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Bares y restaurantes seguirán sin 
poder dar servicio en su interior
► Prolongan la medida 
que afecta a Lleida y seis 
poblaciones del Baix Segre 
al ver “riesgo de rebrote”

► Cuatro muertes más 
y 136 nuevos positivos 
en el último balance de    
Salut en la demarcación

► La norma decaerá el 13 
de agosto a no ser que el 
Procicat decida levantar 
antes este “veto” sanitario

► El Govern no tiene 
constancia de que Arfon 
Fruits de Aitona haya 
solicitado la reapertura  

TEMA DEL DIA PÁG. 3-9

Moncloa niega una huida del Rey, cuyo paradero sigue sin aclararse   
PÁG. 20

La Denominación Pera de 
Lleida prevé menor cosecha 
pero de una gran calidad

El optimismo y las buenas expec-
tativas en cuanto a la calidad rei-
naron ayer en el inicio de la reco-
lección de pera, que empezó por la 
DOP Pera de Lleida con la Confe-
rence.

FOTO: Núria García / El empresario Tatxo Benet apadrina el inicio de la recolección de la variedad Conference

COMARQUES | PÁG. 17

COMARQUES | PÁG. 16

Los alcaldes y cargos públicos 
del Pallars se decantaron ayer 
por esta propuesta que da sali-
da a una reivindicación “histó-
rica” del territorio. Las obras, 
según explicó el ‘conseller’ de 
Territori, Damià Calvet, comen-
zarán a finales de año con la va-
riante de Artesa de Segre y se 

prevé que estén acabadas en 
2025. La mejora de esta carre-
tera, que une Artesa de Segre 
con Tremp, contempla la cons-
trucción de cuatro túneles y 
cuatro viaductos. Las obras re-
cortarán el trayecto en cinco 
minutos, con tres kilómetros 
menos.

Territori comenzará con la 
variante de Artesa las obras 
del ‘nuevo’ Port de Comiols

El Força Lleida busca más anotación 
con el fichaje del letón Vecvagars
El entrenador del equipo, Gustavo Aranzana, se muestra satis-
fecho y explica la razón del fichaje del base: “Necesitábamos 
anotación y Vecvagars tiene puntos en las manos”.

FOTO: @marcmarquez93 / El piloto de 
Cervera ha sido operado del brazo

“Caer está permitido, le-
vantarse es una obliga-
ción. Gracias a todos por 
los mensajes de apoyo”. 
Con estas palabras agrade-
ció el piloto las muestras 
de ánimo.

Márquez 
agradece el 
apoyo tras 
su nueva 
operación

DEPORTES
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David Vilanova // Tremp
Un trempolí emprenyat

E n contestació a les paraules de la senyora alcaldessa 
a l’article en que pretén deixar d’alimentar rumors i 
falses noticies. Sóc David Vilanova, propietari de l’es-

tabliment Hotel Segle XX de Tremp. A través d’aquest escrit 
vull exposar el meu desànim, indignació i emprenyament per 
les paraules de la persona que se suposa ens representa.  No 
tinc cap dubte en que les paraules de l’alcaldessa en l’article 
publicat en relació d’aquest fet son sinceres i el que vol és el 
millor per la població, a l’intentar evitar que una aglomera-
ció de gent massa important puguin arribar a  contagiar els 
vilatans.
El que em sembla una mica mes sorprenent és que aquesta 
preocupació nomes sorgeixi quan es tracta de persones que 
pugen a l‘Acadèmia. Des que s’ha obert el confinament els 
establiments hotelers hem estat a ple rendiment cada cap 
de setmana, en cap cas he vist una preocupació per part de 
l’Ajuntament o del Departament de Salut vers aquests viat-
gers; al contrari, se’ns han donat unes pautes de seguretat  
e higiene que hem aplicat, i aquí s’ha acabat el problema. Si 
són belgues no hi ha problema, però si són de Segovia no po-
den vindre? El virus segovià és més letal que el belga o el de 
Barcelona? Aquest estudiants s’anaven a allotjar en diferents 
poblacions del Pallars, de manera que no quedessin massa 

aglomerats, ja que la capacitat  d’acollida dels establiments i 
les poblacions és la que és. La sensació que a mi em transmet 
tota aquesta situació es purament política i sectària. Consi-
dero que no es pot tolerar que des de les institucions que se 
suposa ens representen s’actuï només en aquest sentit.
Segons el seu escrit, vostè l’únic que ha fet, es transmetre 
la seva preocupació per com ha gestionat l’Acadèmia tot el 
tema de les proves d’accés, i ho ha transmès al coronel de 
l’Acadèmia i aquest  al Ministeri,  i  la decisió de traslladar les 
proves a una altra població ha estat seva, del Ministeri de 
Defensa, no pas seva, senyora alcaldessa. 
Evidentment vostè no es responsable que el Ministeri de 
Defensa hagi pres la decisió que ha pres (és una ironia per si 
algú en té dubtes). Vostè ens representa i teòricament ha de 
vetllar per els interessos de la ciutadania, i aquests interessos 
no s’acaben tenint la sort de sobreviure i que puguem anar 
a plantar cols, perque després vinguin vostès a prendre-les. I 
després té la barra de posar en dubte els protocols sanitaris 
que s’efectuen a l’exèrcit. Aquesta gent pujava testada, ex-
pliqui’ns quants turistes dels que s’han passejat per Tremp 
tot el juliol ho han estat? I per acabar ens vol vendre que tot 
això ho ha fet perquè la població no s’infecti de Covid expli-
qui’m com s’ho farà quan arribem a l’octubre i torni un re-
brot. Aviam de qui serà la culpa. Segurament serà d’algú que 
ha pujat a l’Acadèmia a fer algun examen. La incompetència, 
deslleialtat cap al nostre territori i les persones que hi vivim, i 

sobretot el sectarisme i xenofòbia que demostren personat-
ges com vostès, son dignes d’aplaudiment. Tingueu-ho però 
que  molt- clar.
Un cop dit això, deixar clar que els perjudicats de tota 
aquesta situació no som nomes els empresaris, sinó també 
aquelles persones que formen part dels nostres equips i ens 
acompanyen en tot aquest embolic. Hem de deixar de jugar 
amb el pa que ens hem de menjar.  Vostè, per descomptat, 
no en té cap, de problema, continuarà cobrant per ser una 
incompetent, i com mes incompetent mes s’apujarà el sou. 
No és així? I sobretot molt orgullosa del que ha fet i és clar, 
de responsabilitat cap, no fos el cas. M’agradaria veure que 
hagués fet si realment perillés el pa dels seus fills. Crec que 
haguessin lluitat a mort. A qualsevol empresa del món la in-
competència es paga amb la feina.
Senyors, vostès han de vetllar per la prosperitat del poble 
i pel benestar dels seus vilatans i lluitar per millorar... i aquí 
ens han demostrat que sigui per omissió o per passotisme 
(ja que no els hi perilla el sou) no saben fer el que se supo-
sa que es la seva feina. És una pena que alguns governants 
només pensin en la galeria (obtenir vots), jo no em sento 
representat per cap de vostès. Feu el  favor de plegar i mar-
xar a casa. Teniu vots però no tants com per poder legitimar 
una governabilitat absolutament nefasta. Espero que tots els 
vots que heu comprat algun dia obrin els ulls i us engeguin 
on mereixeu. Estic cansat de tragar i callar.
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T al com diuen els Manel a la seva cançó Els entusiasmats, 
inclosa al seu àlbum Per la bona gent (2019), “l’enemic 
estiueja a primera línia de la costa”. Hem de ser 

valentes i dir-ho: els responsables dels rebrots de la pandèmia 
de Covid-19 d’aquest juliol a Lleida i al Baix Segre –com passa 
en la resta de brots que han aparegut en diferents punts del 
país– no són ni els treballadors i treballadores de la campanya 
de la fruita, ni els que es guanyen el sou a les empreses 
agroalimentàries, ni el jovent, ni les persones migrades que 
dormien al carrer al Centre Històric, ni les que s’estan al pavelló 
3 de Fira de Lleida. Hem de ser més valentes, anar més enllà de 
la lectura que criminalitza els de baix, i apuntar als de dalt, els 
autèntics responsables d’aquesta situació que ens ha tornat a 
trasbalsar en ple estiu i que encara condicionarà durant força 
temps la forma com ens hem de comportar en la nostra vida 
diària amb l’objectiu d’aplanar la corba de contagis i contenir 
l’expansió de la malaltia. 
La situació després d’un juliol de confinament en un o en un 
altre grau ha obert la porta a un panorama dur i complex per 
a moltes persones, conciutadanes nostres, que es veuen espe-
cialment afectades en àmbits tan sensibles com són la subsis-
tència, la salut i les mínimes condicions d’una vida digna. En 
especial hem d’acompanyar i ajudar a sortir endavant a aquells 

que han emmalaltit o que han perdut algun ésser estimat. Per 
això hem de reivindicar i fins i tot exigir que es posin tots els 
recursos humans i sobretot econòmics que facin falta al servei 
del nostre sistema públic de Salut. Però també assistim amb 
dolor i preocupació a la situació de moltes empreses, autò-
noms i treballadors, que viuen el perill imminent de quedar-se 
sense els ingressos de què depenen les seves famílies, agreu-
jada per la inestabilitat de l’“ara obre, ara tanca” d’aquestes úl-
times setmanes. És a totes aquestes persones que estan patint 
especialment els efectes d’aquesta pandèmia, siguin aturades, 
pensionistes, infants, autònomes, empresàries o treballadores 
a qui devem la màxima atenció i diligència en aquests mo-
ments tan difícils. 
Encara s’han de fer efectives totes les mesures de caràcter sa-
nitari necessàries per al control efectiu dels brots i per garantir 
una resposta hospitalària i de seguiment adequada. Un siste-
ma sanitari fort ens ha de permetre flexibilitzar les mesures 
restrictives que pateix  la ciutadania i que compromet la viabi-
litat de sectors clau de la nostra societat, com són el comerç i 
l’hostaleria, entre molts altres àmbits del nostre teixit econò-
mic. Toca posar en marxa la reactivació de Lleida, també en els 
terrenys de la cultura, l’esport i l’esbarjo, activitats essencials 
per al desenvolupament d’una vida saludable, i que han treba-

llat fort en la cerca de mesures per poder adaptar-se a la “nova 
normalitat”. Els hem de facilitar que puguin desenvolupar les 
seves activitats amb garanties i com més aviat millor. 
Caldrà revisar l’estratègia per poder mantenir l’activitat del 
màxim de sectors possibles, urgeix oferir facilitats a les em-
preses ampliant els terminis dels ERTO, s’ha d’ampliar l’abast 
dels ajuts directes a famílies i a sectors productius especial-
ment damnificats. Caldrà ampliar prestacions bàsiques com la 
renda garantida de ciutadania o la renda mínima d’inserció, 
complementant-les amb altres prestacions. Haurem de garan-
tir la seguretat de les persones més vulnerables que s’acullin a 
la Llei de Pobresa Energètica, dotar de més recursos als Serveis 
Socials municipals i donar més suport a les entitats del Tercer 
Sector, que estan treballant més enllà dels seus límits.  La situa-
ció és urgent. És ara i aquí. El virus no fa vacances, i les mesures 
que s’han d’emprendre ja arriben tard. Hem d’exigir compro-
mís i accions concretes i immediates al Govern de Catalunya 
i al de l’Estat, comprometent-nos a deixar els partidismes de 
banda i a defensar de forma conjunta els interessos de la ciutat 
i la vida. Citant de nou els Manel, ara amb el tema Jo compe-
teixo (2016), “quan la derrota és tan clara hi ha qui busca lloc 
en una altra banda i jo, competeixo”. Ens toca competir.  

Ens toca competir ELENA FERRE 
PORTAVEU DEL COMÚ DE 

LLEIDA A LA PAERIA
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La millora del Port de Comiols 
inclou quatre túnels i arrancarà 
amb la variant d’Artesa de Segre
L’obra durarà cinc anys i els alcaldes veuen “històric” l’anunci
Tremp
REDACCIÓ
El conseller de Territori, Damià 
Calvet, va presentar ahir set al-
ternatives per a la millora del 
port de Comiols als presidents 
dels consells comarcals dels dos 
Pallars i als alcaldes de Tremp i 
Sort. Tots van coincidir en esco-
llir l’opció de millora d’Artesa de 
Segre (Noguera) a Isona (Pallars 
Jussà) que preveu la construcció 
de quatre túnels i quatre viaduc-
tes amb una variant a la població 
del Mig Segre. 

Calvet va destacar que aquest 
nou traçat escurçarà en 3 quilò-
metres la distància i en 5 minuts 
el temps. Però el més import pel 
conseller és que “es guanyarà 
en seguretat i confort”. L’import 
global de l’obra, que s’anirà fent 
per fases, serà de 185 milions 
d’euros, i el termini d’execució de 
cinc anys. La primera fase d’obra 
es realitzarà aquest mateix any i 
serà la variant d’Artesa de Segre.

Pel que fa a la cota màxima de 
la carretera serà 1.075 metres i 
comptarà en trams de 3 carrils, 
amb la incorporació d’un carril 
lent de pujada. Els túnels que 
es construiran sumaran un total 
de 1.400 metres. El conseller de 
Territori va explicar que el més 
important d’aquesta millora és 
que “es trencarà amb una barre-
ra psicològica” que molts usua-
ris tenien amb aquesta carrete-

ra i allunyava els Pallars de l’àrea 
metropolitana. Calvet va dir que 
seran “especialment sensibles” 
amb les afectacions que puguin 
generar les obres als usuaris 
d’aquesta via i va insistir en què 
“vetllaran perquè hi hagi la míni-
ma afectació possible tant a les 
persones com a l’economia”. Per 
fer el seguiment del projecte i 
de l’obra es crearà una Comissió 
de Treball de la que en formaran 
part també els representants po-
lítics del territori.

El president del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà; Josep 
Maria Mullol, el del Pallars So-
birà, Carles Isús, l’alcaldessa de 
Tremp, Maria Pilar Cases i l’al-
calde de Sort, Raimon Monter-
de, van coincidir en dir que el 
d’ahir va ser “un dia històric” en 
conèixer el projecte de millora 
de la carretera de Comiols acom-
panyat d’un calendari d’execució. 
El “desenvolupament econòmic” 
dels Pallars, l’accés als serveis i “la 
comoditat i seguretat” de la via 
van ser alguns dels aspectes que 
van destacar. De fet ràpidament 
es van posar d’acord en l’opció 
més viable per dur a terme. La 
immediatesa en l’inici d’obres, 
amb un pressupost realista i me-
diambientalment sostenible va 
fer que es decantessin per l’opció 
que passa per Folquer amb qua-
tre túnels, quatre viaductes i cinc 
anys de construció.

FOTO: M.Lluvich (ACN) / El Conseller de Territori, Damià Calvet, va presentar ahir les alternatives als alcaldes

FOTO: N.Castells / Damià Calvet i Maria José Erta, durant l’obertura

Calvet diu que es 
treballa en un pla 
per poder reobrir 
les estacions d’esquí
El Conseller Calvet, que ahir 
va inaugurar el Mirador As-
tronòmic de Vilaller, va dir que 
ja treballa perquè l’esquí reo-
bri amb un pla de seguretat i 
va afegir que la fibra arribarà 
al Pont el segon semestre del 
2021.
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Adjudiquen els 
estudis per fer una 
nova variant a Sant 
Guim de Freixenet

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha adjudicat la 
redacció dels estudis informa-
tiu d’impacte ambiental que 
plantejaran les alternatives de 
traçat d’un vial que connecti les 
carreteres LV-1003 i B-100 i tin-
gui la funció de variant per evi-
tar el trànsit de pas per l’interi-
or del nucli urbà de Sant Guim 
de Freixenet, segons va explicar 
dimarts Isidre Gavín.

L’Ajuntament de Tàrrega ha in-
corporat aquest estiu vuit treba-
lladors procedents de col·lectius 
vulnerables dins el programa 
d’inserció SALT que organitza la 
Regidoria d’Acció Social d’Inter-
venció. L’objectiu d’aquest pro-
grama se centra en ajudar en la 
formació i dotar aquest col·lec-
tiu d’eines que els puguin facili-
tar l’accés al món laboral ordina-
ri. La iniciativa ja s’havia fet amb 

bons resultats en els últims anys, 
però enguany s’ha hagut de mo-
dificar el calendari de la forma-
ció a causa de la pandèmia de la 
Covid-19, ja que no es van poder 
començar les classes quan esta-
ven previstes. D’aquesta mane-
ra, els treballadors estan compa-
ginant la feina amb la formació 
que realitza l’Associació Alba 
a través d’una subvenció de la 
Fundació “la Caixa”.

Tàrrega incorpora a l’estiu 
vuit persones de col·lectius 
vulnerables a la brigada

La Junta de Govern Local de les 
Borges Blanques va aprovar ahir 
l’adjudicació del contracte menor 
de serveis de diagnòstic i estudi 
d’alternatives de gestió del ser-
vei municipal d’abastament d’ai-
gua i clavegueram, a la capital de 
les Garrigues, ja que la concessió 
administrativa de l’esmentat ser-
vei, que fins ara gestionava l’em-
presa SOREA, ja ha acabat. Així, 
el consistori borgenc, ha cregut 

oportú i necessari, abans d’inici-
ar un nou expedient de gestió del 
servei, que prèviament es realitzi 
un estudi de diagnosi i d’alterna-
tives de gestió per tal de saber 
quin model és el més efectiu tant 
a nivell tècnic com econòmic. 
Amb aquesta intenció, els serveis 
tècnics municipals han sol·licitat 
pressuposts a diverses empreses 
especialitzades i s’escollirà el més 
econòmic i avantatjós.

Borges contracta un estudi 
per decidir sobre la gestió  
de l’aigua i del clavegueram
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Cinc persones auxiliades 
en resultar ferides al medi 
natural en tan sols un dia
Els fets es van produir al termes muncipals d’Alt 
Àneu, Camarasa, Espot, Àger i Lles de Cerdanya
Lleida
REDACCIÓ
Un total de cinc rescats es van 
fer ahir al medi natural de la 
demarcació de Lleida, amb per-
sones que van resultar ferides i 
en els que se va ser necessària 
l’actuació del GRAE de Bombers 
i dels facultatius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM).

En aquest sentit, a les 12.13 
hores els serveis d’emergències 
van ser alertats que a l’estany 
de Gerber, a l’Alt Àneu, un dona 
de 58 anys havia resultat ferida 
al turmell i va ser traslladada a 

l’Hospital de Tremp. Posterior-
ment, a les 13.45 hores, una pa-
rapentista va patir un accident 
al Montsec de Rúbies, a la Baro-
nia de Sant Oïsme, al terme de 
Camarasa i va ser evacuada al 
mateix centre hospitalari. A l’ss-
tany de Sant Mauri, a Espot, una 
menor es va fer mal a les 15.44 
hores i va ser portada a l’Hospi-
tal de Viella. A les 17.43 hores a 
Àger, a la zona d’Agullò, el pilot 
d’una ala delta va resultar ferit 
en un braç en l’aterratge. Final-
ment, a Lles de Cerdanya un do-
na va resultar ferida al turmell. FOTO: Bombers / L’helicòpter dels Bombers durant un dels rescats d’ahir

L’ACA destina 
20 MEUR per 
a millorar el 
subministre 
d’aigua
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha resolt la convocatòria 
de la línia d’ajuts adreçada als 
ens locals per a la realització 
d’actuacions de millora del sub-
ministrament d’aigua. Es desti-
naran 20 milions d’euros per 
actuacions destinades a incre-
mentar la disponibilitat d’aigua 
en municipis que tenen man-
cances en el subministrament, 
tant per captacions vulnerables 
com per problemes de quali-
tat. S’han rebut 324 peticions, 
213 de les quals han complert 
amb els requisits de la convo-
catòria. S’ha resolt atorgar 165 
de les propostes presentades, 
després que els municipis ha-
gin decidit la seva acceptació. 
Les restants es podran tornar 
a presentar en futures línies 
d’ajuts. Destaca l’ajut al Consell 
Comarcal de l’Urgell, per valor 
de 338.000 euros, per la cons-
trucció de la potabilitzadora de 
la Vall del Corb.

La Policia Local d’Alcarràs ha in-
corporat aquesta primera set-
mana d’agost als seus efectius 
un nou agent que exercirà en 
pràctiques durant els propers 
sis mesos i s’incorpora al cos 
un cop finalitzada la seva pre-
ceptiva formació de nou mesos 
a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya. Aquesta incorpo-
ració permet arribar fins els 14 
efectius (dotze agents, un ca-
poral i un sergent) i és possible 

gràcies a la convocatòria el maig 
del 2019, en torn obert i per tal 
de cobrir les baixes que es van 
produir al cos per raó d’edat, de 
dues places d’agent de la Policia 
Local. “L’any passat vam ocupar 
la primera de les dues places 
amb la incorporació d’un agent 
que venia d’un altre cos local i 
que, per tant, no havia de cursar 
i superar els nou mesos de for-
mació preceptius”, va recordar 
l’alcalde, Manel Ezquerra.

La Policia Local d’Alcarràs 
incorpora un nou agent i 
el cos arriba als 14 efectius

FOTO: Aj. Alcarràs / Imatge de la benvinguda al nou agent del cos
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El regidor de l’oposició de l’Ajun-
tament de Sant Guim de Frei-
xenet, Sergi Villorvina, de Junts 
Per Sant Guim, ha presentat una 
instància en la que demana a 
l’equip de govern explicació per 
“les festes nocturnes” que es fan 
a les piscines municipal “i en les 
que hi ha alcohol”, fet que en una 
d’aquestes “un jove va caure a 
l’aigua amb pèrdua de conscièn-

cia momentània i va ser rescatat 
per un company”. Per aquesta 
raó, va sol·licitar en el correspo-
nent escrit que s’obri un expedi-
ent “per esbrinar els fets” i, al-
hora, saber si les persones que 
porten les piscines tenien conei-
xement d’aquesta situació, i que 
es porti a terme de manera “ur-
gent” un ple extraordinari per 
tractar aquesta qüestió.

Per la seva banda, l’alcalde, 
Paco Lluch, va negar que se fes-
sin festes i va dir que “quan les 
piscines estan tascades hi ha jo-
ves que salten la tanca o tren-
quen el cadenat per accedir i fer 
botellons. De fet, ja hem canviat 
el cadenat en diverses ocasions”. 
Així mateix, també va recordar 
que “durant les festes majors de 
la localitat va haver-hi un vigilant 
per evitar que hi hagués gent que 
accedís a l’interior de les piscines 
del poble”, i va afegir que “si algú 
ens alerta informarem als Mos-
sos perquè actuïn”. Finalment, va 
lamentar que “els pobles que no 
tenim policia local estem venuts”.

L’oposició de Sant Guim 
denuncia “festes nocturnes” a 
les piscines i l’alcalde no nega

Part d’una furgoneta va quedar 
ahir calcinada quan aquesta es 
trobava el carrers Portalet de Ba-
laguer. Els serveis d’emergències 
van ser alertats del foc a les 11.45 
hores i fins al lloc dels fets es va 
desplaçar una dotació dels Bom-
bers i la Policia Local. No va ha-
ver-hi ferits i l’intens fum va crear 
expectació entre els veïns.

Crema part 
d’una furgoneta 
al carrer Portalet 
de Balaguer

FOTO: Álvar Llobet (Nació Digital) / Moment en què cremava la furgoneta
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El Mostremp projecta 12 
curts i tindrà una durada 
superior a l’habitual
La pandèmia no atura la mostra de 
cine rural que farà una projecció diària
El coronavirus no ha aturat 
la celelebració de la novena 
edició del Mostremp, 
festival de cinema rural del 
Pallars, que tindrà lloc a 
Tremp del 18 al 23 d’agost.

Tremp
REDACCIÓ
El certamen portarà a la capital 
del Pallars Jussà una selecció de 
dotze curtmtratges a la seva sec-
ció oficial. Ateses les circumstàn-
cies excepcionals produïdes per 
el Covid-19, enguany Mostremp 
tindrà una durada superior a l’ha-
bitual, una decisió presa per l’or-
ganització per tal de garantir la 
seguretat i la higiene. Per aquest 
motiu, només es produirà una 
projecció diària “per tal que l’es-
pai pugui ser desinfectat deguda-
ment”.

L’espai central del festival serà, 
un any més, l’Espai Cultural la Li-
ra de Tremp, però no hi faltaran, 
com en les darreres edicions, la 
participació d’altres poblacions 
en el marc del Mostremp sobre 
rodes, l’aposta itinerant del fes-

FOTO: / ‘Stiker’ és un dels curts que competirà a la secció oficial

tival. Aquest any són vuit les po-
blacions pallareses que, ja des 
del mes de juliol, participen en 
aquesta iniciativa.

Seguint la tònica de la darrera 
edició el festival començarà amb 
una acció teatral, enguany amb la 
companyia  Teatremp. L’acte inau-
gural s’iniciarà amb la presentació 
de l’exposició Sinònims de cel·lu-

loide, ubicada a la cantonada del 
carrer Soldevila i, posteriorment, 
es farà la projecció inaugural La 
innocència, de Lucia Alemany. 
Les projeccions dels curmetrat-
ges finalistes s’agruparan en dues 
sessions que es realitzaran el di-
vendres i el dissabte i el festival es 
completarà amb un taller de foto-
grafia i altres activitats. 

La Torre del Cotton inaugu-
ra aquest pròxim diumenge al 
migdia, a partir de les12.30 ho-
res, el Vermut de la Torre, una 
proposta que vol fer dels ver-
muts o còctels dels diumenges 
una activitat per gaudir amb la 
família i els amics a l’aire lliure 
amb diferents ambients musi-
cals de la mà de DJ.Nanok (La 
Casa de la Bomba, Les Paul, Cot-
ton Club) i DJ. Borràs (Metropo-
litan i La Boite). La Torre del Co-
tton és una terrassa exterior de 
grans dimensions que ofereix 
diferents espais i que s’ubica 
darrere del Cotton, una de les 
sales de concert de referència 
de Lleida.

La Torre del 
Cotton amplia 
la seva oferta 
i ofereix un 
vermut musical

La Granadella inaugurarà aquest 
dissabte (20.30 hores) dues no-
ves obres al passeig escultòric a 
l’aire lliure al mirador de les Te-
rres de l’Ebre que forma part del 

projecte del Centre de la Cultura 
de l’Oli de Catalunya (CCOC) Oli-
verart 2020. En concret es pre-
sentaran les de les artistes Mar-
ta Pruna i Susanna Malagon.

Art de Marta Pruna i Susanna 
Malagon a la Granadella

FOTO: CCOC / L’artista Susanna Malagon amb la seva obra

Les sales de cinema, entre elles 
JCA Alpicat, segueixen recupe-
rant l’activitat. Una de les estre-
nes que arriba aques divendres 
és The Way Back, el drama sobre 
una estrella de bàsquet caiguda 
en desgràcia protagonitzat per 
Ben Affleck. El film explica la vi-
da de Jack Cunningham, una an-
tiga estrella del bàsquet que ha 
sigut abandonada per la seva fa-
mília, per culpa d’una addicció. 

Per tornar a l’equilibri mental i 
emocional, Jack decideix tornar 
a treballar com a entrenador de 
l’equip de bàsquet del seu insti-
tut. El toc de comèdia el donarà 
¡Que suene la música!, una his-
tòria real que s’endinsa en un 
grup de dones que s’uneixen 
en una base militar per formar 
un cor, mentre els seus marits 
lluiten a l’Afghanistan, creant un 
fort vincle entre elles.

El cinema JCA Alpicat 
reobre demà amb la darrera 
pel·lícula de Ben Affleck

La programació de Fase Cultu-
ra, la proposta endegada per la 
Paeria per mantenir viva l’activi-
tat del sector, continua en marxa 
i avui proposa tres concerts i un 
espectacle de teatre, tots ells a 
partir de les vuit de la tarda. En 
el marc de les actuacions musi-
cals es podrà gaudir dels concerts 
del grup Dos de Lis, de Food4Soul 
i de Pop Piano Quartet, mentre 
que les arts escèniques arriba-
ran de la mà de la companyia Xip 
Xap.

Liderades per Roser Farré, al 
violí, i Laura Fontanals, a la gui-
tarra, Dos de Lis presentarà el 
seu darrer treball, Empremtes, 
una proposta que combina músi-
ca i poesia i que es podrà veure 
a l’Amfiteatre dels Camps Elisis. 
El repertori musical va guanyar 

Concerts de Dos de Lis, Food4soul  
i Pop Piano Quartet al Fase Cultura  

la darrera edició del Concurs de 
Música de Cambra amb Guitarra 
del Festival Internacional de Gui-
tarra ‘Ciutat d’Elx’ i s’hi podran 
escoltar obres de Niccolo Pagani-
ni, José Galeote, Enric Granados i 
Manuel de Falla, acompanyats de 
textos que evocaran la superació 
de l’adversitat, de l’amor efímer, 
l’enyorança, la tradició, els mes-
tratges i el desamor.

Per la seva banda, Food4soul 
descarregarà la seva música ideal 
tant per als amants del soul clàs-
sic com per als interessats en les 
noves tendències de la música 
negra al camp de futbol de Gar-
deny. Al Museu de l’Aigua Pop 
Piano Quartet oferirà cançons 
d’autors de pop coneguts amb 
adaptacions de ‘hits’ de Lady Ga-
ga, Queen o Police.

Per últim, la companyia llei-
datana Xip Xap portarà a escena 
l’obra El repòs de la transhumàn-
cia al recinte del camp de futbol 
de Balàfia.FOTO: D.L. / Roser Farré (d) i Laura Fontanals (e) formen Dos de Lis
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“Moltíssimes gràcies per la rà-
pida publicació de l’article en 
relació al problema de segure-
tat que patim els veïns del Camí 
Partida de Vallcalent nord”. És 
una part del missatge cap a una 
redactora del diari per una notí-
cia que vam publicar ahir. L’altra 
part diu: “Quan sigui redactor 
en cap del Washington Post mi-
raré de comptar amb tu com a 
reportera d’acció ràpida”. Cele-
brem i agraïm el reconeixement, 
pel fons i també per la forma.

ES FA SABER 
| Maria 
Mesegué
@mmmesegue |

Tornar sempre 
és un plaer
Segurament serà una opinió 
poc popular però no m’agrada-
va gens viure en un poble de 
menys de tres mil habitants. 
Em considerava cosmopolita, 
amant de les grans capitals eu-
ropees, i enmirallada de Barce-
lona i Madrid. París em fascina 
i viure a Brussel·les va ser un 
regal. No m’agradava viure en 
un petit poble de la província 
de Lleida. No sé ben bé quan va 
ser que vaig “enamorar-me” del 
que significa ser de poble petit. 
Viure en un poble de la provín-
cia de Lleida vol dir que no has 
triat “el fàcil”. Significa conviure 

amb els veïns i veïnes que et sa-
luden pel teu nom quan et tro-
ben pel carrer, i respondre amb 
un somriure per sota la masca-
reta que “a casa tots bé”. Signi-
fica estius a la fresca, portar els 
genolls pelats de caure en bi-
cicleta i anar a buscar caragols 
amb el padrí i la padrina. Signifi-
ca no enfadar-te quan el dissab-
te al matí et desperti el pregó 
amb la Santa Espina. Significa 
que només tu et pots queixar 
del que ens manca en un po-
ble petit, però no toleres que la 
resta es mofi dels teus orígens. 
Significa que tornar, sempre és 
un plaer. Els pobles petits exis-
teixen, sobreviuen al despobla-
ment, i resisteixen a les plagues, 
a les males collites, i a les crisis. 
Qui ho havia de dir... ser de po-
ble petit m’agrada, i a tu?

Els pobles petits 
sobreviuen al 
despoblament i 
resisteixen a les 
plagues i a les crisis 
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Aplaudim que la Paeria hagi apro-
vat destinar el 5% de les retribuci-
ons i indemnitzacions dels paers 
i les paers a projectes destinats a 
l’atenció de col·lectius vulnerables.

Cubells ofereix lloguers assequibles 
a famílies amb, com a mínim, dos 
infants en edat escolar per assegu-
rar la continuïtat de l’escola rural. 
Una iniciativa del tot necessària.

La Cort Suprema colombiana va 
ordenar la seva detenció. L’expresi-
dent del país sud-americà té un 
procés obert, desde l’any passat, 
per manipulació de testimonis.Des d’aquest juliol ja es pot 

caminar a través d’un dels 
fronts de guerra més im-

portants del Pallars Jussà. Gràcies 
a la tasca dels joves participants 
al Camp de Treball organitzat per 
l’entitat Alba Jussà i finançat per 
la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya 
tothom qui vulgui pot realitzar 
aquesta ruta de caràcter històric 
que permet descobrir les restes 
de la Guerra Civil i de la seva es-
tratègia defensiva i ofensiva a la 
comarca. La ruta consta d’uns 
set quilòmetres des de Pesso-
nada a Aramunt o a la inversa. 
És de dificultat baixa però té 
alguns punts amb desnivell. La 
tardor i la primavera són les mi-
llors èpoques per realitzar-la.

A més d’aquesta senyalitza-
ció, els joves del Camp de Tre-
ball també van organitzar un 

Escape Town a la Pobla de Se-
gur ambientat a la Guerra Civil 
i que permetia conèixer els re-
fugis antiaeris ubicats al munici-
pi. L’activitat estava emmarcada 
en el programa de Festa Major 
i va esgotar les 45 places que 
oferia per participar-hi. L’entra-
da era gratuïta però els partici-

pants podien aportar aliments 
per pal·liar els efectes de la Co-
vid-19. Tot el que es va recollir 
es va donar al Banc d’Aliments 
de la Pobla. Alba Jussà va comp-
tar amb la col·laboració dels 
ajuntaments de la Pobla de Se-
gur i de Conca de Dalt i del Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Senyalitzen el camí del 
front de la Guerra Civil 

de Pessonada a Aramunt

FOTO: Alba Jussà

FOTO: Alba Jussà
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