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I SPOR s I pàg. 25 
El Barça, primer rival de I'AEM a la 
pretemporada que començarà 
l'equip lleidatà dimecres vinent 

I pàg. 32 
El Zoo del Pirineu d'Odèn demana 
ajuda per seguir atenent els animals 
davant del descens de visitants 

Lleida rebaixarà a la meitat 
els abonaments del bus urbà 
del setembre al desembre 
Ajuda li La Paeria augmenta el descompte del30 per cent previst pel paquet 
de mesures que va anunciar l'Estat per fer front a l'actual crisi 
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La Diputació 
assumeix el cost 
de contradar 
divuit secretaris -
municipals més 
El ple aprova avui quatre 
plans de cooperació 

El ple de la Diputació té pre
vist aprovar avui el pla de co
operació comarcal d'aquest 
2022, qlle preveu un incre
ment de la dotació de 300.000 
euros fins a arribar als 4,5 
milions d'euros amb l'objectiu 
que els consells puguin contrac
tar divuit secretaris interven
tors més. 

COMARQUES I 11 

Un jove de vint anys, 
acusat de violar 
reiteradament la seua 
fillastra de només sis 
La Fiscalia demana dotze anys 
de presó per a l'acusat, un veí 
de Lleida que hauria aprofitat 
les absències de la seua parella 
per abusar de la nena. 

LLEIDA IlO 

La variant de la Pobla 
costarà 52 milions i 
tindrà- dos quilòmetres 
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SUC CI 
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Un nou foc, aquest a 
Bonansa, calcina dotze 
hectàrees de boscos 

COMARQUES 116 

Unviolí 1de 
pel·lícula' del 
1829, l'estrella de 
la Fira de Lutiers 
de Cervera 

AHORA HAV SORTEO 
DE LA PRIMITIVA 

Corra do Bolsi mostra la seua joia als assistents a la Fira de Lutiers. 

L'instrument es va utilitzar per 
a l'enregistrament de bandes so
nores de films que han passat a 
la història com Casablanca, Allò 
que el vent s'endugué o Psicosi. 
Corrado Bolsi, actual propietari, 
és professor del curs de Cervera. 
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INFRAESTRUCTURES OBRES 

Mobilització de l'Horta i pobles contra 
la demolició del pas del riu a Butsènit 
Fins que no puguin negociar l'adequació de cap altre d'alternatiu 

I LLEIDA I Veïns de l'Horta de 
Lleida 1 de Montoliu de Lleida, 
Albatàrrec, Sudanell, Sunyer i 
Alfés estan convocats demà a 
primera hora del matí per in
tentar paralitzar l'inici de la 
demolició del pas del riu Segre 
que uneix Butsènit-Rufea amb 
Montoliu que preveu iniciar la 

ENSENYAMENT 

Ramon Jordana. 

Delegat 
d'Educació per a 
l'Alt Pirineu i Aran 
I LLEIDA I Educació va anomenar 
ahir Ramon Jordana com a di
rector dels serveis territorials 
de l'Alt Pirineu i Aran. El 20 
de març passat, amb l'aprovació 
del decret de reestructuració del 
departament, es va crear aquest 
nou servei, així com el del Pe
nedès. Fins ara, l'Alt Pirineu 
i l'Aran formaven part de les 
delegacions de Lleida i Girona. 
Jordana és originari d'Astell, 
municipi de la Torre de Capde
lla. El1981 ja va iniciar la seua I 

carrera en l'àmbit educatiu. Va 
ser director de l'institut de la Po
bla de Segur del2008 al2020 i 
des d'aleshores dirigeix l'institut 
Centre d'Esports de Muntanya 
del Pallars. 

Bicis noves per a la unitat 
ciclista de la Urbana 
I LLEIDA I L'ajuntament ha tret a 
licitació el subministrament de 
sis bicicletes tipus bicicleta de 
muntanya i amb ajuda de pe
daleig elèctric, per un import 
total de 25.800 euros, per reno
var les que actualment utilitza 
la unitat ciclista de la Guàrdia 
Urbana. 

Escola d'estiu de la 
Federació de Comer~ 
I LLEIDA 1 La Federació de Comerç 
(Fecom) ha previst per avui la 
jornada Natura viva. Comerç 
actiu en el marc de la seua es
cola d'estiu. 

Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre (CHE). Reclamen que la 
demolició no comenci fins que 
hagin pogut negociar amb la 
CHE l'adequació d'un altre pas 
alternatiu, ja que l'actual ha de 
ser desmantellat per ser iHe
gal i perillós. Argumenten que 
aquest punt de connexió és tan 

necessari ara com fa cinquanta 
anys. No obstant, remarquen 
que la seua mobilització serà 
"pacífica" 

La CHE va iniciar ahir els tre
balls previs amb la construcció 
d'una "barrera de sediments" 
per poder treballar amb la 
maquinària. 

LLEIDA I 9 

La CHE ha iniciat els treballs per demolir el pas del riu. 
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ADMINISTRACIÓ LOCAL 

La Diputació sufragarà la contractació d'uns 
altres 18 secretaris municipals, un SO% més 
Se sumaran als 36 actuals, que donen servei a desenes d'ajuntaments a Lleida I El ple aprova avui 
quatre p a~1., "" e ci pali e m ... Cu m n es e O nil· on s d'euros 

H.C. 
I LLEIDA I El ple de la Diputació té 
previst aprovar avui el pla de 
cooperació comarcal d'aquest 
2022, que contempla augmen
tar la dotació en 300.000 euros, 
fins als 4,5 milions, amb l'ob
jectiu que els consells puguin 
contractar divuit secretaris in
terventors més. El servei d'assis
tència tècnica (SAT) que sufra
ga la Diputació per compte dels 
consells té ara 36 tècnics entre 
totes les comarques, que donen 
servei als municipis exempts de 
contractar un funcionari i als 
de menys de 1.000 habitants. 
Amb la nova dotació, aquesta 
plantilla s'incrementarà en un 
50 per cent durant aquest any, 
ja que el pressupost figura per 
al segon semestre. 

Façana de la seu de la Diputació, a la rambla Ferran de Lleida. 

VALORACIÓ 

Jordi Latorre. 

"Cal donar un 
suport extra 
als ajuntaments" 

Els secretaris i interventors 
són els fedataris de l'activitat 
de les corporacions locals i la 
seua firma es requereix tant en 
les contractacions com en les 
convocatòries d'un ple, per ci
tar-ne només dos exemples. La 
llei preveu que els municipis 
de menys de 500 habitants i un 
pressupost inferior als 200.000 
euros quedin exempts d'afron
tar el sou d'un secretari, per la 
qual cosa les seues funcions les 
assumeix un tècnic que propor
ciona el consell. 

PLANS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I COMARCAL 

• El moment actual és 
d"'incertesa eçonòmica i 
increment de costos", as
senyala el vicepresident 
de la Diputació i respon
sable de l'àrea de Coo
peració Municipal, Jordi 
Latorre, i "això afecta 
molt els ajuntaments, per 
la qual cosa els donem un 
suport extra". A més, "la 
burocràcia ofega els ajun
taments, especialment els 
més petits, i hem d'aju
dar-los", va considerar. Dels 36 actuals, comarques 

com el Segrià només en tenen 
un, que cobreix amb dificultat 
els ajuntaments inclosos en el 
programa. EI pla preveu suple
mentar, per exemple, els SAT 
de l'Alt Urgell, les Garrigues i 
el Sobirà. 

ESQUÍ ESTACIONS 

Despesa corrent 
I El pla de cooperació municipal 
per pagar despeses corrents té 
una dotació de 6,5 milions d'eu
ros, un més que en l'anterior 
edició per afrontar l'increment 
de preus i costos, que ha posat 
en perill diversos projectes im
pulsats pels ajuntaments. Fins a 
275.000 euros són per a Lleida 
ciutat. 

Finançament d'inversions 
I Aquest pla es desenvolupa en
tre el 2022 i el 2023 i està dotat 
amb 19 milions perquè ajunta
ments i EMD impulsin inversions. 
Dos milions es distribueixen amb 
criteris que beneficien els munici
pis menys poblats i el Pirineu. De 
la resta, 425.000 són per a Lleida 
ciutat i el que queda es reparteix 
amb criteris fixos i variables. 

Les pistes d'esquí d'Andorra s'uneixen 
sota un sol domini i amb forfet únic 
I ANDORRA LA VELLA I Andorra 
comptarà a l'hivern amb un sol 
domini esquiable amb forfet 
únic. Això serà possible des
prés de l'acord firmat dimarts 
que implica la integració de Pal 
Arinsal a Grandvalira Resorts. 
El cap de Govern, Xavier Es
pot, va explicar que és una de 
les millors notícies "tm els úl
tims temps" per al Principat i 
el seu turisme. Va considerar 
també que aquesta iniciativa 
reforça molt Andorra com a 

destinació de neu. En aquest ' 
sentit, segons el Diari d'An
dorra, això situa el país veí 
com una de les primeres des
tinacions europees pel que fa a 
l'oferta de superficie esquiable, 
amb un total de 303 quilòme
tres de pistes per a la pràctica 
d'esports d'hivern. 

Per la seua part, el president 
del consell d'administració de 
Grandvalira, Francesc Camp, 
va apuntar que l'acord esta
bleix les bases del futur de la 

neu a Andorra, "un sector ca
da vegada més competitiu a 
nivell internacional que, des
prés de la pandèmia, s'ha tor
nat encara més agressiu". 

Així, els forfets de Grand
valira (inclòs el passi de tem
porada) seran vàlids tant a Pal 
Arinsal com a Ordino Arcalís, 
que es va integrar a Grandvali
ra l'any 2018. El preu definitiu 
del tiquet únic es començarà 
a definir durant les properes 
setmanes. 

Campanya fructícola 
I Amb un pressupost de 400.000 
euros, beneficiarà els municipis 
que allotgen temporers, si bé 
aquest any la producció ha caigut 
a causa de les gelades. Han de te
nir més de 700 ha en producció 
de fruita de pinyol, o albergs de 
temporers o bé el 2021 han d'ha
ver subscrit més de 400 contrac
tes de treballadors. 

ENERGIA INICIATIVES 

Latorre presentarà 
avui davant del ple els 
plans de cooperació, que 
sumen una dotació total 
de més de trenta milions 
d'euros. 

La comunitat en·ergètica 
del Jussà busca 400 socis 
! ISONA I Energia del Pallars Jussà, 
la comunitat energètica nascu
da en aquesta comarca, busca 
400 socis per impulsar la par
ticipació ciutadana en les ener
gies renovables. Per això, Isona 
i la Pobla han acollit actes de 
presentació de la iniciativa. En 
aquest sentit, preveuen instal
lar un miler de plaques solars 
en nou teulades d'equipaments 
municipals de Tremp, la Pobla 
i Isona. Això permetrà propor
cionar als socis de la comunitat 

una autonomia energètica per 
a bona part dels seus consums. 
L'únic requisit per formar part 
del projecte és que l'habitatge 
estigui situat en un radi de 500 
metres de distància d'alguna de 
les instaHacions fotovoltaiques. 

El cost del projecte és de 
727.000 euros, de ls quals 
323.000 els aporta el ministeri 
per a la Transició Ecològica. A 
tot Espanya, quaranta-cinc pro
jectes es beneficiaran d'aquests 
ajuts de l'Estat. 
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INFRAESTRUCTURES ( RRETERES 

La variant de la Pobla costarà 52 
milions i tindrà 2 km de longitud 
Inclourà un viaducte sobre el Flamisell, un altre al barranc de Vallcarga i un túnel 
li 5e " prop a de t açat q està mt .. a unyat del nucl· rbà 

X. RODRIGUEZ 
I LA POBLA DE SEGUR I La variant de 
l'Eix Pirinenc (N-260) a la Po
bla de Segur costarà 52 milions 
d'euros i tindrà ·una longitud de 
gairebé dos quilòmetres. L'Es
tat traurà en els pròxims dies 
a informació pública el projec
te de traçat d'aquesta ronda, 
que preveu la construcció de 
dos viaductes: un sobre el riu. 
Flamisell i l'altre, al barranc 
de Vallcarga. Una vegada pas
sat aquest últim punt, la ronda 
connectarà amb l'actual Eix 
en direcció cap a Sort. A més, 
segons ha pogut saber aquest 
dian, el traçat també preveu 
l'obertura d'un túnel d'apro
ximadament 900 metres de 
longitud. D'aquesta manera, 
el ministeri de Transports, Mo
bilitat i Agenda Urbana s'ha 
decantat per l'alternativa que 
es troba més al nord i, per tant, 
més allunyada del nucli urbà. 

El projecte 
I La variant circularà pel nord de 
la Pobla. Tindrà un túnel d'uns 
900 metres i dos viaductes: un 
sobre el riu Flamisell i un altre al 
barranc de Vallcarga. 

LES CLAUS 

Calendari 
I Fonts pròximes al projecte van 
assegurar que la previsió és adju
dicar el concurs de les obres per 
construir la ronda a comença
ments del 2024. 

Més seguretat 
I La nova carretera haurà de per
metre una millora de la connecti
vitat del Pirineu i reforçarà la se
guretat de la travessia urbana de 
I'N-260 a la Pobla. 

Informació pública 
I El ministeri de Transports traurà 
a informació pública el project-e 
de la variant durant els pròxims 
dies. 

Pressupost 
I La inversió per construir la va
riant d'aquest municipi del Pa
llars Jussà ascendeix a 52 milions 
d'eu ros. 

Projecte encallat 

Pel que fa al calendari d'exe
cució de les obres, fonts pròxi
mes al projecte van assenya
lar que, una vegada s'acabi el 
període d'exposició pública, 
la previsió és poder adjudicar 

Imatge d'arxiu de la travessia de I'N-260 a la Pobla. . 

I Els treballs de redacció del tra
çat de la ronda es van paralitzar el 
2012, quan es va firmar una acta 
de suspensió d'aquesta infraes
tructura. L'Estat va reprendre el 
projecte el 2019 i l'any següent 
v-a publicar l'informe d'impacte 
ambiental. 

OBRES 

Es preveu que el contracte 
per executar les obres de 
la nova ronda s'adjudiqui a 
començaments del 2024 

el contracte dels treballs a co
mençaments del2024. Aquesta 
actuació permetrà millorar la 
connectivitat de les comarques 
del Pirineu i també servirà per 
reforçar la seguretat a l'actual 
travessia de l'N-260 a la Pobla 
de Segur. 

La construcció de la ronda 
d'aquest municipi del Pallars 

TURISME EQUIPAMENTS 

Jussà és una llarga reivindica
ció. El projecte estava encallat 
des del 2012 i l'Estat el va re
prendre set anys després, el 
2019 (vegeu el desglossament). 
En aquest sentit, la ministra de 
Transport, Raquel Sanchez, ja 
va mostrar el seu compromís 
amb aquesta variant el mes de 
juny passat, durant la celebra
ció de la Trobada Empresarial 
al Pirineu a la Seu d'Urgell. En 
la clausura d'aquestes jorna
des, va anunciar que el projecte 
sortiria a informació pública 
aquest estiu. També va adme
tre que tant Lleida com el Pi
rineu acusen una falta històrica 
d'inversió. 

lnstal·len aguaits per veure 
aus a l'entorn de Rialb 
I LLEIDA I Camina Pirineus, el pro
jecte ecoturístic de l'Alt Urgell, 
ha portat a terme una actua
ció entorn de l'embassament 
de Rialb, ha millorat un camí 
a Bassella, que dona accés als 
nous aguaits per albirar aus i ha 
condicionat una zona de pàr
quing per a quatre vehicles. 
L'objectiu és posar en relleu 
una zona d'alt interès ornito
lògic i aquests espais són la mi
llor manera de veure animals 
de forma no invasiva i respec-

tant el medi ambient. Camina 
Pirineus es planteja com un im
puls al territori a través de la 
creació de la xarxa del paisatge 
de l'Alt Urgell amb la posada 
en valor de recursos com mira
dors, aguaits o itineraris. Des 
del consell van explicar que la 
protecció i reh¡1bilitació d'es
pais naturals protegits i la pre
servació del patrimoni cultural 
augmenten la competitivitat de 
l'oferta turística de la comarca 
i reactiven l'economia. 

Impuls a un projecte que 
estava aturat des del2012 
• El ministeri de Transports 
va impulsar de nou el2019la 
variant de la Pobla de Segur. 
El projecte estava encallat 
des del2012, després que es 
paralitzessin els treballs de 
redacció del traçat i es fir
més l'acta de suspensió de la 
infraestructura. Fa dos anys, 
l'Estat va publicar l'informe 
d'impacte ambiental i ara ja 
compta amb el projecte de 
traçat. En aquest sentit, els 
pressupostos del Govern 

central per a aquest any ja 
preveien una partida per a 
la ronda de la Pobla. 

D'altra banda, l'Estatja va 
enterrar fa anys el projecte 
de la variant de l'N-260 a 
Baix Pallars. De fet, aquesta 
es va començar a construir i 
després es va aparcar per la 
polèmica arran de la inesta
bilitat de la muntanya que 
s'havia de perforar. Es va 
substituir per una reforma 
de la travessia. 

Un dels aguaits instal·lats a l'entorn de l'embassament de Rialb. 
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TRANSPORTS 

El tren del Jussà 
circula de nou 
després del foc 
1 LLEIDA I Ferrocarrils de la Ge
neralitat de Catalunya (FGC) 
va recuperar ahir a la tarda 
el servei amb tren entre Ba
biguer i la Pobla després de 
l'incendi d'Àger. FGC va por
tar a terme dimarts a la tar
da, després de l'autorització 
dels Bombers, un vol de re
coneixement amb tècnics de 
l'Institut Cartogràfic. 

Una vegada comprovada 
l'estabilitat del vessant de Te
rradets, es va fer una inspec
ció a peu de la via per assegu
rar que la infraestructura es
tava en condicions òptimes. 
Ahir al matí van efectuar un 
segon vol i un tren buit va 
realitzar una circulació de 
prova. 

PROVEÏMENT 

Ajuts als 
refugiats a 
Agramunt 
I AGRAMUNT I L'ajuntament 
d'Agramunt i el Grup Cas
sa, que gestiona el submi
ni-strament d'aigua potable 
d'aquest municipi de l'Urgell, 
han' firmat un conveni per 
regular un nou fons que ha 
creat l 'empresa per ajudar 
els refugiats afectats i des
plaçats per la invasió russa 
d'Ucraïna. 

En aquest sentit, Cassa ha 
habilitat un fons de SOQ.euros 
dirigit a la factura de l'aigua 
de propietaris que disposi 
d'habitatges i que els hagin 
posat a disposició de perso
nes refugiades que han arri
bat a la capital del Sió, infor
ma Laia Pedrós. 

MUNICIPIS 

Tàrrega millora 
el proveïment 
d'aigua 
I TÀRREGA I Tàrrega ha promo
gut inversions per millorar el 
subministrament d'aigua de 
boca. Les obres les ha execu
tat Agbar i consisteixen en 
la instaHació d'un grup de 
bombatge paraHel a l'exis
tent a la potabilitzadora per
què en cas que falli o s'avariï 
el primer es pugui garantir 
el subministrament. També 
s'ha impermeabilitzat el di
pòsit del parc de Sant Eloi. 
L'alcaldessa, Alba fijuan, va 
destacar que aquestes inver
sions "potencien la qualitat 
del servei" i el gerent d'Ag
bar, David Gall, va apuntar 
que !"'objectiu és millorar el 
servei a la ciutadania". 
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SERVEIS AIGÜES PROVEtMENT 

Almacelles destinarà 
l'antiga residència 
a la gent gran 
I ALMACELLES I L'ajuntament 
d'Almacelles destinarà l'anti
ga residència de gent gran, 
tancada fa set anys, a l'aten
ció d'aquest coHectiu. A par
tir de dilluns es posaran en 
servei les vint-i-sis places del 
centre de dia i al setembre en 
podrà allotjar quaranta. Una 
plataforma veïnal havia de
manat destinar la residència 
antiga a centre de dia. 

La Segarra insta a rebaixar el preu de 
l'aigua de boca del Segarra-Garrigues 
Reunió entre representants del consell comarcal i el director de l'ACA · 

COMERÇ 

El Jussà promociona 
el comerç de 
proximitat 
I TREMP I Fms a dos-cents es
tabliments del Jussà partici
pen en una campanya pro
mociona! per reivindicar el 
comerç de proximitat. Sota 
el títol Aquest estiu compra 
al Pallars, els establiments 
decoren els aparadors amb 
ventalls de colors per atreu
re l'atenció dels clients. El 
dia 29 de juliol celebraran 
la festa nocturna del comerç 
a Tremp. 

X.SANTESMASSES/L.PEDRÓS 
I CERVERA I El responsable d'Ai
gües del consell comarcal de la 
Segarra, Xavier Pintó, va dema
nar ahir al director de l'Agèn
cia Catalana de l'Aigua, Samuel 
Reyes, un preu més reduït de 
l'aigua de boca que subministra
rà el canal Segarra Garrigues. 
Si bé en l'actualitat no hi ha cap 

_ preu específic per a aquest pro
veïment, l'aigua de la conducció 
provisional es pagava a 0,38 eu
ros el metre cúbic, la qual co
sa, afegit als costos d'impulsió 
i manteniment d'instaHacions, 
representava un cost final de 
0,80 euros. . 

El consell demana que el 
preu final se situï entre el preu 
de l'aigua de reg (de 0,10 euros 
el metre cúbic) i l'aigua per a ús 
agroindustrial, de 0,35 euros. 
Segons Pintó, "l'aigua de boca 
hauria de ser més econòmica 
que l'aigua per a ús industrial". 
Per la seua banda, Samuel Reyes 
va explicar que la negociació 
sobre el preu de l'aigua s'ha de 
gestionar directament amb la 

Jaume I i Lionor donen 
la benvinguda al sarau 

Çl inauguren les festes amb 
jocs, pallassos, escumada i concursos 

a festa de Jaume I surt de 
nou a palestra invocant 
la tradició. I de l'A a la Z. 

Inaugura l'agenda amb gegants i 
grallers i la clou amb la romeria 
dels fanalets de Sant Jaume, que 
encapçalarà l'associació de ve
ïns Entre una i altra proposta, 
se succeiran jocs de cucanyes, 
pallassos carrinclons, revetlles 
o un generós bany d'escuma. 
També les competicions, tant de 
bitlles com de dibuixos o gastro
nòmiques. I per fer germanor, 
un sopar dissabte nit a la pista 
de la Panera. De tot plegat se'n 
farà ressò el pregoner, Josep 
Lluís Gàzquez, en companyia Acompanyats pels grallers, 
de pubilles i hereus. sortiran en diverses ocasions. 

Reyes, segon per l'esquerra, va visitar el consell de Ja Segarra. 

conselleria d'Acció Climàti
ca, que.dirigeix Teresa Jordà 
(ERC). El director de l'ACA es 
va traslladar ahir fins a Ratera, 
als Plans de Sió, per visitar la 
potabilitzadora de Ratera, cons
truïda el2009, i la marxa de les 
obres de la conducció d'aigua de 
boca des del canal Segarra-Gar-

DIVENDRES 22 
Inici amb la sortida 

rigues fins a la potabilitzadora. 
De fet, l'ACA finança el 80% 
d'aquesta obra, que té un cost 
de 1.160.947 euros i un termi
ni d'execució de sis mesos. Es 
tracta d'un tram de conducció 
de 1.440 metres de longitud. 
Mentrestant, la Segarra segueix 
proveint-se del Canal d'Urgell. 

XX concurs infantil 
i juvenil de dibuix. Al local 
socia l. 

dels gegants de I'AAVV, Jaume Sortida dels gegants 
I i Lionor. Al carrer Jaume I, del barri, acompanyats per 
davant del local social. Tot 
seguit, sortida de la junta 

grallers i timbalers i infants. 

de I'AAVV, pubilles i hereus, "' Ball de gegants i jocs 
pregoner i autoritats, per de cucanyes. A la placeta 
dirigir-se a la pista de la davant el local social. 
Panera. Actuació dels Pallassos 

Proclamació i Carrinclons, Oscar i Toti. 
imposició de bandes a les Davant del local social. 
pubilles i hereus i pregó a Tot seguit, festa de l'escuma. 
càrrec de Josep Lluís Gàzquez. Davant el local social. 
Clausura amb el ball de 
gegants de Jaume I. A la pista Sopar de germanor. 
de la Panera. Preu: 22 euros, menú infantil 

Sopar fred en honor 
12 €. A la pista de la Panera. 

al pregoner, pubilles i hereus, Revetlla de festa major 
autoritats i representacions. Al amb l'actuació de The Golden 
local social. Saxo. A la pista de la Panera. 

DIUMENGE 24 
DISSABTE 23 

Tot el matí i fins a les 1 e, 
1 O JO XV campionat de presentació de truites, 
bitlles. A la pista de la Panera. 

La Vall del Corb 
démana als veïns 
evitar malgastar 
davant la sequera 
• Municipis de la Vall del 
Corb han demanat als 
veïns que facin un ús res
ponsable de l'aigua per la 
sequera. El president del 
consell de l'Urgell i alcal
de de Sant Martí, Gerard 
Balcells, va dir que l'ob
jectiu és fer un "esforç col
lectiu" per passar l'estiu 
sense restriccions. Des
prés d'una reunió amb 
alcaldes aquest dimarts, 
Balcells va incidir que la 
situació no és preocupant 
per ara. Els pobles que 
se subministren de pous 
(Sant Martí, Guimerà, 
Ciutadilla, Vallbona de 
les Monges i Maldà) es · 
proveiran de moment de 
la xarxa. 

canapès i pastissos al XXX 
Concurs de festa major. 

Matinades a càrrec del 
grup de gegants de Jaume I. 

Sortida dels gegants 
de Jaume I acompanyats pels 
grups de grallers. 

1 • ' Missa en honor a Sant 
Jaume. A l'església parroquial 
de Sant Martf. 

Ofrena de floo als patrons per 
part de les pubilles i hereus. 

O Vermut de festa major 
i lliurament de premis del 
concurs de truites, canapès i 
pastissos. Al local social. 

( IJ Romeria dels fanalets 
de Sant Jaume. Sortida del 
local social de les pubilles i 
hereus i la junta de I'AAVV. 

Participació en la 
romeria de Sant Jaume. A la 
rambla de Ferran. 

Clausura de la festa major. 

L'associació de ve·ins Jaume I 
el Conqueridor us desitja una 
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I 16 I COMARQUES 

EMERGÈNCIES "TIU EXTREM 

SEGRE 
Dijous, 21 de juliol del 2022 

Un incendi arrasa 12 hectàrees 
de bosc a la Franja a Bonansa 

INFRAESTRUCTURES 

Plaques solars a 
les comissaries 
de Lleida i la Seu 
1 LLEIDA I La Generalitat va 
treure ahir a licitació el con
tracte per a la instaHació 
de plaques fotovoltaiques 
a les comissaries dels Mos
sos d'Esquadra de Lleida i 
la Seu d'Urgell. Concreta
ment, a la capital del Segrià 
el pressupost de la licitació és 
de 128.186,26 euros amb un 
contracte de quatre mesos de 
durada i a la capital de l'Alt 
Urgell és de 56.523,89 eu
ros amb el mateix període. 
La licitació preveu des de la 
redacció del projecte fins a 
la instaHació de les plaques 
fotovoltaiques. 

En l'extinció van col·laborar els Bombers de la Generalitat i els Pompièrs d'Aran li 
E Vu ecl ai ~ les 1.:).00 ho e~ _n una zona amb una extensa m assa forestal 

REDACCIÓ 
I BONANSA I Bombers d'Aragó, 
amb la coHaboració dels Bom
bers de la Generalitat i els Pom
pièrs d'Aran, van treballar ahir 
en l'extinció d'un incendi fores
tal a Bonansa, a la Ribagorça os
cenca, en una zona límit amb les 
comarques de Lleida, que ahir 
a la nit havia calcinat unes 12 
hectàrees. El foc es va declarar 
al migdia i no va amenaçar el 
poble, ja que va avançar en una 
altra direcció, però sí una ex
tensa massa forestal de pineda 
d'aquest terme municipal. "No 
hi ha risc per a Bonansa perquè 
el foc es dirigeix cap a una altra 
banda, però ens preocupa per-

A 2 KM DEL POBLE 

El foc es va produir a uns 
dos quilòmetres d'aquest 
poble de la Ribagorça 
però no hi va haver risc · 

què en aquesta zona hi ha una 
gran massa forestal", va expli
car l'alcalde, Marcel Iglesias, en 
declaracions a Heraldo de Ara
gón. L'ampli desplegament va 
aconseguir frenar les flames ini
ciades a la zona coneguda com 
Pegà, a prop de l'alt de Bonansa. 

En l'extinció van treballar 
una dotzena de mitjans arago
nesos mentre que els Bombers 

MOSSOS INVESTIGACIÓ 

Imatge de l'incendi de Bonansa, en una zona boscosa de difícil accés. 

de la Generalitat i els Pòmpiers 
van desplaçar-hi tres dotacions 
terrestres, efectius del Grup 
d'Actuacions Forestals (GRAF), 
un helicòpter i un avió de vigi
lància i atac (AVA). L'incendi es 
va declarar cap a les 13.00 hores 
en una zona de difícil accés i 
veïns i ramaders de la zona van 
participar en el dispositiu apor
tant les seues cisternes d'aigua. 

També hi va col·laborar perso
nal de l'ajuntament de Bonansa, 
Montanui i Beranui. 

Segue_ixen els treballs a Ager 
Així mateix, els Bombers de 

la Generalitat van continuar ac
tuant ahir a Àger per evitar que 
es revifés l'incendi a Terradets, 
que ha calcinat 71 hectàrees. 
També va tornar a circular el 

Nou robatori a Alcoletge, ara 
al bar de les piscines i el pavelló 
A.G.B. 
I ALCOLETGE I Nou robatori a Al
coletge, ara al bar que compar
teixen les piscines i el pavelló 
municipal. Va ocórrer ahir de 
matinada i els assaltants van 
sostreure la caixa enregistrado
ra. Els Mossos d'Esquadra han 
obert una investigació. 

Precisament, la policia catala
na va arrestar dimarts a la nit a 
Lleida un home de 27 anys acu
sat de ser un dels dos presump
tes autors del robatori diumenge 
a la tarda als baixos de l'ajunta
ment d'Alcoletge, d'on van sos
treure una cafetera i licors que 
havien sobrat a l'associació Els 
Timons d'aquesta localitat des
prés de la celebració de la Festa 
de la Verge del Carme, com va 
avançar SEGRE. 

És el segon detingut per 
aquest cas, després que dimarts 
a la matinada la policia catalana 

Veïns d'Alcoletge van pro~estar dimarts per demanar seguretat. 

arrestés un altre veí d'Alcoletge 
també a la capital del Segrià. Es 
va fer un escorcoll en un domi
cili on es va recuperar la cafe
tera, valorada en 1.000 euros, 

i ampolles de licor. Aquest ro
batori va esgotar la paciència 
dels veïns, que vàn convocar 
una concentració dimarts da
vant de l'ajuntament. 

tren entre Balaguer i la Pobla 
de Segur (més informació a la 
pàgina 14). D'altra banda, una 
desena de dotacions es van des
plaçar ahir a la tarda als Masos 
de Llimiana, al Pallars Jussà, 
per extingir un foc de vege
tació agrícola que va calcinar 
una hectàrea. A Vilanova de 
la Barca també va cremar una 
hectàrea. 

TRÀNSIT 

Atropellen un 
nen de dotze 
anys a Rialp 
I RI ALP I Un nen de dotze anys 
va resultar ferit ahir a la tar
da al ser atropellat per un ve
hicle a la C-13 a Rialp. L'ac
cident va ocórrer a les 19.18 
hores. El menor, que estava 
conscient, va ser evacuat a 
l'hospital de Tremp amb feri
des de diversa consideració. 
D'altra banda, un motorista 
va resultar ferit ahir al ma
tí al caure a. Menàrguens. 
L'incident va tenir lloc a les 
10.46. A la tarda, van xocar 
dos vehicles al polígon Tossal 
de la Bassa de Térmens i hi 
va haver un ferit. 

SUCCESSOS DELINQÜÈNCIA 

Imatge de la duana de la Farga de Moles. 

Arrestat amb una partida de 
cocaïna un escapat a la duana 
I LA SEU I La Policia Nacional ha 
detingut a València un dels 
dos homes que van fugir en el 
control fronterer de la Farga 
de Moles (Lleida) el desembre 
de l'any passat, després de pre
sentar DNI espanyols falsos. 
Ha estat arrestat en el marc 

d'una operació antidroga en 
la qual es van decomissar 45 
quilos de cocaïna. Ha ingressat 
a la presó. 

L'altre escapat va morir 
el mes de març passat en un 
accident de trànsit a Màlaga. 
Portava un quilo de cocaïna. 
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Ofrena floral del Centro Galega i la 
Parròquia de Sant Jaume al Rom u 
El Centro Galego de Lleida i la Parròquia de Sant Jaume 
van realitzar la tradicional ofrena floral a Sant Jaume 
dels Fanalets a la capella del Peu del Romeu, en un acte 
emmarcat en la celebració de la Romeria dels Fanalets. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dijous, 21 de juliol del2022 

Els més de 200 nens van gaudir d'una jornada plena d'activitats així com d'una actuació musical. 

Trobada de casals a la Vall Fosca 

Premien un estudi sobre trastorns 
cognitius de l'hospital Mar1a 
Un estudi sobre trastorns cognitius de l'hospital de Santa 
Maria de Lleida, liderat per la investigadora Anna Cames 
(a la foto), va ser premiat per la International Neuropsych
ological Society en el seu míting anual. 

Més de 200 nens i 40 monitors 
que participen en les activitats 
d'estiu que es desenvolupen a la 
comarca del Pallars Jussà es van 
reunir en la Trobada de Casals 
d'Estiu a la Vall Fosca després 

de dos anys sense poder cele
brar-se. Així, durant la jornada 
els nens van gaudir d'un esmor
zar de germanor així com de 
diferents activitats organitza
des pels 8 casals que van assís-

tir-hi i una actuació d'un grup 
d'animació, que va posar fi a la 
celebració. A l'acte va assistir 
també el president del consell 
comarcal del Pallars Jussà, Jo
sep Maria Mullol. 

Restauren el e gamí amb el projecte 
original de l'església de Tàrrega Premien els fanalets dels nens de la Parròquia del Carme 

La parròquia de Tàrrega va rebre el pergamí restaurat 
amb el projecte original de l'església de Santa Maria de 
l'Alba. Ho va fer el tracista Fra Josep de la Concepció i 
l'han restaurat al Centre de Restauració de Béns Mobles. 

Els fanalets dels nens de cate
quesi de la parròquia del Car
me van ser guardonats amb el 
Premi de la diputació de Lleida 
de la LXXX edició del Concurs 

dels Fanalets de Sant Jaume, 
organitzat per Agrupació ller
denca de Pessebristes, per les 
seues obres confeccionades 
amb paper i decorades amb 

uns coloms de color blanc com 
a símbol de la pau i una figura 
de la verge del Carme. El cer
tamen va reconèixer uns altres 
17 participants. 

' HORo~rop 

ÀRIES 21 -111/19-IV. 
Amplieu els interessos per incloure 
oportunitats de posar-vos en forma i 

portar un estil de vida saludable. Elimineu les 
deixalles i ornaments que no necessiteu. 

TAURE 20-IV / 20-V. 
Mantingueu-ho tot al seu lloc i us jut
jareu a vosaltres mateixos abans de 

jutjar els altres. No deixeu que les distracdons 
us robin temps, diners ni reputació. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Per arribar a la vostra destinació perfec
cioneu les habilitats i aporteu les vostres 

qualitats. Posar a prova les vostres habilitats 
confirmarà el que succeirà a continuació. 

CÀNCER 21-vi/22-VII. 
Trobeu una manera original d'utilitzar 
un mètode provat i veritable per tirar 

endavant, això us obrirà portes. Mostreu el que 
teniu per oferir. 

LLEÓ 23-VII/22-VIII. 
Reduïu la velocitat i reconsidereu el 
viatge, trobareu una manera de supe-

rar-vos a vosaltres mateixos. Una mostra d'afecte 
us ajudarà a obtenir suport i ajuda pràctica. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Obriu la ment i el cor a l'univers i apren
dreu una cosa valuosa. Deixeu les emo-

cions de banda quan ajudeu els altres. Cenyiu-vos 
a la veritat si voleu guanyar-vos respecte. 

BALANÇA 23-IX /22-X. 
La incertesa és el primer senyal que us 
indica que guardeu la vostra cartera. No 

gasteu el que no teniu ni compreu una cosa que 
no necessiteu. No us exposeu a les crítiques. 

ESCORPIÓ 23-X /21-XI. 
Sorgiran problemes amb algú que es 
recolza en vosaltres si no mostreu el que 

esteu disposats a fer i com us sentiu. No dubteu 
a agafar l'assumpte amb les vostres mans. 

SAGITARI22-XI/21-XII. 
Feu un bon ús dels vostres diners. "No 
malgasteu, i res no us faltarà" és el man-

tra que us manté fora de problemes financers. 
Massa de qualsevol cosa us retardarà. 

CAPRICORN 22-XII/19-1. 
Manteniu-vos a prop de la família. Can
vieu les coses de lloc i ordeneu el vostre 

espai vital. Tenir un lloc per dedicar-vos a coses 
noves farà que la vostra vida sigui més fàcil. 

AQUARI 20-1/18-11. 
Trieu amb precaució les vostres accions. 
No feu l'efecte equivocat ni feu prome-

ses que no pugueu complir. Busqueu una opor
tunitat per explorar el que és possible. 

PEIXOS 19-11/20-111. 
Participeu en esdeveniments que am
pliïn la vostra ment i us encoratgin a 

col·laborar amb la comunitat o en una causa que 
us interessi. S'encoratja el creixement personal. 
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