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La Paeria necesita más 
dinero para la renovación 
del tejado de la Seu Vella

Las obras de restauración de la Seu Ve-
lla han puesto al descubierto unas trazas 
en las piedras del tejado que sirvieron de 
guías a arquitectos y picapedreros para re-
construir la decoración de los ventanales 
del claustro.

Los ingresos por Covid-19 bajan 
a niveles de principios de julio

FOTO: Paeria / El alcalde accidental, Toni Postius, visitó ayer las obras de restauración de la Seu Vella

El SEM podrá 
utilizar la Seu 
y Tremp como 
helipuertos 
nocturnos

COMARQUES | PÁG. 19

Será a finales de año. El 
servicio medicalizado ha 
trasladado 312 pacientes 
desde su funcionamein-
to y Lleida es donde más 
servicios ha realizado.

Continúa en 
la Vall de Boí 
la búsqueda 
de un joven 
excursionista

COMARQUES | PÁG. 18

Tiene 28 años, es vecino 
de  Badalona y estaba en 
en Cavallers. Desde el 
miércoles se desconoce 
su paradero y los bombe-
ros siguen su búsqueda.

FOTO: Olivier Hoslet  (EFE) / El 
‘exconseller’ en el exilio Lluís Puig

FOTO: N. García / Las medidas sanitarias, fundamentales para reabrir

Reapertura 
de los cines 
de Alpicat 
con pocos 
estrenos
La reapertura después del cierre 
de mediados de julio se efectúa 
con todas las medidas de seguri-
dad y con el público comprando 
las entradas por internet.

La tercera euroorden contra el 
‘exconseller’ Lluís Puig fue re-
chazada ayer por la justicia bel-
ga, alegando que el Supremo no 
es el órgano “competente” para 
su petición.

La justicia 
belga niega 
al Supremo 
la extradición 
de Lluís Puig

ACTUAL | PÁG. 20

LOCAL | PÁG. 14

✓ La demarcación registra  
cinco muertes más y 86 
nuevos casos positivos pero     
cae el índice de rebrote 

✓ Lleida encabeza un frente 
común de una docena de 
ciudades contra la cesión del 
superávit municipal al Estado

OCIO | PÁG. 29
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“El confinament ens ha 
servit per contactar amb 
cuiners de prestigi”

a Marta Palau i el Martí Peró te-
nen Pollastres Ecològics La Torre 
d’Erbull, una granja de pollas-
tres ecològics a l’aire lliure. A 950 
metres d’altitud, al bell mig d’un 

bosc de roures i alzines de Mas Mirabet (Fí-
gols de Tremp), crien els animals amb molta 
cura i de forma autosuficient, ja que no els 
hi arriba ni l’aigua ni la llum. Durant el con-
finament per la Covid-19, han apostat per 
potenciar el canal particular davant de la 
caiguda del sector de la restauració.
P.-  En temps de concentració de la produc-
ció, com s’ho fa una granja ecològica al Pi-
rineu?
R.- Repartint-nos les tasques i treballant 
molt. Amb el meu marit, el Martí Peró, que 
ja fa 13 anys que es dedica a aquest negoci 
dels pollastres ecològics, ens distribuïm les 
feines. Ell s’encarrega de la part productiva 
i del repartiment, mentre que jo ho faig de 
la venda, la facturació, les xarxes socials. 
Quan vam començar fa més d’una dècada, 
formàvem part de les tres úniques granges 
de pollastres a Catalunya que es dedicava a 
la producció ecològica.
P.- La seva aposta necessàriament implica 
centrar-se en la qualitat del producte. Com 
ho enfoquen?
R.- Ho vehiculem a través de la venda direc-
ta. Des d’aquí, anem a buscar els pollastres 
a Reus, els criem a la nostra granja i els por-
tem a sacrificar a Sant Joan de Vilatorrada. 
Precisament per tenir unes despeses eleva-
des per l’aposta per aquest tipus de produc-
ció, vam optar per entregar només 600 ani-
mals al mes. Després de la pandèmia, hem 
decidit que la xifra baixi fins als 500.
P.- Quins són els seus clients principals? 

Marta Palau i Martí Peró, durant la celebració d’una fira alimentària l’any 2018
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D E  L A  P L A N A  A L  P I R I N E U ,
C O M P R A  A  L L E I D A

Pa t r o n a t  d e  P r o m o c i ó  E co n ò m i c a
d e  l a  D i p u ta c i ó  d e  L l e i d a

Tinc sort
de tenir-te a prop

#jopertuitupermi
J o r d i  /  M e c à n i c  /  B e l l - l l o c  d ’ U r g e l l

L

MARTA PALAU
Copropietària de Pollastres Ecològics La Torre d’Erbull
Mas Mirabet (Fígols de Tremp)

R.- La nostra ruta de venda habitual és Bar-
celona, Lleida i Tarragona. Ens basem amb 
la proximitat i també ens centrem en ho-
tels i restaurants amb estrelles Michelin. 
Aquests clients entenen la nostra filosofia 
de créixer sostingudament, ja que produïm 
els pollastres en un entorn a l’aire lliure de 
39 hectàrees, on més de la meitat d’aquest 
són de bosc i on tenim 2.000 pollastres. 
Com a empresa, no rebem subvencions i 
ens gastem 5.000 euros mensuals en gra 
per alimentar els nostres pollastres. Això sí, 
cadascú disposa d’un espai de quatre me-
tres quadrats.
P.- Com han afrontat el confinament amb 

l’aturada de la restauració?
R.- A través d’Instagram, vam iniciar una 
campanya amb cuiners de prestigi que no 
treballaven en aquell moment, als quals els 
enviàvem els pollastres i ens feien promo-
ció. La iniciativa ens va servir per contactar 
amb professionals i futurs nous clients. De 
fet, durant el confinament hem incorporat 
dos nous punts de venda. La nostra sort ha 
sigut formar part d’un servei essencial. Un 
80% dels nostres clients procedeixen prin-
cipalment del sector de la restauració i el 
20% restant són del canal particular. En 
aquests mesos, no hem deixat sense servir 
a ningú.

TINC SORT DE TENIR-TE A PROP  
#JOPERTUITUPERMI

“Els clients entenen  
la nostra filosofia  
de créixer  
sostingudament, ja 
que produïm els  
pollastres en un  
entorn a l’aire lliure 
de 39 hectàrees”

Web: https://www.pollastresecologicslatorrederbull.com Instagram:@pollastreslatorrederbull

cfarre
Resaltado



La fotografia ‘Capvespre’, d’Agnès 
Bargay, va ser la guanyadora del 
concurs fotogràfic fet a Torrefeta, 
‘Racons de Torrefeta’, i que va ser 
impulsat durant els dies que s’ha-
via d’haver fet la Festa Major. El 
segon i tercer premi van ser, res-
pectivament, per Carles Sanou i 
Joan Plàcid Sala.

Un concurs de 
fotografia a 
Torrefeta a canvi 
de les festes

FOTO: Aj. Torrefeta / Imatge guanyadora titulada ‘Capvespre’ FOTO: Aj. Torrefeta / Fotografia que va quedar en segon lloc, ‘Torrefeta’

Continuen buscant el 
jove que va desaparèixer 
dimecres a la Vall de Boí
Té 28 anys, és veí de Badalona i va 
sortir a fer una ruta per Cavallers
Lleida
Ó. BUETAS / N. CASTELLS
Els efectius dels Bombers de la 
Generalitat, juntament amb el 
GRAE i l’helicòpter del cos, i la 
unitat de muntanya dels Mossos 
d’Esquadra continuen buscant el 
jove de 28 anys, veí de Badalona, 
que va desaparèixer dimecres a 
la Vall de Boí. En aquest sentit, 
segons van informar fonts dels 
Bombers, la recerca es van fer per 
tot el Parc Natural d’Aigüestortes, 
però sobretot entre Caldes de Boí 

i l’embassament de Cavallers. Tot 
i així, els efectius desplaçats no va 
trobar res i cap a les 19.30 hores 
es va suspendre la recerca, que 
continuarà avui a primera hora

En aquest sentit, segons a tin-
gut coneixement LA MAÑANA, 
el jove estava allotjat en l’Hotel 
Taüll del Pla de l’Ermita, mentre 
que els seus pares es trobaven al  
balneari de Caldes de Boí. El di-
mecres el noi va sortir a fer una 
excursió sol per la zona de Cava-
llers i va ser llavors quan se li va 

perdre la pista. En no poder lo-
calitzar-lo el dijous pel matí els 
seus familiars es van posar en 
contacte amb els serveis d’emer-
gències, que ràpidament van ac-
tivar el corresponent protocol de 
recerca. Fins a la Vall de Boí es 
van desplaçar els Bombers i els 
Mossos amb els corresponents 
helicòpter, tot i que no van donar 
fruits. Ahir tampoc. Aixi mateix, 
es va demanar que si algú l’ha 
vist o sabia quelcom que ho posi 
en coneixement dels dos cossos.

RESCATEN UN EXCURSIONISTA ACCIDENTAT I FERIT A LA VALL DE BOÍ / El GRAE 
de Bombers, en un helicòpter del cos, va rescatar un excursionista que va patir un accident a 
la Vall de Boí, concretament a la zona dels Estanyets de Dellui. L’home va caure mentre feia 
la ruta dels Carros de Foc i va alertar el servei d’emergències a les 10.23 hores. Una vegada 
rescatat els efectius el van portar a una ambulància del SEM. FOTO: Bombers
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L’Ajuntament de la Pobla de Se-
gur va aprovar per per unanimi-
tat la moció proposada pel grup 
municipal d’ERC que denuncia la 
precarietat del servei d’atenció a 
la salut sexual i reproductiva en 
matèria d’interrupció voluntària 
de l’embaràs al Pallars. Aquesta 
és una moció que ja havia es-
tat aprovada pel consistori de la 
Torre de Capdella. “Que la inter-

rupció voluntària de l’embaràs 
(IVO) no es practiqui al Pallars 
posa en evidència que es gene-
ra una múltiple vulneració, ja 
que obliga a les dones a traslla-
dar-se, incrementant així, la in-
justícia territorial en aquest àm-
bit”, van indicar. Així, en el ple es 
va acordar “demanar al Govern, 
a través de Salut, que solucioni 
la discriminació territorial”.

La Pobla aprova una moció 
que denuncia precarietat en 
la interrupció de l’embaràs

Crema la lona d’un camió i part de la fusta 
que transportava a l’A-2, a Ribera d’Ondara
La lona d’un camió que transportava fusta, així com una part de la 
càrrega, es va cremar ahir quan el vehicle circulava pel quilòme-
tre 528 de l’A-2, al terme municipal de Ribera d’Ondara. Els serveis 
d’emergències van ser alertats de la incidència per la tarda i es van 
desplaçar diverses dotacions dels Bombers. No van haver-hi ferits.

Un camió arrenca cables de telefonia 
i tomba pals a Montferrer i Castellbò
Un camió va arrencar ahir cables de telefonia i, alhora, va tomar di-
versos pals al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Els serveis 
d’emergències van ser alertats de la incidència a les 10.55 hores i es 
van desplaçar els Bombers, el SEM, els Mossos i tècnics de la compa-
nyia. Per la seva banda, el camioner va resultar ferit lleu.

Dos homes 
ferits lleus en 
bolcar amb el 
cotxe a Tàrrega
Dos homes van resultar ahir 
ferits de caràcter lleu quan el 
turisme en el que viatjaven 
va patir una sortida de via i 
va bolcar al quilòmetre 2,5 
de l’LV-2021, a Tàrrega. Van 
ser excarcerats i se’ls va tras-
lladats a l’Arnau de Vilanova. 
A més, en una col·lisió lateral 
entre dos vehicles a Menàr-
guens va haver-hi un ferit lleu.

Un incendi va calcinar ahir una 
superfície total de 3.434 metres 
quadrats de vegetació i arbrat 
al terme municipal de Cabana-
bona, prop del quilòmetre 26,3 
de de L’313. Els Bombers de la 
Generalitat van ser alertats a les 
12.13 hores i a les 13.39 hores el 
foc ja estava extingit. A més, els 
efectius del cos també va apagar 
altres petits incendis a l’Alt Àneu 
i a Miralcamp, concretament a la 
partida Coma Aragonesa.

Apaguen incendis 
a Cabanabona, Alt 
Àneu i Miralcamp
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El SEM incorporarà a finals d’any 
la Seu i Tremp com a heliports pel 
seu helicòpter de vols nocturns
Aquest servei medicalitzat ha traslladat 312 pacients des que 
es va posar en servei i Lleida és des d’on se n’han fet més
Lleida
REDACCIÓ
L’helicòpter nocturn medicalitzat 
del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) ha traslladat 312 pa-
cients des que es va posar en fun-
cionament, ara fa 24 mesos. En 
concret l’aparell s’ha enlairat 185 
vegades per dur pacients greus 
i crítics d’un hospital a un altre i 
127 cops per atendre pacients al 
mateix lloc de l’incident.

El darrer any s’ha fet l’helisu-
perfície de l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa i abans de finals 
d’any està previst que també esti-
guin en funcionament la de l’Hos-
pital Universitari Doctor Josep 
Trueta de Girona, la de Tremp, 
la de l’Hospital Joan XXIII a Tar-
ragona, la de l’aeroport de la Seu 
d’Urgell i la de l’Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell a Andorra.

LLEIDA, AMB MÉS TRASLLATS

El punt d’origen amb més tras-
llats entre hospitals ha estat Llei-
da, amb 45, seguit de Tarragona 
amb 31 i l’Alt Pirineu amb 26. Pel 
que fa a les activacions realitza-
des per serveis primaris, 36 van 
tenir com a destí Catalunya Cen-
tral, 30 Barcelona Nord i 16 a Bar-
celona Sud. 

Durant el confinament per la 
crisi de la Covid-19 es van reduir 

totes les activacions de recursos 
per Codi IAM (infart agut de mi-
ocardi), Codi ICTUS i politrauma-
tisme (accidents de trànsit, labo-
rals) que són tres de les principals 

patologies per les quals s’activa 
aquest helicòpter medicalitzat 
nocturn.

Entre les novetats recents hi 
ha la incorporació d’equips d’alta 

especialització mèdica com l’he-
licòpter neonatològic-pediàtric 
medicalitzat, que des de princi-
pis d’any ha ampliat el seu perío-
de d’activitat i ha duplicat l’equip 

També pot 
traslladar 

pacients crítics 
de Covid-19 

FOTO: SEM / El SEM va començar a fer vols amb l’helicòpter medicalitzat nocturn ara fa dos anys
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sanitari. Ara hi ha dos equips de 
pediatres-neonatòlegs que per-
meten, per exemple, assistir a un 
nounat-pediàtric en territoris dis-
tants a Barcelona i traslladar-lo a 
l’hospital útil en una quarta part 
del temps que costaria fer-ho en 
una ambulància terrestre, segons 
van apuntar ahir des del SEM al 
fer balanç del servei que dóna 

aquest helicòpter medicalitzat 
amb vols nocturns.

CÀPSULA D’AÏLLAMENT

Enguany també ha entrat en 
funcionament la primera càpsu-
la d’aïllament per traslladar paci-
ents crítics contagiats amb malal-
ties infeccioses com la Covid-19. 
El Govern assegura que Catalunya 
és el primer territori de l’Estat es-
panyol que ha desenvolupat un 
protocol per fer el trasllat segur 
d’aquests pacients en helicòpter.
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Ens apropem a l’espectacle anual 
de les llàgrimes de Sant Llorenç. 
Algun dels estels s’avancen a la 
data i es deixen contemplar en 
la negra nit. Així, un home en va 
veure un i no va tardar a compar-
tir la bona nova amb els amics 
per WhatsApp, els quals li van 
preguntar si havia demanat el de-
sig corresponent. L’home –pro-
saic ell– va respondre tan tran-
quil: “És clar que ho he fet. Vaig 
anar a la nevera i me’l vaig beure  
inmediatament”.

POLS A LES 
SABATES
| Míriam García
@mirietus |

Amics peluts
En els moments més durs de 
la pandèmia, els gossos van 
ser un dels éssers més pre-
uats per tothom, gairebé al 
nivell dels sanitaris. Aquells 
qui tenen gossos pensaran: els 
meus gossos ho són sempre. I 
és així. Però durant la pandè-
mia, a més d’una bola peluda, 
amorosa i fidel, els amics de 
quatre potes també eren un 
passaport de llibertat, perquè 
permetien sortir al carrer. De 
sobte, aquella mandra que a 
vegades fa baixar al gos, ha-
via desaparegut. De fet, es 
coneixen casos d’animalons 
que van passejar més en tres 
mesos que en tota la seva vi-
da. Però, un cop va començar 

la “desescalada”, molts gossos 
van anar al carrer per sempre. 
Perquè ens hem convertit en 
una societat d’“un sol ús” que 
consumeix per sobre de les 
seves possibilitats. I alguns es 
pensen que els peluts també 
són productes de consum. No 
ho dic jo, ho diuen les xifres: al 
maig van augmentar un 25% 
els abandonaments de gossos. 
En alguns casos, cadells que 
van arribar a les cases en plena 
pandèmia a través d’empreses 
de missatgeria. Perquè sí, hi ha 
gent (que no persones) que és 
així de miserable. Gandhi va 
dir que “una civilització es pot 
jutjar per la manera com trac-
ta als seus animals”. I si és així, 
perdoneu per la generalització, 
però nosaltres som escòria.

En els moments més 
durs de la pandèmia 
els gossos van ser 
un dels éssers més 
preuats per tothom

Com cada any, malgrat les 
circumstàncies que acom-
panyen la societat malau-

radament aquest estiu de 2020, 
l’ermita de Sant Salvador va aco-
llir gran quantitat de gent, que no 
es van voler perde un altre any 
l’aplec del mes d’gost en aquest 
indret emblemàtic de les Borges 
Blanques. 

Situada a la carretera en di-
recció a Cervià de les Garrigues, 
l’ermita és un edifici humil de 
transició del romànic al gòtic 
que acull cada estiu aquesta 
festa i que en un any, diguéssim 
normal, s’hi haguessin aplegat 
més de mig miler de persones. 
Aquesta celebració està orga-
nitzada per l’Associació d’Amics 
de Sant Salvador amb la col·la-
boració de la Parròquia de la ca-
pital de les Garrigues. Enguany, 

després de la celebració de la 
missa, es va servir coca i xocola-
ta per a tots els assistents. Val a 
dir que ateses les circumstànci-

es, hi havia gel hidroalcohòlic a 
disposició de tots i era obligatori  
també l’ús de la mascareta, com 
marquen les normes. 

D’AQUÍ I D’ALLÀ

La pandèmia no atura la 
trobada de les Borges a 

l’ermita de Sant Salvador 

FOTO: Ajuntament de les Borges Blanques
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DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD
Telèfon: 973 001 140

Antoni Encinas
Gerent del SEM

Lluís Puig
Exconseller            
exiliat a Bèlgica

Carlos Lesmes
President del 
Tribunal Suprem

Aplaudim la iniciativa que perme-
trà que a finals d’any els helicòpters 
del SEM que volen de nit puguin 
utilitzar els heliports de Tremp i de 
la Seu d’Urgell.

Una altra victòria ahir dels polítics  
catalans independentistes exiliats a 
Bèlgica, amb la negativa de la jus-
tícia d’aquest país de lluirar-lo als 
tribunals espanyols.

La justícia d’un país europeu ha 
tornat a desautoritzar l’alt tribunal 
espanyol en negar l’extradició de 
l’exconseller Lluís Puig. A més, diu 
que “no n’és l’òrgan competent”.

FOTO: Ajuntament de les Borges Blanques

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	publicacio (2)
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm08
	lm10
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	publicacio (2).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm08
	lm10
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39

	publicacio (2).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm08
	lm10
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39

	publicacio (2).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm08
	lm10
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39

	publicacio (2).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm08
	lm10
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39





