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l.g.
❘ soses ❘ Els Mossos d’Esquadra 
van arrestar diumenge un veí de 
Fraga de 32 anys que va ser sor-
près dos vegades en estat ebri 
al volant, i amb el carnet retirat 
judicialment, en un control pre-
ventiu a Soses, al Segrià. Segons 
va informar ahir la policia cata-
lana, els fets van tenir lloc cap 
a les cinc de la matinada, quan 
els agents que estaven fent un 
control d’alcoholèmia a la car-
retera LP7041, al terme muni-
cipal de Soses, van donar l’alto 
a un conductor, que va donar 
positiu en consum de begudes 
alcohòliques. 

A més, els agents van com-
provar que aquest xòfer tenia el 
carnet retirat judicialment fins 
al mes de juny del 2020. Des-
prés d’interposar la denúncia 
per conduir sota l’efecte de l’al-
cohol i sense carnet, els Mossos 
van immobilitzar el vehicle.

Dos hores més tard, el mateix 
conductor va informar els Mos-
sos que una dona es faria càrrec 
del vehicle, per la qual cosa els 
agents, després de comprovar 
que no havia begut alcohol i que 
disposava de la llicència en vi-
gor, li van entregar el turisme. 
Tanmateix, davant de l’actitud 
sospitosa, els agents van tornar 

al mateix punt, i van comprovar 
que el conductor denunciat pre-
tenia emportar-se el seu vehicle, 
i no la dona, per la qual cosa 
van procedir a tornar a sotme-
tre’l a la prova d’alcoholèmia, en 
què va donar una taxa penal de 
0,72 mg/l. Per aquesta raó, els 
agents, finalment, van arrestar 

el xòfer, ja que no va deposar la 
seua intenció de conduir en estat 
d’embriaguesa després d’haver 
estat denunciat tan sols dos ho-
res abans. L’home, de naciona-
litat espanyola, va passar ahir a 
disposició del jutjat en funcions 
de guàrdia de Lleida. Entre els 
mesos de gener i març d’aquest 
any (última dada disponible), 
els Mossos d’Esquadra van im-
putar un total de 212 conduc-
tors a les carreteres lleidatanes, 
dels quals en van arrestar una 
desena. De les denúncies, més 
d’un centenar van ser per con-
sum d’alcohol i 71, per conduir 
sense carnet.

Detingut dos vegades en dos hores 
un conductor en estat ebri a Soses
Un veí de Fraga de 32 anys, que a més té el carnet retirat judicialment fins al juny 
del 2020 || Va intentar enganyar els Mossos amb una conductora substituta

trànsit seguretat viària

imputatS
Només entre el gener i el 
març d’enguany, els Mossos 
han imputat 212 xòfers  
per delictes de trànsit

emergències focs

alguns dels bombers que van controlar ahir l’incendi amb eines manuals.

boMbers De la geNeralitat

❘ la guiNgueta D’àNeu ❘ Els Bom-
bers de la Generalitat van do-
nar ahir per controlat l’incendi 
forestal que ha calcinat prop de 
12 hectàrees entre Esterri i la 
Guingueta d’Àneu i que, segons 
els Agents Rurals, hauria estat 
causat per una fallada en una 
línia elèctrica. Deu dotacions 
dels Bombers, dels quals quatre 
helicòpters del Grup d’Actuaci-
ons Especials (GRAE), van tre-
ballar ahir transportant perso-
nal i descarregant aigua. En les 
tasques d’extinció del foc, que 

es va originar diumenge en una 
zona de difícil accés del Serrat 
d’Escobedo, només van poder 
treballar bombers a peu amb 
eines manuals i mitjans aeris. 
Els Bombers de la Generalitat 
van rebre l’avís d’emergència 
pocs minuts després de les dotze 
del migdia de diumenge, quan 
diverses persones van alertar 
d’una gran columna de fum 
que podia observar-se des de 
diversos quilòmetres. Fins a 
trenta-set dotacions, onze de 
les quals aèries, es van mobilit-

zar per sufocar les flames, que 
en pocs minuts es van estendre 
pel Serrat d’Escobedo. No va 
ser fins a les 21.33 hores quan 
els efectius van estabilitzar l’in-
cendi. Durant la nit el foc no 
es va propagar, per la qual co-
sa els treballs es van centrar a 
controlar el perímetre des dels 
dos flancs. 

Així mateix, un incendi a 
Belianes va arrasar ahir 4.000 
metres quadrats de matolls en 
tres focus diferents. Fins al lloc 
es van desplaçar tres dotacions.

una fallada en una línia elèctrica 
va causar l’incendi del sobirà
Les flames han calcinat gairebé 12 ha del Serrat d’Escobedo

Alliberen un 
cabirol capturat 
per uns gossos  
al Pallars Jussà

fauna

❘ lleiDa ❘ Els Agents Rurals 
han alliberat un cabirol jo-
ve al Pallars Jussà després 
que l’animal fos capturat pels 
gossos d’uns caçadors durant 
una batuda. Segons va infor-
mar ahir el cos mediambien-
tal de la Generalitat a través 
del seu compte de Twitter, 
els caçadors es van posar en 
contacte amb els Rurals per 
informar-los del que havia 
succeït. Després de compro-
var que l’animal es trobava 
en bon estat, va poder tornar 
al seu medi natural. 

Per la seua banda, els 
Agents Rurals han iniciat en 
els últims dies dos actes de 
denúncies a les comarques 
del Jussà i la Noguera contra 
empreses per no respectar 
la normativa de prevenció 
d’incendis que estableix una 
distància de seguretat d’un 
metre entre la vegetació i els 
cables de línies elèctriques de 
baixa tensió.

ageNts rurals

Vista de l’animal alliberat.

Formació per 
atendre casos de 
maltractament

justícia

❘ barceloNa ❘ L’Observatori 
Català de la Justícia en Vi-
olència Masclista ha posat 
en marxa un curs dirigit 
als treballadors dels jutjats 
perquè es protegeixin emo-
cionalment quan atinguin 
víctimes de violència mas-
clista. L’objectiu és que tin-
guin empatia amb les dones 
afectades però sense empor-
tar-se les emocions a casa. El 
curs, que dura vuit hores, ja 
es va fer el mes de juliol pas-
sat i se’n faran més entre el 
setembre i l’octubre, perquè 
els treballadors adquireixin 
tècniques psicològiques. En 
dos anys, es formarà més de 
1.500 professionals.

Insten Macron a 
posicionar-se a 
Andorra sobre 
l’avortament
Durant la visita al 
Principat de divendres

polèmica

❘ aNDorra la vella ❘ L’associ-
ació Stop Violències ha en-
viat una carta al president 
francès i copríncep d’Andor-
ra, Emmanuel Macron, per 
demanar-li que es posicioni 
sobre la prohibició de l’avor-
tament a Andorra. L’entitat 
va demanar reunir-se amb 
el president francès durant 
la visita d’aquest divendres 
al Principat, però l’agenda 
no l’hi permetrà, per la qual 
cosa van instar l’associació a 
enviar-li una carta. 

A la missiva, Stop Violèn-
cies trasllada a Macron “les 
greus conseqüències que té 
per a les dones la prohibició 
i penalització de l’avorta-
ment. No podem avortar ni 
per violació, ni per risc de la 
mare o quan la vida del fe-
tus no serà possible una ve-
gada nascut”. El document, 
molt crític amb el copríncep 
episcopal, Joan-Enric Vives, 
insta Macron a pronunciar-se 
públicament, malgrat que el 
president ja va dir que és un 
assumpte intern d’Andorra.

Campanya a Catalunya
Per la seua banda, Marea 

Blanca de Lleida s’ha adherit 
a la campanya impulsada per 
entitats socials i feministes 
per denunciar la negació del 
dret a l’atenció sanitària de 
persones migrants que de-
sitgin la interrupció volun-
tària de l’embaràs, ja que en 
queden excloses al no dis-
posar de la targeta sanità-
ria. Aquest document, que 
demana un accés universal, 
compta amb més de dos-cen-
tes adhesions.
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Concert en benefici de la 
Fundació Vicenç Ferrer
Divendres a l’auditori de Lleida || Els beneficis serviran per 
construir cases per a famílies en situació de pobresa a l’Índia

entitats solidaritat

l.g.
❘ lleiDa ❘ L’Auditori Municipal En-
ric Granados de Lleida acollirà 
divendres vinent, 13 de setem-
bre, un concert solidari de Veus.
Kat, organitzat per la Fundació 
Vicenç Ferrer, per commemorar 
el mig segle de vida de l’entitat. 
Els beneficis recaptats amb la 
venda de les entrades serviran 
per construir cases per a fa-
mílies en situació de pobresa 
extrema a l’Índia. Esperanza 
Porta, representant de l’entitat 
a Lleida, explica a aquest diari 
que la construcció d’aquestes 
cases servirà per iniciar una se-
gona colònia que ha estat pos-
sible gràcies a les aportacions 
de lleidatans. La primera, que 
es preveu que s’inauguri el mes 
de setembre del 2020, compta 
amb quinze cases finançades 
per empreses i particulars de 
Ponent.

Quant al concert, les veus que 
formen Veus.Kat interpretaran 
part del seu repertori i els assis-
tents també podran veure un 
curt que explica la trajectòria 
de Vicenç Ferrer, que va fundar 
la fundació amb Anna Ferrer el 
1969 i que porta cinquanta anys 
de treball humanitari a través 
de projectes que afavoreixen 
la prosperitat i el desenvolupa-
ment d’uns tres milions de per-
sones de comunitats rurals del 
sud de l’Índia. Les entrades, a 
12 euros, poden adquirir-se a la 
taquilla o al web de l’Auditori.

Una de les cases construïdes amb fons lleidatans a l’Índia.

FunDaCió ViCenç Ferrer

leS claUS

Projecte solidari. Els beneficis del concert de divendres vinent 
es destinaran a la construcció de cases per a famílies en situació 
de pobresa extrema. D’aquesta forma, es construirà una sego-
na colònia després d’una primera, amb quinze habitatges, que 
han finançat empreses i particulars de Lleida a la regió índia de 
Madakasira. Les cases es posen a nom de les dones, per reforçar 
el seu paper en una societat on estan durament discriminades, 
i afavoreix el desenvolupament de les famílies a tots els nivells, 
des de la salut fins a la relació social.

Concert. La fundació també vol celebrar els seus 50 anys de 
vida a Lleida, després del concert celebrat el juliol passat al Li-
ceu de Barcelona amb l’actuació de Sara Baras. A l’Auditori de 
Lleida, també hi participarà Jordi Folgado Ferrer, director de 
l’entitat a Espanya i nebot de Vicenç Ferrer.

Curs sobre igualtat per  
a quaranta alts càrrecs 
d’ajuntaments lleidatans

formació polítiques públiques

❘ lleiDa ❘ Quaranta responsables 
d’ajuntaments lleidatans van 
participar ahir en una formació 
per incorporar la perspectiva de 
gènere en el lideratge polític. Els 
participants, alts càrrecs dels 
consistoris de Cervera, Guisso-
na, Montferrer i Castellbò, Me-
nàrguens, Balaguer, Corbins, 
Bellpuig, Ivars d’Urgell, Tàr-
rega, Tírvia, els Alamús, Sort, 
Tremp, Lleida, Gimenells i Pla 
de la Font, Cogul, Alcoletge, 
Puigverd de Lleida, Torre de 
Capdella, Bellvís, Alcarràs, 
Àger i Alt Àneu, van abordar 
durant tres hores la legislació 
sobre igualtat de gènere. Així 
mateix, el curs, que va anar a 
càrrec de l’experta Mònica Ge-
lambí i que forma part del Pla 
Director de Formació en equitat 
de gènere que es porta a terme 

d’extrem a extrem del territori 
català, també va aprofundir en 
les estratègies per dissenyar po-
lítiques públiques d’eradicació 
de la violència masclista, així 
com els recursos i les eines per 
actuar en aquest camp. 

L’objectiu d’aquesta iniciati-
va, que té com a títol La pers-
pectiva de gènere, estratègia 
per dissenyar les polítiques 
públiques al s. XXI, és oferir 
formació d’una manera trans-
versal als diferents col·lectius 
professionals que participen 
en polítiques públiques. En 
aquest sentit, el pla considera 
tres col·lectius prioritaris: l’al-
ta direcció i la línia de coman-
dament, els professionals dels 
circuits de violència de gènere 
i els referents d’igualtat de cada 
departament.

el concurs de l’Xi 
Memorial Xavier 
aluja rep 37 
fotografies

certamen

❘ lleiDa ❘ El Concurs de Foto-
grafia XI Memorial Xavier 
Aluja, que organitza l’Asso-
ciació de la Festa de Moros i 
Cristians, ha rebut un total 
de trenta-set originals, que 
pertanyen a quinze fotò-
grafs, entre professionals i 
aficionats. La gran majoria 
de les fotos són del dia de la 
Festa de Moros i Cristians 
del maig passat i recullen 
moments de la desfilada de 
les comparses, detalls de les 
espectaculars indumentàries 
i retrats dels protagonistes. 
L’XI Memorial Xavier Aluja, 
amb la col·laboració de Foto 
Llum, atorga un únic premi, 
dotat amb 250 euros, i el Cer-
cle de Belles Arts de Lleida 
acollirà el proper mes de no-
vembre una exposició amb 
les fotografies.
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HORòscOp

El cineasta Woody Allen respon a les 
acusacions d’abusos de la seua filla adoptiva
El cineasta Woody Allen ha trencat el silenci i s’ha defensat 
de les acusacions de la seua filla adoptiva Dylan Farrow 
que va abusar sexualment d’ella quan era una nena. “Cap 
actriu s’ha queixat mai de mi”, va assenyalar.

EfE

EfE

Boda del cantant Melendi amb la model  
i ballarina Julia Nakamatsu a Madrid
El cantant Melendi ha donat el “sí, ho vull” aquest cap 
de setmana a la model i ballarina Julia Nakamatsu en 
una discreta cerimònia, de la qual tot just s’han publicat 
imatges, en una finca de Griñón, als afores de Madrid.

Presenten a Tremp un treball històric  
sobre el Llibre de Privilegis de la localitat
L’ajuntament de Tremp va acollir diumenge la presentació 
d’una edició del Llibre de Privilegis de la Vila de Tremp, 
a càrrec de Pau Castell i Carme Muntaner, guanyadors 
de la quarta Beca Mossèn Castells de l’Arxiu Comarcal.

arxiu coMarcal DEl Pallars Jussà

ÀRIES 21-iii / 19-iV.
una actitud de ment oberta us ajudarà 
a resoldre situacions problemàtiques. 

Trobar una bona font d’informació us animarà a 
seguir endavant.

TAURE 20-iV / 20-V.
Busqueu la millor manera d’avançar. si 
preneu una decisió basada en el que 

una altra persona fa o diu, acabareu tenint dubtes 
i possiblement us en penedireu.

BESSONS 21-V / 20-Vi.
feu el que us vagi millor. Trobareu opo-
sició, però si seguiu el camí no us en 

penedireu. l’oportunitat comença amb l’execució 
dels plans.

CÀNCER 21-Vi / 22-Vii.
feu un canvi abans que una altra per-
sona el faci. controleu qualsevol situa-

ció que enfronteu i trobareu la millor manera 
d’aprofitar el que passa al vostre voltant.

LLEÓ 23-Vii / 22-Viii.
observeu tots els angles possibles 
abans de prendre una decisió. un inci-

dent emocional conduirà a problemes de confi-
ança. Mantingueu-vos fidels a la veritat.

VERGE 23-Viii / 22-ix.
No us fiqueu en una disputa amb algú 
amb qui viviu o treballeu. Mantingueu 

la pau. Participar en un desafiament conduirà a 
un canvi positiu i un sentiment d’èxit.

BALANÇA 23-ix / 22-x.
Disminuïu la velocitat i reflexioneu. 
considereu el resultat abans d’iniciar 

un canvi. No deixeu que les emocions marquin 
el rumb. Heu de conèixer els vostres límits.

ESCORPIÓ 23-x / 21-xi.
algú us qüestionarà els motius si deixeu 
que explotin les emocions. considereu 

qui és la persona més adequada per ajudar-vos. 
Trieu ser pràctics i evitareu la pèrdua potencial.

SAGITARI 22-xi / 21-xii.
algú us manipularà. No feu cap jugada 
sense conèixer la contribució econòmi-

ca, física i emocional que haureu de suportar.  
s’atansa l’aventura amorosa.

CAPRICORN 22-xii / 19-i.
compliu el pla original, fins i tot si algú 
intenta convèncer-vos que valdrà la 

pena estirar el pressupost. No us arrisqueu, trieu 
el camí segur. l’amor, a les estrelles.

AQUARI 20-i / 18-ii.
sigueu directes si voleu protegir la vos-
tra posició, reputació o estat. No tingueu 

por d’exposar el que algú ha fet si això us salva 
de ser acusats d’una cosa que no vau fer.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
somieu en gran, però no supereu el 
pressupost. feu suggeriments que si-

guin còmodes perquè les persones amb qui esteu 
tractant les entenguin.

la cultura popular i la música 
regnen a les festes majors
Les festes majors continuen om-
plint de música i cultura popular 
desenes de localitats lleidatanes 
coincidint amb els últims espe-
ternecs de l’estiu i els dies previs 
a la Diada de Catalunya. És el 
cas de Solsona, on els elements 
de la cultura popular com l’Àli-
ga o el Drac van ser els prota-
gonistes i van reunir centenars 

de persones durant la cercavila. 
Per la seua banda, Guissona va 
posar diumenge el colofó a les 
festes amb la Trobada de Ge-
gants i les sardanes a ritme de 
la Cobla Maravella, encara que 
avui i demà oferirà més activi-
tats lúdiques en el marc de la 
Diada. 

Així mateix, els veïns de 

Montgai tenien previst gau-
dir d’allò més amb l’actuació 
infantil de Susanita Pinceles i 
el ball amb la música del duet 
Pentagrama, que va tancar el 
programa de festes. També han 
celebrat aquests dies les festes 
localitats com Vielha, Vilanova 
de Bellpuig, Castellnou de Sea-
na i Seròs, entre d’altres.

aiDa saNTEsMassEs

aJuNTaMENT DE solsoNa

guissona. El grup Roba Estesa va fer ballar els veïns d’aquesta localitat dissabte a la nit.

Solsona. El ball de l’Àliga va congregar centenars de persones al centre de la capital del Solsonès.
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