establert
a Madrid, fins a les 2.837, men-
tre que a prop d’un 14%, 882
empreses, han triat com a des-
tinació el PaísValencià durant
aquest període.A Madrid i el
PaísValencià, els segueix Ara-
gó com a destinació de les em-
preses que decideixen deixar
Catalunya, amb un total de 415
entre el 2008 i el primer semes-
tre del 2015, la qual cosa repre-
senta el 6,47% del total.

L’any en què hi va haver més
fugues empresarials va ser el
2014, amb 987 empreses cata-
lanes que van deixar la comu-
nitat, i el 2011 va ser el que en
va haver menys. En els sis pri-
mers mesos d’aquest any, un to-
tal de 471 firmes han abando-
nat Catalunya. D’altra banda,
en els últims set anys 4.248 em-
preses s’han instal·lat a Catalu-
nya, majoritàriament proce-
dents de la Comunitat de Ma-
drid, segonsAxesor.
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Relleugeneracionala lacúpula
dela lleidatanaPlusfresc
Jordi Oncins i Vivi Pujol ocuparan de manera rotatòria la
presidència || Rafel Pujol, president d’honor de la cadena

DISTRIBUCIÓ CÀRRECS

❘ LLEIDA ❘ Plusfresc, cadena de su-
permercats lleidatana especia-
lista en productes frescos, ha
nomenat Rafel Pujol president
d’honor. Fins ara, Pujol ocupa-
va la presidència de la compa-
nyia, una posició que a partir
d’ara quedarà en mans de Jor-
di Oncins Pujol.Vivi Pujol So-
lanes, actual responsable de
màrqueting de Plusfresc i mem-
bre del consell d’administra-
ció, assumirà la vicepresidèn-
cia.A partir d’ara, els dos úl-
tims càrrecs passaran a ser ro-
tatius cada dos anys. Jordi On-
cins, fins ara vicepresident, es
va incorporar a l’empresa el
1997 com a membre del con-

sell d’administració.Vivi Pujol
està vinculada a Plusfresc des
del 2006.

Segons Rafel Pujol,“aquests
canvis no fan sinó consolidar
la línia de negoci que hem se-

guit fins ara.Tant jo com Jor-
di iVivi fa molts anys que es-
tem vinculats a aquesta com-
panyia, des de la qual continu-
arem treballant junts per de-
fensar i oferir el que constitu-
eix la nostra raó de ser”.

Resultats del 2014

Plusfresc va tancar el 2014
amb una facturació de 124 mi-
lions d’euros, un 2,2 per cent
més que l’any anterior. Comp-
ta amb setanta establiments i
més de 1.000 treballadors i és
la cadena líder en superfície de
venda a Lleida. El capital de la
companyia es reparteix entre
les famílies Pujol i Oncins.

LADADA

124
MILIONS D’EUROS

La cadena de distribució lleida-
tana va tancar el 2014 amb una
facturació de 124 milions.

Lleida.net, a
puntperentrar
a laborsa
alternativa

EMPRESES

❘ MADRID ❘ Lleida.net ha ob-
tingut l’informe favorable
del Comitè de Coordinació
i Incorporacions del Mercat
Alternatiu Borsari (MAB),
que certifica que la compa-
nyia compleix els requisits
d’incorporació al segment
d’empreses en expansió i
que ha estat tramès al con-
sell d’administració del
MAB.

L’empresa de serveis de
telecomunicacions lleidata-
na portarà a terme una ofer-
ta de subscripció d’accions
el pròxim mes de setembre
per un import inferior als
cinc milions d’euros. En
aquesta línia, la cotització
de la societat necessitarà
l’aprovació del Consell del
MAB.

Exposició de
préssec i
nectarina a
Gimenells

FRUITA

❘ GIMENELLS ❘ L’IRTA, en col·la-
boració de la Diputació de
Lleida, l’ajuntament de Gi-
menells i la conselleria
d’Agricultura, organitza
demà dijous la XX Jornada
d’exposició de varietats de
préssec i nectarina, al lo-
cal social de Gimenells. En
aquest acte es presentaran,
entre altres, les varietats en
les quals està treballant l’IR-
TA.

Així mateix, s’explicarà
la situació del sector del
préssec a França, a càrrec
d’Eric Hostalnou, responsa-
ble de Fruita i Hortalissa de
la Cambra d’Agricultura Pi-
rineus Orientals. La jorna-
da en català començarà a
les nou del matí, i en caste-
llà, a un quart de dotze.

LLOTJADEBELLPUIG

DEL 27 DE JULIOL AL 2 D’AGOST

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS

Pollastre Broiler blanc 1,38 +0,05 kg viu

Pollastre Broiler groc 1,38 +0,08 kg viu

Pollastre sacrif. blanc 2,26 +0,07 kg can.

Pollastre sacrif. groc 2,04 +0,11 kg can.

Gallina lleugera:

S/Pes 0,13 = kg viu

S/Pes 0,15 = kg viu

Gallina semipesant:

1.900 a 2.100 g 0,55 = kg viu

2.100 a 2.300 g 0,57 = kg viu

2.300 a 2.500 g 0,58 = kg viu

Pesant 0,42 = kg viu

Gall 0,18 = kg viu
CONILLS

Conill viu 1,40 -0,03 kg viu
Conill certificat s/c – kg viu
PORCÍ D’ENGREIX

Selecte 1,268 = kg

Normal 1,256 = kg

De 55% + – kg

De 55 a 50% – kg

De 50 a 45% – kg

De 45 a 40% – kg

De 40 a -% – kg
GARRINS

Blanc de Lleida 20,00 -1,00 unitat
Zamora grans partides – unitat
CORDER

De 19 a 23 kg 3,15 = kg viu

De 23 a 25 kg 2,95 = kg viu

De 25 a 27 kg 2,80 = kg viu

De 27 a 29 kg 2,65 = kg viu

De 29 a + 2,45 = kg viu
OVELLA

Primera 0,70 = kg viu
Segona 0,60 = kg viu
Tercera – – kg viu

Producte Cotització

RAMADERIA ECOLÒGICA

BOVÍ (Vedella) 200-240 kg+240 kg

(E) 4,81 4,57

(U) 4,57 4,33

(R) 4,48 4,24

OVÍ (Corder)

20-22 kg 73,50

22-24 kg 72,03

24-+ kg 70,59

EQUÍ (Poltre) 240 kg a +

(E) 4,34

(U) 4,11

(R) 4,03

Granja Comerç

CARAGOL

Bover 3,50 7,00
Vinyal – –

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS

(XL) +73 1,05 = dot.
(L) 73-63 0,93 = dot.
(M) 63-53 0,83 = dot.
(S) 53 a - g 0,70 = dot.

Varietat/Calibre MÍN. MÀX.

FRUITA

PRÉSSEC ROIG

67+73 – –

73+ – –

PRÉSSEC GROC

Cal. B 0,20 0,30

Cal. A 0,30 0,45

PRÉSSEC BLANC

C-B 0,25 0,30

C-A 0,40 0,45

PAVIA EMBOSSAT

73+ – –

PAVIA

73+ – –

PARAGUAIÀ

C-B 0,45 0,50

C-A 0,50 0,60

NECTARINA BLANCA

Cal. B 0,20 0,30

Cal. A 0,30 0,45

73+ – –

NECTARINA GROGA

Cal. B 0,25 0,30

Cal. A 0,35 0,45

73+ – –

Varietat/Calibre FN AC

POMA RED’S

70-90 – –

70-75 – –

75-80 – –

80-85 – –

POMA OZARK-GOLD

70+ – –

POMA BROOKFIELD I SIMILARS

70+ – –

65-70 – –

POMA GOLDEN

70+ – –

75+ – 0,30-0,35

POMA GOLDEN SUPREME

70+ – –

75+ – –

75-80 – –

POMA GALA 70% COLOR

70+ – –

65+ – –

65+% – –

POMA GALA 60% COLOR

65+% – –

POMA STARKING

65+

70-75 – –

Varietat/Calibre FN AC

POMA RED

70+% – –

POMA GRANNY SMITH

70+ – –

POMA FUJI

70-75 – –

75+ – –

POMA ROJA AMERICANA

70+ – –

PERA LLIMONERA
60+ 0,40-0,50 –

PERA MORATINI

55+ – –

PERA ERCOLINI

50+ 0,65-0,75 –

PERA BARTLET

60+ – –

PERA WILLIAMS INDÚSTRIA

60+ – –

65+ – –

PERA WILLIAMS
60+ – –

PERA BLANQUILLA

50+ – –

58+ – –

PERA CONFERENCE

60+ – –

65+ – –

PERA ALEXANDRINA

60+ – –

65+ – –

PERA BONA LLUÏSA

55+ – –

PERA G. LECLERC

70+ – –

70-75 – –

PERA CHAMPION

65+ – –

Producte Cotització

INDÚSTRIA

Poma concentrada –
Pera concentrada –
Nectarina groga 61-67 –
Nectarina 67-73 –
Préssec roig 73+ –
Préssec groc 73+ –
Pera cremogenada –

Varietat/Calibre Mín. Màx. Unitat

CEBA (A GRANEL, SENSE MANIPULAR)

Figueres s/c s/c kg
Figueres cambra s/c s/c kg
Recas (50-80) s/c s/c kg
Recas (80+) s/c s/c kg

Producte Cot. Dif. Unitat

OLI D’OLIVA EXTRA VERGE

Oliva arbequina
A granel – – kg
Envasat – – 5l

MERCATS

LLOTJADEBARCELONA

14 DE JULIOL

Producte €/Tm

CEREALS I LLEGUMINOSES

Panís CE 204,00

Panís importació 194,00

Blat panificable 215,00

Blat farratger s/c/d 202,00

Blat farratger s/c/o Tarr. disponible 192,00

Sorgo importació s/c/o Tar. s/c

Sègol s/c/o Bcn. s/c

Ordi 64 PE CE s/c/d 190,00

Mill importació groc 365,00

Escaiola CE 700,00

Pèsol farratger CE disponible 250,00

GARROFA

Trossejada Tarr. granel 162,00

Farina Tarr. granel 157,00

FARINES I TORTÓS

Soja nacional 47% 403,00

Soja importació 47% 400,00

Gira-sol 28/30% Profat 192,00

Gira-sol 34% prot. disponible 266,00

Colza importació 00 34/36% Profat 295,00

Farina de peix nac. 60% granel 935,00

Farina de peix Xile Sup. 70% 1.590,00

Farina d’alfals 150,00

SEGÓ

De blat fins 160,00

VARIS

Polpa seca remolatxa g. pèl·lets 155,00

Llet en pols descremada 1.980,00

Sèrum de llet esprai import. 60/10 E. 580,00

Sèrum de llet esprai nac. 70/12 E. 770,00

Greix importació 3r/5è 545,00

Greix nacional 3r/5è 545,00

Llard 1a 590,00

Llard 2a 565,00

Oli de palma 642,00

Oli de soja 695,00

Melassa 155,00

LLEGUMS (MÍNIM 5 TM)

Llenties de Salamanca monstre 1.536,00

Llenties de la Manxa 7/9 mm 1.306,00

Llenties de la Manxa 6/7 mm 1.018,00

Llenties importació EUA regular 1.360,00

Llenties importació EUA Pardina 1.270,00

Mongetes carilles 1.674,00

Mongetes importació EUA 1.422,00

FRUITA SECA

Almetlla gra (llargueta pell) 9.750,00

Almetlla gra (Marcona) 12.240,00

Almetlla gra (comuna) 11.770,00

Pinyons gra (Catalunya) 41.500,00

LLOTJADEREUS

27 DE JULIOL

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS

Pollastre blanc 1,38 +0,05 €/kg
Pollastre groc 1,38 +0,08 €/kg
Gallina lleugera (inf.) 0,07 = €/kg
Gallina lleugera (sup.) 0,08 = €/kg
Gallina sem. 2.400 g 0,41 = €/kg
Gallina sem. 2.250 g 0,39 = €/kg
Gallina sem. 2.000 g 0,37 = €/kg
Gallina pesant 0,42 = €/kg
Gall 0,18 = €/kg
CONILLS

Conill jove s/op. = kg viu
Conill adult s/op. = kg viu
CORDERS

Extra -12,5 kg 6,12 = €/kg
Primera -12,5 kg 5,82 = €/kg
Extra 12,5-15 kg 6,08 = €/kg
Primera 12,5-15 kg 5,78 = €/kg
PORCÍ D’ENGREIX

PORC
Grassos pas. pes 1,2260 = €/kg
Del país 1,2560 = €/kg
Races pures 1,2760 = €/kg
GARRÍ
14-15 kg recollida 19,80 -1,00 unitat
14-15 kg partida 28,82 -1,00 unitat
BOVÍ

VEDELLA
Extra 4,18 = €/kg
Primera 160-200 kg 4,09 = €/kg
VEDELL
De 190 a 200 kg 4,03 = €/kg
De 220 a 250 kg 4,00 = €/kg
Creuat color
De 220 a 250 kg 4,07 = €/kg
De 250 a 280 kg 4,04 = €/kg
OUS BLANCS I ROSSOS

(XL) Súper 1,52 = dot.
(L) Grans 1,30 = dot.
(M) Mitjans 1,18 = dot.
(S) Petits 1,03 = dot.
AMETLLES EN GRA

Comuna 8,15 = €/kg
Llargueta 8,25 = €/kg
Marcona 8,45 = €/kg
Mollar 8,00 = €/kg
Mallorca 8,00 = €/kg
AMETLLES EN CLOSCA

Mollar 2,10 = €/kg
Rofes 2,05 = €/kg
Pelones 4,75 = €/kg
PINYONS

Pes brut sobre rendiment
Castella 41,50 = €/kg
Andalusia 41,50 = €/kg
PISTATXOS

Kerman 20/22 5,35 = €/kg
Kerman 28/30 4,10 = €/kg
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EuroStoxx 50 Footsie 100 DAX CAC40 Dow Jones Bovespa Nikkei
3.554,11 6.555,28 11.173,91 4.977,32 17.554,27 49.616,16 20.328,89

Var. en el dia Var. en l’any
1,17% 12,96%

Var. en el dia Var. en l’any
0,77% -0,16%

Var. en el dia Var. en l’any
1,06% 13,95%

Var. en el dia Var. en l’any
1,01% 16,49%

Var. en el dia Var. en l’any
0,65% -1,51%

Var. en el dia Var. en l’any
1,81% -0,78%

Var. en el dia Var. en l’any
-0,10% 16,49%

E F

Íbex 35 11.252,40 0,96%
Màxim Mínim Variació en el dia Variació en l’any

11.294,00 11.168,10 107,00 972,90

Canvi de sentit a Europa

Rebot moderat en les borses europees. La borsa
xinesa va tornar a cedir terreny, encara que una mica més
moderat respecte a la sessió de dilluns (-8,5%, el
major descens diari des del 2007), la qual cosa va permetre a
als índexs europeus començar a l'alça.
A Europa, s'esperava l'obertura de la borsa d'Atenes,   
que finalment no es va produir. El BCE va aprovar
un pla per reobrir la borsa grega, però caldrà
esperar un decret per part del ministeri de
Finances hel·lè.
Wall Street va obrir amb pujades al voltant del mig punt
percentual, a l'espera de conèixer el resultat de la
reunió de dos dies de la Reserva Federal, on es
podrien donar noves pistes sobre l'inici de pujada de
tipus, prevista per al setembre o octubre d'aquest any.

Renta 4

EVOLUCIÓ INTRADIA EN UN ANY

Alces Baixes ActiusPreu Var.%

ERCROS 0,73 9,45

VOCENTO 2,02 8,92

URBAS 0,02 5,26

FCC 9,36 5,24

QUABIT INM. 0,11 4,90

Preu Var.%

DIA 6,18 -5,01

CODERE 1,16 -4,13

CLIN BAVIERA 6,62 -2,50

CORREA 1,49 -2,30

G.E.SAN JOSE 0,90 -2,17

Volum

INM.COLONIAL 153.705.903

SANTANDER 64.140.121

BBVA 51.056.144

QUABIT INM. 27.374.722

B. SABADELL 26.066.777

VALORS ÍBEX 35
Preu Var. Var.% Var.%/any

ABENGOA 2,20 0,01 0,32 20,09

ABERTIS INFR 15,14 0,19 1,27 -3,28

ACERINOX 11,25 0,22 1,95 -10,04

ACS CONST. 30,16 0,37 1,24 4,12

AENA 103,30 1,75 1,72 0,00

AMADEUS IT 38,85 -0,06 -0,14 17,42

ARCEL.MITTAL 8,03 0,22 2,76 -11,24

B. SABADELL 2,12 0,04 1,77 4,86

B.POPULAR 4,36 0,11 2,61 4,81

BANKIA 1,25 0,01 0,65 0,65

BANKINTER 7,02 0,12 1,67 4,70

BBVA 9,30 0,16 1,71 18,36

CAIXABANK 4,24 0,04 0,95 -2,87

DIA 6,18 -0,33 -5,01 12,93

ENAGAS 25,44 -0,08 -0,33 -2,85

ENDESA 18,86 0,66 3,63 13,99

FCC 9,36 0,47 5,24 -20,32

FERROVIAL 21,25 0,14 0,69 29,38

GAMESA 16,08 0,27 1,71 112,79

GAS NATURAL 20,54 0,17 0,83 -1,32

GRIFOLS 38,48 0,29 0,76 16,18

IBERDROLA 6,37 0,03 0,44 15,97

INDITEX 30,38 0,16 0,55 28,18

INDRA A 10,80 0,04 0,42 33,89

INT.AIRL.GRP 7,86 0,12 1,62 26,95

MAPFRE 2,98 0,02 0,57 5,83

MEDIASET ESP 12,66 0,11 0,88 21,55

OBR.H.LAIN 18,02 -0,18 -0,99 -2,88

RED ELE.CORP 72,48 0,30 0,42 -1,00

REPSOL 15,74 0,20 1,29 1,22

SACYR 3,31 0,05 1,56 19,22

SANTANDER 6,47 0,06 0,98 -7,53

TEC.REUNIDAS 44,97 1,38 3,18 23,92

TELEFONICA 13,61 0,06 0,41 15,49

MERCAT CONTINU
Preu Var. Var.% Var.%/any

A. DOMINGUEZ 4,07 -0,03 -0,73 -17,94

ACCIONA 75,03 2,23 3,06 33,51

ADVEO 7,62 -0,13 -1,68 -35,15

ALMIRALL 18,97 0,04 0,21 37,96

AMPER 0,15 -0,00 -1,29 444,55

APERAM 37,44 1,71 4,79 53,25

APPLUS 10,22 0,34 3,44 11,98

ATRESMEDIA 13,71 -0,14 -1,01 17,78

Preu Var. Var.% Var.%/any

AXIA REAL STATE 11,60 0,00 0,00 11,70

AZKOYEN 3,24 0,06 2,04 67,70

B.RIOJANAS 4,20 0,03 0,72 6,87

BARON DE LEY 90,25 -1,25 -1,37 20,33

BAYER 128,00 0,00 0,00 12,48

BIOSEARCH 0,58 0,01 1,74 51,95

BOLSAS Y MER 38,12 0,16 0,42 18,62

C.PORTLAND V 7,28 -0,10 -1,36 90,58

CAF 261,75 1,05 0,40 -13,43

CELLNEX 15,10 0,02 0,13 0,00

CIE AUTOMOT. 14,40 0,14 0,98 27,83

CLEOP 1,15 0,00 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 6,62 -0,17 -2,50 -22,03

CODERE 1,16 -0,05 -4,13 274,19

COR.ALBA 42,25 0,13 0,31 4,06

CORREA 1,49 -0,04 -2,30 36,70

CUNE 16,80 0,00 0,00 -2,33

D. FELGUERA 3,67 0,05 1,38 9,55

DEOLEO 0,39 -0,00 -1,27 4,00

DINAMIA 7,32 0,10 1,39 -10,04

EADS NV 61,10 1,10 1,83 47,80

EBRO FOODS 17,92 -0,11 -0,61 30,67

EDREAMS 2,47 0,01 0,41 47,02

ELECNOR 9,26 0,14 1,54 8,94

ENCE 3,24 0,01 0,31 56,76

ENEL GREEN P 1,88 -0,02 -1,10 12,37

ERCROS 0,73 0,06 9,45 85,75

EUROPAC 5,20 0,00 0,00 35,77

EUSKALTEL 11,35 -0,07 -0,61 0,00

EZENTIS 0,73 -0,00 -0,68 2,39

FAES 2,55 -0,02 -0,58 51,66

FERSA 0,44 0,01 2,30 34,85

FLUIDRA 3,60 0,09 2,57 17,10

FUNESPAÑA 7,23 0,00 0,00 -1,23

G.CATALANA O 28,59 0,49 1,74 19,17

G.E.SAN JOSE 0,90 -0,02 -2,17 9,76

GRAL.ALQ.MAQ 0,31 0,01 3,33 47,62

GRAL.INVERS. 1,72 0,00 0,00 3,92

HISPANIA 13,63 0,18 1,34 25,74

IBERPAPEL 15,31 -0,01 -0,07 20,46

INDO 0,60 0,00 0,00 0,00

INM. DEL SUR 9,60 0,00 0,00 57,38

INM.COLONIAL 0,66 0,00 0,61 21,57

INYPSA 0,22 0,00 0,00 32,31

JAZZTEL 12,98 0,00 0,04 3,47

Preu Var. Var.% Var.%/any

LA SEDA 0,73 0,00 0,00 0,00

LABORAT.ROVI 14,75 -0,25 -1,67 43,20

LAR ESPAÑA 8,90 0,06 0,68 8,54

LIBERBANK 0,64 0,00 0,31 -5,77

LINGOTES ESP 8,29 -0,08 -1,01 92,79

LOGISTA 18,40 -0,02 -0,14 4,88

MARTINSA FAD 7,30 0,00 0,00 0,00

MELIA HOTELS 13,28 0,14 1,10 49,89

MERCAL INMUEBLES 35,00 0,00 0,00 4,48

MERLIN PROPERTIES 9,63 0,13 1,35 20,28

MIQUEL COST. 32,79 0,05 0,15 2,47

MONTEBALITO 1,30 0,00 0,00 26,94

NATRA 0,56 0,02 3,70 -12,50

NATURHOUSE 5,48 -0,07 -1,26 0,00

NH HOTELES 5,57 -0,00 -0,09 40,13

PESCANOVA 5,91 0,00 0,00 0,00

PRIM 10,35 0,15 1,47 64,29

PRISA 8,90 0,00 0,00 14,99

PROSEGUR 4,96 -0,01 -0,20 5,08

QUABIT INM. 0,11 0,00 4,90 78,33

REALIA 0,72 0,02 2,14 40,20

REIG JOFRE 0,27 -0,00 -0,73 0,00

RENO MEDICI 0,35 0,00 0,85 33,58

RENTA 4 BCO. 6,30 0,06 0,96 14,75

RENTA CORP. 1,80 -0,00 -0,28 54,94

REYAL URBIS 0,12 0,00 0,00 0,00

SAETA YIELD 9,10 -0,08 -0,93 0,00

SAN. RIO B 2,78 0,00 0,00 32,38

SERV.POINT S 0,07 0,00 0,00 0,00

SNIACE 0,20 0,00 0,00 0,00

SOLARIA 0,97 0,02 2,11 38,57

SOTOGRANDE 3,15 0,00 0,00 -28,73

TALGO 6,30 0,20 3,28 0,00

TECNOCOM 1,32 0,00 0,38 2,32

TESTA INMUEB 13,31 0,06 0,45 3,13

TUBACEX 2,58 0,08 2,99 -16,77

TUBOS REUNID 1,32 0,02 1,92 -22,51

URALITA 0,58 0,01 1,74 53,95

URBAS 0,02 0,00 5,26 33,33

VERTICE 360 0,04 0,00 0,00 0,00

VIDRALA 44,27 0,05 0,11 16,50

VISCOFAN 55,30 -0,22 -0,40 25,50

VOCENTO 2,02 0,16 8,92 15,14

ZARDOYA OTIS 9,83 0,17 1,76 11,91

ZELTIA 4,05 0,08 2,02 51,69

MERCAT INTERBANCARI

Preu Var.%

Euribor 1 día -0,114 0,87

Euribor 1 semana -0,128 0,78

Euribor 1 mes -0,074 0,00

Euribor 3 mes -0,020 -5,26

Euribor 6 mes 0,049 2,08

Euribor 1 año 0,169 -0,59

DIVISES

Preu Var.%

$ EEUU 1,106 -0,30

Yen 136,560 0,08

Libra 0,708 0,67

Franco Suizo 1,066 0,19

Corona Sueca 9,475 -0,37

$ Canadá 1,430 1,09

$ Australia 1,509 1,06

$ Hong Kong 8,569 0,30

METALLS I PETROLI

METALLS Preu Var.%

Oro 1.095,6 0,14

Platino 983,4 0,06

Aluminio 3.471.225,0 -0,27

Cobre 342.925,0 -0,09

PETROLI Preu Var.%

Brent contado 53,62 0,28

Brent 21 días 57,98 5,48

BONS A 10 ANYS

Preu Var.%

Bono 10a España 1,911 -0,93

Bono 10a Alemania 0,689 -0,29

Bono 10a EEUU 2,241 1,06

Pàgines elaborades per Renta 4 (902 15 30 20 | www.renta4.com) el 28-07-2015 a les 18:01h. Dades dels índexs americans a mitja sessió.

LLEIDALLEIDA

973 725 320
www.renta4.com

Visita’ns a
Rambla de Ferran, 1

Borsa

Euríbor 1 dia

Euríbor 1 setmana

Euríbor 1 mes

Euríbor 3 mesos

Euríbor 6 mesos

Euríbor 1 any

$ EUA

Ien

Lliura

Franc suís

Corona sueca

$ Canadà

$ Austràlia

$ Hong Kong

Or

Platí

Alumini

Coure

Brent comptat

Brent 21 dies

Bo 10a Espanya

Bo 10a Alemanya

Bo 10a EUA

Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb.



25

www.segre.com/esports

ESPORTS

SEGRE

Dimecres, 29 de juliol del 2015

BÀSQUET LEB OR

Abonamentssubvencionats
El Força Lleida augmenta els preus entre 15 i 20 euros i espera superar els 2.000 abonats || Els
carnets tindran vals descompte per valor de 350 € el de tribuna i de 85 el de corbes i tribuna alta

XAVIER PUJOL

❘ LLEIDA ❘ Els abonats del Força
Lleida de la temporada 2015-
2016 hauran de pagar una mi-
ca més per veure els partits del
seu equip, entorn d’un vint per
cent més que la passada campa-
nya, però gaudiran de descomp-
tes per un import igual o supe-
rior al preu del carnet.Amb el
lema Continua l’espectacle.Vi-
ne!, el club va presentar ahir una
campanya amb què vol compen-
sar l’increment dels preus, des-
prés d’un any congelats, oferint
avantatges en diferents establi-
ments de la ciutat i en accions
impulsades per la mateixa enti-
tat durant els partits de Lliga.
“La decisió d’augmentar el preu
s’ha pres pensant que es calia
fer un pas endavant si volem do-
tar de més recursos el club per
ser més competitius”, va asse-
nyalar el gerent del club, Ramon
Bordas.

Els abonaments s’han incre-
mentat entre quinze i trenta eu-
ros en funció de la zona del pa-
velló, com ja va anunciar SE-
GRE la setmana passada, a ex-
cepció del carnet VIP, situat a
peu de pista, que passa de 200
a 250 euros i que la directiva té
intenció d’ampliar el seu afora-
ment davant de la demanda re-
buda.

El carnet de tribuna costarà
120 euros per al públic adult,
85 per als sèniors (majors de 65
anys) i joves (menors de 25) i
230 per a les famílies (dos adults
i fins a tres nens menors de 18
anys). Cada abonat d’aquesta
zona rebrà un talonari amb més
de 20 vals de descompte valo-

SEGRE

Futbol. El Lleida Esportiu vol Marc Martínez,
centrecampista del Nàstic

26
Futbol. La Generalitat veu inadmissible que
s’imposin multes per xiular un himne

27

El directiu Pep Castarlenas i el gerent Ramon Bordas, amb la dissenyadora de la campanya, Montse Pociello.

ITMAR FABREGAT

La campanya, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

rats en 350 euros (vegeu el qua-
dre adjunt).

Per la seua part, l’abonament
de tribuna alta (el que abans era
lateral) i també el corbes passa-
ran a costar ara 85 euros per als
adults, 65 euros per als sèniors
i joves i 170 € per a les famíli-
es, que, a més, rebran un talo-
nari de descomptes per valor de
85 euros.

Els fons, situats darrere de les
cistelles, valdran 35 euros i es-

taran reservats als universitaris.
El carnet inclou els partits de la
fase regular i elTrofeu Ciutat de
Lleida i l’objectiu és superar els
2.000 abonats.

ELSVALSDEDESCOMPTE

ABONAMENT DE TRIBUNA

1 val de 5 € de Qeviris

1 val de 5 € de Wala

1 val de 10 € de Wala

1 € a McDonald’s

2 classes dirigides al CT Urgell

Matrícula i el 50% en la primera
quota del Royal Lleida

150 € per a qualsevol carnet de
conduir a l’Autoescola París

1 entrada per a Lleida Antic

1 Coronita al Jagger Bar

1 Heineken al Jagger Bar

1 entrada infantil al Cucalòcum

1 sessió de solàrium de Gotta

2x1 a Tick Tacky

1 entrada per a la Fira del Disc

1 entrada doble per a la Fira De Nuvis

1 val per una puça i un cafè al bar
1203 del Turó de la Seu Vella

2 vals de 5 euros en tires per als
sortejos al Barris Nord

5 euros a la botiga del club

2 vals de 5 € per a les inscripcions
dels campus del Força Lleida

1 ració de crispetes al Barris Nord

2 vals de 3 euros per a la compra d’un
Menú Tento al Barris Nord

4 entrades per a qualsevol partit de
la Lliga regular de LEB Or

1 val de 5 euros per a la compra de
productes Sportlast a la botiga del
Força Lleida

1 val per 2 entrades per al Trofeu
Ciutat de Lleida

20 euros al Càmping Prades Park

ABON. CORBES I TRIBUNA ALTA

2 vals de 5 euros en tires per als
sortejos en partits del Barris Nord

5 euros a la botiga del club

2 vals de 5 euros per a inscripcions
als campus del Força Lleida

1 ració de crispetes

2 vals de 3 euros per a la compra d’un
Menú Tento al Barris Nord

2 entrades per a qualsevol partit de
la Lliga regular de LEB Or

1 val de 5 euros per a la compra de
productes Sportlast a la botiga del
Força Lleida

1 val per 2 entrades per al Trofeu
Ciutat de Lleida

FONS

35 € grada UdL

ELSPREUSDELSABONAMENTSTEMPORADA2015-2016

ABONAMENT VIP

250 €

CORBES I TRIBUNA ALTA

85 € adult, 65 € sènior i jove, 170 € familiar

TRIBUNA

120 € adult, 85 € sènior i jove, 230 € familiar
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MarcMartínez,objectiublau
El Lleida Esportiu vol el cervell ofensiu del Nàstic, que li ha comunicat que s’ha de buscar un destí
|| El club treballa al mercat de Segona divisió A per tal d’incorporar tres futbolistesmés

Joma, amb samarreta roja, dirigeix la preparació física de la plantilla blava.

SCG

S. CAUFAPÉ

❘ LLEIDA ❘ Marc Martínez, cervell
del Nàstic deTarragona, és l’ob-
jectiu del Lleida Esportiu com a
reforç per al centre del camp,
després que el seu club li comu-
niqués que no està en els plans
deVicente Moreno després de
l’ascens a SegonaA i que s’ha de
buscar una destinació. El futbo-
lista barceloní, de 29 anys, és del
grat de la direcció tècnica com
un dels jugadors clau en la cre-
ació ofensiva de l’equip, enca-
ra que la seua elevada fitxa se-
ria l’únic escull que podria fre-
nar el seu fitxatge pel Lleida.

Marc Martínez és un produc-
te del planter del Barça, on va
arribar a ser internacional amb
la selecció sub-16 i sub-19. El
2006 va ser traspassat alValla-
dolid, encara que va jugar en el
filial durant dos temporades,
abans de recalar al Conquense.
Posteriorment va jugar a l’Águi-
las i Roquetas a Segona B i va
tornar el 2011 a Barcelona per
militar en el SantAndreu. La se-
ua qualitat li va valer debutar
a SegonaA amb l’Osca (2012-
13) i després d’una cessió al Nàs-
tic de Tarragona va acabar en
el club grana la passada tempo-
rada en propietat, firmant per

dos campanyes. Durant l’últim
curs,Marc va disputar 19 partits
de Lliga, 10 com a titular, i va
ser una de les peces determi-
nants de rotació a la plantilla del
Nàstic que va aconseguir l’as-
cens.

El club continua treballant al
mercat per tancar la incorpora-
ció de tres jugadors més amb els
quals completar la plantilla de
la pròxima campanya: un mig-
campista, un mitjapunta i un da-
vanter. Però en aquests casos,
no té cap pressa per concretar-
los, ja que vol estudiar detalla-
dament els jugadors descartats
per equips de SegonaA, com és
el cas de Martínez. I és que el
Lleida patirà una profunda re-
novació de plantilla després de
no accedir la passada tempora-
da als play-offs d’ascens.Demo-
ment són nou les noves cares al
vestidor que dirigeix Imanol Idi-
akez (els porters Iván Crespo i
Àlex Pacheco; els defensesTo-
ñoVázquez i Òscar Rubio; els
centrecampistes Julen Colinas,
Carlos Doncel i Genís Morera;
i els davanters Urko Arroyo i
Diego Suárez).A més, el club
continua buscant una sortida a
Diego Sánchez, al qual resta en-
cara un any de contracte.

FUTBOLSEGONADIVISIÓB

Els jugadors del Lleida es refresquen durant l’entrenament.

SCG

■ El preparador físic del Llei-
da Esportiu, Josep Maria Fer-
rer Joma, va destacar de la
plantilla que “els jugadors te-
nen un nivell físic molt alt.
Han arribat bé al final de les
primeres jornades d’entrena-
ment i a diferència d’altres
anys no hi ha hagut cap mo-
lèstia. La joventut d’alguns
d’ells ajuda, però especialment
que s’hagin cuidat durant l’es-
tiu i que alguns han allargat la
temporada fins a mitjans del

mes de juny, com és el cas
d’Òscar Rubio”.A més, Joma
va dir que una plantilla amb
jugadors joves “ajuda a arri-
bar al mes de gener i febrer,
que és quan baixa una mica
el ritme, amb menys proble-
mes. Però a aquests nivells de
competició és complicat tro-
bar-se amb un futbolista que
no es cuidi, tingui l’edat que
tingui”.

Durant l’stage a Prades, que
va començar dilluns, el Llei-

da Esportiu farà doble sessió
diària, centrant-se al matí en
l’aspecte físic, mentre que a la
tarda es treballarà molt més
el sistema tàctic i també la tèc-
nica.

L’APUNT

“Els jugadors vanarribar ambunnivell físicmolt alt”

El filial arranca
avui i disputarà
sis amistosos

■El filial del Lleida Espor-
tiu inicia avui les sessions
d’entrenament als Magra-
ners a les ordres de Gerard
Albadalejo.Durant aques-
ta pretemporada, els blaus
disputaran sis amistosos
davant del Binèfar (el dis-
sabte a les 19.00), Bellpuig
(8 d’agost, 20.00), Fraga
(15, 20.00),Tàrrega (22,
20.00) i Alcoletge (29,
19.00).A més, el Lleida B
participarà en la Copa
Lleida, enfrontant-se a
l’EFAC Almacelles els di-
es 12 i 19. Els set jugadors del filial que treballen a Prades amb la plantilla.

SCG

Els jugadors del Lleida durant unmoment de descans.

SCG

Lapreparació,
a LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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Xiuladaunànimealasanció
LaGeneralitat considera “inadmissibles i incomprensibles” lesmultes pels xiulets a l’himne a la final
de Copa || “És un gravíssim atemptat a la llibertat d’expressió”, segons les organitzacions

Jordi Cardoner, Luis Suárez i Marc Bartra, en un acte promocional aWashington.

FC BARCELONA.CAT

AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ La vicepresidenta del
la Generalitat, Neus Munté, va
titllar ahir d’“inadmissibles i in-
comprensibles” les multes que
la comissió antiviolència va pro-
posar per a Barça,Athletic, Fe-
deració Espanyola i 12 organit-
zacions per la xiulada a l’himne
espanyol durant la final de la Co-
pa del Rei de futbol, que sumen
1.167.000 euros.“És incompren-
sible i inadmissible una sanció
d’aquestes característiques, per-
què les persones es poden ex-
pressar lliurement en exercici de
la seua llibertat d’expressió, ja
sigui xiulant o cantant, i tot es-
tat democràtic ha de garantir
aquest dret. Pel que sembla, ex-
hibir banderes preconstitucio-
nals és gratis i exercir la lliber-
tat d’expressió és castigat. No
entenc quin tipus d’estat demo-
cràtic és aquest.”

Mentrestant, el Barça, que ja
va respondre qualificant d’“in-
justa i inacceptable” la sanció,
es considera una víctima propi-
ciatòria de“certs poders polítics
de l’Estat” en el marc del pro-
cés sobiranista.Alfred Bosch,
president del grup municipal
d’ERC a l’ajuntament de Barce-
lona, va dir ahir que la sanció
“és un atac a la llibertat d’ex-
pressió”. Bosch creu que, més
que castigar, “caldria mirar la
causa de la xiulada.Aquests xiu-
lets són una resposta als atacs
contra allò que no forma part
d’una concepció de l’Estat, ja si-
gui basc, català, o qualsevol al-
tre pensament que no encaixa
amb les seues idees”.

Un dels afectats, Santiago Es-

FUTBOLPRIMERADIVISIÓ

SANTIAGO ESPOT

“No posaran fi a
l’independentisme
crucificant-nos amb
multes, ho tenen clar”

pot, president de CatalunyaAc-
ció, no se sent intimidat.“Si pen-
sen que amb la intenció de cru-
cificar-nos amb multes posaran
fi a l’independentisme, ho tenen
clar”, va manifestar.Va afegir
que la sanció “demostra la de-
bilitat de l’Estat” i que no paga-
rà la multa que se li ha propo-
sat.Així mateix,Assemblea Na-
cional Catalana, Òmnium Cul-
tural i la Plataforma Proselecci-
ons Catalanes, en una nota con-
junta, van qualificar de “gravís-
sim atemptat a la llibertat d’ex-
pressió” la proposta i van recor-
dar que els aficionats del Barça
iAthletic “no van tenir actituds
violentes, sols van expressar les
seues reivindicacions en forma
de xiulada”.

Nolito sonaper cobrir
lamarxadePedro
❘ BARCELONA ❘ La probable sortida
de Pedro Rodríguez a la Premi-
er League,molt possiblement al
Manchester United, podria pro-
vocar el retorn d’un ex del plan-
ter al Camp Nou, Nolito, actu-
alment al Celta deVigo i que ja
va estar sota les ordres de Luis
Enrique en el club gallec fa dos
anys.

Mentre l’extrem canari es-
treny per definir de manera de-
finitiva el seu futur, aAnglate-
rra ja es parla fins i tot d’un prin-
cipi d’acord de traspàs entre el
club blaugrana i el Manchester

United per valor de 32,5 milions
d’euros, supeditat a la sortida
d’Ángel Di Maria al PSG. Noli-
to, que ja va sonar amb força
l’estiu passat quan Luis Enrique
va arribar a la banqueta, seria
una solució idònia, ja que coneix
perfectament el tècnic asturià,
que també el va tenir sota les se-
ues ordres en el filial blaugrana,
i és un jugador que s’adaptaria
al perfil que busca el tècnic com
a recanvi d’algun dels integrants
del trident. La seua clàusula de
sortida està fixada en 18 mili-
ons.

FC BARCELONA.CAT

■ La presidenta del PP de
Madrid, EsperanzaAguirre,
va titllar de “sancions risi-
bles” les propostes d’antivi-
olència.“És absolutament in-
tolerable. En cap país occi-
dental no es pot consentir
l’ocorregut”, va dir.Mentres-
tant, la presidenta de la Co-
munitat de Madrid, Cristina
Cifuentes, va considerar que
“no se sanciona d’una mane-

ra prou adequada”. En can-
vi, l’alcaldessa de Madrid,
Manuela Carmena, confia
“molt poc en les sancions”; i
Patxi López (PSOE) va dir
que “no es tracta de multar,
sinó d’educar en el respecte
als símbols”. Entretant, Kol-
do Mediavilla (PNB) va dir
que “ha de ser entès com un
exercici voluntari i individu-
al de la lliure expressió”.

ELDETALL

El PPdiuque “són risiblesperquè
els fets succeïts són intolerables”

APUNTS

ABANS DE JUGAR
La plantilla blaugrana
visita la Casa Blanca

■ Abans d’enfrontar-se al Chel-
sea de José Mourinho, la planti-
lla del Barça va aprofitar la seua
estada a Washington per visitar
la Casa Blanca, davant la qual
molts dels seus integrants es van
fer fotos. D’altra banda, en l’en-
trenament d’ahir Luis Suárez es
va convertir en protagonista a
l’exhibir els seus dots de porter i
parar-li un penal a Ter Stegen.

CESC FÀBREGAS
“El trident és elmillor
des que jo vaig nàixer”

■ Cesc Fàbregas, que aquesta
passada matinada s’havia d’en-
frontar al Barça, es va desfer en
elogis cap al seu exequip i, en es-
pecial, al trident que formen Leo
Messi, Neymar i Luis Suárez.
“Penso que són el millor equip
del món, especialment quan els
seus tres davanters estan en for-
ma. No recordo un trident més
potent i amb tant talent com el
que formen Leo Messi, Luis Suá-
rez i Neymar des que vaig nàixer.
Òbviament ells són un perill per
a tots els que s’hi enfrontin
aquesta temporada”, va assenya-
lar.

CENTRAL DEL MÒNACO
Abdennourmostra el
seu interès pel Barça

■ Aymen Abdennour, el central
del Mònaco pel qual podria es-
tar interessat el Barça, va mostrar
ahir el seu interès a jugar al
Camp Nou. En declaracions a Ra-
dio L’Equipe, Abdennour va re-
conèixer que“el president em va
prometre que me’n podria anar
si em sorgia una oportunitat
com aquesta i tinc plena confi-
ança en els meus dirigents que
això serà així”, va assegurar.

DE LA UEFA
Messi, Neymar i CR7,
candidats almillor gol

■ Els blaugranes Leo Messi i
Neymar i el madridista Cristiano
Ronaldo figuren en la llista dels
deu candidats al millor gol de la
temporada 2014-2015 de totes
les competicions organitzades
per la UEFA. El gol de Neymar se-
leccionat és el que va marcar al
PSG en la tornada dels quarts de
final de la Champions al Camp
Nou, i el de Messi l’antològic gol
que va fer al Bayern, quan va
deixar estès Boateng.

Pau Ribas firma el seu contracte■ L’escorta barceloní va firmar
ahir amb el Barça fins al 30 de juny del 2018 procedent delVa-
lència.Anteriorment havia militat al Baskonia i el Joventut.



28 ESPORTS
SEGRE

Dimecres, 29 de juliol del 2015

PIRAGÜISME MUNDIALS

“Noseràfàcil seraRio”
Saül Craviotto adverteix que les places per als Jocs Olímpics seran molt cares
|| Afronta les últimes setmanes de preparació abans dels Mundials

Saül Craviotto afronta la recta final d’entrenaments abans del Mundial de piragüisme deMilà.

SEGRE

S. CAUFAPÉ

❘ LLEIDA ❘ Saül Craviotto afronta
la recta final de la seua prepa-
ració per als Mundials de pira-
güisme amb la il·lusió de classi-
ficar-se per als seus tercers Jocs
Olímpics, però amb la preocu-
pació que el bitllet per a la ci-
ta a Rio serà més car que mai.
A Milà, on es disputarà la pro-
va mundialista d’aquí tres set-
manes, del 19 al 23 d’agost, po-
sarà en joc el treball dels últims
quatre anys per a una de les vuit
places en K1 200 metres, la mo-
dalitat en la qual va ser meda-
lla d’or a Pequín 2008 i plata a
Londres 2012.

“Segons els estudis que tenim
em trobo en un moment de for-

ma bo, fins i tot millor que a
Londres. Però el problema és
que la classificació està cada ve-
gada més igualada. Els que nor-
malment estàvem en les prime-
res posicions en els campionats
seguim millorant, però no tant
com els que abans teníem dar-
rere. Estarà molt complicat po-
der classificar-se, però hi anem
amb tota la il·lusió perquè vull
segellar la classificació com

abans millor i no estar pendent
de repesques l’any 2016”, va
assenyalar ahir el palista lleida-
tà des d’Astúries, on es troba
entrenant-se de cara al Mundi-
al.

“Ara mateix estic esgotat, ja
que acumulem tres setmanes de
molta càrrega, però les sensaci-
ons són bones. La classificació
per a Rio dependrà de com em
trobi i dels rivals. Et jugues molt

en amb prou feines 30 segons
de competició i és una cosa que
no pots evitar pensar”, assenya-
la Craviotto que dedica més de
sis hores setmanals a l’entrena-
ment. “A més de ser a la pira-
gua també tenim feina física,
com córrer i bicicleta, a més del
gimnàs”, diu.

Per a Craviotto, la major pre-
ocupació que té és que la seua
última referència en una com-

petició, els Jocs Europeus, no va
ser gens satisfactòria malgrat
competir amb grip. “Sóc cons-
cient que no estava en plenitud
de forma, però quedar-me fora
de la final va ser un pal per a mi.
No puc permetre’m aquest er-
ror en els Mundials, perquè po-
sem massa coses en joc.Treba-
llarem al màxim durant aques-
tes tres setmanes per poder ser
a la final.”

VUIT PLACES

En la cita mundialista de
Milà, el lleidatà haurà de
ser entre els vuit millors
per classificar-se

Nadalaccedeix
a segonaronda
aHamburg

TENIS

❘HAMBURG ❘ Rafa Nadal,Tommy
Robredo i Roberto Bautista
van accedir ahir a segona ron-
da del torneig de tenis
d’Hamburg, categoria ATP
500. Nadal es va retrobar
amb el triomf al batre en tres
mànegues (3-6, 6-1 i 6-1) Fer-
nandoVerdasco, en el primer
compromís individual des de
la seua precipitada elimina-
ció aWimbledon. Robredo va
necessitar tres sets per impo-
sar-se a l’alemany Zverev (6-
7, 6-4 i 6-2) i Bautista va su-
perar el croat Borna Coric
amb relativa facilitat en dos
sets, per 6-3 i 6-4.

Confirmen
l’acusació
contraLopera

FUTBOL

❘ SEVILLA ❘ L’Audiència de Sevi-
lla va confirmar ahir l’acusa-
ció a Manuel Ruiz de Lope-
ra, expresident del Betis, per
presumpte delicte societari i
un d’apropiació indeguda de
què el va acusar la jutge Mer-
cedes Alaya per causar un
perjudici de 25 milions d’eu-
ros al club.A la interlocutò-
ria es recorda que Lopera, de
vicepresident econòmic,“va
dissenyar, en perjudici de la
societat i en el propi benefi-
ci”, operacions que el por-
tarien a obtenir la majoria ab-
soluta del capital social.
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L’equip blaugrana ha patit una profunda transformació després del descens de categoria.

F. GASULL

F. GASULL

❘ TÀRREGA ❘ La UE Tàrrega, que
després de 54 anys tornarà a ju-
gar en la categoria provincial,
es va posar en marxa ahir amb
un únic objectiu en l’horitzó: re-
cuperar la Primera Catalana que
va perdre fa uns mesos. Sota les
ordres de José Luis Ruiz, que ja
en el tram final de la passada
campanya va substituir Edu
March a la banqueta, l’equip
blaugrana afrontarà aquest exi-
gent repte amb un equip total-
ment renovat, ja que només con-
tinua un jugador de la tempo-
rada passada, en concret, el cen-
trecampista Edu Robinat.

De moment, el club blaugra-
na ha incorporat quinze juga-
dors, dels quals tres pugen del
juvenil (el defensa Gerard Llu-
ís, el migcampista Morat i el da-
vanter Sylla) i un de l’amateur
(l’atacant Òscar Ximénez). La
resta, onze, són nous al club,
com el porter Albert Balash
(Tornabous), els defenses Sergi
Lluís (Cervera) i Dani Barea
(Tremp), els centrecampistes
Castaño (Súria), Gallardo (An-

gulària),Aitor (Joanenc), Baba-
kar (Marganell) i Ouschman
(Granollers), i els davanters Ivan
Marín (Benavarri),Arnau (Joa-
nenc) i Oumar (EF Josep Maria
Gené). Únicament falta per
completar la plantilla un segon

porter, dos defenses centrals i
un davanter.

Per la seua part, José Luis
Ruiz té clar que se li exigirà el
màxim i va reconèixer que “no
em plantejo res més que no si-
gui ser a dalt en la classificació.

La nostra intenció és fer un
equip prou competitiu per tal
de ser entre els millors, indepen-
dentment de si al final s’ascen-
deix o no. Seran, sobretot, juga-
dors amb fam i ganes de pro-
gressar”.

FUTBOLSEGONACATALANA

Arrancapensantapujar
El Tàrrega es posa en marxa en una categoria en la qual feia 54 anys que no
jugava || Ruiz, que segueix al capdavant, ha renovat la plantilla per complet

ElMollerussa jugarà
cinc amistosos
❘ MOLLERUSSA ❘ El CFJ Mollerus-
sa, que aquesta temporada di-
rigirà Edu March, disputarà
un total de cinc partits amis-
tosos, dos dels quals seran de
la Copa Lleida davant delTàr-
rega, l’anada al Pla el 12
d’agost i la tornada a l’Urgell
el 19, segons informa Salva-

dor Duran. El Mollerussa, que
iniciarà la pretemporada di-
lluns vinent, també jugarà a
Igualada (dia 16) iVallfogona
(dia 30) i disputarà el seu tro-
feu el dia 22 davant del Bala-
guer.

Sancionen socis que
anaven ebris i drogats
❘ MONTEVIDEO ❘El Peñarol ha sus-
pès durant tres mesos els drets
de 13 socis que van ser detin-
guts juntament amb uns al-
tres 29 aficionats ebris i amb
cocaïna quan viatjaven per
assistir a un amistós.

L’Atlètic anuncia la
tornada de Filipe Luis
❘ MADRID ❘ L’Atlètic de Madrid
va confirmar ahir haver asso-
lit un acord amb el Chelsea
anglès per al traspàs del late-
ral brasiler Filipe Luis, que
torna a la disciplina blanc-i-
vermella un any després.
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Sergi Grimau
recapta 6.160 €
per als Special
❘ ROTH ❘ Sergi Grimau, exjugador
del Lleida Bàsquet i membre de
la junta dels Special Olympics
Catalunya, va participar el pas-
sat cap de setmana en el Cha-
llenge Roth, considerat com un
dels triatlons de llarga distància
més prestigiosos d’Europa, per
recaptar fons per als esportistes
amb discapacitat intel·lectual.
Grimau, que no va poder fina-
litzar la prova, va recaptar 6.160
euros a través del crowdfoun-
ding solidari.

La Nit de l’Esport Targarí premia els millors esportistes del curs
❘TÀRREGA ❘ Els jardins Gat del Rosal de l’As-
sociacióAlba van acollir dissabte una no-
va edició de la Nit de l’EsportTargarí, en
la qual es va premiar els esportistes i clubs

més destacats de la temporada. Durant
la gala aTàrrega, que va comptar amb la
presència de 170 persones, hi va haver
un reconeixement per a 15 esportistes i

9 equips. Silveri Caro, regidor d’Esports,
va anunciar que el pavelló de l’escola Àn-
gel Guimerà comptarà amb activitats fo-
ra de l’horari lectiu.

Les 24 Hores de Juneda reuneixen 14 equips
❘ JUNEDA ❘ L’Òptica Morera va ser el guanyador de la 21 edició
de les 24 Hores de futbol sala de Juneda, que van comptar amb
la participació de 14 equips. El conjunt vencedor va superar en
la tanda penals de la final l’Aritmos, que va acabar segon.

Farré, guanyador del Provincial de fusell gruixut
❘ LLEIDA ❘ Zacarias Farré, amb 522 punts, es va imposar en el Cam-
pionat de Lleida de fusell gruixut calibre a 100 metres, que es
va disputar diumenge. José María Eroles (445) va acabar en se-
gona posició i José Comaposada va completar el podi (428).

Doble podi per a l’Openswimming■ El Club Openswimming va debutar com a club de nata-
ció d’aigües obertes amb dos podis en la Travessia de la Pineda. PepeVendrell va ser segon
en la general i categoria alevina, mentre que MariaVendrell va ser tercera en prebenjamins.

Setmedalles per al CN Lleida en l’Estatalmàster■ CintaVilanova i Esther Martínez van su-
mar set medalles en el Campionat d’Espanya màster, que es va disputar el passat cap de set-
mana a El Olivar de Saragossa. Les lleidatanes van sumar cinc ors, una plata i un bronze.
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Mésde100
personesen la
Gimcanade
Balaguer

POLIESPORTIU

❘ BALAGUER ❘ L’associació Jo-
vesBLG i l’ajuntament de Ba-
laguer van tancar ahir les ins-
cripcions de la primera edi-
ció de la Gimcana Olímpica,
que tindrà lloc aquest dissab-
te, amb més d’un centenar
d’esportistes. Els participants
de la cita, repartits en equips
d’entre 5 i 8 membres mix-
tos i majors de 14 anys, pren-
dran part en cinc disciplines
esportives al pavelló d’Inpac-
sa, concretament bàsquet, fut-
bol, voleibol, atletisme i un
circuit multiesportiu. D’altra
banda, els tres primers clas-
sificats de la competició re-
bran un trofeu i els dos pri-
mers, a més, un premi en me-
tàl·lic.

Platini es presentarà
a presidir la FIFA
❘ PARÍS ❘ El president de la UE-
FA, Michel Platini, anuncia-
rà oficialment aquesta setma-
na la seua candidatura per
aconseguir les regnes de la FI-
FA, segons va informar ahir
el diari esportiu gal L’Équipe.
El diari assegura que Plati-
ni, de 60 anys, es veu “legiti-
mat per dur a terme la neces-
sària renovació d’un institu-
ció minada pels escàndols”
presentant la seua candidatu-
ra en el congrés extraordina-
ri que celebrarà la FIFA el
pròxim 26 de febrer.

Arturo Vidal firma per
4 anys ambel Bayern
❘ MUNIC ❘ El centrecampista in-
ternacional xilèArturoVidal
va firmar ahir per quatre tem-
porades amb el FC Bayern
Munic de Pep Guardiola, que
ha pagat a la Juventus uns 35
milions d’euros.

Alba Juanes, del Sícoris,
subcampionad’Espanya

PIRAGÜISMECAMPIONATD’ESPANYA

❘TRASONA ❘Alba Juanes, palista del
Sícoris Club, es va proclamar
subcampiona d’Espanya de pi-
ragüisme d’aigües tranquil·les,
al ser segona en la categoria K1
500 metres del certamen dispu-
tat el passat cap de setmana a la
localitat asturiana deTrasona.
Molt a prop del podi es va que-
dar el seu company Iker Jimé-
nez, que va acabar quart en C1
1.000 metres.

La resta d’integrants de
l’equip de competició del Síco-

ris van assolir els seus objectius
de disputar les finals.MiguelAle-
jo va acabar segon en la final C
de 1.000 metres, Eva Gilart va
ser novena en la final B de K1
i primera en la final B de K2, fent
parella amb la mateixaAlba Jua-
nes,mentre que el duoAlan Pa-
dilla i Iker Jiménez van acabar
en la segona posició la final de
consolació de C2 1.000. Oriol
Vila, Marc Ocon iAdrià Esca-
bias no van passar de les elimi-
natòries. L’equip va tenir el suport de l’olímpic Saül Craviotto, que va assistir al torneig disputat a Trasona.

AGÈNCIES

❘ KAZAN ❘ El duo format per Ona
Carbonell i Paula Klamburg es
va quedar lluny del podi en
l’exercici lliure dels Mundials
després de ser cinquè en la pre-
liminar d’ahir. Les dos sirenes
catalanes no van poder situar-se
entre les aspirants a la medalla
i el seu exercici no va ser gaire
valorat pels jutges per acabar no-
vament com a cinquè país, lloc
a què de moment estan quedant
relegades les d’Esther Jaumà tret
del solo, gràcies al lideratge i ex-
periència de Carbonell.

Després de fer la rutina tècni-
ca amb Clara Camacho, la sub-
campiona del món en solo tèc-
nic va estar acompanyada de
Klamburg, la seua companya
més habitual des que Margalida
Crespí va deixar l’equip, però
amb qui tampoc va poder evitar
que Japó i Ucraïna les superes-
sin, situant-se a gairebé dos punts
del bronze. Més lluny es van
quedar de les russes Svetlana
Romaixina i Natalia Ixenko, que
apunten a l’or, i de les xineses.

Hi havia molta expectació per
veure el retorn de GemmaMen-
gual, retirada el 2012 i l’última
gran competició de la qual van
ser els Mundials de Roma del
2009.Guanyadora de 39 meda-
lles i als seus 38 anys, la barce-
lonina va tornar a tirar-se a l’ai-
gua per demostrar que no se li
ha oblidat l’esport que la va en-
cimbellar entre les millors del
món.Ho va fer al costat d’un jo-
ve de 19 anys com Pau Ribes,
amb el qual va firmar el cinquè
a què sembla condemnada Es-
panya en aquests Mundials.

Per la seua part, ErikaVilla-
écija i MaríaVilas no van poder
aconseguir el bitllet anhelat per
als Jocs Olímpics de Rio en la
prova de 10 quilòmetres en ai-
gües obertes després d’acabar
vint-i-unena i la vint-i-quatre-
na, respectivament.

NATACIÓCAMPIONATSDELMÓN

Abonatsalcinquèlloc
OnaCarbonell i PaulaKlamburg es vanquedarmolt llunydel podi en lapreliminar
|| Mengual reapareix amb el duomixt i firma el cinquè lloc provisional

Paula Klamburg i Ona Carbonell tenenmolt complicat pujar al podi en el duo lliure.

EFE

GemmaMengual, amb Pau Ribes en l’exercici d’ahir del duomixt dels Mundials.

EFE
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Ofertes

SE OFRECE peón ganadero, experien-
cia en ovejas, vacas, cabras de orde-
ñar. Pastor. Tel. 632-773-589.

Demandes

SE PRECISA conductor camión con 
remolque (tren carretera), ruta comar-
cal, incorporación inmediata. Tel. 610-
801-081.

EMPRESA DE manteniment necessi-
ta operari elèctric. Enviar currículum: 
anpalse@gmail.com 

PERSONA PARA explotación de bar. 
Polígono Lleida. Tel. 631-314-209.

ES NECESSITA oficial electromecà-
nic per a manteniment industrial, amb 
experiència i vehicle propi. Opció au-
tònom/ assalariat. Tel. 973-211-268. 
Matins.

EMPRESA DE Lleida precisa conduc-
tor para camión grúa. Enviar C.V a:              
conductoresgrua@gmail.com

ES NECESSITA ajudant de cuina amb 
experiència demostrable. Fins a 35 
anys. Tel. 616-659-422 o enviar currí-
culum a: cvpdt2h@hotmail.com

EMPRESA DE Lleida precisa ayu-
dante de mecánico. Enviar C.V a:                
mecanicolleida@gmail.com

SE BUSCA cocinero profesional. 
Tel. 649-261-781 o enviar C.V a:                
gallegorubio@hotmail.com

ES NECESSITA ajudanta de cuina. Vall 
de Boí. Hostal Pascual. Tel. 973-696-
014.

ES NECESSITA soldador de fil i TIC 
per empresa de Soses. Tel. 973-797-
371/ 638-730-301.

EMPRESA DE gestió de residus bus-
ca 1 persona per a la província de Llei-
da. S’encarregarà de la recollida de re-
sidus i la captació de nous clients i 
comptarà amb una cartera existent 
de clients a la província. Imprescindi-
ble vehicle propi. S’ofereix contracte 
d’autònom i una interessant retribució 
econòmica. Interessats enviar currícu-
lum a cv@loctron.com

SE PRECISA chica responsable para 
piso relax. Tel. 973-221-233. 

CUIDADORA SOBRE unos 50 años, 
coche propio, para cuidar señora ma-
yor. Tel. 679-459-948.

HAIR STUDIO precisa oficial de pe-
luqueria con experiencia. Se valorará 
conocimientos de estética. Entregar 
currículum en: C/ Vila Antonia, 8 ba-
jos o info@hairstudio.cat 

PRECISO CHICA discreta, para piso re-
lax nuevo. Tel. 698-442-982.

ADMINISTRATIVA CON experien-
cia. Dominio de contaplus, factu-
raplus y gestión de clientes. Se va-
lorará experiencia en comercio ex-
terior y nivel de ingles. Enviar C.V:                                 
cyasolar@hotmail.es

RESTAURANT DE Tàrrega necessita 
ajudant/a de cuina. Incorporació im-
mediata. Possibilitat de vivenda. Tel. 
646-947-609.

6 PERSONAS trabajo cara al público, 
no necesaria experiencia. Formación a 
cargo empresa. Tel. 638-715-535.

Servei domestic

SE PRECISA interina ecuatoriana, bo-
liviana para cuidar persona mayor y 
servicio doméstico. Tel. 695-496-061.

Financera-préstecs

PRÉSTAMOS URGENTES: Anticipa-
mos 1.500 € de su pensión o nómina, 
no importa RAI- ASNEF- EXPERIAN. 
También hipotecas. Tel. 642-326-434. 
Lleida.

Quiromassatgistes

ARACELI QUIROMASAJISTA. Reflexo-
logía, diplomada, masajes profesiona-
les, nada más. Tel. 697-466-012.

ALEJANDRA PROFESIONAL, cervi-
cales, relajante, deportiva, antiestrés, 
podología, reflexología. Tel. 625-779-
213.

MASAJISTAS DIPLOMADAS. Quiro, 
neurosedante. 11.00- 20.00 horas. Lu-
nes a viernes. Tel. 973-266-247.

Contactes

¡¡¡NUEVAS CHICAS!!!  Muy guapas y 
jovencitas japonesas y orientales. Tel. 
688-495-213. 

JAPONESAS, PRECIOSAS, muy ca-
riñosas, masaje camilla. Aire acon-
dicionado. Todos los servicios. Tel. 
608-333-302. 

NUEVA CASA asiáticas. Nuevas chi-
cas simpáticas, cariñosas. Todos los 
servicios. Masaje camilla. Aire acon-
dicionado. Salidas hotel- domicilio. 
24 horas. Tel. 630-811-964. 

¡¡¡SIN PRISAS!!! Regálate el mejor 
masaje tántrico. Disfrutarás. Tel. 639-
337-098.

3 ORIENTALES japonesas, masajes 
todos. 24 horas. Tel. 698-614-241. 

¡¡¡MARCELA TETONA!!! Sexo, masa-
jes camilla, vibradores. Pedir hora. Tel. 
686-148-425.

APARTAMENT PRIVAT, agradable, 
carinyosa, discreta i molt guapa. Tel. 
618-755-773.

¡¡¡2X30!!! Noelia, madurita argenti-
na, golfísima. 170 pecho. La reina del 
griego, boca de miel. 24 h. Sin prisas. 
Tel. 689-435-765.

TRAVESTI AYSHA, morenaza, guapí-
sima. Todos servicios. Desde 30 eu-
ros. Tel. 654-757-437. 

BEA CATALANA, muy cariñosa, servi-
cio completo 30 €. Tel. 648-269-611. 

ANA EN buenas manos. 7 catalanas, 
5 latinas. 2x1 32 euros. De 09.00 a 
21.00. Tel. 973-234-750 / 629-202-
562.

DIANA MASAJISTA erótica. Rubia, el 
mejor francés natural. Tel. 672-929-
229.

TRANSEXUAL CATALANA. 30 euros. 
Masajes eróticos, final feliz. Tel. 604-
232-998.

6 GATITAS. Dúplex por 50 euros. 24 
horas. Tel. 698-353-554.

CELINA BRASILEÑA, sexy, delgada, 
cariñosa, discreta. 24 horas. Tel. 688-
305-366.

CATALANA MASSATGISTA eròtica. 
Atractiva, 105 pit natural. Sensuali-
tat. Amb mans de seda. Tel. 688-289-
080. 

MARTA CATALANA, madureta, mas-
satge relaxant. 20 euros. Lleida. Tel. 
622-004-802.

LUCI RUBIA brasileña. Viciosa y ca-
chonda. Tàrrega. Tel. 628-743-515.

ROMINA DULCE, sensual, encanta-
dora, coqueta... Olvida todo. Bellpuig. 
Tel. 611-274-856.

VANESA. RECIBO sola; sin braguitas, 
sexy, caliente, cariñosa. Tel. 691-144-
651.

TÀRREGA CHICA, simpática, compla-
ciente, cariñosa y muy discreta. Tel. 
634-291-632. 

MADALENA VICIOSA, fiestera, fran-
cés, dúplex. Salidas. 24 horas. Tel. 
678-950-992. 

CHICAS COMPLACIENTES. Colom-
bianas, jovencitas, fiestas. 24 horas. 
Tel. 973-228-531. 

JULIA CANARIA. Sola, discreta. Todos 
los servicios. Besucona. Salidas. Tel. 
625-847-872.

ELENA MADURITA masajes, agota-
miento cervicales, pies cansados. Pe-
dir cita. Tel. 657-174-016. 

PISO DISCRETO Tàrrega. Claudia, 
placer y sexo inolvidables. Tel. 634-
630-673. 

MASAJISTA CACHONDA y muy mor-
bosa. Completísima. 30 €. Sin prisa. 
Tel. 611-371-550. 

NOVEDAD BIANCA, 19 años, francés 
natural, cariñosa, besucona. Tel. 673-
425-382. 

MORENA EJECUTIVA. Tàrrega. Pi-
so privado. 130 pecho. Morbosa. Tel. 
672-919-666. 

IMA. ÁRABE, guapísima, 130 pecho, 
viciosa. Salidas. Tel. 674-690-366. 

ROSA I morena,  catalanes madure-
tes, discreció i tranquilitat. Tel. 627-
133-926.

SEÑORA PARTICULAR, 46 años, para 
señor serio y solvente desde 50 años. 
Tel. 695-066-056.

SARITA 21 años, árabe, sexy, dulce. 
Desea contactar con hombres discre-
tos. Tel. 631-368-083.

DONES DE Lleida. No professionals, 
totes edats. Tel. 692-161-016. Sra. 
Font.

YASMIN MORENAZA, 25 años. 30 € 
media hora. Tel. 631-925-633. 

HELENA ARABE, 22 años, francés 
hasta el final. Tel. 688-341-317.

2 HERMANAS brasileñas. Tàrrega. Te 
esperan calientes. Tel. 634-045-184.

RUSA SEXY, apetitosa. Desde 20 €. 
Recibo sola. Tel. 634-669-954.

PISO PRIVADO varias señoritas muy 
cariñosas. De 10 a 19 horas. Tel. 
973-221-233. 

MONTSE CATALANA, madurita, pe-
ludita, cariñosa. Toda la semana. Tel. 
626-413-144.

MORENAZA TREINTAÑERA. Especta-
cular, 140 pecho, viciosa, completísi-
ma. Particular. Tel. 688-349-745.

DIANA. REALIZO tus fantasías. Eróti-
ca, explosiva, pechugona, viciosa. Tel. 
665-237-478.

DE NUEVO Olga: dulce, cariñosa, sen-
sual. Apartamento privado. Recibo so-
la. Tel. 690-267-875.

TAIS 22 años, 20 € media hora. Tel. 
633-181-332. 

UCRANIANA GUAPA, sexy. Piso muy 
discreto. Solo españoles. Tel. 631-
966-517.

4 SEÑORITAS No profesionales.  Tel. 
973-248-596. (10- 20 horas).

MADURITA NOVEDAD pechugona, 
cuerpazo. Hago todo. 25 euros. Tel. 
688-440-661. 

24 HORAS. Chicas jovencitas, fies-
teras, francés natural. Salidas. Tel. 
666-140-023. 

HUGO CAÑERO, completo, muy le-
chero, privado, discreto. 24 horas. Tel. 
645-901-177.

ANDREA. 23 años. Fiestera. Todos 
servicios. 24 horas. Balaguer. Tel. 
688-235-138.

CHICA GUAPÍSIMA cachonda, culito 
respingón. Griego y garganta profun-
da, completísima. Tel. 688-329-301. 

Varis

AUTÉNTICO VIDENTE Nene. Efica-
cia, rapidez 100% garantizada. Proble-
mas, unir, amor, pareja, negocios, sa-
lud, impotencia. Resultado 3 días. Tel. 
695-915-842

SRA. MARTIN, videncia. Lee el futuro 
a través de las cartas. Da fechas cerca-
nas. Tel. 637-239-737.

Lloguers

APARTAMENTOS NUEVOS alquilo, to-
talmente amueblados, céntricos y con 
parking. Desde 340 €. Tel. 973-244-
000.

ALQUILER HABITACIONES indepen-
dientes, a partir de 290 € mes. Tel. 
973-244-008.

ALQUILO PISO 3 habitaciones, dos 
baños. Zona Institutos. Tel. 616-412-
110.

PARTICULAR ALQUILA apartamento 
amueblado en Zona Alta (c/ Bonaire). 
Tel. 973-233-774.

CAPPONT- UNIVERSIDAD, piso amue-
blado, 2 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, gran terraza, parking. Tel. 616-
412-110.

PIS A Barcelona. Travessera Corts. 
4 hab. 2 banys. ascensor. Balcó. Tel. 
616-241-607.

SE ALQUILA habitación a persona se-
ria. Derecho cocina y lavar ropa. Tel. 
651-324-150.

PISOS APARTAMENTOS todas las zo-
nas. Desde 300 euros. Tel. 603-381-
592.

Traspassos

CAFETERÍA RESTAURANTE, gran te-
rraza, en buena zona. Pleno rendi-
miento. Tel. 699-656-864.

PER MATERNITAT, es traspassa pe-
rruqueria. C/ Corregidor Escofet (Par-
dinyes). Tel. 616-499-305.

“URGE” TRASPASAR tienda asador. 
Nueva y equipada. 17.000 €. En Par-
dinyes. Tel. 674-027-466.

ES TRASPASA cafetería amb terrassa 
en ple rendiment. Avd. Catalunya, 2. 
Tel. 629-741-282.
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Jordi, amb una de les motos aquàtiques amb les quals treballa.

JORDI GRAS

ENPRIMERAPERSONA

Jordi Gras
25 ANYS

«Sóc un apassionat
delmar des que
era petit»
■ “La meua família té un apar-
tament a Palamós, a la Costa
Brava, i des de petit que sóc un
apassionat del mar i el seu en-
torn.”Aquest jove lleidatà va de-
cidir fer de la seua passió la se-
ua feina i va començar a formar-
se com a pilot de la marina mer-
cant.“Vaig visitar el saló nàutic
amb 12 anys i en aquell moment
vaig decidir que volia treballar
en una cosa lligada al mar.”Ac-
tualment treballa en una empre-
sa d’activitats aquàtiques, però
el seu somni és poder ser patró
de vaixell i tenir-ne un per a ell
per solcar els mars.

Mónica, practicant amb la ràdio de l’escola marítima Argos.

MónicaGimeno
22 ANYS

«Estic practicant per
navegar amb els
amics per la costa»

■ Mónica, una lleidatana de 22
anys, està fent les pràctiques del
títol de patró d’embarcacions
d’esbarjo (PER) per poder uti-
litzar la barca que la seua famí-
lia té amarrada a la costa. “Te-
nim una petita embarcació a
Cambrils i vull traure’m el títol
per poder navegar per la costa
amb els amics i familiars.” La jo-
ve està ultimant la seua prepa-
ració amb les pràctiques de rà-
dio, i espera ansiosa finalitzar-
les per navegar amb els amics
(encara que no més enllà de les
12 milles).

SANTI COSTA DOMINGO

Patród’embarcaciód’esbarjode
fins aquinzemetresd’eslora
■ El PER és l’altre títol que
concedeixen les escoles marí-
times de Lleida.Aquest permís
permet portar motos d’aigua,
vaixells de motor i vela de 15
metres d’eslora com a màxim.
Respecte a les àrees de nave-
gació, el PER permet navegar
a una distància màxima de 12

milles de la costa i poder anar
entre les illes dels arxipèlags
canari i balear, a més de poder
navegar en qualsevol hora del
dia.

El títol es complementa amb
unes pràctiques de ràdio i te-
lecomunicacions. El preu és de
770 euros.

SANTI COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ Encara que sembli men-
tida, la tradició marinera és molt
activa a Lleida. Molts són els
lleidatans que aprofiten aquests
mesos d’estiu i de vacances per
anar-se’n a la costa, ja sigui a la
seua segona residència, d’hotel
o de càmping per solcar els mars
amb la família, els amics o amb
els clients si es tracta d’algun ti-
pus de feina. De tota manera,
no corren bons temps per a les
escoles nàutiques de la provín-
cia. Si bé fa uns anys les aules
eren plenes, ara compten amb
molt poca demanda.“Abans te-
níem una vintena de clients en
cada curs que fèiem, avui dia
n’hi ha molt pocs, algunes clas-
ses de dos, tres persones i fins
i tot d’un sol alumne, però anem
tirant com podem”, diu un res-
ponsable de l’única escola nàu-
tica en actiu a la ciutat de Llei-
da,Argos.

L’empresa, que compta amb
seus aTarragona i Saragossa, ha
ofert dos cursos per a aquest es-
tiu a Lleida, el de patró de na-
vegació bàsica (PNB) i el de pa-
tró d’embarcació d’esbarjo
(PER). Els dos cursos inclouen
la formació teòrica i les pràcti-
ques de ràdio i telecomunica-

cions a Lleida i les classes pràc-
tiques, que poden ser de 8, 16
o 40 hores, aTorredembarra. Els
cursos ja s’han acabat (tenen
previst començar-ne d’altres el
17 d’agost) i no han comptat
amb gaire alumnes a les seues
aules. “Amb la crisi ha baixat
molt la clientela, abans hi havia
molta més demanda”, assegura
el seu responsable.

També afegeix que el perfil
bàsic de la gent que es presen-
tava a aquests cursets eren“per-
sones amb segona residència a
la platja, que tenien una petita
embarcació i la utilitzen per pes-
car o fer petites excursions per
la costa”.

Malgrat la poca clientela dels
últims temps, molts són els llei-
datans que compten amb em-
barcació pròpia, ja sigui a la cos-
ta o en algun embassament, i
que mantenen ben viva la seua
passió per solcar les aigües.

Mariners d’interior
Nombrosos lleidatans tenen el títol que permet portar una embarcació de lleure || L’escola
nàutica existent a Lleida ciutat constata un descens de la demanda derivada de la crisi

AFICIONSNÀUTICA

POCA CLIENTELA

“Abans teníem una vintena
de clients, però amb la crisi,
avui dia hi ha cursos de dos
persones”

■Aquest permís de navega-
ció és el bàsic per a aquell qui
desitja navegar per aigües poc
profundes i costaneres.
Aquest títol permet portar
motos d’aigua, vaixells de
motor de no pas més de 8
metres d’eslora i velers de
també fins a 8 metres d’eslo-

ra.No es pot navegar més en-
llà de 5 milles d’un port, ma-
rina o lloc d’aixopluc per a
embarcacions i permet nave-
gar tant de dia com de nit. El
títol es complementa amb un
curs en ràdio i telecomunica-
cions marítimes. El preu des
de 390 euros.

Patródenavegacióbàsica
perapetites embarcacions

PERMISOSDENAVEGACIÓDISPONIBLESALLEIDA

Salut. Detecten 10 càncers de mama al
Pirineu a través del programa de prevenció

35
Obituari.Mor Francisco Rocasolano, l’avi de
la reina Letícia, als 98 anys

40

EFE
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Detecció precoç al Pirineu de
deu casos de càncer demama
En un any, després que gairebé 2.800 dones s’hagin sotmès a la prova

IRBLLEIDA

circumstància que representa en
total una cobertura del 91%.

El cribratge amb mamografia
augmenta les possibilitats de cu-
ració de càncer i pot reduir la se-
ua mortalitat entre un 25 i un
35%. El càncer de mama té un
índex de detecció de 3,5 de ca-
da mil dones que se sotmeten
a les proves. El programa a l’Alt
Pirineu iAran va dirigit a totes
les dones d’entre 50 i 69 anys

que resideixin a les comarques
de l’Alta Ribagorça, el Pallars
Jussà i Sobirà, l’Alt Urgell, la
Cerdanya i laVal d’Aran.

El programa s’ha desenvolu-
pat a tot Catalunya, però la di-
ficultat de les connexions entre
els diferents municipis del Piri-
neu ha obligat a adaptar les uni-
tats territorials terrestres a les
peculiaritats geogràfiques de la
zona.

J. LÓPEZ/ S. COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ El programa de detecció
precoç del Càncer deMama que
duu a terme el departament de
salut ha detectat 10 casos en fa-
se inicial entre un total de 2.789
dones de 50 a 69 anys de l’Alt
Pirineu iAran l’any 2014.Aquest
pla de cribratge permet diagnos-
ticar la patologia en la seua fa-
se inicial, etapa en la qual exis-
teixen més opcions terapèuti-
ques per a la curació, especial-
ment de les menys agressives.
De totes les anàlisis fetes, el
97,6% de dones presentaven pa-
ràmetres normals i no tornaran
a ser citades fins d’aquí 24 me-
sos. Tan sols un 1,36% de les
anàlisis van requerir un avança-
ment de la pròxima mamogra-
fia per tenir controlades les ano-
malies detectades i actuar, si fos
necessari, commés aviat millor.

En aquest cas, un total de 33
pacients van ser derivades a la
Unitat Funcional de Mama
(UFM) per seguir-ne l’estudi i el
tractament.Deu de les 33 dones
enviades a l’UFM van ser diag-
nosticades amb un càncer dema-
ma en fase inicial, una menys
que el 2013.

La participació en el progra-
ma al Pirineu ha arribat al
83,2% de totes les dones convi-
dades a sotmetre’s a la prova.
Entre les que no ho van fer, el
9,5% van assegurar haver-se fet
la mamografia per altres mitjans,

Recuperat el
tresor d’un
vaixell espanyol

BÉNS

❘ FLORIDA ❘ Una família de Flori-
da va trobar al juny un tresor
valorat en un milió de dòlars
en un vaixell espanyol enfon-
sat el 1715 a 210 quilòmetres
al nord de Miami. El botí re-
cuperat inclou 51 monedes
d’or de diverses denominaci-
ons i una cadena ornamenta-
da en or d’uns 12 metres, se-
gons la companyia que té els
drets de les restes. Entre les
monedes es troba un real que
data del 1715 i en el qual es-
tà tallada una efígie del rei Fe-
lipV de gran valor. Florida es
quedarà amb el 20 per cent
del tresor.

El diccionari
Wordreference
inclou el català

LLENGUA

❘ BARCELONA ❘ El portal de dicci-
onaris en líniaWordreferen-
ce.com ha ampliat la seua
oferta amb un diccionari de
definicions en llengua cata-
lana a proposta de la direc-
ció general de Política Lin-
güística de la conselleria de
Cultura de la Generalitat.

Actualment la plataforma
online es troba entre els 500
llocs web més visitats del
món i entre els 100 llocs més
visitats d’Espanya i freqüen-
tats per estudiants de llen-
gües, segons un comunicat de
Cultura.

Tractar nadons
ambVIHde fins a
12 setmanes en
redueix els virus

SALUT

❘BARCELONA❘ Tractar els nounats
afectats amb elVIH abans de
les dotze setmanes redueix
fins a sis vegades la seua càr-
rega viral.Així ho ha revelat
un estudi coordinat per cien-
tífics de l’Institut d’Investiga-
ció de la Sida IrsiCaixa de
Barcelona i l’hospital Grego-
rio Marañón deMadrid dut a
terme amb 23 nens infectats
per transmissió de la seuama-
re. S’ha demostrat que inici-
ar el tractament antiretrovi-
ral durant les 12 primeres set-
manes de vida redueix sis ve-
gades la mida dels reservoris
virals, aquells que es mante-
nen latents a les cèl·lules i es
desperten quan s’interromp
la teràpia, per la qual cosa
el tractament només funcio-
na si es realitza de forma in-
interrompuda.

La LanParty de
Tàrrega esgota
les entrades
10dies abans

ACTIVITATSNOVESTECNOLOGIES

Diversos joves a les piscines de Tàrrega, refrescant-se mentre juguen amb els seus ordinadors.

❘ TÀRREGA ❘ La tercera edició de la
Lan Party deTàrrega,més cone-
guda comTargalan, ha esgotat
totes les seues entrades 10 dies
abans de començar l’esdeveni-
ment, del 7 al 9 d’agost al pave-
lló municipal de la ciutat.

Segons dades dels organitza-
dors, un total de 120 persones
s’han inscrit en l’esdeveniment,
xifra que supera la participació
de totes les edicions anteriors.
Mai abans s’havia aconseguit
tant públic, de manera que els
organitzadors ho celebren i es-
peren que l’edició d’aquest any
sigui tot un èxit.

La tercera edició delTargalan
ha sigut un punt d’inflexió per

JAUME SOLÉ

als organitzadors, l’associació
Agrat, ja que per a aquest any
han comprat i renovat tot el ma-
terial necessari perquè aquesta
festa de les noves tecnologies si-
gui un referent a nivell català.

Aquest any també s’ha aconse-
guit un conveni de col·laboració
amb la Lan Party d’Igualada, a
fi d’expandir fronteres i donar a
conèixer els dos esdeveniments.
L’edició d’aquest any tindrà com

a plats forts els concursos de vi-
deojocs, amb premis de fins a
2.000 euros. Les piscines muni-
cipals oferiran entrada gratuïta
a les seues instal·lacions a tots
els participants.

Més inscrits que mai,
amb un total de 120

LADADA

2.789
DONES DEL PIRINEU

Es van sotmetre a les proves per
detectar càncer de mama. Un
97,6 no van presentar anomalies.

Donacióde1.500eurosa l’IRBdeLleida■ Dilluns passat, l’associació Beca Marta Santamaria i Go-
GoGoRunners van entregar al director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida la recaptació
de la III Cursa de la Dona-Nayox. Es van recaptar 1.526,50 euros i aniran destinats als projectes
en actiu d’investigació del càncer de mama.
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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Si observeu el que altres diguin o facin,
aprendreu. Amplieu les habilitats en la

forma que pugueu. No deixeu que la frustració
us porti a prendre una decisió precipitada.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Recarregar la llista de coses per fer us
fa quedar malament i aconseguir poc.

Reservar temps per disfrutar de la companyia
d’un ésser que estimeu us estimula.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les millores a casa sumaran confort.
Expresseu intencions però no espereu

que us ofereixin ajuda. La satisfacció aconsegui-
da treballant pel vostre compte valdrà la pena.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu la calma i no deixeu que
les coses petites es transformin en dis-

puta. Poseu l’esforç a treballar per millorar en
lloc de mirar de canviar els altres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Concentreu-vos en les tasques, els di-
ners i a fer alguna cosa amb què disfru-

teu perquè sigui una feina lucrativa. Que no us
pressioni qui vulgui gratificació immediata.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sociabilitzeu amb un grup de gent que
us sembli interessant. Penseu en can-

vis personals que us agradaria fer i trobeu la for-
ma de no superar el pressupost.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
La confusió emocional us atura si us
rendiu a gent exigent. Feu el que se us

doni millor i no us preocupeu tant pel que pu-
guin pensar els altres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Reunir informació o aprendre noves
habilitats us estimula per comprovar

una direcció que no sols us interessi, sinó que
tingui el potencial de portar-vos més diners.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les habilitats us ubiquen en posició
d’assolir les metes, però és la vostra

responsabilitat decidir entre fer una feina es-
tel·lar o només una d’adequada.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Afloren emocions respecte d’una rela-
ció i les decisions que heu de prendre.

Mireu de trobar un terreny comú que us perme-
ti complaure a tothom, vosaltres inclosos.

AQUARI 20-I / 18-II.
Concentreu-vos en el que pugueu fer
per millorar les relacions amb altres.

Col·laborar amb persones de talent us portarà
canvis positius.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Vénen canvis respecte de com us gua-
nyeu la vida. És hora demostrar el que

tingueu per oferir i seguir un pla que us assegu-
ri prou per cobrir les necessitats.

DownLleida firma un conveni de
pràctiques laborals ambelgimnàsRoyal
L’associació Down Lleida va firmar ahir un conveni de
pràctiques laborals amb el gimnàs Royal de Balàfia, en el
marc del programa INTEGRA XXI, perquè els membres
de Down treballin a les seues instal·lacions esportives.

HOSTALERIA DE LLEIDA

LaBarcelonadels anys 60 s’exposa a l’IEI fins al setembre
Els fotògrafs Narcís Darder i Ri-
card Duran exposaran els seus
retrats de la Barcelona dels anys
seixanta des de dos mirades afi-
cionades coetànies i molt sem-

blants a la sala Muntaner de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs fins
al dia 13 de setembre.Tant Dar-
der com Duran van fer una fo-
tografia documental i testimo-

nial del tardofranquisme de Bar-
celona, però també van jugar
amb les tècniques expressives i
compositives d’influències eu-
ropees i americanes.

STEFI GABRIELLE

DOWN LLEIDA

Dos cursosde cuina a Lleida permeten
trobar feina a 26 aturats

Casal d’estiu d’anglès a Golmés
Golmés acull des de finals de
juny un dels únics casals d’estiu
íntegrament en anglès de la pro-
víncia de Lleida. Uns 240 nens,
d’entre 3 i 12 anys, gaudiran al
llarg de tot l’estiu d’aquesta pro-

posta organitzada per l’empre-
sa Fun & Learn.

Monitors nadius del Regne
Unit i dels Estats Units són els
encarregats d’organitzar les di-
ferents activitats del casal, per

la qual cosa els petits tindran
una“immersió total” en la llen-
gua, segons afirma el responsa-
ble de l’empresa, Cesc Coll. Les
activitats es porten a terme ma-
tí i tarda.

Hostaleria de Lleida ha impartit dos cursos de cuina a 29
aturats, dels quals 26 ja han trobat feina en el sector. Els
cursos han sigut el d’operacions bàsiques de cuina, de 350
hores, i de cuina de 810 hores.

SOCIETATGent

Joves delRavalparticipen en un
campde treball al Pallars Sobirà
Uns 20 joves, d’entre 16 i 20 anys, participen en un camp
de treball al Pallars Sobirà. Els nois del Casal dels In-
fants del Raval de Barcelona faran treballs de manteni-
ment de diversos boscos i camins.

Nens participants del casal d’estiu a Golmés, al costat d’alguns dels monitors.

ACNTAVASCAN
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors
de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.

Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos,
felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis.

cercle@segre.comc/del Riu, 6. 25007 Lleida www. segre.com973 248 000
Cercle

Lleida espectacular. El lleidatà David Curcó participa en el concurs
de Cercle amb aquesta bonica imatge i comenta: “Lleida ens ofereix
cada estiu imatges dignes de qualsevol gran ciutat del món”.

Tempestes d’estiu. “Temps de trons, de postes de sol... aquí us dei-
xo aquest inquietant ocàs que ens va regalar la tempesta del passat
22 de juliol”, diu Jordi Odén, d’Oliana.

La calor, les tempestes, el paisatge groc i sec.

Envia’ns fotos sobre l’estiu a cercle@segre.com o al c/ del Riu,
6 de Lleida (fins a l’11 de setembre), i entraràs en el sorteig
d’un cap de setmana per a dos persones a l’Hotel Rural La
Casa dels Peixos.

El nom del guanyador es publicarà el dimarts 15 de setembre.

Participa-hi i guanya

El teu temps, l’estiu

Col·labora:

Galeria
d’imatges a
segre.com Campions. Ignasi Peralta ens envia la foto de l’equip de dards de la Cafeteria L’Enrenou, patrocinat per

Autoescola San Juan, que dissabte passat va guanyar el Campionat de Catalunya.

La fotodel lector

Felicitats, David, per l’aniversari,
del pare, el germà i el padrí.

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a segre.com

Felicitats pel 44 aniversari, t’ho desitgen amb tot el
cor la teva dona Ramona i el teu fill Albert.

Aquestes nenes tan guapes avui compleixen anys.
Moltes felicitats,Maria i Anna.

Felicitats a lesMartes pel seu sant, i al Daniel pel
seu 24 aniversari. Del pare i marit.

Felicitats pel teu sant, que ho passis molt bé. Ets el
millor que m’ha passat!

Feliç aniversari, Pedros, de la teua esposa, àvia, de la teua filla i mare.
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SanitatRespon 061

COSSOSDESEGURETAT

MOSSOS
Lleida . . . . . . . . . . . . . . .973 700 050
Les Borges Blanques . .973 700 000
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 457 700
Mollerussa . . . . . . . . . . .973 701 685
Cervera . . . . . . . . . . . . . 973 457 785
Ponts . . . . . . . . . . . . . . . 973 457 750
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 701 650
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 357 200
Solsona . . . . . . . . . . . . .973 481 494
Vielha . . . . . . . . . . . . . . .973 357 285
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 658 800
Puigcerdà . . . . . . . . . . . 973 357 250
Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 658 885
El Pont de Suert . . . . . 973 658 850
GUÀRDIA CIVIL
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .062
Atenció Ciutadà . . . . .900 101 062
Comandància Lleida . .973 249 008
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 443 775
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 081
La Farga de Moles . . . 973 352 121
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 650 353
La Pobla de Segur . . . 973 660 128
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . .973 310 721
Vielha . . . . . . . . . . . . . . .973 640 005
Bossòst . . . . . . . . . . . . . 973 648 207

Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 660 210
Alcarràs . . . . . . . . . . . . . 973 790 019
Solsona . . . . . . . . . . . . . 973 480 033
POLICIA NACIONAL
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091
Comissaria Lleida . . . . 973 728 500
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 925
Les . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 648 414
POLICIA LOCAL
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Lleida . . . . . . . . . . . . . . . 973 700 600
Les Borges Blanques . 973 142 854
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 450 000
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 500 092
Mollerussa . . . . . . . . . . 973 602 000
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 426
Cervera . . . . . . . . . . . . . 902 101 999
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 650 005
Solsona . . . . . . . . . . . . .973 483 040
Ponts . . . . . . . . . . . . . . . 608 264 202
La Pobla de Segur . . . 626 271 907
Bellpuig . . . . . . . . . . . . . 608 633 306
Almacelles . . . . . . . . . . 653 546 351
Almenar . . . . . . . . . . . . 973 770 013
Alcarràs . . . . . . . . . . . . .973 791 755
Agramunt . . . . . . . . . . . 973 390 843
DUANA
La Farga de Moles . . . 973 361 661

ADMINISTRACIONS

GENERALITAT
Atenció Ciutadà . . . . . . . . . . . . . .012
GOVERN CENTRAL
Protecció Civil . . . . . . . 973 959 101
Oficina Estrangeria . . 973 959 230
PAERIA
Atenció Ciutadà . . . . . . . . . . . . . 010

SANITAT

HOSPITALS
Arnau de Vilanova . . . 973 705 200
· Informació . . . . . . . . . 973 705 246
· Admissió Urgències . 973 705 322
Santa Maria . . . . . . . . . 973 727 222
L’Aliança . . . . . . . . . . . . 973 232 943
Perpetuo Socorro . . . . 973 266 100
Montserrat . . . . . . . . . . 973 266 300
Vielha-Aran . . . . . . . . . 973 640 004
Tremp-Pallars . . . . . . . 973 652 255
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 050
CAP
Cita prèvia . . . . . . . . . . 902 111 444
Prat de la Riba . . . . . . . 973 221 516
Cappont . . . . . . . . . . . . 973 210 175
Bordeta-Magraners . . 973 211 477
Balàfia-Pardinyes . . . . 973 230 635
Santa Maria . . . . . . . . . 973 727 396
Primer de Maig . . . . . . 973 272 446
Rambla Ferran . . . . . . .973 725 380
Eixample . . . . . . . . . . . . 973 280 957
Rural Nord . . . . . . . . . . 973 736 104
Rural Sud . . . . . . . . . . . 973 720 111
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 470
Oliana . . . . . . . . . . . . . . 973 463 022
El Pont de Suert . . . . . 973 691 159
Les Borges Blanques . .973 142 029
La Granadella . . . . . . . 973 133 207
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 447 714
Artesa de Segre . . . . . . 973 402 196
Ponts . . . . . . . . . . . . . . . 973 461 000
La Pobla de Segur . . . 973 681 323
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 650 110
Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 620 163
Mollerussa . . . . . . . . . . 973 711 164
Cervera . . . . . . . . . . . . . 973 531 048
Almacelles . . . . . . . . . . 973 742 020

Almenar . . . . . . . . . . . . 973 770 218
Alcarràs . . . . . . . . . . . . . 973 795 725
Seròs . . . . . . . . . . . . . . . 973 780 328
Bellpuig . . . . . . . . . . . . . 973 337 157
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 310 852
Agramunt . . . . . . . . . . . 973 390 635
Vielha . . . . . . . . . . . . . . . 973 640 004

ASSISTENCIALS

FUNERÀRIES
Lleida. La Lleidatana:
· Dia . . . . . . . . . . . . . . . .973 237 206
· Nit . . . . . . . . . . . . . . . . .973 239 809
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 390 862
Les Borges Blanques . .973 142 607
Cervera . . . . . . . . . . . . . 973 390 862
Mollerussa . . . . . . . . . . .973 330 178
El Pont de Suert . . . . . 973 690 056
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 353 335
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 310 212
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 237 206
Vielha . . . . . . . . . . . . . . . 973 237 206
CREU ROJA
Lleida . . . . . . . . . . . . . . .973 279 900
Agramunt . . . . . . . . . . .973 390 880
Almacelles . . . . . . . . . .973 741 057
Artesa de Segre . . . . . .973 401 092
Balaguer . . . . . . . . . . . .973 445 795
Bellpuig . . . . . . . . . . . . .973 320 818
Les Borges Blanques .973 143 493
Cervera . . . . . . . . . . . . .973 532 084
Mollerussa . . . . . . . . . .973 711 282
El Pont de Suert . . . . .973 690 285
S. Llorenç de Morunys 973 492 526
La Seu d’Urgell . . . . . .973 360 707
Solsona . . . . . . . . . . . . .973 480 652
Sort . . . . . . . . . . . . . . . . .973 620 164
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 500 679

Tremp . . . . . . . . . . . . . .973 652 954
Seròs . . . . . . . . . . . . . . .973 780 898
ATENCIÓ ALMENOR
Lleida . . . . . . . . . . . . . . .973 205 562
Segrià, Noguera . . . . .973 230 686
Mollerussa . . . . . . . . . .973 711 313
Tremp . . . . . . . . . . . . . .973 650 547
ALTRES SERVEIS D’AJUDA
Inst. Cat. de la Dona . . 973 281 193
Violència domèstica . 900 900 120
Oficina Mossos . . . . . . .973 700 050
Nens i adolescents . . . 900 202 010
Drogoaddicció . . . . . .900 161 515
Alcohòlics Anònims. . . . . . . 629 779
654

AVARIES

Telefónica . . . . . . . . . . . . . . . .1002
PROVEÏMENT D’AIGUA
Aigües de Lleida . . . . . 902 136 013
EMA de Cervera . . . . . 973 532 005
SOREA de Mollerussa 973 711 516
PROVEÏMENT ELÈCTRIC
Fecsa Endesa . . . . . . . .902 507 750
·Avaries . . . . . . . . . . . . .902 536 536
HC Energía . . . . . . . . . . .902 860 860
·Avaries . . . . . . . . . . . . . .902 860 800
Iberdrola . . . . . . . . . . . . 901 202 020
SUBMINISTRAMENT DE GAS
Gas Natural . . . . . . . . .900 760 365
· Urgències . . . . . . . . . .900 750 750
Repsol Butano . . . . . . . 901 100 100
· Avaries . . . . . . . . . . . . . 901 121 212
Cepsa . . . . . . . . . . . . . . . 902 416 416
·Avaries . . . . . . . . . . . . . .902 100 224
HC Energía . . . . . . . . . . .902 860 860
·Avaries . . . . . . . . . . . . . 902 860 600
Iberdrola . . . . . . . . . . . . 901 202 020

RÀDIOTAXIS

Tele Radio Taxi Lleida: 973 203 050
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 249 090
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 203 050
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 249 090
Loteutaxi. . . . . . . . . . . ..973 223 300
Taxi Lleida . . . . . . . . . . . 973 239 900
Taxis Balaguer . . . . . . . 973 445 022
Taxis La Seu d’Urgell . 973 351 021
Taxis Tàrrega . . . . . . . . 973 310 060
Taxis Tremp . . . . . . . . . 973 650 952
Taxis Boí . . . . . . . . . . . . 973 696 314

DOCUMENTS

DNI i passaport . . . . . . 973 214 274
Permís circulació . . . . . 973 269 700
Registre Civil . . . . . . . . 973 700 135
Registre Mercantil . . . 973 282 874
Anul·lació targetes:
· 4B (Master Card, Visa) 902 114 400
· Servired . . . . . . . . . . . .902 192 100
· Red 6000 . . . . . . . . . . .902 206 000

WEBSD’INTERÈS

La Paeria: www.paeria.cat
Generalitat: www.gencat.cat
Agència Tributària: www.aeat.es
El temps: www.meteocat.com
El trànsit: www.mobilitat.org
Estat de la neu: www.catski.net
SEGRE: www.diarisegre.com
Portal: www.lleida.com

SOCIETATServeis
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ALTAVELOCITAT ESTACIÓDE LLEIDA-PIRINEUS
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AVE*** 06.05 06.36 07.02 07.45 08.44 09.15
AVANT 06.05 06.36 07.02 07.45 08.44 09.15
ALVIA 07.30 08.106 08.42 09.31
AVE 6.55 7.09 07.50 08.31 08.57 09.40 10.08 11.10 14.17
AVE 08.30 09.03 09.32 10.17 13.12 14.02
AVE 08.30 09.03 09.32 10.17 14.02 14.24
AVANT 09.20 09.55 10.28
ALVIA 09.30 10.07 10.35 11.25
AVE 8.55 9.08 09.48 10.31 10.57 11.40 12.42 13.10
AVE 12.00 12.31 12.57 13.40 14.42 15.10
ALVIA 12.10 12.46 13.20 14.12
AVE 14.00 14.31 14.57 15.40 16.07 17.10
AVANT 14.10 14.45 15.15
INTERCITY 14.10 14.45 15.15 16.06
ALVIA 15.30 16.05 16.37 17.26
AVE 15.50 16.21 16.47 17.30 20.28 21.15
AVE 15.50 16.21 16.47 17.30 20.28 21.40
AVE 14.55 15.09 15.48 16.31 16.57 17.40 18.07 19.10
AVANT 16.05 16.40 17.13
AVE 16.55 17.08 17.48 18.31 18.57 19.40 20.07 21.10
AVANT 18.05 18.40 19.13
AVANT 18.40 19.16 19.49
INTERCITY 18.40 19.16 19.49 21.00
AVE 17.55 18.09 18.50 19.30 19.56 20.38 22.00
AVE 20.00 20.31 20.57 21.40 22.42 23.10
AVANT 20.10 20.45 21.18
AVE 21.50 22.21 22 .48 23.35
AVANT 21.50 22.21 22.48
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TRENS ESTACIÓDE LLEIDA

BARCELONA-LLEIDA

Per la N-II: 07.15, 10.30, 14.30 (excepte
diumenges), 18.00 (laborables).
Per autopista directe: 09.00 (diari), 10.15
(excepte diumenges), 14.15 (diari), 22.45
(diari).
Per autovia: 06.25 (diari), 10.30 (excepte
diumenges), 12.30 (diari), 16.30 (excepte
diumenges),19.00 (excepte diumenges),
20.00 (excepte diumenges).

LLEIDA-GIRONA

06.15, 14.30, 17.30 (laborables); 08.30,
17.30 (festius, dissabtes i diumenges).

GIRONA-LLEIDA

07.30, 14.30, 19.15 (laborables); 08.30,
17.30 (festius, dissabtes i diumenges).

LLEIDA-TARRAGONA

07.15, 09.40, 12.35, 17.45 (laborables);
09.30 (dissabtes, diumenges i festius).

TARRAGONA-LLEIDA

06.05, 10.30, 12.45, 18.15 (laborables),
07.30 (dissabtes, diumenges i festius).

LLEIDA-SARAGOSSA

03.00 (diari), 08.15 (excepte diumenges),
15.00 (laborables), 15.15 (excepte diu-
menges), 18.00 (diari), 18.01 (diari),

SARAGOSSA-LLEIDA

06.00 (laborables), 06.45 (laborables),
14.30 (diari).

INTERMODALALTAVELOCITAT

ANDORRA-LLEIDAAVEMADRID

SORTIDA ARRIBADA AVE

06.45 09.25 09.50
15.15 17.55 18.51

AVEMADRID LLEIDA-ANDORRA

ARRIB. AVE SORTIDA ARRIBADA

10.20 10.20 12.55
19.30 19.30 22.15

LES-LLEIDAAVEMADRID

SORTIDA ARRIBADA AVE

03.50 07.00 07.10

AVEMADRID LLEIDA-LES

ARRIB. AVE SORTIDA ARRIBADA

19.20 19.30 22.25

Informació Renfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 320 320
Estació d’autobusos de Lleida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 268 500

Carreteres de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 889 22 11
Prefectura Provincial de Trànsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060

LLEIDA-AEROPORTELPRAT

06.00, 07.30, 12.30, 15.00.

AEROPORTELPRAT-LLEIDA

09.40, 11.45, 18.15, 19.15.

LLEIDA-BARCELONA

Per la N-II: 6.00 - 10.00 -14.30 - 19.00 (ex-
cepte diumenge).
Per autopista directe: 04.30 (diari), 06.00
(excepte diumenges), 09.30 (laborables),
12.30 (laborables), 15.00 (excepte diu-
menges), 17.10 (diari), 19.30 (diari).
Per autovia: 07.30 (diari), 15.30 (diumen-
ges), 18.00 (diari), 19.00 (diumenges).

VIATGERS
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LLEIDA-OSCA

08.45, 12.45, 16.15, 19.00 (diari), 21.45
(de dijous a dilluns)

OSCA-LLEIDA

06.30 (de dijous a dilluns), 08.15, 09.15,
13.30, 18.45 (diari).

LLEIDA-LASEU-ANDORRA

09.15 (diari), 08.45 (db. i dg.), 16.00 (dia-
ri), 16.15 (db. i dg.), 18.30 (laborables),
19.45 (laborables).

ANDORRA-LASEU-LLEIDA

06.15 (excepte diumenges), 06.00 (excep-
te diumenges), 09.00 (diumenges),15.45
(excepte dissabtes), 16.30 (diari).

LLEIDA-VIELHA

10.15, 15.15, 17.10 (diari); 19.45 (labora-
bles).

VIELHA-LLEIDA

05.30 (de dilluns a dissabte), 05.59 (diu-
menges), 07.45 (diari), 09.15 (laborables),
13.30 (diari), 17.30 (diari).

LLEIDA-TÀRREGA

07.30, 15.30, 18.00, 19.00 (diari); 06.25,
09.15, 14.15, 16.45, 19.30 (laborables);
06.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.30, 18.30,
21.15 (excepte diumenges).

TÀRREGA-LLEIDA

07.54, 09.14, 14.14, 21.44 (diari); 11.14,
15.44, 18.20, 18.20, 18.29, 20.01 (labo-
rables); 06.30, 08.00, 12.29, 15.00, 16.29,
20.50, 22.46 (excepte diumenges).

LLEIDA-BALAGUER

08.45, 16.15, 16.35, 19.20, (diari); 07.00,
07.45, 10.00, 11.10, 13.00, 14.10, 15.00,
18.30, 20.00, 20.35 (laborables); 09.10,
11.00, 12.30, 10.00, 11.10 (excepte diu-
menges), 12.50 (diumenge)

BALAGUER-LLEIDA

07.40, 17.51 (diari); 07.10, 08.00, 10.50,
12.00, 13.10, 13.30, 14.45, 15.15, 15.18,
19.10 (laborables);07.45,07.48,09.30 (ex-
cepte diumenges);09.15 (de dilluns a diven-
dres); 10.45, 18.00, 19.21 (diumenges).

LLEIDA-TORTOSA

11.45, 13.45 (laborables).

TORTOSA-LLEIDA

07.15, 17.00 (laborables).

LLEIDA-FRAGA-MEQUINENSA

13.30, 19.00 (excepte diumenges a Me-
quinensa); 10.00, 12.30, 14.00, 17.00 (la-
borables fins a Fraga); 12.30, 13.00, 19.15
(excepte diumenges fins a Fraga).

MEQUINENSA-FRAGA-LLEIDA

07.30, 15.30 (excepte diumenges des de
Mequinensa); 07.40, 07.50, 11.00, 17.45
(laborables des de Fraga); 07.40, 09.15,
14.45 (excepte diumenges des de Fraga);
09.09, 15.45 (dissabte des de Fraga) 18.45
(diumenges).

DIRECCIÓMANRESA-BARCELONA
SORTIDA ARRIBADA TREN DESTÍ

06.20 07.15 Regional Cervera (ex. db. i dg.)
08.55 12.20 Regional L’Hospitalet de Llobregat
13.35 14.28 Regional Cervera
16.07 19.34 Regional L’Hospitalet de Llobregat
19.58 23.32 Regional L’Hospitalet de Llobregat
20.47 21.40 Regional Cervera

DIRECCIÓMANRESA-LLEIDA
SORTIDA ARRIBADA TREN PROCEDÈNCIA

06.55 07.48 Regional Cervera (ex. db. i dg.)
07.35 08.28 Regional Cervera
07.54 11.29 Regional L’Hospitalet de Llobregat
14.45 15.36 Regional Cervera
15.11 18.46 Regional L’Hospitalet de Llobregat
19.09 22.36 Regional L’Hospitalet de Llobregat

DIRECCIÓVALLS-TARRAGONA-BARCELONA
SORTIDA ARRIBADA TREN DESTÍ

06.23 09.46 Regional Barcelona-Sants (ex. dg.)
07.15 09.52 Reg. Exprés Barcelona-E. França
07.28 08.28 Tren Hotel Barcelona-Sants
13.10 16.23 Regional Tarragona-BCN-E. França
15.45 18.52 Reg. Exprés Tarragona-BCN-E. França
16.48 19.53 Talgo Barcelona-Sants
17.48 20.20 Reg. Exprés Barcelona-E. França

DIRECCIÓ TARRAGONA-VALLS-LLEIDA
SORTIDA ARRIBADA TREN PROCEDÈNCIA

06.50 09.55 Regional Barcelona-E. França
11.47 14.55 Reg. Exprés Barcelona-E. França
13.47 16.46 Reg. Exprés Barcelona-E. França
16.48 19.53 Reg. Exprés Barcelona-E. França
18.47 21.11 Reg. Exprés Barcelona-E. França

DIRECCIÓ BALAGUER-LA POBLA DE SEGUR
SORTIDA ARRIBADA TREN DESTÍ

07.15 07.44 Regional Balaguer (laborables)
09.10 11.00 Regional La Pobla de Segur
10.40 12.30 Regional La Pobla de Segur (dg.)
17.30 17.59 Regional Balaguer
20.30 20.59 Regional Balaguer

DIRECCIÓ BALAGUER-LLEIDA
SORTIDA ARRIBADA TREN PROCEDÈNCIA

08.00 08.30 Regional Balaguer (laborables)
10.00 10.30 Regional Balaguer (dg.)
12.56 14.46 Regional La Pobla de Segur (dl.-db.)
17.30 19.20 Regional La Pobla de Segur (dg.)
18.10 18.39 Regional Balaguer (dl.-db.)
21.05 21.34 Regional Balaguer

DIRECCIÓ SARAGOSSA
SORTIDA ARRIBADA TREN DESTÍ

06.25 08.45 Regional Saragossa
08.44 14.04 Alvia Bilbao-Abando
10.25 22.50 Alvia Vigo
10.37 23.15 Alvia La Corunya
13.20 22.58 Alvia Gijón
15.15 17.17 Reg. Exprés Saragossa
16.39 21.35 Alvia Irun
16.39 22.09 Alvia Bilbao-Abando
18.36 20.35 Reg. Exprés Saragossa
21.42 11.14 Trenhotel La Corunya

DIRECCIÓ SARAGOSSA-LLEIDA
SORTIDA ARRIBADA TREN PROCEDÈNCIA

06.10 08.20 Reg. Exprés Saragossa
06.24 08.56 Regional Saragossa
06.30 12.10 Alvia Bilbao-Abando
07.05 20.11 Alvia La Corunya
07.10 12.01 Alvia Irun
08.05 17.30 Alvia Gijón
09.05 11.21 Regional Saragossa (db. i dg.)
15.20 20.49 Alvia Bilbao-Abando
15.24 17.27 Reg. Exprés Saragossa (dl.-dv.)
15.52 20.49 Alvia Irun
17.49 07.30 Trenhotel La Corunya
17.55 07.28 Trenhotel Vigo
20.21 22.40 Regional Saragossa

AUTOCARS

FIG
UE
RE
S

GIR
ON
A

GIR
ON
A

FIG
UE
RES

AVE 06.20 07.02 07.33 08.10
AVANT 07.02 07.33 08.10
AVE 05.50 07.05 07.48 08.17 08.55
AVANT 08.00 08.30 09.08
AVANT 09.00 09.30 10.10
INTERCITY 08.10 08.58 09.28 10.10
AVE 07.30 07.53 08.51 09.35 10.03 10.40
AVE 09.30 10.45 11.29 11.57 12.34 13.21 13.38
ALVIA 11.10 12.01 12.36 13.20
AVANT 13.13 13.41 14.20
INTERCITY 12.12 13.11 13.41 14.20
AVE 08.40 09.39 12.33 13.20 13.49 14.25
AVE 08.50 09.34 12.33 13.20 13.49 14.25
AVE 11.30 12.25 12.51 13.35 14.03 14.40 15.27 15.43
AVE 12.30 13.45 14.29 15.30 16.17 16.35
AVANT 16.00 16.30 17.08
ALVIA 16.35 17.30 18.11 18.50
AVE 15.30 16.25 16.51 17.35 18.03 18.40 19.27 19.45
AVANT 18.00 18.30 19.08
AVE 14.35 15.37 18.30 19.16 19.45 20.22
AVE 14.50 15.32 18.30 19.16 19.45 20.22
AVE 17.30 17.53 18.51 19.35 20.03 20.40
ALVIA 19.16 20.11 20.48 21.25
AVANT 20.40 21.10 21.48
ALVIA 19.48 20.49 21.26 22.09
AVE 19.30 20.45 21.29 22.04 22.40
AVE 20.30 20.53 21.51 22.35 23.03 23.40

* De dilluns a divendres
** Diari, excepte dissabtes
*** Diari, excepte diumenges
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MUSEUS
LLEIDA

TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMAR-
CAL. Sant Crist, 1. 973 283 075.

DIPÒSIT DEL PLADE L’AIGUA.Múrcia, 10.
973 211 992.

MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.

MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

MUSEUHISTÒRICMUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.

CENTRED’ART LAPANERA. Pl. de la Pane-
ra, 2. 973 262 185 / 973 700 399.

COMARQUES

AGRAMUNT. FUNDACIÓ ESPAI GUINO-
VART. Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. CASAMUSEUDE POESIAVI-
SUAL LO PARDAL. Pl. del Pare Gras, 5. 973
390 718 / 973 391 089.

ALMACELLES. MUSEU D’ARQUITECTURA
I URBANISME JOSEP MAS DORDAL.
Pitàgores, 2. 973 742 001.

ARTESA DE LLEIDA. MUSEU LOCAL AR-
QUEOLÒGIC. Castell, 3, 973 167 162.

ARTESA DE SEGRE.MUSEUDELMONTSEC.
Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAGUER. MUSEU DE LA NOGUERA. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.

BASSELLA. MUSEU DE LA MOTO. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.

LES BORGES BLANQUES. PARC TEMÀTIC
DE L’OLI. N-240 km 71. 973 140 018.

CASTELLDANS. MUSEU DE L’OLI I DEL
MÓN RURAL. Empit, 9. 973 120 002.

LA CENTRAL DE CAPDELLA. MUSEU HI-
DROELÈCTRICDE CAPDELLA. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.

CERVERA.MUSEUCOMARCALDE CERVE-
RA. Major, 115. 973 533 917.

COLL DE NARGÓ. MUSEU DELS RAIERS.
Carrer del Roser s/n. 973 383048/636
417678

COLL DE NARGÓ.MUSEUDELSDINOSAU-
RES SALA LÍMIT K-T, carrer de la Unió, 10.
973 383048/636 417678

ESTERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU DE LES
VALLSD’ÀNEU. Camp, 20-24. 973 626 436.

GÓSOL.MUSEUPICASSO. Pl. Major, 1. 973
370 035.

GUISSONA. MUSEU EDUARD CAMPS. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.

ISONA.MUSEUDE LACONCADELLÀ.Mu-
seo, 7. 973 665 062.

LINYOLA. MUSEU PEDRÓS. Salmerón, 11.
973 575 084.

LLESSUI. ECOMUSEUELS PASTORSDE LA
VALLD’ÀSSUA. Escoles de Llessui s/n. 973
621 798.

MOLLERUSSA. ESPAI CULTURALDELS CA-
NALS D’URGELL. Av. Jaume I, baixos. 973
603 997.

MOLLERUSSA. MUSEU DELS VESTITS DE
PAPER. Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606
210.

EL PONT DE CLAVEROL. MUSEU DELS
RAIERS. Únic, s/n. 973 681 493.

PONTS. MUSEUFRANCESCBONCOMPTE.
Av. Catalunya, 11. 973 460 085.

PUJALT. MUSEU DE LES PAPALLONES DE
CATALUNYA. 973 620 743.

SALÀS DE PALLARS. CIAC. BOTIGUES-MU-
SEU. De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973
676 003.

LA SEU D’URGELL.MUSEUDIOCESÀD’UR-
GELL. Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.

SOLSONA.MUSEUDIOCESÀ I COMARCAL.
Pl. Palau I. 973 482 101.

TÀRREGA. MUSEU COMARCAL DE L’UR-
GELL. Major, 11. 973 312 960.

TREMP. MUSEU COMARCAL DE CIÈNCIES
NATURALS. Passeig del Vall, 13. 973 653
470.

TUIXÉN. MUSEU DE LES TREMENTINAI-
RES. Pl. Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

VIELHA. MUSEU DERAVAL D’ARAN. Ma-
jor, 26. 973 641 815.

CASTELLS

Informació i reserves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DEMONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DEMONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DEMUR (Pallars Jussà).
CASTELL DEVICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

SOCIETATAgenda

‘Art difós’, d’Albert Vidal. Biblioteca d’Artesa de Segre.

EXPOSICIONS I GALERIES
MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1

El fil invisible: dones que cusen. Col·lecció de 90 peces d’aixovar, de
Victòria Antó, des de finals del XIX als anys 60. Fins al 9 d’agost.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT, S/N

Referents. Repassa vàries èpoques de Josep Guinovart. Fins al 9 agost.

Els ulls del mar. El llibre d’artista. Poemes de Ramon Guillem i serigra-
fies de Josep Guinovart. Fins al 20 de setembre.

BIBLIOTECA PÚBLICA. RAMBLA ARAGÓ, 10. LLEIDA

Caricart. Doble exposició: Butifarra! Vinyetes de la Transició i Marika Vi-
la, veu de dona trencant estereotips. Fins al 28 d’agost.

MUSEU D’ART JAUMEMORERA. LLEIDA. EDIFICI CASINO. 1A PLANTA

Nit de lluna. Una de les peces significatives de Leandre Cristòfol, pio-
ner de l’escultura surrealista a Catalunya. Fins al 13 de setembre.
Trànsits de Naualli. Marta Palau ret tribut al poder creatiu del femení
i reflexiona sobre la migració i l’origen. Fins al 4 d’octubre.

CASA DELS CANALS D’URGELL. MOLLERUSSA

Més enllà de la mirada. Montse Germà. Fins al 18 de setembre.

CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. C/ LA PANERA.

Making friends. L’il·lustrador barceloní Cesc Grané exposa una col·lec-
ció de divertits personatges que formen part del seu imaginari, de mar-
cada influència de la cultura japonesa. Fins al 27 de setembre.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ANTIC COMERÇ. SALÀS DE PALLARS

Àlbum de la Gran Guerra. Commemora el centenari de l’inici de la I
Guerra Mundial a través d’objectes quotidians. Fins al 31 de desembre.

‘Eth vin de casa’ i
‘Eres hemnas dera
Baderca’, a Esterri

AVUIRECOMANEM

CONFERÈNCIES

08.45
LLEIDA. CAMBRA DE COMERÇ. A CLAVÉ

Interrogants econòmics

El director territorial de CaixaBank a
Catalunya, Jaume Massana, pronun-
cia la conferència Els interrogants de
la recuperació econòmica. Al final de
la seua dissertació s’obrirà un col·lo-
qui amb els assistents.

20.00
LLEIDA. LLEIDA ARTQUATIC

Fotografia subaquàtica

Segon col·loqui de Ia Setmana de la
Fotografia Subaquàtica, que organit-
za el centre d’immersió de Lleida
Artquatic. El fotògraf, camarògraf i
instructor del centre Quim Abadia
parlarà sobre el tema de La imatge

sota l’aigua. Equips i creació al medi

aquàtic.

19.00
LLEIDA. ATENEU POPULAR DE PONENT

Elmomentpolític

L’Ateneu tanca el curs amb una con-
ferència de l’eurodiputat, exconseller
i fundador del partit MES Ernest Ma-
ragall, que parlarà sobre el moment
polític actual.

19.30
FULLEDA. SALA MUNICIPAL.

LavidadeNeusCatalà

La historiadora Elisenda Berenguer
participa en la Setmana Cultural de
Fulleda, que organitza l’associació de
dones Marinada, amb una conferèn-
cia sobre l’única supervivent espa-
nyola del camp de concentració na-
zi de Ravensbrück, Neus Català, de la
qual és biògrafa.

VISITES

10.00
ISONA I CONCA DELLÀ. MUSEU

Visitaal Cretaci

El llegat dels dinosaures és el títol
d’un cicle de visites que organitza el
museu de la Conca Dellà als jaci-
ments paleontològics cada dimecres
i dissabte fins al 15 de setembre. Per
a altres dies, cal reservar al 973 66 50
62.

18.00
EL PONT DE SUERT. CENTRE DE FAUNA. 4 €

Empremtes salvatges

Descobrint rastres de la nostra fauna!

és una ruta guiada de dos hores i
mitja, per descobrir els rastres que
deixen els animals salvatges. Es re-
petirà el 19 d’agost. Informació: 973
691 213/ 675 781 875.

EXPOSICIONS

10.00
SORT. PUNT INFORMACIÓ MUNICIPAL

‘PaisatgesdelPallars’

Fins al dia 9 d’agost es pot visitar la
mostra Paisatges del Pallars, una sè-
rie de pintures a l’oli que evoquen
paisatges apareguts en diferents no-
vel·les ambientades al territori, dels
artistes Albert Corretgé i Àngel Piu-
lats.

ESTIU

17.00
PUIGGRÒS. RECINTE DE LES PISCINES

‘Apropa’t a l’estiu’

L’Oficina Jove de les Garrigues orga-
nitza el taller de treball en equip
Apropa’t a l’estiu, per a joves.

20.00
SENET. ALTA RIBAGORÇA. 6 €

‘Vida secretadelsmuixirecs’

El centre d’informació de Senet La
Serradora és el punt de partida de la
visita guiada La vida secreta delsmui-
xirecs, que organitza el Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Es tracta d’una excel·lent
ocasió per conèixer els sons, curiosi-
tats i llegendes d’aquests animals. És
necessari inscriure’s prèviament, ja
que les places són limitades. Tel. 973
698 232.

ESCENES

22.00
BALAGUER. PL. DEL TEATRE. ENTRADA LLIURE

MonòlegambEvaCabezas

Cada nit de dimecres d’aquest estiu,
Balaguer celebra una Nit de Monò-
legs,en què avui participa Eva Cabe-
zas. Estarà presentada per l’actor lo-
cal Joan Nieto.

GASTRONOMIA

22.00
LA SEU D’URGELL. PATI DE LA PUNXA. 4/6 €

‘GastroFilm’del FeMAP

El Festival de Música Antiga del Piri-
neu (FeMAP) amplia aquest any les
activitats amb el nou GastroFilm, en
el qual, de forma itinerant, es projec-
ta un documental de 30 minuts so-
bre antics cants religiosos de l’Alt Pi-
rineu, d’Aleix Gallardet, en col·labo-
ració amb Mostremp. La projecció es
complementa amb una mostra de la
gastronomia local, en la qual avui
participa la Formatgeria Mas d’Ero-
les de l’Alt Urgell.

PROJECCIONS

22.30
TÀRREGA. PL. NACIONS SENSE ESTAT. GRATIS

‘Mortadel·lo i Filemó...’
El cicle de Cinema al carrer projecta
Mortadel·lo i Filemó contra en Jimmy

el Catxondo, una pel·lícula d’anima-
ció dirigida per Javier Fesser el 2014
que va aconseguir el premi Gaudí al
millor film d’animació. Són les noves
aventures dels dos agents secrets,
una adaptació cinematogràfica del
popular còmic de Francisco Ibáñez.
Gratuït.

22.30
ESTERRI D’ÀNEU.
ECOMUSEU DE LES
VALLS D’ÀNEU

Doble projecció en la Mostra de Cinema
Etnogràfic, amb dos documentals d’Eth
Ostau Comengés, dirigits per Joan-Pau
Ferré, sobre sengles aspectes de la vida
quotidiana a la zona de Comenge. Co-
mencen amb Eth vin de casa, un treball
de 46 minuts del 2013 sobre les vinyes
de la zona, on totes les cases elaboren
el seu propi vi, un caldo de molt caràc-
ter. Després, Eres hemnas dera Baderca

dóna veu a quatre dones, que parlen de
les seues tradicions davant dels turistes
de cap de setmana.

Fotograma d’‘Eth vin de casa’, d’Eth Ostau Comengés.
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La señora

Ana María FilgairaTribaldos
Viuda de Manuel Carmona Vallejo
Falleció cristianamente, el día 28 de julio de 2015 a los 93 años.
(E.P.D.)

Sus hijos, Vicente, Agustina, Manolo, Pilar y Francisco; hijos políticos, Carmen,
Francisco, María, Manolo y Petri, nietos, biznietos, hermanos, Maruja y Juan (†);
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, comunican a sus amigos y
conocidos tan sentida pérdida y les ruegan una oración por el eterno descanso
de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar, hoy miércoles, día 29, a las 10.30 horas de
la mañana, en la sala ecuménica del Tanatori Jardí de La Lleidatana.

Lleida, 29 de julio de 2015D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3.

Mor l’avi matern de la
reina Letícia als 98 anys
Francisco Rocasolano, a causa de problemes coronaris

ÒBITS FAMÍLIA DEL REI

EFE

❘ SALAMANCA ❘ L’avi matern de la
reina Letícia, Francisco Roca-
solano, va morir ahir als 98
anys a l’hospital Clínic Univer-
sitari de Salamanca, en el qual
va ingressar el dissabte passat
per problemes coronaris. Fran-
cisco Rocasolano es va sentir
indisposat dissabte mentre des-
cansava en una finca del muni-
cipi de Salamanca de Puerto de
Béjar, per la qual cosa va ser
traslladat al Clínic de Salaman-
ca, on va morir la nit de dilluns
a dimarts. Segons fonts de l’hos-
pital, dilluns a la nit es va orga-
nitzar el trasllat del malalt a
Madrid en una UVI mòbil, pe-
rò el seu estat de salut va em-
pitjorar sensiblement i els fa-
cultatius van decidir deixar-lo
al centre, on va morir poc des-
prés.

L’avi matern de Letícia va ser
sotmès diumenge al Clínic de
Salamanca a una revisió mèdi-
ca i aquell mateix dia va arri-
bar al centre hospitalari la ma-
re de la reina, Paloma Rocaso-
lano, per ser al costat del seu

pare, a la Unitat de Cures In-
tensives (UCI) de l’Hospital Clí-
nic Universitari.

La reina Letícia va cancel·lar
ahir la seua assistència a l’acte
d’entrega dels Premis Nacio-
nals de la Moda, que havia de
presidir durant el matí al Mu-
seu del Vestit de Madrid, per
dedicar-se a la seua família.

Per la seua part, el rei Felip
VI va vestir ahir de dol per pri-
mera vegada a la Zarzuela, un
gest per la mort de l’avi de Le-
tícia.Va ser a la tarda, durant
l’audiència concedida a la pre-
sidenta del govern de Navarra,
Uxue Barkos, quan es va poder
veure el monarca lluir una cor-
bata negra i un vestit fosc.

Imatge del 2007, amb la llavors princesa Letícia.

EFE ❘ SAN FRANCISCO ❘ L’empresa tec-
nològica Microsoft llançarà
avui dimecresWindows 10,
l’última actualització del seu
sistema operatiu, amb el qual
busca mantenir la rellevàn-
cia en el món dels dispositius
mòbils controlat perApple i
Google. Microsoft oferirà
l’actualització de forma gra-
tuïta amb l’objectiu d’acon-
seguir 1.000 milions d’usua-
ris en els pròxims dos anys.

“Aquest és el nostre millor
Windows i estem oferint l’ac-
tualització gratis amb l’ob-
jectiu d’aconseguir 1.000 mi-
lions d’usuaris el pròxim pa-
rell d’anys”, va dir ahirWill
Dixon, directiu de màrque-

ting de Windows.Windows
10 debutarà primer en ordi-
nadors i tauletes, però està
dissenyat també per funcio-
nar als telèfons mòbils i con-
soles de jocs.

Entre les seues noves fun-
cions hi ha el nou navegador
Edge, així com la versió per
a ordinadors de Cortana, l’as-
sistent de veu equivalent a
Google Now i a Siri, d’Ap-
ple.

Dixon va destacar que
Cortana no només pot res-
pondre a preguntes de l’usu-
ari, obrir aplicacions i pren-
dre notes, sinó que també “té
sentit de l’humor” i és capaç
de fer acudits.

Microsoft llança avui
Windows 10 sense cost
en un any per a usuaris

INFORMÀTICA PRODUCTES

Fàrmacs d’última generació
per a 6.000 malalts d’hepatitis C

SALUT CATALUNYA

EUROPA PRESS

❘ BARCELONA ❘ La conselleria de Sa-
lut de la Generalitat preveu
tractar amb fàrmacs d’última
generació 6.000 pacients amb
hepatitis C a Catalunya, el tri-
ple que el 2014. Segons va ex-
plicar ahir el conseller de Sa-
lut, Boi Ruiz, coincidint amb el
Dia Mundial de l’Hepatitis,
aquest any ja s’ha tractat 3.153
pacients, un 120 per cent més

que en el mateix període del
2014. El cost del tractament es-
tà “íntegrament” sufragat pel
Servei Català de la Salut, que
des del gener ha abonat 60,9
milions d’euros per aquest con-
cepte.

Ruiz va recordar que el Go-
vern es va comprometre “des
del començament” a subminis-
trar els fàrmacs d’última gene-
ració –que curen la malaltia.

Catalunya va establir el 2014
un programa d’accés precoç als
medicaments, la primera comu-
nitat autònoma a fer-ho, i va co-
mençar a tractar els pacients
abans de l’aprovació de preu i
finançament per part del Go-
vern espanyol. “L’Estat va dir
que el 2015 ens prestaria 700
milions, però ara com ara no hi
ha cap compromís de finançar
res”, va lamentar.

El caçador que vamatar el lleó de Zimbabwe és d’EUA

❘ MADRID ❘ El caçador que va matar el lleó insígnia de Zimba-
bwe, Cecil, no és espanyol, com s’havia cregut al principi, si-
nó dels Estats Units. Es tracta deWalter James Palmer, un
dentista de 50 anys, de Minneapolis, que va pagar 50.000 eu-
ros per disparar amb el seu arc i la seua fletxa contra Cecil.

Andrés Sardá i Juan Vidal, premis de lamoda

❘ MADRID ❘ Els dissenyadors Andrés Sardá i JuanVidal van ser
distingits ahir amb els Premios Nacionales de la moda en les
categories de trajectòria i nou valor, respectivament, que con-
cedeix el ministeri d’Indústria.

Mor unhomede 47 anys a Alacant per la calor

❘ ALACANT ❘ Un home 47 anys, copilot en una furgoneta, va mo-
rir ahir per cop de calor aTorrevella (Alacant). És la tercera
mort causada per les altes temperatures aValència després
de la d’una dona de 83 anys aAlacant el passat dia 9 de ju-
liol i un home de 84 anys a Mislata el dia 18.

L’escriptor Caballero Bonald, ingressat per anèmia

❘ JEREZ DE LA FRONTERA ❘ L’escriptor José Manuel Caballero Bonald
es trobava ahir ingressat a l’Hospital de Jerez de la Fronte-
ra (Cadis) a causa d’un quadre d’anèmia. El seu estat no era
greu i va demanar que li portessin lectura, segons fonts de la
Fundació Caballero Bonald.
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El Retaule de Sant Ermengol de la Seu
estrena director artístic del muntatge

ARTSESCÈNIQUESPRESENTACIÓ

El nou director, Joan Hernández (esquerra), en la presentació.

ACN

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Retaule de
Sant Ermengol de la Seu d’Ur-
gell estrenarà aquest any nou
director artístic de l’espectacle.
L’actor i director Joan Hernán-
dez ha pres el relleu de Lluís
Obiols, que va ser director des
de l’any 2007. El president del
patronat, Jesús Galindo, va ma-
nifestar ahir en la presentació
de la nova edició “la voluntat
de professionalitzar la direcció,
sense perdre el vessant amateur

de l’obra”. Hernández va avan-
çar que posarà èmfasi en “la hu-
manització dels personatges del
Retaule”.“Els actors han de co-
nèixer més els seus personatges
perquè a l’hora d’interpretar-los
sàpiguen per què diuen les co-
ses i com les diuen”, va afegir.
Un altre repte que s’imposa el
nou director és el de “donar més
ritme i dinamisme a l’obra”. En
definitiva, més interpretació per
part dels actors, més ritme, no-
ves veus en off i més música se-

ran els elements en els quals
Hernández posarà l’accent per
a la nova edició del Retaule de
Sant Ermengol, que podrà veu-
re’s al claustre de la catedral de
la Seu cada dia del 7 al 15
d’agost (22.00 h, 15 €, anticipa-
da 13 €). La soprano Laura Cas-
tellet interpretarà el Cant de la
Sibil·la en la primera escena del
Retaule. Les funcions dels dies
9 i 11 comptaran amb la músi-
ca en directe a càrrec del Cor
de Cambra Caterva.

COMUNICACIÓ RETAULE SANT ERMENGOL

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ LaTrobada amb elsAcor-
dionistes del Pirineu, que se ce-
lebrarà entre el 31 de juliol i el
3 d’agost entreArsèguel i la Seu
d’Urgell, comptarà amb una
quarantena de músics de 16 pa-
ïsos diferents. En aquesta 40 edi-
ció comptarà per primera vega-
da amb representació de la Re-
pública Dominicana. En concret
es tracta de l’acordionista Joa-
quín Díaz, tal com va explicar
ahir el director del certamen,
l’activista musicalArtur Blasco,
que va presentar el festival
acompanyat de la flamant direc-
tora de l’IEI, Montse Macià.Ai-
xí mateix, Blasco va assenyalar
que una altra de les novetats
d’aquesta edició serà el Gran
Concert Catalunya, que congre-

garà tots els músics procedents
de llocs de parla catalana que
acudeixen a la Trobada. En to-
tal, gairebé una trentena d’in-
tèrprets que actuaran junts el 3
d’agost a la plaça dels Oms de
la Seu d’Urgell, a les 20.00 h,
amb entrada gratuïta. Una ve-
gada acabada la trobada, dels
concerts es podrà gaudir poste-
riorment aVilagrassa (4 d’agost),
la Pobla de Cérvoles (5 d’agost),
Castellbò (6 d’agost) i Puigcer-
dà (7 d’agost).

Blasco va agrair a l’IEI el seu
suport econòmic al certamen,
que suposa al voltant d’un terç
del pressupost, va assenyalar.
“Sense aquest no seria possible
dur a terme laTrobada”, va sen-

LaTrobada d’Acordionistes, amb
músics de 16 països diferents
Aquest cap de setmana, entre els quals per primera vegada hi haurà un dominicà

CERTÀMENSMÚSICA

tenciar. El pressupost total ron-
da els 95.000 euros. Per la seua
part, Macià va recordar que el
certamen “s’ha convertit en el
més important d’Europa d’acor-
dió diatònic” i “contribueix a
dinamitzar l’activitat musical i
cultural a les comarques de Llei-
da”. Precisament ahir l’IEI va
acollir un concert amb el grup
Néixer, Meritxell Gené, i Enri-
queTelleria, entre d’altres.

Unmoment del concert que va tenir lloc ahir al pati gòtic de l’IEI, ambMeritxell Gené a l’acordió.

STEFI GABRIELLE

GRAN CONCERT CATALUNYA

Un concert amb tots els
acordionistes de llocs de
parla catalana, una de les
novetats d’aquest any

Lanotícia, a
LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LESCLAUS

Algunsmúsics internacionals. Joaquín Díaz (acordió diatònic,
la República Dominicana), Seteven Allen (acordió, Anglaterra), Ray-
nald Ouellet i Bruno Gendron (acordió diatònic i guitarra, Quebec),
Enrique Tellería (bandoneó, Uruguai), Antonio Rivas (acordió diatò-
nic, Colòmbia), Vladímir Denissenkov (acordió cromàtic, Ucraïna), Trio
Lopes (Portugal), Colm Reagan i Sara Hale (acordió diatònic i flauta,
Irlanda), Petar Ralchev (acordió cromàtic, Bulgària), Raúl Barboza
(acordió cromàtic, Argentina), Robert Santiago (acordió diatònic, Fran-
ça), entre altres.

Algunsmúsics catalans. Carles Belda, Joan Garriga, Cati Plana,
Eduard Casals, Pacu Clotet, Pere Romaní, Agustí Porta, Liv Hallum, Eli-
es Fernández, Pere-Pau Ximenis, Adrià Garcia, Joan Naspleda, Pilar
Planavila, ErikaWeigand, Josep PepónVilarrubla, Kike Pérez, Marc del
Pino, Georgina Fàbregas, Marien de Casimiro, Pep Lizandra, Elias Por-
ter, Guida Sellarés, Simone Lambregts, Ferran Martínez, entre d’altres.

Premi europeu
depatrimoni
cultural per a
Jordi Savall

MÚSICA

❘ LISBOA ❘ El músic d’Igualada
Jordi Savall va ser distingit
ahir amb el Premi Europeu
HelenaVaz da Silva 2015 de
Foment de la Consciència Pú-
blica sobre el Patrimoni Cul-
tural, per la seua “singular
aportació a la història mul-
ticultural d’Europa a través
del seu ric patrimoni musi-
cal”. Segons va informar l’or-
ganització d’aquest guardó,
la cerimònia de concessió se
celebrarà el 12 d’octubre a la
seu a Lisboa de la Fundació
Gulbenkian, principal patro-
cinador d’aquest premi euro-
peu establert el 2013 per re-
conèixer aportacions excep-
cionals de persones a la pro-
tecció i promoció del patri-
moni cultural europeu.

La Panera tanca
per primer cop
dos setmanes
per vacances

EQUIPAMENTS

❘ LA PANERA ❘ El Centre d’Art
Contemporani la Panera de
Lleida va anunciar ahir que
tancarà per vacances de l’1
al 16 d’agost i també durant
la resta de caps de setmana
del mes. Es tracta de la pri-
mera vegada que aquest equi-
pament cultural inaugurat el
2003 tanca les portes durant
quinze dies a l’estiu. Fonts del
centre van reconèixer que ja
durant l’any passat es va tan-
car durant els caps de setma-
na d’agost, però que l’afluèn-
cia de visites, sobretot durant
la primera quinzena del mes,
era molt fluixa. El centre es-
pera la nova direcció després
de la marxa de Glòria Pica-
zo.
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hereus de Granados, besnéts
establerts a Barcelona i les Ba-
lears, que Lleida canalitzi la ce-
lebració del centenari. En
aquest sentit, Parra va comen-
tar que“tant la Generalitat com
altres entitats poden organitzar
activitats de record, però des
de Lleida provarem de canalit-
zar de forma global tot l’Any
Granados, per exemple, a tra-

vés de la creació d’una pàgina
web que informi de la figura i
obra del músic i del que s’orga-
nitzi en qualsevol punt de Ca-
talunya en el seu record”. En
aquest sentit, val a recordar que
la comissió organitzadora de
l’Any Granados compta entre
els seus integrants amb repre-
sentants de la Paeria, la Gene-
ralitat, la Universitat de Lleida,
els conservatoris de Lleida,Cer-
vera i L’Intèrpret, l’Orquestra
Julià Carbonell, la Fundació
Pau Casals delVendrell, el Li-
ceu, el Palau de la Música Ca-
talana, l’Escola Superior deMú-
sica de Catalunya, l’Acadèmia
Marshall, diversos experts i la
família.

I GUERRAMUNDIAL

Enric Granados va morir el
1916 en el naufragi d’un
vaixell torpedinat durant
la Primera Guerra Mundial

El Govern aprova que el
2016 sigui l’Any Granados
Lleida vol centralitzar la difusió del centenari del pianista lleidatà
|| Reunió a la tardor de la comissió creada fa un any

POLÍTICACULTURALCOMMEMORACIÓ

J.B.

❘ LLEIDA ❘ El Consell Executiu de
la Generalitat va aprovar ahir
de forma oficial la commemo-
ració de l’Any Enric Granados
2016, en el centenari de la mort
del pianista i compositor llei-
datà.També va aprovar les ce-
lebracions del 150 aniversari
del naixement del pintor Ra-
mon Casas i del 50 aniversari
de la mort de Víctor Català,
pseudònim de l’escriptora Ca-
terinaAlbert.Així, la Genera-
litat commemorarà aquestes
tres figures per “recuperar-les,
divulgar-les i projectar-les in-
ternacionalment”. En aquests
mateixos termes es va consti-
tuir a Lleida fa poc més d’un
any la comissió que organitza-
rà l’Any Granados a la capital
del Segrià amb l’objectiu de
programar activitats musicals,
pedagògiques i de difusió de la
figura i l’obra del músic nascut
a Lleida el 1867 i mort als 48
anys en el naufragi del navili
Sussex al Canal de la Mànega
el 1916, torpedinat pels ale-
manys en plena Primera Guer-
ra Mundial.

La regidora de Cultura de la
Paeria,Montse Parra, va expli-
car ahir a SEGRE que “cap al
mes d’octubre tornarà a reunir-
se la comissió organitzadora de
l’esdeveniment per ultimar el
programa d’activitats per a l’any
que ve”. Parra va recalcar de
manera especial l’interès dels

Constitució l’any passat de la comissió per a l’AnyMorera.

ÓSCAR MIRÓN

L’Espluga Calba i el Cogul,
cites del ‘Delicadeses-Art
deTros’de les Garrigues

MÚSICAPOESIA

Presentació de la setena edició del certamen, ahir a Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Delicadeses-Art deTros
és un singular festival al qual cal
arribar a peu i pocs coneixen el
lloc exacte de la celebració. La
directora artística,Meritxell Cu-
curella-Jorba, i el coordinador,
Eduard Batlle, van presentar
ahir a Lleida les pistes suficients
per motivar els espectadors que
vulguin participar d’una expe-
riència especial de música, po-
esia, literatura, paisatge i con-

nexió amb la naturalesa de les
Garrigues. La setena edició tin-
drà dos cites a l’agost a l’Esplu-
ga Calba i el Cogul. Com sem-
pre, el públic tindrà un lloc de
trobada des del qual es despla-
çarà a peu fins al lloc de l’ac-
tuació, que tindrà la posta de sol
com a punt final de l’especta-
cle.

El 20 d’agost, el punt de tro-
bada seran les piscines de l’Es-
pluga Calba (18.00 hores), abans
d’emprendre una caminada
d’uns 15 minuts fins al lloc se-
cret de l’actuació del cantautor
Xavier Baró, acompanyat per a
l’ocasió per la intèrpret d’ins-
truments tradicionals Heura Ga-
ya, en una sessió que culmina-
rà amb una acció poètica a càr-

DEPARTAMENT DE CULTURA

rec de la poeta Núria Pujolàs,
coneguda com Miramelsmots.
El 27 d’agost, la cita serà al cen-
tre d’interpretació de l’art ru-
pestre del Cogul (19.00, obert
una hora abans per als que de-
sitgin visitar les pintures). La se-
gona sessió del festival compta-
rà amb la clown argentina Ce-
cilia Paganini, que oferirà la nar-
ració oral En la boca del lobo,
i amb una acció sonora poètica

i experimental a càrrec de Ce-
lesteAlías (veu i clarinet) i Jo-
an Gomila (contrabaix i veu).
Com l’any passat, les activitats
són gratuïtes, encara que s’ac-
ceptaran donatius del públic. Per
la seua part, Josep Borrell, de-
legat de Cultura, va elogiar “un
festival gens convencional, que
no apel·la tant a l’espectacle
com a la provocació d’emoci-
ons”.

ARTISTES DEL CARTELL

El cantautor Xavier Baró,
la poeta Miramelsmots
o la intèrpret Celeste Alías,
figures del cartell

Dos accions artístiques en llocs ‘secrets’

Lexu’s estrena nou
single amb La Pegatina
❘ TÀRREGA ❘ Després de la bona
acollida del primer single del
nou recopilatori de Lexu’s, el
temaCau (amb Blaumut), ara
la banda amb seu aTàrrega
presenta una nova propos-
ta, la cançó La vida perfecta,
acompanyada per La Pegati-
na. Lexu’s també ofereix una
versió remasteritzada del seu
disco a les plataformes digi-
tals.

Assaig obert d’una
companyia de FiraTàrrega
❘ TÀRREGA ❘ L’Espai Les Sitges de
Tàrrega acollirà demà a les
21.00 hores un assaig obert
al públic del projecte escènic
Cuando todos pensábamos
que habíamos desaparecido.
Es tracta d’un muntatge de la
companyia mexicanaVaca 35
juntament ambTeatroDeCer-
ca, que han estat preparant
per a FiraTàrrega durant una
residència creativa a la capi-
tal de l’Urgell.

Els organitzadors del cicle, ahir amb el cartell d’aquest any.

PROGRAMACIÓPRESENTACIÓ
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

J.LÓPEZ

❘ LLEIDA ❘ La nova edició del ci-
cle cultural Castell serà de
nit 2015 comptarà amb cinc
actuacions musicals i de tea-
tre els dijous entre l’1 d’agost
i el 3 de setembre. L’alcalde
de Castellserà,Marcel Pujol,
juntament amb el regidor de
Cultura, David Prades, i la
diputada Rosa Maria Mora
van presentar ahir a la Dipu-
tació de Lleida el programa
d’aquesta activitat estiuen-
ca, el més extens de les seues
tres edicions. “Apostem per
la cultura des del poble pe-
tit, amb activitats de música
i teatre” va afirmar ahir Pu-
jol, que espera que l’aposta
es consolidi com un referent
de lleure a la comarca de
l’Urgell. ElCastell serà de nit
2015 donarà inici el dissab-
te 1 d’agost amb el concert

de clausura del XV Curs de
Cant. El dijous següent, el 6
d’agost, un quartet de jazz
amb la cantant polonesaVik-
torija Pilatovic seran els en-
carregats d’amenitzar la jor-
nada. El seguirà un concert
d’arpa de LesYeux Fermés el
dijous següent. Per finalitzar
el mes d’agost, el programa
també inclou un concert del
DuetVerdCel i del Quartet
de la Barítona amb Jordi Gui-
xé. La companyia còmica i
multidisciplinària Manneken
Pis, amb el seu espectacle
Campi qui pugui el primer
dijous de setembre posarà fi-
nal al cicle. El regidor de
Cultura i creador d’aquesta
iniciativa, David Prades, va
assegurar que els assistents
“descobriran una cosa nova,
poc habitual, amb cada actu-
ació”.

Cicle cultural d’estiu a
Castellserà amb cinc
cites demúsica i teatre
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LOGOGRIF J. Pastor - N. 6712

Solucions del
número anterior
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Els tres mots:
Àrea, Nens i Gasa.
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Busqueu quina paraula correspon a cada filera de caselles, esbrinant així
la correspondència de cada número amb una lletra de l’abecedari.
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2 9 1

6 1

1 8

7 3 9

9 6

4 1

3 4 5

2 6

Ompliu les caselles de ma nera
que en el primer hi hagi els

números de l’1 al 4; en el segon
els números de l’1 al 6 sense
repetir-ne cap. 

4 2 3 8 5 9 1 7 6
9 6 7 1 2 4 3 8 5
5 1 8 7 6 3 9 2 4
6 5 1 9 7 2 4 3 8
7 9 4 3 8 1 5 6 2
3 8 2 5 4 6 7 1 9
2 7 9 6 1 5 8 4 3
8 3 6 4 9 7 2 5 1
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1 7 2 5 9 4 8 6 3
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7 1 6 8 3 5 4 2 9

4 8 9 7 6 3 2 5 1
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HORITZONTALS: 1. Expandir notícies a través de les emissores de ràdio.
2. Llengua parlada a Xile. Provocar un cop d’estat. 3. Teixit de lli i cotó.
Antiga Alemanya de l’est. Comença la puresa. 4. Fiar sense límits. Títol
nobiliari anglès. Només n’hi ha una. 5. Muntaran i ordenaran un projecte.
6. Posen les sabates a un cavall. Lle tra amb angle. Quasi tot. 7. Moviment
de les ones. Quasi mai. Una de mai. Infusió. 8. Nitrogen. Planta amb flors
ratllades. Mitja arrel. 9. Biscaia vista per la dreta. Mil. Ajuntar amb molta
cura. 10. En aquest instant. Aparell de càlcul. Dida. 11. Una de mel. Deixarà
brut per la dreta. Mida sense límits. 12. Mancat de naturalitat i girat. Lletra
grega.

VERTICALS: 1. Emissió d’ones hertzianes. Comença a tronar. 2. Provo -
caren un error. Substància viscosa de color roig. 3. Llengua parlada a
Tailàndia. Viu a Grècia. Enmig de la pau. Enmig de París. 4. Arrissaríem els
cabells. Ocell. 5. Part central de la vaca. Faci ones. Activitat humana. 6.
Expliquin un fet. Estendard del crismó. 7. Enmig de Moscou. Insecticida.
Primat antropoide. 8. Mata la segona lletra. Mig zero. Drap sotmès al noc.
9. Ésser sense principis. Cartera del correu. Primera d’un bot. L’última. 10.
Cobrirà amb una manta. Déu dels islamistes. Una de tres. 11. Estarà con-
tent. Gestió. 12. Nota que puja imparable. Posada a sota terra.

D I L U V I P R O V A
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PRECOCITAT
PRECIPICI
DANDISME
COTORRA
COURIM
COTNA
COMA

Trampa o engany
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12 9 1 2 6 5 2 8

12 9 1 2 7 10 7

13 14 4 5 6 7

13 14 3 10 3
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Motiu principal d’una campanya publicitària

Dit dels béns de domini públic

Populista

Cursa pels camins 

Exaltació violenta

Persona que pertot es fica

EL SUDOKU X

Ompliu les caselles verticals, horitzontals i les dues diagonals ma jors
amb els números de l’1 al 9 sense repetir-ne cap.

GARFIELD

LIZ, NO
DISCUTIM

DISCUTIR? PER QUÈ
DISCUTIR?

PERQUÈ ESTIC A PUNT
DE DIR UNA COSA
INCREÏBLEMENT

ESTÚPIDA

PASSATEMPS

ENCARA HI HA
ESPERANÇA

PER A
AQUEST NOI
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TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

CONSULTEU HORARIS
Obert per vacances!
Els espais del Museu de l’Aigua no
tanquen a l’estiu.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

TEATRE MUNICIPAL

Balaguer. www.teatre.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

NOVA TEMPORADA TARDOR
2015. Podeu comprar les vostres
entrades a la taquilla a partir de l’1
de setembre. Venda online:
www.auditorienricgranados.cat

TEATRE ESCORXADOR

Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

Programació per determinar

Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

PL. NACIONS SENSE ESTAT

Tàrrega. 973 310 731

DIMECRES, 29 DE JULIOL. 22.30 H.
Cinema al Carrer: Mortadel·lo i
Filemó contra en Jimmy el Cat-
xondo. Javier Fesser (director). Pre-
mi Gaudí a la millor pel·lícula d’ani-
mació (versió en català).

PROPOSTES

MÚSICA

‘Mortadel·lo i Filemó’, a Tàrrega.

DAVID GUAPO · Diumenge 4 d’octubre. 19.00 h.
David Guapo presentarà el seu nou espectacle #quenonosfrunjanlafiesta II.

www.teatredelallotja.cat 973 248 925 / 973 239698. Entrades: teatredelallotja.cat; taqui-
lla (dilluns a divendres 17.00 a 21.00 h, dissabtes de funció 17.00 a 21.00 i diumenges i fes-

tius des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major, 31 bis).
Auditori Enric Granados.

THE HOLE · Del 21 al 25 d’octubre.
Un cabaret espectacular i excepcional amb música, circ i l’humor més picant.

El festival està organitzat per l’associació Nous Espais i tindrà lloc del 6 al 9 d’agost.

L.P.

L.P.

❘ TÀRREGA ❘ L’associació Nous Es-
pais deTàrrega torna a portar
aquest estiu la cultura més al-
ternativa i transgressora al
Camp dels Escolapis de la ca-
pital de l’Urgell. El Balconet de
Can Colapi se celebrarà durant
quatre jornades, del 6 al 9
d’agost. Montse Balagué, mem-
bre de Nous Espais, va desta-
car que “la principal novetat
d’aquesta edició és l’organitza-
ció d’una rua en el marc del cin-

què carnaval d’estiu, sota la te-
màtica tropical”. La rua, que
compta amb la col·laboració del
Bar Kirikú i l’AssociacióAgrat,
tindrà lloc dissabte a la tarda
pel centre de la ciutat i estarà
amenitzada amb l’actuació del
grup de percussió Band Toka-
des de Cervera.

Amb referència al programa
complet, està integrat per una
jornada de música electrònica
i ètnica, projecció de curtme-
tratges, concerts de punk, pop

i ritmes africans, entre altres
bandes alternatives, i muntat-
ges de circ, trapezis i dansa. Les
vetllades es completaran amb
sopars a l’aire lliure i degusta-
cions de cervesa artesana. Com
és habitual, l’entrada serà gra-
tuïta.

El pressupost del festival és
de 12.000 euros, el doble que
l’any passat. El Balconet de Can
Colapi compta amb el suport
del consistori amb una subven-
ció de 5.000 euros.

El Balconet de Can Colapi de
Tàrrega estrenarà rua de carnaval

CERTAMEN PRESENTACIÓ

Augmenta un 14% el públic del Festival
Grec i reuneix 141.000 persones

ARTS ESCÈNIQUES CERTAMEN

❘ BARCELONA ❘ Aquesta edició del
Festival Grec ha experimentat
un augment del 14,1% d’espec-
tadors respecte a l’anterior, i n’ha
reunit 141.000 en les 121 fun-
cions programades, una dada
qualificada pel director del fes-
tival, Ramon Simó, com “un mis-

satge d’esperança”. Respecte a
les activitats de pagament, hi ha
hagut un augment de les vendes,
arribant a les 75.959 entrades
adquirides. Quant a gèneres, els
concerts musicals han sigut lí-
ders de vendes amb un 75,28%
de les compres.

Concert del guitarrista Eulogio
Dávalos demà a l’Espai Orfeó

MÚSICA RECITAL

Guitarra
Eulogio Dávalos: Garriguitar Festival

Lleida. Espai Orfeó. Dijous 30. 20.30 h. Preu:
5 € (en benefici d’Aspros).

El músic xilè establert a Barce-
lona Eulogio Dávalos protago-
nitzarà demà un concert a l’Es-

pai Orfeó de Lleida en el marc
del Garriguitar Festival.

El reconegut guitarrista inter-
pretarà peces d’Enric Granados,
entre altres compositors. El 2010
va ser guardonat amb la Meda-
lla d’or de la ciutat de Barcelo-
na.

Imatge d’arxiu de l’intèrpret de guitarra Eulogio Dávalos.
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LES PEL·LÍCULES
Pixels. Director: Chris Columbus. Intèrprets: Adam

Sandler, Michelle Monaghan. Estats Units. 2015. Aven-

tures fantàstiques. 106 minuts. Un cant a la nos-
tàlgia dels 80 i els primers videojocs amb
grans efectes especials, en el qual uns mal-
vats extraterrestres consideren una decla-
ració de guerra les imatges de les màqui-
nes recreatives. JCA Alpicat, Urgellenc
(Balaguer).

Ant-Man. Director: Peyton Reed. Intèrprets: Paul

Rudd, Michael Douglas. Estats Units. 2015. Aventures

fantàstiques. 117 minuts. Clar homenatge al clàs-
sic El increíble hombremenguante (Jack Ar-
nold, 1957) amb científic que veu com es
redueix la seua mida fins entrar en un for-
miguer per relacionar-se amb les seues ha-
bitants. JCA Alpicat, Urgellenc (Tàrrega).

Citizenfour. Directora: Laura Poitras. Estats Units.

2014. Documental.114 minuts. Versió VOS. La recer-
ca de respostes a l’encara no aclarit (al-
menys del tot) cas d’Edward Snowden i les
filtracions a la xarxa. Screenbox Funatic.

Lío en Broadway. Director: Peter Bogdanovich.

Intèrprets: Owen Wilson, Jennifer Aniston. Estats Units.

2014. Comèdia romàntica. 93 minutos.Versió VOS. Tri-
angle amorós entre un director teatral, la
seua esposa i actriu i una promesa de l’es-
cenari de dia i prostituta de luxe de nit. JCA
Alpicat, Screenbox Funatic.

El cumpleaños de Ariane. Director: Robert

Guédiguian. Intèrprets: Ariane Ascaride, Jacques Bou-

det. França. 2014. Drama.100 minuts. Versió VOS. Do-
na solitària que el dia del seu aniversari,
sense ningú amb qui celebrar-lo, decideix
lligar-se la manta al cap i sortir a l’aventu-
ra. Screenbox Funatic.

Mi familia italiana. Director: Cristina Comen-

cini. Intèrprets: Virna Lisi, Marisa Paredes. Itàlia. 2015.

Comèdia. 114 minuts. Versió VOS. Homenatge co-
ral al cine italià del Latin lover a partir de la
mort d’una estrella d’aquest gènere cine-
matogràfic. Screenbox Funatic.

Todo saldrá bien. Director: Wim Wenders. Intèr-

prets: Jamnes Franco, Rachel McAdams. Alemanya.

2015. Drama. 118 minuts. Versió VOS. La vida d’un
escriptor canvia després d’atropellar mor-
talment un nen. JCA Alpicat, Screenbox
Funatic.

Sólo química. Director: Alfonso Albacete. Intèr-

prets: Alejo Sauras, Ana Fernández. Espanya. 2015. Co-

mèdia romàntica. 95 minuts. Una adolescent per-
duda en la vida enamorant-se d’un famo-
síssim actor argentí. JCA Alpicat.

Inside Out (Del revés). Director: Peter Docter,

Ronaldo Del Carmen. Estats Units. 2015. Animació. Ver-

sió en català. 94 minuts. Pel·lícula familiar que re-
corda aquella entranyable sèrie televisiva El
cuerpo humano amb les interioritats del cer-
vell d’una nena. JCA Alpicat, Urgellenc
(Tàrrega).

Rey Gitano. Director: Juanma Bajo Ulloa. Intèrprets:

Karra Elejalde, Manuel Manquiña. Espanya. 2015.

Comèdia. 105 minuts. Desmadrada roadmovie

coral de l’equip que va assolir l’èxit amb Air-

bag, aquesta vegada posant en solfa la co-
rrupció política i la crisi de la monarquia en
aquest país. Rambla, Urgellenc (Vielha).

Eternal. Director: Tarsem Singh. Intèrprets: Ryan

Reynolds, Ben Kingsley. Estats Units. 2015. Thriller fantàs-

tic. 116 minuts. La immortalitat a través d’un
milionari, amb càncer terminal, traslladant
la seua consciència en un cos sa i jove. JCA
Alpicat.

Grup Principal · Lleida
Cine Principal: Paeria, 7. Tel. 973 242 925. Podeu trobar-nos a la pàgina de facebook.com/teatreprincipaldelleida. JCA Cinemes Rambla:

Anselm Clavé, 9. Tel. 973 232 726. Podeu trobar-nos a la pàgina de facebook.com/jcacinemes. Venda d’entrades: www.jcacinemes.cat

PEL·LÍCULA HORARIS

PRINCIPAL Pixels (HD) (+7) 16.00 18.00 20.00 22.00

RAMBLA El Rey gitano (HD) (+16) 16.00 17.45

RAMBLA Una historia real (HD) (+16) 16.00 18.45 19.45

RAMBLA San Andrés (HD) (+12) 20.00 22.25

RAMBLA Love & Mercy (HD) (+12) 22.00

RAMBLA Jurassic World (HD) (+12) 16.30 21.30

RAMBLA Ahora o nunca (HD) (+12) 18.05 20.30

Screenbox Funatic · Lleida
C/Pi i Margall, 26. Tel.: 973 300 027. Reserva d’entrades també a través de WhatsApp al 608 300 092. Sessions entre les 11.00 i les 13.25 h: 3

€ (cada dia). Sessions entre les 13.30 i les 15.25 h: 4 € (dilluns, dimarts i dijous). Sessions entre les 15.30 i les 17.25 h: 5 € (dilluns, dimarts i

dijous). Sessions a partir de les 17.30 h: 6 € (dilluns, dimarts i dijous). Dimecres a partir de les 13.30 h: 4 €. Divendres, dissabte, diumenge i

dies festius: 7,50 €. Carnet EOI i carnet UdL per a les sessions VOS: 5 € (sempre que el preu d’entrada no sigui inferior). www.screenbox.cat

PEL·LÍCULA HORARIS

Mi familia italiana 11.00 14.40 18.00

Mi familia italiana (VOSE) (italià) 19.45

Lío en Broadway 13.00 16.25 20.20

El cumpleaños de Ariane 15.25 20.15

El cumpleaños de Ariane (VOSE) (francès) 17.00

Todo saldrá bien 11.00 14.35 21.30

Citizenfour (VOSE) (anglès) 12.45

Suite francesa 21.55

Blind (VOSE) (noruec) 13.50

Una segunda madre 16.35

Aprendiendo a conducir 21.50

La familia Bélier 18.30

Hablar 11.00

Nuestro último verano en Escocia 18.35

Minúsculos 12.20

JCA Cinemes Alpicat
Autovia A-2, sortida 458, edifici Moviespace. 25110 Alpicat - Lleida. Tel. 973 706 350. Venda d’entrades: www.jcacinemes.cat. Podeu trobar-

nos a la pàgina de facebook.com/jcacinemesalpicat.

PEL·LÍCULA HORARIS

Inside Out (Del revés) (HD) (apta) 15.30 17.30 19.30 21.30

Inside Out (Del revés) (HD) (apta) 16.30

Inside Out (Del revés) (HD) (apta) (català) 18.30

Ant-man (HD) (+7) 16.00 18.15 20.30 22.45

Ant-man (HD) (+7) 17.10 21.40

Ant-man (3D) (+7) 19.25

Pixels (HD) (+7) 15.40 17.45 19.50 21.55

Pixels (HD) (+7) 18.30 22.40

Pixels (3D) (+7) 16.15 20.25

Asesinos inocentes (HD) (+16) 15.35 17.15

Terminator Génesis (HD) (+12) 19.00 21.20

San Andrés (HD) (+12) 16.25 20.35

Eliminado (HD) (+12) 16.00 17.40 19.20 21.10 22.50

Magic Mike XXL (HD) (+16) 19.25

Entourage - El séquito (HD) (+16) 15.45 17.45 19.45 21.45

Love & Mercy (HD) (+12) 16.25

Espías (HD) (+16) 18.45 20.50

El rey gitano (HD) (+16) 22.50

Jurassic world (HD) (+12) 20.25 22.40

Los Minions (HD) (apta) 18.00 22.00

Els Minions (HD) (apta) 16.10 20.00

Eternal (HD) (+16) 15.50 18.05 20.20 22.35

No molestar (HD) (+16) 15.30

Ahora o nunca (HD) (+12) 17.00 18.45 20.40

Amy (HD) (+12) 22.15

Sólo química (HD) (+7) 18.20 22.30

Sólo química (HD) (+7) 17.20 21.50

Lío en Broadway (HD) (+7) 16.45 19.00 21.00 22.50

SALES DE CINE

CULTURACartellera

Circuit Urgellenc
Del 31 de juliol al 4 d’agost. Els horaris poden variar d’una set-

mana a l’altra. Podeu consultar-los a www.circusa.com. Dilluns,

dia de l’espectador (excepte vigílies i festius), sessions de tarda i

nit. Descomptes: nens de 3 a 11 anys, majors de 65 anys, Carnet

Jove, Carnet Universitari, aturats.

TÀRREGA.MAJESTIC (HD)

Ted2

Dv.: 19.15, 22.15. Db.: 19.15, 22.30. Dg.: 18.00,
20.15. Dl.: 19.15, 22.15 (4,80 €). Dt.: 19.15, 22.15
(4 €).

La casamàgica

Dv.: 19.15. Db.: 19.15. Dg.: 18.20. Dl.: 19.15 (4,80
€).

Pixels

Dv.: 22.15. Db.: 22.30. Dg.: 20.00. Dl.: 22.15 (4,80
€). Dt.: 19.15, 22.15 (4 €).

BALAGUER. SALAD’ACTESAJUNTAMENT (HD)

Del revés

Db.: 22.15. Dg.: 17.30. Dl.: 19.00, 22.00 (4,50 €).

Aprendiendoa conducir

Dg.: 19.45.

TREMP. LA LIRA (HD)

Del revés

Db.: 22.15. Dg.: 19.30. Dl.: 19.00 (4,80 €).

Reygitano

Dl.: 22.15 (4,80 €).

VIELHA. ERAUDIOVISUAU (HD)

Del revés

Db.: 19.00. Dg.: 19.00. Dl.: 19.00 (4,80 €). Dt.:
22.00 (5,70 €).

Espías

Db.: 22.00. Dg.: 22.00. Dl.: 22.00 (4,80 €).

AGRAMUNT. CASAL (HD)

Jurassicworld

Db.: 22.30. Dg.: 17.30, 20.00. Dl.: 19.15, 22.15
(4,80 €).

BELLPUIG. ARMENGOL (HD)

Fast& furious 7

Db.: 22.30. Dg.: 20.00. Dl.: 22.15 (4,80 €).

Superpoli en LasVegas

Dg.: 17.30. Dl.: 19.15 (4,80 €).

SOLSONA. PARÍS (HD)

Terminator: génesis

Dv.: 22.15 (5,50 €). Db.: 22.15 (5,50 €). Dg.:
19.30. Dl.: 22.15 (4,80 €).

La casamàgica

Db.: 18.30 (5,50 €). Dg.: 17.15. Dl.: 18.30 (4,80
€).

TAMARIT. CINE SALAENTIDADES (HD)

SanAndrés

Db.: 22.00. Dg.: 19.15.

Superpoli en LasVegas

Dg.: 17.30.

SAIDÍ. CINEMAAVINGUDA (HD)

SanAndrés

Db.: 22.30. Dg.: 19.00.

Campanilla y la leyendade la bestia

Dg.: 17.00.

MEQUINENSA. CINE SALAGOYA (HD)

SanAndrés

Dc.: 19.15. Dj.: 22.15.

El rey gitano

Dc.: 22.15. Dj.: 19.15.
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La 1
06.00Noticias 24horas.
06.30Telediariomatinal.
10.05Lamañana. Inclou:Ami-

gas y conocidas.
13.00 Cocina2. Jaén: Aceite de

oliva.

TARDA

14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Crònica social.
15.00Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.25Acacias 38. Sèrie.
17.25 Seis hermanas. Sèrie.
18:25 Cine. La familia perfecta

(2011). Dir.: Anne Renton.
18.45 Españadirecto.
20.30Aquí laTierra.

NIT

21.00 Telediario 2. Inclou El
tiempo.

22.05Tvemos.Humor.
22.30 Cine. Airbender, el último

guerrero (2010). Dir.: M.
Night Shyamalan.

00.10 Comando al sol. Playas,
ríos y calas.

La 2
06.00TVE esmúsica.
06.30That’s English.
07.00Documental.
08.00Documental. Los secretos

de losmanglares.

08.55Biodiario.
09.00Agrosfera.
09.30 Espacio empresa.
10.00 Cámara abierta.
10.15 Paraísos cercanos.
11.05 Los años NO-DO. 1961.

Unpaís en obras.

12.00Mañanas de cine.Desa-
fío enRíoBravo (1964). Dir.:
Tulio Demicheli.

13.25 ¡Cómonos reímos!Euge-
nio.

TARDA

14.30 Cuéntame cómo pasó.
Un cuerno al año no hace

daño.

15.45 Saber y ganar.Concurs.
16.25Grandesdocumentales.
18.05Documenta2. La torrede

babel.

19.00Vespre a La 2 informa-
tiu.

19.10Històries de taula i llit.
19.35Moments. Les joguines.

NIT

20.00Documenta2.
21.55Historiadenuestrocine.

¿Quiénpuedemataraunni-

ño? (1975)Dir.: Narciso Iba-
ñez Serrador.

23.40 La 2noticias.
23.55 Documental. Unmundo

aparte.

00.45Documental.
01.40FestivalbluesHondarri-

bia.
02.55Documental.

Telecinco
07.00 InformativosTelecinco.

El primer informatiu.
08.55Elprogramadelverano.

Magazíndiari queconduei-
xen Sandra Barneda i Joa-
quín Prat.

12.45Mujeresyhombresyvi-
ceversa. Entreteniment
amb EmmaGarcía.

TARDA

14.20Cámbiame.Presentatper
MartaTorné.

15.00 InformativosTelecinco.
AmbDavid Cantero.

15.35Deportes.
15.45 El tiempo.
16.00 Sálvame limón. Versió

àcida del programa sobre
la vida d’artistes i famosos
de la televisió que presen-
ta Paz Padilla.

17.00 Sálvamenaranja.
20.10 Pasapalabra. Concurs

quepresentaChristianGál-
vez.

NIT

21.05 InformativosTelecinco.
AmbPedro Piqueras.

21.35 Deportes. Presentat per
José Antonio Luque.

21.45 El tiempo.
21.50 CazamariposasVIP.
22.40 ¡Vaya fauna! Concurs de

talents animals que con-
dueix Christian Gálvez.
Nous exemplars del món
animal intentaran convèn-
cer el jurat per aconseguir
unaplaça en la final i optar
pels 25.000 euros del pre-
mi.

00.30 Ringer.Quizá podríamos
comprarnos unperro.

Antena 3
06.00Minutosmusicales.
06.15Noticias de lamañana.
08.45Espejopúblico.Magazín

diari amb entrevistes, sec-
cions fixes, tertúlies i con-
nexions en directe.

12.20 Karlos Arguiñano en tu
cocina.Receptes fàcils i per
a tota la família ambel cui-
ner basc.

12.45 La ruleta de la suerte.
Concurs.

14.00LosSimpsons.Sèried’ani-
mació per a adults.

TARDA

15.00Noticias.Repàs a l’actua-
litat.

15.45Deportes.
16.00Tu tiempo con Roberto

Brasero.
16.30 Amar es para siempre.

Víctor confessa a Jorgeque
creu que podria ser el seu
fill. Sèrie.

17.30El secretodePuenteVie-
jo.Franciscaaccepta lapro-
posició de matrimoni de
Raimundo. Sèrie.

18.45Ahoracaigo.Concursdia-
ri ambArturoValls.

20.00 ¡Boom!.Concursquecon-
dueix Juanra Bonet.

NIT

21.00Noticias.
21.30Deportes.
21.40 Laprevisiónde las 9.
21.45 El Hormiguero.
22.40Forever.Henry i Jo inves-

tiguen la mort del jove fill
d’unmultimilionari. Sèrie.

01.15 Cine. Obsesiónmaternal
(2007). Dir.: IsaacWeeb.

Super3/33
06.00MIC.
06.52Rovelló.
07.45 El cavaller Rovellat.
08.11MIC.
08.40LazyTown-Vilamandra.
09.30Doraemon.
10.44 Els germansKratt.
11.30 Lesmisterioses ciutats

d’or.
12.20 Espies de veritat.
13.07 Els pingüins deMada-

gascar.

TARDA

14.00 Shin Chan.
15.10 Súper 4.
16.12 Els pingüins deMada-

gascar.
16.55MIC.
17.25Yakari.
18.40 Els germansKratt.
19.27 Espies de veritat.
20.10 Tom i Jerry. Les aven-

tures del gat i el ratolí.
21.07Bola dedrac.

NIT

21.55Tria33.Magazín.
22.08 A ritme de pedal. Una

marxa cicloturística, amb
personatgespermillorar la
circulació amb bicicleta.

23.08 Retrats. Jaume Barberà
conversarà amb l’osteòpa-
ta i emprenedor Jordi Sa-
lón Darder.

23.5560minuts.Capitalitzar la
felicitat.El documental ens
porta la figura, la filosofia i
els projectes de Ricardo
Semler, un multimilionari
que ens presenta el seu
model d’empresa.

00.45 Fortuny i la llàntiame-
ravellosa.

TV3
06.00Notícies 3/24.
10.4039+1.AmbJoansense fei-

na, la famíliahad’estrènyer-
se el cinturó. Amb tot, no
surten els números i quan
Ília demanadiners als seus
pares s’assabenta d’un se-
cret que posa en perill la
seua relació amb lamare i
la germana Lola.

11.50Futbol.FCBarcelona-Chel-
sea.Pretemporada.

TARDA

14.00Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.

Repàs a l’actualitat.
15.40Unitatd’investigació.Un

matrimoni i unadonaami-
ga seua han estat assassi-
nats. El cas té les mateixes
característiques que uns
atracaments que hi ha ha-
gut fa poc a la zona.

16.45 Julie Lescaut.Una dona
de trenta anys ha estat es-
trangulada en el pàrquing
del seu edifici. Per l’ADN
que han trobat al seu cos,
lapolicia sospitaquehaes-
tat víctima d’un intent de
violació.

18.30BoulevardduPalais.
20.20Nome la puc treure del

cap. El cant del Barça.

NIT

21.00Telenotícies vespre.
21.55 Alguna PreguntaMés?

Entreteniment.
22.35Pel·lícula.Coneixeràs l’ho-

medels teus somnis (2010).
Dir.:Woody Allen.

00.20AmbCmajúscula.
01.40Danys iperjudicis. Sèrie.

Esport3
16.48 Parcs per a totes les es-

tacions.
17.37ElChuckse’nvaaMèxic.
18.00 Formatges delmón.
18.25Futbol.FCBarcelona-Chel-

sea. Pretemporada.
20.00 Esport Club.
21.05 ZZ.
21.25Futbol.FCBarcelona-Chel-

sea. Pretemporada.
23.00 Esport Club.
00.05Tot l’esport.
00.30 Esport Club.

Televisió

Cessat el director de Catalunya
Ràdio, d’Unió, a 2mesos del 27-S
Duran Lleida compara el ‘Telenotícies’ amb el No-Do franquista

POLÈMICAFÈLIXRIERA

El consell de govern de la Cor-
poració Catalana deMitjansAu-
diovisuals (CCMA) va acordar
ahir cessar el director de Cata-
lunya Ràdio, Fèlix Riera.Va ar-
gumentar que la decisió respon
al“procés de reorganització gra-
dual” dels últims anys, després
de la fusió en una única societat
deTV3,Catalunya Ràdio i altres
filials de la corporació, i busca
fer més eficients els recursos de
la CCMAper garantir la seua vi-
abilitat en el futur. Malgrat que
el president de la CCMA,Brau-

li Duart, negués que la destitu-
ció de Riera, militant d’Unió, es
degui a “una depuració políti-
ca”, com va argumentar la por-

taveu socialista NúriaVentura,
des d’Unió també es va insistir
que el cessament a dos mesos de
les eleccions sí que es deu a una
mesura política i es deu a la rup-
tura de CiU.D’altra banda, el lí-
der d’Unió, JosepAntoni Duran
i Lleida, va comparar en un tuit
el Telenotícies deTV3 amb el
No-Do franquista. “MireuTN
migdia d’avui: notícia del PP i
la deMartín Rodríguez Sol.Que
la gent més jove recuperi el No-
Do. Catalunya en blanc i negre-
Duran”, resava el tuit.

TVC

‘Capitalitzar la felicitat’, al 33
Aquesta nit el 33 emet a 60mi-
nuts el documental Capitalit-
zar la felicitat, en el qual Ricar-
do Semler, un emprenedor bra-
siler, mostra la seua visió del

món i revela les claus per ser
un pròsper empresari i alhora
fer feliços els seus empleats.
Semler relata les seues vivèn-
cies al llibreMaverick.

DOCUMENTALALES23.55HORES

Fèlix Riera.
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Cuatro
07.00 El zappingde surferos.
08.30Billy el exterminador.
09.30Elúltimopoli duro.Siete

letras.

10.30Alerta cobra.Cargamen-
tomortal i El ataque.

12.20LasmañanasdeCuatro.

TARDA

14.10Noticias Cuatro.
14.50 El tiempo.
14.55Deportes Cuatro.
16.00 Hawai 5.0. Justicia para

todos iMemento. Sèrie.
19.20 Las reglas del juego. El

golpe del robode coches.

NIT

20.00Noticias Cuatro 2.
21.00Deportes Cuatro 2.
21.15 El tiempo2.
21.30GymTony. Comèdia am-

bientada en un gimnàs.
22.35 El Blockbuster. Vengan-

za (2014) Dir.: John
Stockwell.

00.45Tyrant. Sèrie.
02.15Homeland. Sèrie.

Lleida TV
06.00 BonusMusic. Programa

demúsica i videoclips amb
elsmillors cantants i grups
delpanoramanacional i in-
ternacional.

07.59 Petons i moltes feli-
citats.

08.00 ClubBanyetes. Red.
08.15Notícies vespre. Red.
08.45BonusMusic.Videoclips.
12.00 País km0. Red.

TARDA

14.00AranTV. Informatiu diari
que s’emet en aranès.

14.10Agrònoms. Red.
14.45DososAmunt!Cròniques,

reportatges i entrevistes al
voltant del món casteller.
Red.

15.15 Aliments i Territori. Les
comarques, els seus pro-
ductes i la gastronomia
local. Red.

15.30 Caminant per Catalu-
nya. Excursions per parat-
ges i senders catalans. Red.

16.00 FòrumGastronòmic.
16.30Sindicats.CCOO. Espai set-

manal que dóna veu a les
centrals sindicals.

17.00Orquestra’t. Red.
17.30 Petons i moltes feli-

citats.
17.31 Club Banyetes.Dedicat

al públic infantil.
17.45 BonusMusic. Programa

demúsica i videoclips amb
elsmillors cantants i grups
delpanoramanacional i in-
ternacional.

18.00 País km0.Magazín esti-
val que recorre elsmunici-
pis per conèixer personat-
ges, llegendes i festes sin-
gulars.

20.00Notícies vespre. Presen-
taMònicaMombiela.

20.28 El temps.
20.30Notícies en xarxa.

NIT

21.00AranTV.
21.10 País km0. Red.
23.10Notícies vespre. Red.
23.40Notícies en xarxa. Red.
00.00 BonusMusic. Programa

demúsica i videoclips amb
elsmillors cantants i grups
delmoment.

8 TV
07.00 8de 8.
08.30Rumboal inglés.
09.00 Culture vultures.
09.30Televenda.
12.30 Just for laughs.
12.50DonMatteo. Sèrie.

TARDA

14.00Més Arucitys.Magazín
d’entreteniment, dirigit i
presentat per Alfons Arús.

16.00Pel·lícula.Elperdó (2000).
Dir.:WilliamHale.

18.20DonMatteo. Sèrie.
19.00 Cazatesoros. Sèrie.
20.00 Crimenen el paraíso.
21.008aldiaambJosepCuní.

Magazínd’actualitat, sobre
les 8 notícies del dia, que
condueix Josep Cuní.

NIT

21.40Al descubierto. Sèrie.
22.25 Gran cinema. La esposa

número19 (2010). Dir.: Rob
Holcomb.

00.40 Èxit. Emprendedores.
01.10MésArucitys. Resum.

La Sexta
06.00Minutosmusicales.
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos.
10.30Historias criminales.
11.30 Informe criminal.
12.20Al rojovivo.Magazíndia-

ri d’actualitat.

TARDA

14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
14.55 Jugones. Els esports.
15.30 La Sextameteo 1ª ed.
15.45 Zapeando. Entrevistes i

humor amb Frank Blanco.
17.15Más vale tarde.

NIT

20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.45 La Sextameteo 2ª ed.
21.00LaSextadeportes2ªed.
21.30Top trending tele.
22.30 Policías en acción. Una

alerta per una explosió fa
que els agents activin un
dispositiu de seguretat da-
vant d’atemptats o situa-
cions de perill.

02.00 Crímenes imperfectos.

TELEVISIÓ

Canal+
07.30Lomejorde...Loqueelojo

no ve.
08.00 Informacióndeportiva.
09.25 Estrella invitada.
09.40Documental.Locospor las

partículas.

11.25Música.Un lugar llamado
mundo.

12.30Motor.
13.30 Los informáticos.

TARDA

14.00 Ilustres ignorantes.
14.30 Motor. Rally de Finlan-

dia.
15.00 Cine.Docemonos.
17.10Música.Björk:BiophiliaLi-

ve.

18.55 Piezas. Cinta negra.
19.00Motor.
20.30 Los informáticos.

NIT

21.00 Informacióndeportiva.
21.30 Ilustres ignorantes.
22.00Documental.
23.10 Cine. Séptimo.
00.40BBCEarth.Mascotas.

Desafío en Río Bravo 12.00 La 2 ★★ ★★ Western

Acusados 15.00 Paramount ★★★ ★★★ Drama

La esposa número 19 22.25 8 TV ★ ★ Crim

Airbender, el último guerrero 22.30 La 1 ★★ ★★ Fantàstic

Bajo el hielo 22.30 Paramount ★★ ★★ Intriga

Venganza 22.35 Cuatro ★★ ★★ Acció

Coneixeràs l’home dels teus somnis 22.35 TV3 ★★ ★★ Comèdia

Obsesión maternal 01.15 Antena 3 ★ ★ Thriller

PEL·LÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLIC GÈNERE

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta★ Sense qualificar ◗

Desafío enRíoBravo
LA 2 / 12.00
Itàlia. 1964. 85’.Gèn.:Western.Dir.:
Tuli Demicheli. Int.:GuyMadison,
Fernando Sancho. Com.: Els pro-
pietaris d’unes mines decideixen
vendre les seuespossessionsa l’ho-
memés poderós de la comarca.

Acusados
PARAMOUNT / 15.00
EUA. 1988. 105’.Gèn.:Drama.Dir.:
JonathanKaplan. Int.: Jodie Foster,
KellyMcGillis.Com.:Unsnois assal-
tenuna jove i la violen. Lapoliciano
la creu i pensa que s’ho ha pro-
vocat ellamateixa.

La esposanúmero19
8 TV / 22.25
EUA.2010. 95’.Gèn.:Crim.Dir.:Rod
Holcomb. Int.:Chyler Leigh, Alexia
Fast.Com.:BeckyLynésacusadade
matar el seumarit. Una altra dona
no la creu capaçde l’esmentat crim

i va a la recerca d’ajuda per allibe-
rar-lade l’acusació i provar-ne la in-
nocència.

Airbender, el último...
LA 1 / 22.30
EUA.2010.103’.Gèn.:Fantàstic.Dir.:
M.NightShyamalan. Int.:NoahRin-
ger, Dev Patel. Com.: La nació del
Foc declara la guerra a les nacions
de l’Aire, l’Aigua i la Terra. Després
d’un segle de lluita, no hi ha espe-
rança de posar fi a la destrucció.

Bajo el hielo
PARAMOUNT/ 22.30
Canadà.2005.99’.Gèn.: Intriga.Dir.:
NickWilling. Int.:EdwardBurns, Jen-
nifer Ehle.Com.:Un policia investi-
ga l’estranya mort d’un alumne
d’una escola privada.

Venganza
CUATRO / 22.35
Regne Unit. 2014. 90’.Gèn.:Acció.

Dir.: John Stockwell. Int.:Gina Ca-
rano, CamGigandet.Com.:Durant
la lluna demel elmarit d’Ava desa-
pareix en estranyes circumstàn-
cies.Ava farà totelpossibleperdes-
cobrir la veritat del segrest.

Coneixeràs l’home...
TV3 / 22.35
EUA. 2010. 98’.Gèn.:Comèdia dra-
màtica.Dir.:WoodyAllen. Int.: Josh
Brolin,AnthonyHopkins.Com.:Les
passions, ambicions i angoixes
d’una famíliaprovoquenconflictes
que els porten a viure perilloses si-
tuacions, i fins i tot a embogir.

Obsesiónmaternal
ANTENA 3 / 01.15
EUA. 2007. 95.Gèn.: Thriller.Dir.:
IsaacWebb. Int.:ElisabethShue,Ste-
venMackintosh. Com.:Unamare
s’obsessiona per la cura del seu fill.
La seuaobsessió és tal que laporta
a confondre realitat i fantasia.

CINE A CASA

Espanya. 1976. 100 minuts. Gènere: Intriga. Di-
rector:Narciso Ibáñez Serrador. Intèrprets: Lewis Fi-
ander, Prunella Ransome, Antonio Iranzo, Miguel
Narros.Comentari:Tom i Evelyn sónunaparella de tu-
ristes anglesosquearriba aunapoblació costanera es-
panyola per disfrutar per fi d’una tardana llunademel.
Tanmateix, quan arriben, es queden decebuts: el lloc
ésmassa bulliciós per passar-hi les tranquil·les vacan-

ces que ells havien planejat. Decideixen llavors llogar
una barca per visitar una petita illa en la qual Tomha-
via estat quan era més jove. La seua sorpresa serà
majúscula quan descobreixin que els únics habitants
de l’illa són nens, uns nens que, animats per unamis-
teriosa força, es rebel·len contra els adults. Film que
combinael terror i la intrigaambunabanda sonora ter-
rorífica.

LA 2 / 22.20★ ★ ★

¿Quén puedematar a un niño?

TVE

Els joguets de lamemòria
El programa Moments, que La
2 emet a les 19.35, recorda el
món dels joguets i la seua evo-
lució a Catalunya.Amb aquest
objectiu, Raül Díaz visita el mu-

seu d’Història de la Joguina de
Sant Feliu de Guíxols, que allot-
ja joguets de totes les èpoques i
materials, i parlarà amb experts
sobre els beneficis del joc.

LA2‘MOMENTS’

València vol
obrir Canal 9 el
pròximoctubre

MITJANS

El canal autonòmic del País
Valencià podria tornar a eme-
tre a partir del dia 9 d’octu-
bre, coincidint amb el Dia de
la Comunitat, segons plante-
gen el partit socialista, lide-
rat per Ximo Puig, i Compro-
mís.Aquest grup apunta di-
versos problemes que cal re-
soldre: aturar el procés de dis-
solució i aixecar les denúnci-
es que el sindicat CGT i els
socialistes van interposar da-
vant de l’Audiència Nacional
i davant del Constitucional a
causa del tancament de Ra-
diotelevisióValenciana el no-
vembre del 2013.

Set nivells per
qualificar els
programes

COMPETÈNCIA

La Comissió Nacional de
Mercats i Competència
(CNMC) va aprovar ahir els
criteris de qualificació desti-
nats als prestadors de serveis
de comunicació audiovisual
televisiva.

L’òrgan regulador ha con-
figurat set categories: Reco-
manat per a la infància, Ap-
te per a tots els públics, No
recomanat per a menors de
7 anys, No recomanat per a
menors de 12 anys, No reco-
manat per a menors de 16
anys, No recomanat per a
menors de 18 anys i Contin-
guts X.

‘El Chiringuito
de Jugones’se’n
va ara aMega

MITJANS

El programa El Chiringuito
de Jugones, que dirigeix i pre-
senta Josep Pedrerol, passa-
rà a emetre’s a partir del prò-
xim 10 d’agost aMega. Pedre-
rol continuarà així al capda-
vant de l’espai, però canvia-
rà Neox pel nou canal, una
de les apostes d’Atresmedia
per a la nova temporada, al
considerar que el perfil de
Mega és més proper al públic
del programa. Des de la seua
arribada aAtresmedia, Pedre-
rol i el seu equip han passat
per dos dels canals del grup,
Nitro i Neox, desembarcant
ara a Mega.
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“No embusqueu
aMiami”
El bisbe Piris ja té
substitut i, com ja
comença a ser
habitual, també és
valencià i ve de
Menorca, igual que ell
o el seu antecessor,
Xavier Ciuraneta. Piris,
en to cordial, ens va
dir que ja no hi pinta
res i no és moment de
valoracions. Viurà a
València, però va dir
que es mouria molt,
“encara que no em
busqueu a Miami” i a
Lleida sempre tindrà
una habitació a punt.
Sí que va demanar als
mitjans que al seu
successor el
tractéssim millor que
a ell durant els dos
primers anys amb el
tema de l’art en el seu
apogeu. Per si de cas,
el nou va preferir no
parlar de l’art i va dir
conèixer poc de la
seua nova diòcesi. Els
col·legues de
Menorca ens van dir
que el seu hobby és
caminar i després el
nou prelat ens va
aclarir que és cert,
però per prescripció
mèdica, perquè té
diabetis.

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE

J
a fa uns mesos que hem desat les
urnes i que en els municipis els
pactes raonables han propiciat go-
verns presumiblement estables i

governs de conveniència. Molts dies hem
estat analitzant la fragmentació d’opci-
ons d’esquerra, i molts disgustos ens hem
emportat pensant en la remota possibi-
litat que l’opció sobiranista guanyi algu-
na vegada en el Parlament. Però, en
comptades ocasions hem llegit algú que
s’hagi entretingut a analitzar el nivell
d’abstenció. Hem arribat a un nivell de
desencant tal que sembla normal i ruti-
nari que el 40% passi de les eleccions.
És acceptat com a principi que en els
municipis de més de 25.000 habitants la
participació sigui inferior al 55%. S’ha
instal·lat en el pensament sociològic que
una participació major del 70%, en
qualsevol de les conteses electorals, és
un èxit absolut de participació. Les en-
questes que s’han fet sobre les darreres eleccions al Par-
lament de Catalunya, en municipis catalans d’entre
10.000 i 150.000 habitants, per intentar comprendre
els motius de l’abstenció, indiquen que aproximada-
ment quatre de cada deu persones no vota perquè des-
confia dels polítics.Tres més al·leguen que no han vo-

tat per causes majors o imprevistes.Al-
tres dues, perquè no s’identifiquen amb
els partits. I només una de cada deu, per-
què no li interessa la política. Però el
65,5% es tornaria a abstenir.

La pesta de la corrupció, el baixíssim
nivell moral d’alguns polítics, la crisi
econòmica, els cinc milions d’aturats, l’es-
cletxa cada cop més profunda entre rics
i pobres, la gangrena de la classe mitja-
na, l’incompliment dels programes elec-
torals, el segrest per part de l’FMI de les
regles econòmiques, el fiasco de l’auto-
nomia política i econòmica de l’estat de
les autonomies, la desconfiança demo-
cràtica que incorporen algunes lleis apro-
vades recentment, com l’anomenada“llei
mordassa” o la llei “Wert”, la pràctica
vergonyant del nepotisme; o la incapaci-
tat manifesta d’alguns governants per em-
patitzar amb els sectors socials més des-
favorits i la impossibilitat per càlculs par-

tidistes de reformar o elaborar lleis electorals més ober-
tes,més participatives,més transparents i més flexibles,
han convertit en un fracàs rotund les proclames de re-
generació política. Fins i tot, els líders de Barcelona en
Comú han après en dos dies que una cosa és la teoria i
l’altra l’oportunitat de posar en nòmina els parents.

La líder del PP a Ca-
talunya ha hagut de
fer un pas enrere i ac-
ceptar que sigui l’ex-
alcalde de Badalona
GarcíaAlbiol qui en-
capçali la llista.

Alicia S. Camacho

Les sancions proposa-
des per la comissió
antiviolència que pre-
sideix per la xiulada
al rei són arbitràries i
vulneren la llibertat
d’expressió.

Miguel Cardenal

El fins ara bisbe de
Lleida se’n va després
de set anys al capda-
vant de la diòcesi
amb la satisfacció
d’haver posat en mar-
xa els pisos socials.

Joan Piris

El grup que ha dirigit
fins ara, Plusfresc, co-
mença el relleu gene-
racional i passa a ser
president d’honor
amb Jordi Oncins de
president.

la imatge
deldia
Foment admet el
risc de l’N-240
El ministeri de Foment
va prometre ahir als
alcaldes que el 2016
redactarà el projecte per
desdoblar l’N-240 entre
Lleida i les Borges. A
l’espera que algun dia hi
hagi autovia, ha
senyalitzat per primera
vegada la perillositat
d’aquest tram.

ÒSCAR MIRÓN

Democràcia

Hem arribat a un

nivell de desencant

tal que sembla

normal i rutinari

que el 40% passi de

les eleccions

Rafel Pujol
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