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MONT-REBEI SIGUE CERRADO.
El fin de semana no se abrirá a la 
espera del informe técnico | PÁG. 14

ASPID INVESTIGARÁ LA DEMENCIA. 
La entidad impulsa dos estudios con la 
participación de 130 voluntarios para 
prevenir el deterioro cognitivo | PÁG. 11

La ‘retirada’ de Llarena redobla 
la presión: “liberad a los presos”
► El juez se 
rinde ante 
la justicia de 
los países 
europeos

► Renuncia a 
Puigdemont y 
al resto de los 
soberanistas 
en el exilio 

► Torra hace 
al Estado 
“responsable 
de una causa 
arbitraria”

► Fiscalía se 
mantiene fiel 
al magistrado 
y continúa 
con la prisión
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FOTO: Jordi Pellisé Palacios / Los vecinos fueron confinados | PÁG. 12

FOTO: T. Alcántara / Marc Martínez estuvo en el club hace dos años

El Lleida Esportiu presentó 
ayer al centrocampista Marc 
Martínez, que regresa al club. 
Mientras, la Agencia Tributa-
ria  iniciaba una diligencia de 
embargo de los ingresos de la 
entidad deportiva por un valor 
de 928.242 euros. | PÁG. 27

Marc Martínez 
regresa a un 
Lleida Esportiu 
embargado   
por Hacienda

Espectacular incendio     
sin heridos en Cappont

Inserción laboral

LES BORGES

El Ayuntamiento y la 
asociación Talma firman 
un convenio para ayudar 
a personas con riesgo de 
exclusión social | PÁG. 16

Los vecinos se quejan por el vuelo y el aterrizaje del apara-
to la noche del martes. Se trataba de una prueba del SEM, 
aunque ya transportaba un paciente al hospital. | PÁG. 8

Un helicóptero de noche 
‘preocupa’ a Ciutat Jardí

RESERVA ESTE DOMINGO
 LA REVISTA MÁS LEÍDA

rcolomina
Resaltado



El congost de Mont-rebei 
romandrà tancat el cap de 
setmana per l’esllavissada
El Consistori està a l’espera de rebre la nota 
tècnica dels fets realitzada per l’Institut Geològic 
Després de l’esfondrament 
que hi va haver dimarts 
al congost de Mont-rebei, 
els accessos a aquesta 
zona altament visitada 
continuaran tancats en 
els propers dies a l’espera 
de rebre la nota tècnica 
de l’Institut Geològic i 
Cartogràfic de Catalunya.

Sant Esteve de la Sarga
rEdaCCió
El Congost de Mont-rebei seguirà 
tancat els pròxims dies, segons va 
informar ahir l’alcalde de Sant Es-
teve de la Sarga, Jordi Navarra, en 
aquest diari, a causa de l’esllavis-
sada que es va produir dimarts. 
Els accessos a peu per les parts 
nord i sud, i la navegació al con-
gost, van quedar suspeses abans 
d’ahir després de produïr-se una 
esllavissada de terra, roques i ar-
bres. Tot i que els especialistes 
van assegurar que no es tracta 
d’un esfondrament de grans di-
mensions, els tècnics segueixen 
avaluant l’estat dels passos d’ac-
cés per assegurar-se que no hi ha 
cap risc. 

A hores d’ara, l’Ajuntament es-
tà pendent de rebre la nota tèc-
nica que està realitzant l’Institut 
Geològic i Cartogràfic de Catalun-
ya sobre la situació del congost. 
Un cop rebuda la notificació, es-

FOTO: ACN / La Fundació Catalunya-La pedrera estima que el congost rep uns 100.000 visitants cada any

tudiaran les tasques que s’han de 
fer, explica Jordi Navarra. Així ma-
teix, des de l’Ajuntament ja es va 
demanar des de dimecres “més 
recursos humans i tècnics per ga-
rantir la seguretat del lloc”, ja que 
“l’Ajuntament no té els suficients 
recursos tècnics ni econòmics per 
reparar l’esllavissada” assegura 

Navarra. 

l’ACCéS MéS TrANSiTAT

Cal recordar que l’esfondra-
ment es va produir el dimarts 
entre el pont de Ferro i un dels 
primers bancs del camí, l’accés 
més transitat per arribar a aquest 
espai. Per motius de seguretat es 

va decidir tancar els accessos al 
congost i prohibir, també, la na-
vegació pel pantà de Canelles, al 
fons del congost, per evitar possi-
bles caigudes de pedres a l’aigua. 
Aquesta zona ja ha patit esllavis-
sades altres vegades des de la pri-
mavera per les abundants pluges 
dels últims mesos.

Aquesta setmana s´han iniciat 
al Pont de Suert el primer dels 
dos camps de treball que ofereix 
la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya a 
la comarca de l’Alta Ribagorça. 
Aquest camp, que es realitza del 
15 al 29 de juliol, compta amb la 
participació de 24 joves entre 14 
i 17 anys, que s’involucraran en 
la tasca tècnica d’arranjar trams 
de camins pròxims a la localitat, 

com el GR-15, el GR-11 cap a 
Igüerri, o el camí de Suert. El 
president del Consell Comarcal 
de l’Alta Ribagorça, Josep Lluís 
Farrero,va agrair per avançat 
tota la tasca que faran aquests 
joves al territori, i va incidir en 
la importància d’acollir aquesta
tipologia d’activitats per tal de 
promoure activament el volun-
tariat i portar joves d’arreu a
conèixer la nostra cultura.

Comencen les reformes 
de camins del 1r camp de 
treball a Pont de Suert

FOTO: Consell Alta ribagorça / El segon camp de treball es farà a llesp

L’Ajuntament 
de Solsona 
declara una 
freixera ‘arbre 
d’interès local’

Tàrrega oferirà 
un ‘TastaBirres’ 
amb cervesa 
artesana

El Consistori 
solsonenc treu 
un llibre amb 8 
rutes familiars

El freixe de fulla petita, si-
tuat a l’extrem del passeig 
del Pare Claret de Solso-
na, conegut popularment 
com la freixera del passeig, 
es converteix en el primer 
arbre protegit de la ciutat. 
Així ho va acordar el Ple del 
26 maig de l’any passat, de-
clarant-lo arbre d’interès 
local, i aquest diumenge a 
les onze del matí el muni-
cipi ho celebrarà amb la in-
auguració d’una placa que 
s’ha col·locat al paviment 
del passeig. Aquest serà 
l’acte central. 

L’espai cooperatiu i autogestio-
nat La Soll organitzarà aquest 
divendres 20 de juliol a partir 
de les 21h un TastaBirres on 
els assistents podran delectar 
6 varietats diferents de cerve-
sa artesana i conèixer millor tot 
aquest món que cada vegada 
guanya més adeptes. L’activitat 
tindrà lloc a davant del local si-
tuat a la Plaça de les Nacions i 
les explicacions del TastaBirres 
aniran a càrrec de Jordi Sega-
rra, organitzador de la Fira de 
la Cervesa Artesana de Tàrrega.

El consistori de Solsona publica 
el llibret Rutes a peu a Solsona 
i el seu entorn, amb una àmplia 
informació de vuit itineraris sa-
ludables per fer a peu o en bici-
cleta aptes per a tota la familia 
i pensats tant per als visitants 
com per la pròpia ciutadania. 
És una iniciativa conjunta de 
les regidories de Salut, Medi 
Ambient i Promoció Econòmi-
ca, executada per l’Agència de 
Desenvolupament Local amb 
la col·laboració, en la impres-
sió, de la Diputació de Lleida. 
Aquestes rutes ja es van senya-
litzar fa 7 anys. 
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