
Els rescats de muntanya 
al Pirineu de Lleida s’han 
disparat aquest cap de 
setmana per l’augment 
d’excursionistes i pels 
efectes de l’onada de calor.

Lleida
G.C. / D.A
Els grups de rescat dels Bombers 
de la Generalitat han hagut de 
treballar de valent aquest cap de 
setmana i al menys han fet vuit 
rescats a la muntanya de perso-
nes ferides, perdudes o amb difi-
cultats, segons van informar fonts 
del cos. De fet, les intervencions 
dels Bombers al territori han aug-
mentat considerablement aques-
ta darrera setmana, ja que s’ha 
detectat un important increment 
d’excursionistes, sembla ser que 
també en relació a la pandèmia 
que ha fet que molta gent hagi 
optat per fer les vacances a Cata-
lunya i, en aquest cas, al Pirineu 
lleidatà.

 MORT A LA VALL DE BOÍ

Cal recordar que aquest cap 
de setmana els Bombers de la 
Generalitat han hagut d’actuar 
en al menys vuit rescats en dife-
rents punts del Pirineu lleidatà. El 
primer d’ells és el que va involu-
crar un excursionista de 28 anys, 
veí de Badalona, que es va per-

dre dijous a la Vall de Boí i que va 
ser trobat sense vida dissabte al 
matí al massís de Besiberri. Du-
rant el dia de dissabte també es 
va alertar de la desaparició d’un 
altre excursionista a Alins, tot i 
que va ser trobat al cap d’unes 
hores. Al Congost de Mont-Rebei 
una dona va patir un cop de ca-

lor i va haver de ser trasllada-
da en helicòpter a l’hospital de 
Tremp, on també es va traslladar 
un parapentista que havia patit 
un accident a Gavet de la Conca. 
Aquest no ha estat l’únic accident 
relacionat amb esports d’aventu-
ra que ha obligat a efectuar algun 
rescat, ja que ahir una dona es va 

lesionar el turmell fent escalada 
al Pont de Suert i va ser rescata-
da amb helicòpter. Dos excursi-
onistes també van ser rescatats 
després de lesionar-se, un a la 
Vall de Boí i un altre a Naut Aran. 
En aquest municipi també es va 
atendre un ciclista que havia patit 
un accident.
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Dos incendis 
causats per 
llamps a Vielha 
i Montferrer

Arbres caiguts 
i esllavissades 
provocades per 
la tempesta
La tempesta d’ahir també va 
provocar diversos incidents 
més enllà dels incendis. A les 
Valls de Valira, al punt quilomè-
tric 8 de la carretera N-145, es 
va produir una esllavissada de 
roques i terra que va tallar par-
cialment la carretera. Els Bom-
bers van rebre l’avís a les 5 de 
la tarda i fins al lloc s’hi van 
desplaçar els equips de nete-
ja per enretirar els rocs que hi 
havien caigut sobre l’asfalt. La 
Pobla de Segur també va patir 
les conseqüències de les pluges 
i el vent, ja que uns arbres van 
caure sobre la carretera C-13 al 
seu pas pel municipi, afectant 
al trànsit de la via durant unes 
hores.

Els llamps que van acompanyar 
la tempesta d’ahir en diversos 
punts del Pirineu, van provo-
car dos incendis: Un prop de 
Vielha i un altre a la carretera 
que separa Montferrer i la Seu 
d’Urgell. Tots dos es van decre-
tar a primera hora de la tarde i 
al primer s’hi van desplaçar tres 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat de Catalunya, una 
de les quals era aèria. El segon 
incendi va ser més extens i va 
cremar matolls prop de la car-
retera. Fins al lloc dels fets s’hi 
van desplaçar 6 dotacions de 
Bombers, les quals van donar 
per extingit el foc poques hores 
després.

Incendis de rostoll a 
Balaguer i Tàrrega 
i de brossa a un pati 
de Mollerussa

Els Bombers de la Generalitat 
van haver de dur a terme ahir 
tres actuacions en petits incen-
dis. El primer a Balaguer, durant 
la nit de dissabte a diumenge, 
per un incendi agrícola de dos 
mil metres quadrats i un segon 
ahir al migdia a Tàrrega en un 
conreu. També es va incendiar 
un pati interior al carrer els 
Dardanels de Mollerussa on hi 
va cremar brossa.

Els Bombers fan al menys 8 
rescats de muntanya durant 
el cap de setmana al Pirineu
Alerten que l’augment d’excursionistes i l’onada 
de calor provoquen més accidents al territori

EL CANAL DE SERÒS A LLEIDA ACULL LES PRÀCTIQUES AMB EL NOU MATERIAL 
dels Bombers, que van dedicar el matí d’ahir a fer exercicis i simulacres. Els vianants, 
sobretot els infants, es van sorpendre en veure els bombers fent rescats al canal, al davant 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Els funcionaris van aprofitar per fer servir el nou material 
que ja estan utilitzant en rescats a l’aigua.

APROVACIÓ INICIAL DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PER 
OCUPACIÓ TEMPORAL I CONSTITUCIÓ DE SERVITUD DELS 
TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE DE PERLLONGACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE A LA PARTIDA GREALÓ (exp. PGU18-
182)

Informació: 

Decret d’Alcaldia de data 4 d’agost de 2020 
Informació pública pel termini d’un mes
Lloc: Departament de Planejament i Gestió, Plaça Paeria, núm. 11, 5ª 
planta (Edifici Pal·les). Horari de 9-14 Hores,  sol·licitar cita prèvia al 
telèfon 973700400
https://seu.paeria.cat/urbanismeCategoriaPublic/informacioPublica i 
http://www.paeria.es/TaulerAnuncis/cat/

Anuncio de fusión por absorción.
INFORMATICA DEL SEGRE S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) EXPOCOM-
PUTER S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 3/2009 de 3 
de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercanti-
les (LME), se hace público que el 31 de julio de 2020, las juntas generales 
universales de socios de EXPOCOMPUTER S.L. identificada con N.I.F. 
B08879454 (sociedad absorbida) y de INFORMATICA DEL SEGRE S.L. 
identificada con N.I.F. B25035080 (sociedad absorbente), aprobaron la fu-
sión por absorción de la primera por la segunda, con extinción por diso-
lución sin liquidación de EXPOCOMPUTER S.L. y transmisión en bloque 
de su patrimonio a INFORMATICA DEL SEGRE S.L. que adquiere por su-
cesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
Se hace constar expresamente el derecho de los socios, acreedores, de 
los titulares de derechos especiales y de los representantes de los traba-
jadores de las sociedades participantes a obtener el texto íntegro de los 
acuerdos sociales adoptados y de los balances de fusión aprobados, en 
el domicilio social de las mismas,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LME, se hace 
constar el derecho de oposición que, durante el plazo de un mes desde 
la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión, asiste a 
los acreedores de cada una de las sociedades participantes en la fusión, 
en los términos previstos en dicho artículo.
Lleida, 31 de julio de 2020.- Administrador solidario de INFORMATICA 
DEL SEGRE S.L. y de EXPOCOMPUTER S.L., Josep Andreu Salvadó Car-
tañá.
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‘Cabal’, de Glòria 
Tomàs, guanya el 
concurs de relats
de la Vall Fosca
L’obra ‘Cabal’, de l’autora de 
Rialp, Glòria Tomàs Nus, ha 
guanyat la IV edició del Concurs 
de Microrelats de la Vall Fosca. 
El text narra el procés de dol 
d’una dona fins que pren una 
decisió transcendental. El jurat, 
format pels escriptors i filòlegs 
Ferran Rella, Pep Coll i Ramon 
Sistac, ha destacat que es trac-
ta d’un text “escrupolosament 
ben escrit i estructurat”.

El festival Amb So 
de Cobla clou amb 
èxit i assolint el 
90% de l’aforament
El festival Amb So de Cobla de 
Palamós (Baix Empordà) va fi-
nalitzar dissabte la seva quarta 
edició. En total, hi han passat 
més de 2.500 espectadors el 
que suposa un 90% de l’afora-
ment disponible. El director del 
festival, Adrià Bauzó, considera 
que ha estat “un èxit” tenint en 
compte les “difícils circumstàn-
cies” en què s’ha celebrat per 
culpa de la pandèmia.

‘Fase Cultura’ esgota localitats 
en un cap de setmana amb 
música i cinema a l’aire lliure
El públic celebra la proposta i la veu “interessant”
La iniciativa ‘Fase Cultura’, 
endegada per la Paeria, 
porta aquest estiu a Lleida 
una seixantena d’activitats 
gratuïtes amb reserva 
prèvia.

Lleida
LAURA CORTÉS (ACN)
Aquest cap de setmana d’agost és 
el que ha concentrat més espec-
tacles, amb 10 entre dijous i diu-
menge, i també el que ha atret 
més públic. “Moltes de les acti-
vitats han esgotat les entrades el 
dia abans”, assegura el regidor de 
Festes, Ignasi Amor. Tots els es-
pectacles s’han fet a l’aire lliure 
en escenaris distribuïts per tota la 
ciutat i també a les EMD de Sucs 
i Raimat. L’objectiu és oferir acti-
vitats culturals als veïns que en-
guany s’han quedat a Lleida pel 

coronavirus així com oportunitats 
als artistes locals “molt afectats”.

El regidor de Joventut, Festes 
i Tradicions, Ignasi Amor, explica 
a l’ACN que amb la pandèmia des 

de la Paeria es va decidir que calia 
oferir una programació cultural 
perquè tots els veïns poguessin 
gaudir d’una oferta cultural des-
centralitzada amb talent local. 

També es va decidir ajudar el ta-
lent local perquè “la cultura és un 
dels sectors que més malament 
hi està passant”, afegeix Amor.

El regidor explica que s’han es-
collit espais de la ciutat on es po-
guessin seguir les recomanacions 
sanitàries. Per aquest motiu els 
espais són a l’aire lliure, les per-
sones que hi assisteixen ho fan 
amb reserva prèvia, estan asse-
guts, amb distàncies de seguretat 
i amb mascareta. Per la seva ban-
da, el públic celebra la proposta i 
li sembla una oferta cultural “in-
teressant” i “fantàstica”. Aquest 
cap de setmana s’ha pogut gaudir 
de la pel·lícula Retrato d’una mu-
jer en llamas i dels concerts de la 
New Orlinyes Jazz Band a l’Amfi-
teatre dels Camps Elisis, dissabte, 
i de Sonsonite, ahir diumenge, al 
camp de futbol de Balàfia.

FOTO: Laura Cortés (ACN) / Concert de la New Orlinyes Jazz Band

El municipi de Golmés va posar el 
punt final ahir a una atípica festa 
major d’agost que ha estat marca-
da per la pandèmia del Covid-19. 
No obstant això, el consistori ha 
volgut celebrar les seves festes, 
oferint una vintena de propostes 
per a tots els públics i suprimint 
les tradicionals revetlles musicals 

per garantir la seguretat de tots 
els seus veïns.  

Des que va donar inici la festa 
major, s’ha celebrat diferents ac-
tivitats lúdiques i musicals com el 
concert a càrrec de La Meravella, 
l’espectacle d’humor del televisiu 
Quim Masferrer,  l’audició de sar-
danes de la Cobla Tàrrega o jocs 

Golmés posa el punt final 
a una atípica Festa Major 
marcada per la crisi sanitària

per als més petits al parc del ce-
mentiri

Ahir, la programació va co-
mençar amb una cercavila de ge-
gants pels carrers del poble; va 
continuar amb una escape room, 
una de les activitats de moda 
dels darrers mesos; i va finalitzar 
amb el gran castell de focs. Entre 
espectacles, també es va poder 
gaudir d’un taller de circ, d’una 
exposició de pintura d’artistes 
golmesencs i d’un concert i una 
sessió de ball a càrrec de l’orques-
tra La Pasarela al pavelló Salvador 
Ezquerra. FOTO: Núria García / Els més petits van gaudir ahir d’un taller de circ
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El calendari que ha deixat la pan-
dèmia és molt diferent del que 
estàvem acostumats a seguir du-
rant aquests dies. Molta gent ha 
hagut de canviar el xip i ser cons-
cient que enguany no aniria a les 
festes majors de principis d’agost 
o les del dia 15 com feia cada any 
perquè, senzillament, no es fan. 
Altres es preguntaven també per 
la pujada al Port de Salau, un clàs-
sic de principis de mes que haurà 
d’esperar a que arribin temps mi-
llors que els que es viuen ara.

PUNT I COMA 
| Pilar García 
@piligarcia_1977 |

Iglesias y su 
ejemplaridad
Hay un refrán que dice que 
siempre habla el que más tiene 
que callar, y eso es precisamen-
te lo que le pasa a Pablo Iglesias. 
Es curioso que un señor que ha 
llegado a vicepresidente porque 
se le apareció la virgen y juró la 
Constitución, venga a dar leccio-
nes de ejemplaridad al rey emé-
rito diciéndole que tiene una 
actitud indigna. Hablamos de 
un vicepresidente que, en oto-
ño, se va a enfrentar a la falsa 
acusación por abusos sexuales a 
su exabogado, a la famosa tarje-
ta del caso Dina y a la financia-
ción irregular de Podemos. En-

tre otras cosas que van saliendo 
cada día. Y no veo que él salga 
dando explicaciones. Ni ejem-
plaridad ni transparencia. Hasta 
donde yo sé, Juan Carlos no está 
imputado ni investigado en nin-
guna causa judicial. Quizás si el 
rey hubiera puesto un ministe-
rio a Corinna, el vicepresidente 
no estaría pidiendo su cabeza. 
Porque automáticamente ten-
dría que pedir la suya propia al 
habérselo puesto a su mujer.  
Pues nada, señor vicepresiden-
te, sólo espero que esta forma 
de pensar la tenga con Puigde-
mont, que sí se fugó en el ma-
letero de un coche. Y también la 
tenga con los Pujol, que han sido 
declarados organización crimi-
nal. Dicen las malas lenguas que 
le quedan dos telediarios en el 
Gobierno. Si es así, cierre al salir.
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El món de l’arqueologia també s’ha 
hagut d’adaptar a les exigències de 
la Covid-19 però un any més ha po-
gut tirar endavant projectes com el 
de la Cova Gran de Santa Linya.

La Torre de Capdella va acollir dis-
sabte l’entrega del Premi de Micro-
relats de la Vall Fosca, un certamen 
que potencia aquesta zona del Pa-
llars i que va guanyar Glòria Tomàs.

L’oposició critica la gestió erràtica 
de Bolsonaro enfront del coronavi-
rus i no és per menys. I és que Bra-
sil ja ha superat els tres milions de 
contagis i els 100.000 morts.

Hasta donde yo 
sé, Juan Carlos 
no está imputado 
ni investigado en 
ninguna causa

Divendres al vespre (i per 
torns de diversos veïns 
per adaptar-se a les cir-

cumstàncies que marca la crisi 
sanitària) Penelles va inaugurar 
la nova fisonomia interior de 
l’església de Sant Joan. I és que 
l’artista Berni Puig han pintat 
el temple en el marc de la no-
va edició del Festival Gar Gar. 
Els motius pictòrics que ha fet 
servir l’autor per pintar aquesta 
església de Penelles destaquen 
per la seva amalgama de colors 
i donen un toc característic a 
una població que en els darrers 
anys s’ha fet un nom al panora-
ma cultural català amb el Fes-
tival Gar Gar, el certamen que 
converteix les parets de les ca-
ses del poble en espectaculars 

pintures. D’altra banda, l’arque-
bisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, 
va beneir ahir el temple després 
de visualitzar també l’audio-
visual que en parla al Cinema 
Kursaal de Penelles. Enguany, 
i a causa de la pandèmia que 
afecta tot el país, el Gar Gar es 

va haver de posposar. Enlloc de 
celebrar-se al mes de maig, que 
és quan els autors comencen a 
pintar les parets de la població, 
el festival s’ha traslladat al mes 
d’agost. A part de la creació pic-
tòrica que ha fet Berni Puig a les 
parets de l’església a principis 
d’agost també va començar el 
procés per pintar les creacions 
d’enguany. Durant tot el mes hi 
haurà diversos artistes que, ate-
nent a les recomanacions sani-
tàries, no coincidiran entre ells. 
Atesa la situació tampoc es durà 
a terme la versió més lúdica del 
festiva. Tot i això Penelles sí que 
ha programat el MurFònic, unes 
actuacions de petit format, amb 
reserva prèvia, que van comen-
çar dissabte a la nit. 

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Penelles estrena la nova 
fisonomia de l’església    
de Sant Joan Baptista

FOTO: E.B.

L’artista Berni 
Puig ha pintat 
el temple en 
el Festival Gar 
Gar d’enguany
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