
1 14 COMARQUES 

SEGURETAT SUCCESSOS 

Trenta pagesos patrullen 
els camps d'Aspa i el Cogul 
Per prevenir els robatoris a les seues plantacions d'ametllers 
de matinada 11 Abarquen un territori de més de 800 hectarees 

REDACCIÓ 
1 MPA 1 Des de diumenge pas
sal un grup de 25 agricultors 
d 'Aspa i e l Cogul patrullen a 
les nits pols voltants do los se
\ ICS finques per vigilar que no 
hi hagi rohatoris, tal com va 
nvam;arSEGREdilluns. Ho fnn 
en dos torns: un de dotze de la 
nit fins a aproximadament les 
tres de In molinada i l'altre de 
tres asisde la matinada. "He m 
de protegir e l que és nos tre", 
va explicar el presidcnt de la 
cooperativa d 'Aspn, Josep Ra
mon Igles ias. 1 és que dura ni 
!'últ ima setmana diversos lia
d res es van emporlar més de 
2.400 quilos d'ametlla entre 
c ls dos municipis i van deixar 
gran part deis camps pels quals 
van passa r dest ross:tls. 

Organitzadóvia WhatsApp 
Les palru lles inclouen al 

voltant de 800 hectit r ees, 
unes 600 de situades a Aspa 
i 200 al Cogul. Segons Iglesi
as, en aqucsts ú ltims dos dies 
no s'ha prodult cap rohatori 
"i les coses semblen tranquil
les". Tonmateix, aquesl grup 
d 'agriculto.rs, que s'organitza 
mitjan~anl un grup de Whats
App, pretén mantenir la vigi-
11mci:t :tlmenys fins que acabi 
)'epoca de collita deis ametllers 
que s'allargara fins a mitjans 
d 'aquest mes. Solen situar-se 
en alg\ma zona amb certa altu
ra per veure amb més amplitud 

Agrlcultors ahlr a la nlt a punt de sortlr a patrullar. 

VIGILANCIA 

Els agricultors vigilen les 
se u es finques des de les 12 
de la nit aproximadament 
fins a les 6 del matf 

cls camps que voten controlar. 
Així mateix, part deis agricul
tors nfectats juntarnent amb 
alcaldes deis municipis de la 
zona com Castelldans, A lfés i 
Aleonó, a més deis d 'Aspa i el 
Cogul, van manten ir ah ir una 
reunió nmb cls Mossos d'Es
quadra per explicar-los la si
tuació actual i comunicar-los 

que toles les nits surten a pa
trullar. ''Estem molt contenu 
amb aquesta •·cunió. La Policia 
cns ha indical com actunr en 
cas de trobar-nos amb algun 
lladre, i e lis ens han mostrnt la 
seua total disposició". 

A més, els pagesos lambé 
van explicar a la pohcia catala
na quc,de cara a l'cs.tiu que ve, 
comen~arien abans les nits de 
patrulla, concretament a l'inici 
de la collita. "Aquest nny hem 
comen~at tnrd donad es les cir
cumslancies, pero l'any que 
ve ho fa rem abans i així eos 
assegurarem que tata ('epoca 
de collita estigui vigi lada", va 
comentar. 

EMERGENCIES SALVAMENT 

Rescaten un 
home després 
de caure d'un 
pont a Fraga 
Va ser traslladat en 
helicopter a I'Arnau 
REDACCIÓ 

SEGAE 1 
Dumxre~ 4 de sctembredcl2019 

Visita als treballs de neteja després del gran incendi 

¡MAIALS 1 El director de Descnvolupameot Rural d'Agricultum, 
Oriol Anson, va visitar ah ir els trehalls de netcja del hose 
calcinal pel gran ioceodi de la Rihera d'Ebrc. 

Un incendi calcina un palier al Solsones 

1 PtNEll i Els Bomhers de la Geoeralltat van sufocnr ah ir un 
incendi que vn cnlcinar totalment un pnller a Pinell, :ti Sol
sones. El Foc es va originar poc abans de les vuit del matí 
i va afectar un total de 50 bales de palla i 50 més d' herba, 
a ixí comuna casa deshabitada annexa a l palier. Durnnl cls 
treballs d'extinció, que van durar set hores, van lrcballar 
set dotacions. 

Multes per pesca il·legal a embassaments d'Aicarras 
[ALCARRASI La Policía Locald'Aicarras ha imposaten els últims 
mesos di verses denúncies per pescar sen se aulorització en 
embassaments de regadiu i pantans. 

Tres detinguts per 
robar a Andorra 
1 ESCALOEHNGOROANY 1 La Po
I icia d'A ndorra va arrestar 
recenlment un turista de 
73 anys como presumpte 
autor d'un delictc de furt. 
Pel que sembla, el septua
gcn:tri va robar una figum 
de dccornció per valor de 
més de 1.300 euros d'una 
botiga d'Escaldes-Engor
dany. Tumbé van detenir 
dos homcs de 22 i 42 anys 
que presumptament van 
robar 17 perfums valorats 
en 1.540 euros. 

ll·les després d'una 
caiguda a Mont·rebei 

ILLEIDAI Un home d'uns 50 anys 
va ser evacuat ah ir en helicop
tcr a !'hospital Arnau de Vi la
nova després de precipita r-se 
u ns dotze metres per un pont 
a Fraga. Els fel s van ocórrer a l 
voltant de les dos de In tarda, 
quan e ls servcis d'emergencia 
van ser alertats que un home 
havia caigut al riu des del pont 
de l'avinguda d'Aragó. L'home s'haurla pre<lpltat "volunUrlame~tN dotze metras par un pont a Fraga. 

1 SANTESrEVEDELASARGA 1 Els 
Bombers de la Generalitaí 
van rescatar :tbir a la iar
da un excursionista que 
va patir una caiguda al 
congosl de Monl-rehci. El 
senderista, que a nava amb 
una dona, va caure per un 
penden! molt pronuncia! 
i no va poder accedir al 
ca m l. Un helicopter amb 
els GRAE es va despla~r 
f ins allloc i va rescatar el 
senderisla, que no va patir 
cap ferida. 

Fins allloc deis fets es van 
despla~ar efectius de la Guardia 
Civil, la Policía Local de Fra
ga i una ambulanci:~, aixl corn 
bombers, que van hnver de fer 
rape! per poder rescatar e l fcrit, 
que tenia politraumatismes a 
les extremitats. Després d'im-

mobilitzar-lo en una Hilera, un 
hclicopter de la Guardia Civil es 
va encarregar de traslladar-lo a 
l'hospita l lleidat ll. 

Segons fonts properes al cas, 
l'home hamia discutit amb una 
altra persona abans de preci-

pitar-se des del pont. Segons 
l'njuntament de Fraga, que va 
agrair la "rapida i efectiva" ac
tuació deis serveis d'emerglmcia 
a ('efectuar el rcscat en poques 
hores, l'home es va tirar forma 
voluntaria. 

lmatgesdel 
rescat 

SE<i~!~. 
Vegeu •t vld!O al 
rMblt ambel <Odl 

rcolomina
Resaltado



1 28 ESPORTS 

ESPORTS D'HIVERN SUCCESSOS 

"l:esperan~a de la familia 
és una miqueta més baixa" 
La germana de Blanca agraeix el suport després d'un nou dia de recerca infructuosa 
AG~NCIES 
ICERCEDILLAI Les tasques de recer
ca de Blanca Fernández Ochoa 
pcr la scrra de Madrid es van en
diosar a Siete Picos, una de les 
zones preferirles de la medallis
la olímpica coneguda per ten ir 
1ma orografía escarpada i peri
llosa i que van escorcollar des 
de l'nirc e ls set drons que s'ban 
afcgit al dispositiu. Les lasques 
de recerca van rina litzar ah ir a 
li ltima hora de la tarda sense 
noves pistes sobre )'esquiadora i 
es reprendran avui. Lo germana 
de la meda !lis ta olímpica, Do
lores Fernández Ochoa, va dir 
que '' l'espcran~a de la fa m nía és 
avui t•na miqueta més baixa", 
encara que confíen que "Blan
ca pugui aguantar, si estii bé o 
no estil gaire lesionada". Va ad
metre que se senlen "esgolats" 
i que una nit més, l'abscncin 
de noves pistes "torno a abai
xar-los una mica la moral. Pero 
demii seguirem igual, la famnia 
i tols cls experts i voluntaris, 
perquf! mantcnim l'esperan~a 
i no tirem la tovallola'', va ale
gir. La germana va abandonar 
la wna agraint !'afecte de tola 
la familia, els a mies i la premsa, 
que e ls l rnslladen nombroses 
most rcs d'nfecte que "emocio
nen mo!tíssim" i que els donen 
"molta for~a" perseguir en la 
recerca. 

Un grup d e p e rsones d e les que v• n participar ahlr e n 1~ recerca d e Blanca Fe rn, ndez O cho a. 

A l'esmentar e ls familia rs, la 
germana de l'exesquiadora va 

CICLISME COMPETICIÓ 

explicar que els f ills s6n els que 
cstan "més afcctats" i intenten 
"seguir amb la seua vida". Un 
dia més, especia listes de mun
tanyo de la Guilrdia Ch•il, de In 
policin i dels bombers van lide
rar els lTeballs de localització de 
Blanca, desapareguda des del 
23 d'agost. L'Oficia l de Bom
bers de la Comunital de Madrid, 
Jaime Gaite iro, va explicar que 

Siete P icos és u na zona on e ls 
accidcnls són habitua ls pcr la 
seua dificultat tecnica. 

Blanca eslava vinculada a 
Cercedilla, municipi on va des
apnrclxer, des de mcsos dcsprés 
del 5eLinaixement, quan e ls seus 
pares s'hi van Lraslladar el1963. 
Igual que alguns deis scus 7 
germans, va ser enviada com 
a interna a diferents eslacions 

Primoz Roglic arrasa a la crono 
i és el nou líder de la Vuelta 
L'eslove avantatja a la general Alejandro Valverde en 1:52 

AG~NCIES va justificar In por manifestada 
pels rivals en la jornada de des
cans de d illuns. 

CLASSIFICACIONS 

ETAPA lO 

1. Primoz Rogllc (Sl0/Jumbo) 47:05 

2. Patrlck Bevln (NZLICCC) a 0:25 

3. Rt!ml Cavagna (FRNQ.Slep) a 0'.27 

4, L. Craddod< (USNE.A1sl) a 0:48 

després que e l més gran, Paco, 
guanyés l'or a Sapporo 1972. En 
el seu cas, la scua dest innció va 
ser Viclha, on va passar d iversos 
anys. Després de vorejnr l'or n 
Calgnry 88 (va caurc a la sego-nn 
m anega quan era primera}, se'n 
va rescabalar quatre onys des
prés amb el bronze en eslalom 
a Albertville 92, que va posar 
el coloró a la seua carrera. 

SEGAE 1 
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ESCALADA 

El Ral·li 12 
Hores Terradets 
fadeuanys 
( fREMP I E l Ral-li 12 Hores 
d ' Escalada Terrade ts cele
brara aquest any la desena 
cdició i es descnvolupara en
tre e l19 i e l 2l d'aqueslmes. 
Destaca la presencia de més 
cordades iulernacionals, amb 
la d'esca ladors de Polonia, 
República Txeca, C roacia, 
ltiilia i Fran~n. Les activitnts 
coruen~aran el dia 19 ambla 
pi'Ojecció de la pel-lfcula Ter
ritorios inexplorados, hielo 
y nómadas en el Ártico ruso, 
n la sala Epicentrc deTremp. 
El d i a 20 es reconcixera la 
zona i les 12 Hores tindron 
lloc el 21. 

FUTBOLSALA 

Triomfdel 
Futsal Ueida 
amb I'Aicoletge 
1 LlEIOA 1 El Lamsauto Futsal 
Lleida, únic representa n! 
Jlcidat~ a la Scgona divisió 
B de futbol sala, es vn im
posar en u n partit amistós 
a l'Aicoletge per 10-0, en la 
seua prepa•·aci6 pera aquesta 
proxima Lliga. 

L'equip que entrena Scrgi 
Gil va demostrar estar física
ment un esgla6 per sobre del 
seu rival, eltccnic del qua(, 
Xavi Molins, va fer jugar 
a lguns juvenils. Els gols els 
van marcar Xexu (2), Jriaki 
(2), Roe (2) i, amb 11n, Casey, 
N ando, Joel i Robert. 

1 PAUJ L'eslove Primoz Roglic 
(Jumbo Visma) va arribar pun
tual a In c ita clau de la contrn
rellotge de Pau, on va complir 
amb el cartell de favorit després 
d'nrrasar cls rivals di rectes, amb 
un vol rasant a 46 quilometres 
per hora en e ls 36,2 de recor
regut, ln qua! cosa Ji va perme
tr e convcrti1·-se en el sise m o
llot ro ig d'aquesta ed ic ió de la 
Vuelta. 

Per !'etapa es van color a les 
primeres posicions el neo:r.e
landes Patrick Bevin (CCC) i e l 
frnnces Remy Cavagna (Dcccu
n inck), scgon i tercer a 25 i 27 
segons, •·cspectivament. El mi
llor espanyol va ser M are Soler 
(Movistnr), vuitc n 1.22 minuts. 5. N. OIIv~lra (POR/Movislar) a 1:02 

6. P.R. Laloor (FRA/AG2R) a 1:14 

GENERAl 

Primoz Rogllc, no u lfder d e la Vuelh Ciclista a Espanya. 

lmbaliblc de principi a fi, Ro
glic, un anlicsaltadord'csquf de 
29 anys, no va desapi'Ofita r e l 
día, aquest marca! per elldavant 
pcr In se u a condició d'cspcciolis
ta. Amb un temps de 48.34 m i
nuts va tancar el debat i va atiar 
e l poquer de riva ls directos. Va 
ma rcar e n meta un temps de 
47.05 minuts, ambla qua ) cosa 

La desl rossa a ls galls de la 
general es troba a partir de 
l'onzenn posició, lloc que va 
ocupar l'eslove de moda, de 20 
anys, Tadej Pogacar (Emirates), 
a 1.29. A partir d'aleshores es va 
classificor A lejandro Valvcrdc 
(Movistar), a 1.39, dins de les 
perdues previsibles. 

El colom bia M ig uel A n
gel Supcrmán López va tenir 
aquesta vegada plom a la capa 

1. P. Rogllc (SLO/Jumbo) 36:05:29 

2. A. Valverde (ESP/Mo"istar) a 1:52 

3. M.A.L6pe2 (COVAslana) a 2:11 

4. N. Q\Jintana (COIJMovlstar) a 3.00 

5. T. PogilCar /SLO/Emirales) a l :OS 

6. C. Hagen (NOR/lotlo) a 4:59 

1. R. Majkll (POIJBora) a 5:42 

i va volar amb di[icultarenel si
nuós trajecte entre les vinyes de 
Juranson a Pau fins a dcixar-se 
amb Roglic 2 minuts. El cap de 
I'Aslaoa va ser doblat pel nou 
líder. Seos dubte, ol glop més 
amarg se'l va beure Nairo Quin
tana (Movistar), e l pitjor deis 
iJ.Justres. Li va pesar el mallo! 
roiga Quintana, encallat des del 
principi. Va perdre 3.06minuls 

en meta i va baixar del primer 
al quarl lloc de la general a 3 
minuls de Roglic. El c icl ista de 
Boyacá, supera! per Va lverde 
en 28 segons, haura de cremar 
les scucs naus a la muntonya si 
es vol acomiadar de l'equip amb 
un !loe al podi. Avui es d ispu
ta l 'etapall entre Saint Palais 
i Urdax Dantxarinea, de 180 
quilometres. 

rcolomina
Resaltado
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POLÍTICA CULTURAL EQUIPAMENTS 

Maria-Merce Mar\al 'estrenara' 
la residencia Faber d'Andorra 
Una traductora nord-americana, primera inquilina del nou centre creatiu 

J.B. 
1 ANDORRA! La professora, cri
tica literaria i traductora 
nord-americana Ka thle c n 
McNerney estrenad\ dilluns 
vinent, 9 de sctembre, la nova 
Residl!ncia Faber·Andorra nmb 
una estada de tres setmanes du
rant les quals treba llaril en la 
poesia i la prosa de l'escriptorn 
lleidatana Maria·Mcrce Mar~al 
(1952-1998) de cara a la proxi
ma publicació d'una nova edició 
en anglcs de l'obro de l'outora 
d'lvars d'Urgell. 

La ministra de Cultura d'An
dorra, Silvia Riva, i la directora 
de l'lnstitut Ramon Llull, lolon
dn Batallé, han signa! aquest di
lluns un conveni de col·labora
ció pera In posada en marxa 
de la resid~ncia d'arts, ci~ncies 
i humanita ts Faber al Principal. 
Aquest centre per a nrlistes i 
profcssionals de diversos am
bits, des d'escriptors fins a tra
ductors passant per cieLltffics 
que v ulguin dura terme una 
estada per desenvolupar el seu 
projecte, s'ha ubicat a l'edifici 
deis Tallers d'Art de la Massa
na. Andorra ha decidit impulsar 
aquest projecte inspir:ml-se en 
la residencia Fnber d'Olot, inau
gurado fa tres anys i incorpo
rada el gener passat a l' fnstitut 
Uull (vcgeu el desglossament). 

En la primero fase de dcsen
volupament del projecte a An
dorra s'ha fixat un maxím de 10 

MÚSICA PROGRAMACIÓ 

INSTITUT RAMO N LLULL 

Andorra i l' lnstitut Llull van 
segellar dilluns el conveni 
per posar en marxa el 
centre Faber al Principat 

residents a l'any, amb estades 
que no superen les tres setrnn
oes. La primera convocatoria 
de places ja es va portar a ter
me el mar~ passat, i llavors ja 
es van seleccionar els primcrs 
cinc residents. KatWcen McNer
ney (Aibuquerque, Nou Mexic, 

El21 e Festival Orgues de 
Ponent, amb 15 concerts 
en 131ocalitats de Lleida 
Arranca dissabte a l'església de Verdú 

ILLEIDAI Lo soprano Aa'na Mar
tín, gunrdonadn en l'cdició de 
l'any passat del concurs de cant 
Germans Pla de Balaguer, i !'o r
ganista Miquel González, pro
fessor d'orgue del Con servato· 
ri de Lleidn, obriran dissabte 
vinent a l'esglésin parroquia l 
de Verdú (20.30 horcs) el XXJ 
Fest ival de Música de Tardor 
Orgues de PoneJll i del Pirineu 
2019, a mb un pro~Fama q ue 
inclourií peces de Bach, Mo
zart i Montevc1·di, entre al tres 
compositors. El festival, orgo
n itz at por l'associació Amics 
de I'Orgue de les Comarques 
de Lleida, oferira fins nl28 de 
dcsembrc quinze concerts a 
les Borges Blonques, Cerve
ra, Lleida, Os de Ba lagucr-les 

Avellanes, In Pobla de Segur, 
Puigccrd ll, Sa nt Lloren '< de 
Morunys, la Seu d'Urgell, Ta
larn, Tilrrega, Torres de Seg.re, 
Trcmp, Verdú i Vielha. Vnl a 
destacar l'actuació coma sol is
tcs de dos f1gtu·cs de la historia 
de l'orgue o Catalunya i Espa
nya: Montserrat Torrent i Joscp 
Maria Mas i Bonet, catcdratics 
emerits d'orgue deis Conserva
toris Supcriors Municipa l de 

FINS AL 28 DE DESEMBRE 

La nova edició del 
certamen musical es 
desenvolupara fins al 
28 de desembre vinent 

EUA) estrcnarii així estada a 
Andorra. Professora cmcritn 
d'estudis hisplmics i cstudis de 
dones de la Universitat de West 
Virginio, ocobo de publicar u na 
traducció d'histories i un mono
Jeg de Ca terina Albert. 

Maria-Merce Marc;a l té obra 
tradui'da a diversos idiomcs, 
encara que en anglcsamb prou 
!cines compta amb la traducció 
el 2014 a Londres de Raó del 
cos, el poemari publica! postu
mamcnt dos anys després de la 
scun mort . Ara, la scma poesía 
i prosa podrien publicar-se als 
Estats Units. 

Pro jede inspirat 
en la casa a Olot 
pera professionals 
de l'art i les lletres 
• La creació de la resi
dencia Faber-Andorra 
arriba després de la va
loració positiva que s'ha 
fet de l'equipament simi
lar que es va estrenar o 
Olot la tardor del 2016, 
amb l'objectiu d'adaptar 
a Jo rcalitat andorrana cls 
procediments que s'han 
ana l desenvolupant a la 
capital de la Garrolxn. 
El centre Faber d'Oiot té 
com a objectiu atreure 
talen!, fomentar sinergi
cs i ofcrir el resulta! deis 
profcssionals de l'nrt i les 
llctrcs residents a ls ciuta
dans. D'nltra banda, val o 
recordar que des de l'any 
1996 el poble de Farrera, 
al Pallars Sobira, comp
to amb el Centre d 'Art i 
Natura (CAN), un dina· 
mitzador cult ura l de la 
zona i que des de fn anys 
ofereix també un scrvei 
de residencia per a inves
tigadors i artistes, a més 
de beques pcr a artistes 
en col·laboració amb la 
Panera de Lleida. 

Un co~c@rt d 'orgu@ d 'aqu@st el el@ musical a Verdú. 

Barcelona i del Liceu, respec
t ivament, i són organistes de 
rcconcgut prest ig i internaci
onal i Formadors d'una escoJa 
d 'organisles que posleriot·mcnt 
han ocupat pinces d'aquest ins
trument en conservatoris de 
tot el país. Montserrat Torrcnt 
actuarñ a l'orgue del Convent 
d o Sant Agustí d e Ccrvera 
(15 de setembre} i Josep Ma
ria Mas, a l'església de Talarn 

acompanyant a l contratenor 
Hugo Bolívar (16 de novem
brc). L'organista de In Catedral 
de Barcelo na Josep Maria Es
calona (basílica de Tremp, 2 de 
novembre) i Tommnso Mazz:o
letti, o rganista a Gland, Su'issn 
(parroquia de Sant Lloren~ de 
Lleida, 22 de novembre) seran 
altrcs deis músics del cicle, que 
comptn amb el suport de I'IEI 
i la Gencralitat de Calalunya. 
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MÚSICA 

Justin Bieber 
revela que va voler 
fldeixar de viurefl 
1 MADRID! Justin Bicbcr va re· 
velar ahir a les seues xarxes 
socials que "de vegades ar
ribes al punt de no volcr viu
re més". Així consta en una 
!larga reflcx ió a lnstagram 
en In qualla jo ve estrella mu
sica 1 ca naden ca va entonar 
un mea culpa no exempt de 
con fessions sobre el cons\IJlt 
de drogues dures des deis 19 
anys, els errors comesos o la 
sensació d'insatisfacció mal
grat tot l'cxit pastat. Bicber, 
que ha rebut tractnment con
t ra la depressió, va explicar 
com va arribar o senti r-se 
"supcrat" pcl " pnssat, l'ofici, 
les responsabilitats, les emo
cions, la família, les finances 
i les relacions". 

GENERALITAT 

Regal d'un 
llibre als nens 
de sis anys 
1 BARCELONA 1 El Govern va 
aprovar ah ir a l Conscll Exc
cutiu concedir una subven
ció d 'un maxim de 500.000 
euros al Gremi de Llibrctcrs 
de Catalunya per orgnnitzar 
una nova edició de la cam
panya Fas 6 anys. Tria 1111 

/libre, que l 'ony pnssol vo 
regalar u n llibre a 80.000 
nens que van fer sis anys. La 
campanya, a través de l' lns
litut Cata la de les Empreses 
CtJlturalsdcl dcparlamentde 
Cultura, envía u 11n targeta 
a cnsa a ls nens, que poden 
anar a una llibrcria, triar el 
llibrc que més els agradi, i in
tercanviar-lo per un val d'un 
m1txim de 13 euros. 

CONVOCATORIA 

Candidatures 
per a la Capital 
Cultural2022 
!BARCELONA 1 L'organitzoció Ca
pital de la Cl1ltura Catalana 
va obrir a h ir el tern1ini de 
pt'Csemació de candidatures 
per opta r a la dcsignació de 
Capital de la Cultum Catala
na 2022. Els municipis inte
rcssats a presentar candida
tu ra han de sol· licitar el for
mulari a info@ccc.cat i pre
sentar-lo coma maxim fins 
a l 31 de gener del 2020. Val 
a recordar que Cervera és 
l'actuol Capital de la Cultu
ra Catalana a l llnrg d'aquest 
2019. Aquesta iniciativa es 
va posar en marxa el 2004 i, 
des d'a lcshorcs, a Poncnt no
més l01 ciutat de Lleida havia 
exercit la capitalitat el2007. 
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