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esports | pàg. 20
el Patí Bell-lloc cedirà part de les    
seues hores del pavelló perquè el  
llista hi pugui entrenar-se i jugar

1,30 €

GUIA| pàg. 26
els raiers de Coll de Nargó s’adapten              
a la pandèmia i a les mesures sanitàries  
i solcaran el segre el proper dia 15

Itmar faBregat

Els bars i restaurants de Lleida 
seguiran sense poder servir dins

és notícia ❘ 3-8

Segrià || Igual que sis 
poblacions d’aquesta 
comarca, després de 
la reunió d’ahir del 
Procicat, que al·lega 
alt índex de rebrots

Indignació || 
L’hostaleria veu en 
la decisió la ruïna de 
10.000 famílies i un 
greuge per a Ponent

Turisme || Per la 
seua part, el Pirineu 
s’atansarà al ple 
turístic aquest pròxim 
cap de setmana

amado forrolla

set mIlIoNs de quIlos de Pera de lleIda, amB tatXo BeNet d’amBaIXador
economia ❘ 19

Aquest mateix any es licitarà 
la variant d’Artesa de Segre i la 
reforma acabarà el 2025.

La vicepresidenta Carmen Cal-
vo no va voler desvelar el para-
dor del monarca.

Territori invertirà 185 
milions en la millora 
de Comiols, amb 4 
túnels i viaductes

Moncloa assegura que 
el rei emèrit “no ha 
fugit” i es nega a 
revelar on és

comarques ❘ 14

panorama ❘ 17

Lleida, ahir a  
la tarda.
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vox PoPuli

Isabel Elbal @isaelbal
«Ens volen fer creure que Joan Carles I se’n va d’Espanya, però 
no és veritat: se’n va de Suïssa.»

Jon Inarritu @JonInarritu
«Vaja! La República Dominicana no té acord d’extradició amb 
Suïssa.»

Laura Márquez @LauLoay
«Si algú ara fa un rap explicant aixó del Joan Carles I, és 
delicte o document històric?»

Enric Borràs @enricb
«Els meus títols universitaris els signa un fugitiu escaldat. 
Encara serveixen?»

Li deien Trinitat @LiDeienTrinitat
«Aquests de Podemos només són bons en les paraules. De 
fets, res de res.»

Elviro Desastre @mejorimbecil
«Dels creadors de “Votar un referèndum és antidemocràtic”, 
arriba l’esperada “No es jutja les institucions, es jutja les 
persones”. És un no parar...»

«La millora de 
Comiols ajudarà 
a desenvolupar 
els Pallars i a 

lluitar contra la 
despoblació. És 
un dia històric»

Josep M. Mullol

President  
del Jussà

l’hostaleria, castigada
La conselleria de Salut ha decidit mantenir el tancament de l’interior de bars i 
restaurants de Lleida i sis pobles del Segrià després de la reunió del Procicat al 
constatar que malgrat la millora dels últims dies es manté un alt risc de rebrot. 
De poc han servit les peticions de l’alcalde de Lleida de la setmana passada, del 
primer tinent d’alcalde, que va insistir dimarts, i de tots els alcaldes dels pobles 
del Segrià afectats que van demanar l’obertura de l’interior de bars i restaurants 
encara que fos amb limitacions d’aforament com la resta de Catalunya. No han 
demostrat gaire capacitat de convicció, ni de pressió perquè Lleida i els sis pobles 
no fossin els únics de Catalunya que tenen l’interior de bars i restaurants tancats. 
Una restricció que no s’ha traslladat ni a l’àrea metropolitana ni tampoc a les 
comarques del Vallès, amb alguns indicadors similars i altres de pitjors, com per 
exemple la taxa de reproducció efectiva del virus, que a Lleida ha baixat fins al 
0,6, per sota de la mitjana catalana, en 1.02, i també per sota de la que tenen al 
Vallès Occidental, 1,7, o l’Oriental, on gairebé arribaven a dos i estaven procedint 
a cribratges massius per buscar nous focus. El Procicat ha donat més importància 
al risc de rebrot i és qui pren les decisions, però es manté el mateix dubte plantejat 
quan es va decidir la restricció: és l’interior dels bars i restaurants la zona de més 
risc per a possibles nous contagis i rebrots només a Lleida? Ha de fer-se pagar a 
aquest sector que a Lleida hi hagi hagut més focus? Tots volem la màxima segure-
tat per a la nostra salut i per això aplaudim que es tanqui l’empresa fructícola que 
tenia positius treballant, però sembla exagerat castigar l’hostaleria de Lleida per 
una situació de la qual no és responsable. I parlem de pèrdues milionàries, perquè 
des que es va decretar l’alarma al març a penes han pogut obrir l’interior dels bars 
i restaurants de Lleida durant cinc setmanes, i amb limitacions d’aforament al 50 
per cent. De poc serveix que puguin instal·lar terrasses tenint en compte la nostra 
climatologia i les mateixes característiques de l’hostaleria local, perquè el gruix del 
negoci es fa a l’interior i són unes deu mil famílies les que veuen perillar el futur 
dels seus establiments malgrat haver pres totes les precaucions necessàries quan 
han pogut obrir.

Editorial
Enyorant els turistes
aquelles persones que no 
tinguin els recursos dels quals sí 
que disposa el rei emèrit –que 
passarà unes llargues vacances 
de luxe en una urbanització ex-
clusiva de la república Domi-
nicana–, ho tindran difícil per 
triar un lloc exòtic de vacances 
aquest estiu. el coronavirus ha 
estat una espècie d’accelerador 
del capitalisme, fins al punt que 
algunes de les coses que carac-
teritzaven la societat del benes-
tar estan en perill. I no només 
les llibertats individuals, sinó 
també la possibilitat de viatjar a 
destinacions turístiques a l’altre 
costat del món a preus relativa-
ment assequibles. la nostra des-
tinació exòtica serà el pirineu. 
I sort que el tenim a prop. És el 
moment de descobrir aquelles 
coses que havíem passat per alt 
durant tants i tants anys. Des-
censos d’aventura per rius ca-
balosos, excursions per senders 
misteriosos, visites a esglésies 
que encara guarden tresors per 
descobrir, paisatges canviants, 
fauna salvatge. Tot això és el 
que hem anat a buscar durant 
anys a milers de quilòmetres i 
ara ens adonem que just aquí, 
a penes a un parell d’hores de 
viatge, tenim l’alternativa, al 
costat d’una gastronomia d’alta 

qualitat i d’una gent acollido-
ra. ens hi haurem d’acostumar 
almenys fins que no existeixi 
una vacuna contra el virus, i 
si el teixit econòmic del nostre 
territori aconsegueix sobreviu-
re als embats d’una crisi, d’un 
col·lapse –podríem dir– que és 
molt més que un problema sa-
nitari. És una crida d’atenció 
sobre els límits d’un sistema 
econòmic que crèiem infinit, 
durador i que, com totes les co-
ses d’aquest món, té un principi 
i un final.

juan cal
la pEixEra

El coronavirus ha estat 
una espècie d’accelerador 
del sistema capitalista 
fins al punt que algunes 
coses ja no tornaran 
a ser com abans

Correu electrònic: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

Històries de Josep Pla
Manllevo el títol d’aquest 
escrit al volum sisè, de Josep 
valls, d’una col·lecció de pres-
tigi i amb un nom més que ben 
trobat, “el caliu de la memòria”, 
d’editorial Gavarres. una feliç 
síntesi pla i el caliu de la memò-
ria. un llibre nou, aquest, però 
no del tot. no del tot perquè té 
precedents: Josep Pla, inèdit; 
Josep Pla, converses a l’Empor-
dà i Pla de conversa, que, com 
aquestes Històries, aquests tí-
tols reportats de Josep valls són 
la transcripció de les converses 
que tenien, perquè en valls hi 
treballava, al Motel empordà, 
quan un pla ja necessitat d’as-
sistència i de companyia, el so-
vinteja. entre l’habitació 103, la 
taula 26 i el Mas de llofriu, és 
per on transiten els darrers anys 
d’aquell pla viatger que no en 
va fer gairebé mai cap, de viat-
ge sense objecte; d’aquell Josep 
pla que deia que “el viatge és el 
millor remei que existeix per a 
combatre la malaltia de la pro-
ximitat”. aquestes Històries, 
que són memòria sense ser me-
mòries, se’ns presenten, seguint 
l’arquitectura capitular  de la 
col·lecció, en forma de dietari 
datat i esdevenen un comple-
ment deliciós per a tot el conjunt 
d’obra completa. l’encert i la 

gràcia de l’autor és que el té tan 
sabut, pla, que és ben bé el seu 
Jo qui parla. ell, que és la plo-
ma que arriba més lluny en ser-
vir-se de l’expressió popular i en 
dissimular la sintaxi per tal que 
la  seva prosa, poètica, flueixi, 
sempre, com la llengua parlada. 
però no només. si l’amenitat és 
una de les característiques irre-
nunciables de l’estil de pla, fet 
de claredat, precisió, d’economia 
expressiva i fluïdesa, aquesta 
transcripció de l’oralitat que ens 
presenta valls no pot servir-se’n 
més bé. I passa semblantment 
amb l’adjectivació, feta també 
de precisió, gradació i sorpresa. 
aquest és un llibre que respon 
als tres tipus de lectura: per 
formació, per informació i per 
oci. Tan divertit que et provo-
ca tanta riallada com tendresa 
emotiva. “aquest és un país que 
hem d’estimar. entre altres coses 
perquè no n’hi ha cap més, no en 
tenim altre. És el nostre”. I quan 
li pregunten qui són els herois 
de la seva vida respon que són 
els pagesos de terra pobra: “els 
autèntics creadors de paisatge 
són els pagesos. no, no són pas 
els artistes que pinten les teles. 
són els pagesos. els pagesos que 
cada any llauren, sembren i re-
cullen”. Colossal!

carME VidalHuGuEt
caFÈ dElS oMESoS

17033

cfarre
Resaltado



14 Segre 
Dijous, 6 d’agost del 2020

comarques
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Els Bombers efectuen 127 rescats de 
muntanya fins al juliol d’aquest any.

p. 15
Finca perquè joves de Castelldans 
puguin tenir horts.

p. 16

Calvet (primer per la dreta) presentant les alternatives per a la millora de Comiols.

aCn

X.r. / ACN
❘ trEmp ❘ El conseller de Terri-
tori, Damià Calvet, i el secre-
tari d’Infraestructures, Isidre 
Gavín, van presentar ahir als 
presidents dels consells dels dos 
Pallars i als alcaldes de Tremp 
i Sort set alternatives per a la 
millora de Comiols, una reivin-
dicació històrica. Tots els assis-
tents a la reunió van coincidir a 
triar l’opció de millora entre Ar-
tesa de Segre i Isona, que preveu 
la construcció de quatre túnels i 
quatre viaductes. Suposarà una 
inversió de 185 milions d’euros 
per a un tram d’uns 29 quilòme-
tres i les obres estaran llestes 
el 2025.

Calvet va destacar que aquest 
nou traçat tindrà 3 quilòmetres 
menys que l’actual i el viatge 
serà cinc minuts més curt. Va 
destacar que també “es guanya-
rà en seguretat i confort”. Les 
obres s’executaran per fases i 
es preveu que estiguin llestes 
en cinc anys. Calvet va apun-
tar que aquest any es licitaran 
els treballs de la variant d’Ar-
tesa de Segre, d’1,4 quilòme-
tres, perquè es puguin executar 
l’any que ve. En una altra fase 
es programarà la ronda del Pont 
d’Alentorn, d’1,5 quilòmetres i 
una inversió d’uns 10 milions. 
La carretera tindrà dos carrils 
de pujada entre Folquer i Comi-
ols i uns altres dos entre Isona 
i Comiols.

El conseller de Territori va 
afirmar que seran “especial-
ment sensibles” i “vetllaran per-
què hi hagi la mínima afectació 
possible tant per a les persones 

La Generalitat invertirà 185 milions en la 
millora de Comiols amb 4 túnels i viaductes
Aquest mateix any es licitarà la variant d’Artesa de Segre i la reforma estarà llesta el 2025 || Després d’anys 
de reivindicacions, el Pallars parla de “dia històric” i que ajudarà al desenvolupament econòmic

infraestructures carreteres

com per a l’economia”. També 
es crearà una comissió de tre-
ball per fer seguiment d’aquest 
projecte, de la qual formaran 
part també els representants 
polítics del territori.

El president del consell del 
Pallars Jussà, Josep Maria 
Mullol; el del Pallars Sobi-
rà, Carles Isus; l’alcaldessa de 
Tremp, Pilar Cases; i el primer 
edil de Sort, Raimon Monterde, 
van coincidir que “és un dia his-
tòric” al donar-se a conèixer la 
millora de Comiols i el calendari 
d’execució.

Cases va recordar que “és 
una reivindicació que fa 30 anys 
que dura” i que ara serà una re-
alitat. Mullol va assegurar que 
ajudarà al “desenvolupament 

econòmic” i a lluitar contra la 
despoblació. Isus va manifestar 
que “assegura el flux de per-
sones i serveis” i Monterde va 
destacar “la comoditat i segure-
tat de la via”. Van apuntar que 
facilitarà l’entrada de persones 
al Pirineu i atansarà els serveis 
de l’àrea metropolitana.

D’altra banda, Calvet va visi-
tar també l’heliport de Tremp, 
on ja han acabat les obres per-
què pugui acollir vols nocturns 
i el puguin utilitzar els serveis 
d’emergències mèdiques.

trAmS
S’actuarà entre artesa i 
Isona i el traçat tindrà 3 km 
menys i el viatge s’escurçarà 
uns 5 minuts

leS ClAuS

Port de Comiols
z El port de Comiols uneix ar-
tesa de Segre amb tremp. És 
l’actual carretera C-1412b, que 
transcorre per aquesta locali-
tat de la noguera i també per 
ponts, la Baronia de rialb, Iso-
na i Conca Dellà i la capital del 
Jussà. té una longitud d’uns 60 
quilòmetres i és el principal ac-
cés al pallars des de Barcelona i 
la Catalunya central.

Una reivindicació històrica
z La millora de Comiols és una 
reivindicació històrica del pa-
llars, que fa anys que demana 
un túnel que salvi el traçat de la 
C-1412b. ara, la Generalitat pro-
posa una inversió de 185 mili-
ons d’euros per millorar aques-
ta carretera entre artesa de Se-
gre i Isona, en un tram d’uns 29 
quilòmetres. La variant d’artesa 
es licitarà aquest any i en una 
fase posterior s’executarà la del 
pont d’alentorn.

Tres carrils
z El nou traçat tindrà tres carrils 
que aniran de Folquer a Comi-
ols i uns altres tres entre Isona 
i Comiols.

Túnels i viaductes
z La proposta del Govern de Ca-
talunya projecta quatre túnels 
gairebé seguits que tindran una 
longitud de 1.400 metres. tam-
bé tindrà quatre viaductes més.

Cinc milions per als 
subministraments d’aigua

municipis subvencions

❘ LLEIDa ❘ L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) destina 5 milions 
d’euros en ajuts a municipis de 
Lleida per millorar els seus sub-
ministraments d’aigua. Entre els 
projectes que rebran aquestes 
subvencions es troba la cons-
trucció d’una bassa d’emmagat-
zematge d’aigua del Canal d’Ur-
gell que proveirà Ivars d’Urgell, 
Barbens i Vila-sana, que comp-
ta amb una ajuda de 637.000 
euros. També destaquen els 
338.000 euros de la subvenció 

per a la planta potabilitzadora 
que s’ha de construir a Belia-
nes i que contribuirà a acabar 
amb els continus problemes en 
el proveïment d’aigua dels po-
bles de la Vall del Corb. Aquest 
és un equipament llargament 
reivindicat. 

Per la seua part, Agramunt 
rebrà 239.000 euros per a l’úl-
tima fase del projecte per sub-
ministrar aigua tractada per la 
nova potabilitzadora a tot el 
municipi.

La Diputació impulsa un centre 
d’innovació digital agroalimentària

institucions projectes

❘ LLEIDa ❘ La Diputació treballa 
per crear una proposta per con-
vertir Lleida en un centre de 
la innovació digital del sector 
agroalimentari de Catalunya. 
Així es va posar sobre la tau-
la en una reunió que va tenir 
lloc ahir i en la qual va partici-
par la Diputació, la conselleria 
d’Agricultura, l’IRTA, el Parc 
Científic i Agroalimentari de 
Lleida, la Paeria de Lleida, la 
Cambra de Comerç, la Uni-
versitat de Lleida, Eurecat i 

el Centre Tecnològic i Fores-
tal. En l’encontre es va acor-
dar també posar en marxa un 
grup de treball coordinat pel 
Patronat de Promoció Econò-
mica per impulsar la iniciativa.

En aquest sentit, es van plan-
tejar diversos objectius, entre 
els quals es troba compartir el 
treball de la UdL i l’IRTA com 
a base cientificotècnica del fu-
tur hub. 

El director general d’Ali-
mentació, Carmel Mòdol, va 

exposar la importància estra-
tègica que té per al sector que 
Catalunya disposi d’un Digi-
tal Innovation Hub en l’àmbit 
agroalimentari.

El director del Patronat de 
Promoció Econòmica de la 
Diputació, Ramon Boixade-
ra, va remarcar la rellevància 
que té per a Lleida acollir la seu 
d’aquest centre. 

La següent reunió de treball 
tindrà lloc d’aquí a un mes, el 
proper 3 de setembre.
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Iniciatives. Balaguer fa balanç de les accions 
de la Xarxa de Voluntaris.

26
Patrimoni. Tàrrega restaura el cimbori de 
l’església de Santa Maria de l’Alba.

34

AjunTAMenT De BAlAguer

P. rodellar
❘ lleiDA ❘ Ajudar els que més ho 
necessiten fent el que saben fer 
més bé: cervesa. Aquest és l’ob-
jectiu del projecte Cobeer-19, 
una iniciativa impulsada per la 
fàbrica de cervesa artesana de 
Bossòst, Refu, i el seu gerent 
David Serrano. “Mentre es-
tàvem confinats durant l’estat 
d’alarma, se’m va ocórrer que, 
aprofitant la sinergia que sem-
pre ha existit entre els fabricants 
artesans d’aquest producte, po-
dríem impulsar un projecte que 
ajudés la gent a superar aquesta 
situació tan difícil que ha pro-
vocat la pandèmia”, va expli-
car Serrano. Dit i fet. Entre els 
mesos d’abril i maig es van po-
sar en contacte amb nombroses 
cerveseres de tot l’Estat, entre 
aquestes cinc de Lleida (Ctretze 

de la Pobla de Segur, Lo Vilot 
d’Almacelles, La Vella Carava-
na de Menàrguens i Lo Perot de 
Penelles) i van decidir fabricar 
una cervesa per a l’ocasió, o uti-
litzar-ne alguna que ja estigués 
al seu catàleg i destinar el 19% 
dels beneficis de les vendes a en-
titats solidàries de la seua pròpia 
localitat. Al principi van ser 29 
els artesans que es van sumar 
al projecte, però ara com ara 
ja són 46, de llocs tan diferents 

Solidaritat banyada amb cervesa
La fàbrica artesana de Bossòst, Refu, impulsa el Cobeer-19, un projecte per recaptar fons per lluitar 
contra el virus || Un total de 46 productors de tot l’Estat s’han sumat a la iniciativa

gastronomia coronavirus

l’impulsor del projecte, david Serrano, treballant a la fàbrica de Bossòst, refu.

refu

com Madrid, Barcelona, Tar-
ragona, Saragossa, Guipúscoa, 
Santander o Burgos. En aquest 
sentit, tots aquells que vulguin 
comprar una d’aquestes cerve-
ses podran distingir-les pel lo-
gotip identificatiu del projecte 
(Cobeer-19) que totes les am-
polles portaran imprès. Així 
mateix, Serrano va insistir que 
aquesta iniciativa té un doble 
vessant: d’una banda, “ajudar 
els que més ho necessiten ara 

mateix” i, de l’altra, “consci-
enciar la ciutadania de la im-
portància del consum local per 
salvar el petit comerç de la crisi 
econòmica desencadenada per 
culpa del Covid-19”. 

De moment, alguns produc-
tors encara estan decidint a qui-
na entitat destinaran els diners 
recaptats i triant quina cervesa 
de la seua carta elegir o si en 
fabricaran una en concret. “Al 
setembre procurarem que els 

46 participants ho tinguin tot 
ja decidit i en marxa. Cada em-
presa li posarà el preu que con-
sideri i la quantitat d’ampolles 
que destinaran al projecte”, va 
indicar Serrano. 

Per la seua part, des de Refu 
van concretar que ells han ela-
borat al voltant de 1.200 litres 
d’una cervesa especial i que 
destinaran tots els diners que 
recaptin al Banc dels Aliments. 
Una altra de les cerveseres llei-

datanes que han revelat a quina 
entitat entregarà els diners és 
la Ctretze, de la Pobla de Se-
gur, que ho farà a l’hospital del 
Pallars.

Segons l’informe efectuat pel 
Gremi d’Elaboradors de Cer-
vesa Artesana i Natural de Ca-
talunya sobre els efectes que la 
crisi sanitària del coronavirus 
ha provocat al sector, la produc-
ció d’aquesta beguda va arribar 
a reduir-se en un 77%.

19% contra el covId-19
Destinaran el 19% dels 
beneficis de les vendes 
d’una de les seues cerveses 
a entitats solidàries locals

leS clauS

Opcions
z els 46 productors participants 
en el projecte Cobeer-19 poden 
elaborar una cervesa feta única-
ment per a l’ocasió o en poden 
escollir alguna que es trobi al 
seu catàleg.

Local
z els artesans donen un 19% (en 
al·lusió al Covid-19) dels benefi-
cis obtinguts amb les vendes 
d’aquestes cerveses a l’entitat 
local que ells triïn.

Lleida
z  les cerveseres lleidatanes 
implicades són la mateixa im-
pulsora del projecte, refu, de 
Bossòst, Ctretze de la Pobla de 
Segur, lo Vilot d’Almacelles, la 
Vella Caravana de Menàrguens i 
lo Perot de Penelles. 
   Així mateix, també s’han afe-
git a la iniciativa fàbriques de 
Barcelona, Madrid, Tarrago-
na, Saragossa, guipúscoa o 
Santander.

l’apnea obstructiva del son augmenta        
el risc cardiovascular en pacients sans

investigació avenços

❘ lleiDA ❘ L’apnea obstructiva del 
son està associada a un aug-
ment del risc cardiovascular 
en pacients que no tenen una 
malaltia cardíaca prèvia. Així 
ho revela una investigació que 
han liderat els doctors Ferran 
Barbé i Manuel Sánchez, res-
ponsables dels grups d’Investi-
gació Traslacional en Medicina 
Respiratòria i Malalties Cròni-
ques, respectivament, de l’Ins-
titut de Recerca Biomèdica de 
Lleida (IRBLleida), que ha estat 

publicada a la revista Ameri-
can Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine. Aques-
ta malaltia afecta entre un 20 i 
un 30% de la població adulta i 
en més del 80% dels casos les 
persones afectades no estan 
diagnosticades. 

Estudis anteriors ja havien  
determinat que l’aplicació de 
pressió contínua per via aèria 
en pacients amb síndrome coro-
nària aguda i apnea obstructiva 
del son té un efecte neutral en 

la prevenció de noves malalties 
cardíaques. Tanmateix, aquest 
nou estudi demostra l’efecte 
perjudicial de l’apnea del son 
per al cor de pacients que no han 
patit mai cap tipus de malaltia 
en aquest òrgan. 

En aquest sentit, el doctor 
Manuel Sánchez va explicar que 
aquesta descoberta reforça “la 
necessitat que hi ha d’estudiar 
de manera individualitzada els 
efectes d’aquesta mena d’apnea 
en cada tipus de pacient”.

irBlleiDA

el doctor Ferran Barbé.

irBlleiDA

el doctor Manuel Sánchez.
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La nadadora Ona Carbonell dóna a llum        
el seu primer fill, Kai, que naix a Can Ruti
Ona Carbonell (Barcelona, 1990), l’esportista amb més 
medalles aconseguides en Mundials de natació, va anun-
ciar ahir el naixement de Kai, el primer fill de la parella 
que forma amb Pablo Ibáñez, al Can Ruti de Badalona.

Senyalitzen el camí que recorre el front de la Guerra Civil a Conca de Dalt
Els joves participants en el camp 
de treball organitzat per l’enti-
tat Alba Jussà s’han encarregat 
d’obrir i senyalitzar aquest es-
tiu els set quilòmetres de la ruta 

que recorre el que va ser front 
de la Guerra Civil al Pallars Jus-
sà entre Pessonada i Aramunt.

El mateix equip es va encar-
regar d’organitzar a les festes 

de la Pobla de Segur un Escape 
Town ambientat en la Guerra 
Civil i que permetia descobrir 
els refugis antiaeris ubicats al 
municipi.

aLba juSSà

el torero Cayetano Rivera deixa el món           
de les arenes de forma temporal
Cayetano Rivera, fill de Paquirri i de Carmina Ordóñez, 
es retira temporalment de les arenes, segons la revista 
¡Hola!, que afegeix que la decisió es deu al fet que no es 
troba preparat psicològicament per torejar.

euRopa pReSS

Carlos Cuevas comença a 
rodar nova temporada 
de ‘Merlí. Sapere aude’
El personatge de Pol Rubio (Carlos 
Cuevas) va tornar a les aules, ja 
que va començar a rodar la segona 
entrega de Merlí. Sapere aude de 
la mà de Movistar+.  L’enregistra-
ment dels 8 episodis es du a terme 
en localitzacions de Barcelona com 
la platja de la Barceloneta, el Barri 
Gòtic, la zona de la Sagrada Famí-
lia o la Universitat de Barcelona. Es 
prolongarà fins a l’octubre.

MoviStaR +

Curs d’inserció laboral  
per a una trentena de 
persones, a Creu Roja
Una trentena de persones de Lleida 
en risc d’exclusió social que reben 
la prestació de la Renda Garan-
tida participen en la nova edició 
del programa MAIS de Creu Roja, 
que té per objectiu facilitar-ne la 
inserció laboral. El curs, que va co-
mençar el 29 de juliol, compta amb 
sessions grupals i individuals per 
millorar les competències laborals 
i la motivació.

CReu Roja LLeiDa

ÀRIES 21-iii / 19-iv.
Serà necessària la fermesa al tractar 
assumptes legals, de salut o econòmics 

pendents. No deixeu res a l’atzar. La recerca serà 
molt més fàcil de concretar.

TAURE 20-iv / 20-v.
Sigueu innovadors i tingueu ganes de 
fer les coses. Com ataqueu un projecte 

o una responsabilitat serà el que importi al final. 
No permeteu que la temptació s’interposi.

BESSONS 21-v / 20-vi.
Cuideu millor el benestar físic i emoci-
onal. Concentreu-vos en l’estat físic i 

eviteu situacions que causin ansietat i estrès. 
penseu els assumptes amb deteniment.

CÀNCER 21-vi/ 22-vii.
eviteu que us acorralin. avalueu el que 
està succeint, busqueu la veritat i entreu 

en acció. Si defenseu els vostres drets, no tindran 
ningú qui culpar.

LLEÓ 23-vii / 22-viii.
el treball dur us mantindrà allunyat dels 
problemes. poseu energia on més im-

porti i marcareu la diferència en el resultat d’una 
situació que us preocupa.

VERGE 23-viii / 22-iX.
abordeu els problemes pendents de 
manera oberta i honesta. el millor curs 

d’acció és implementar un canvi que encoratgi 
millors relacions.

BALANÇA 23-iX / 22-X.
La disciplina donarà fruits. Mantin-
gueu-vos ocupats i acabeu el que co-

menceu. La reputació dependrà de l’actitud i de 
la capacitat per fer les coses correctament.

ESCORPIÓ 23-X / 21-Xi.
incorporeu una mica de diversió, però 
no supereu el pressupost. utilitzeu la 

imaginació i desenvolupareu un pla tant rendible 
com agradable.

SAGITARI 22-Xi / 21-Xii.
Considereu com o on voleu viure. els 
canvis personals que feu han d’incloure 

els que més us importa. No permeteu que un 
estrany s’interposi en la situació.

CAPRICORN 22-Xii / 19-i.
No permeteu la ira o fareu curt quan 
intenteu assolir metes. utilitzeu la vostra 

energia sàviament i procureu ser positius, com-
plaents i eficients.

AQUARI 20-i / 18-ii.
No feu un canvi perquè algú més el faci. 
Considereu els pros i els contres i seguiu 

pel camí que us doni més a canvi. els guanys 
personals seran prometedors.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
passeu temps ajudant els altres i us sen-
tireu bé amb el que aconseguiu. Les 

persones amb qui us trobeu us donaran una 
perspectiva diferent de la vida.
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Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 

Cercle
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

Fax: 973 246 031c/del Riu, 6. 25007 Lleida cercle@segre.com www. segre.com

Llimiana. Una carlina presideix la porta d’una casa en aquesta localitat del Pallars Jussà, 
per protegir-la de bruixes i mals esperits. @rosaaltes

enviny. Un racó amb encant de la localitat del Pallars Sobirà, que actualment pertany al 
municipi de Sort. @recasens.jordi

Puigverd de Lleida. La lluna d’agost il·lumina les vies del tren, que va arribar a aquesta 
localitat del Segrià el 19 de maig del 1879. @sisco_acosta

Turisme de confinament. “Amb la fresqueta de l’alba o a la llum del capvespre, el paisatge és 
impressionant des del cingle de la Pena d’Almatret”, assegura la Maria Badia.

La Maria avui fa 11 esplèndids anys. Els seus pares, Jordi i Sílvia, la seua 
germana Anna i la resta de la família li desitgen un feliç dia!

Aniversari

Pobles de Lleida a Instagram

Participa-hi i guanya: El teu temps, l’estiu
Envia’ns fotos sobre l’estiu a cercle@segre.com, a 
c/ del Riu, 6 de Lleida o puja-les al web (fins al 18 de 
setembre), i entraràs en el sorteig d’un cap de setmana 
per a dos persones a l’Hotel Estanys Blaus.

El guanyador es publicarà 
el dimarts 22 de setembre.

Hi col·labora: 
Hotel Estanys 
Blaus

Bases i imatges a 
segre.com/cercle
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l’ascensorprivat
Recordant 
temps joves
l’empresari tatxo 
Benet va ser el con-
vidat en l’inici de la 
campanya de la pera 
i va recordar que, 
com molts estudiants 
lleidatans, també 
s’havia dedicat a 
collir fruita. encara 
que en la seua època 
era més manual i no 
tan mecanitzada com 
ara. Benet, que ha 
invertit en el sector, 
també va demanar 
a les empreses que 
fossin acurades amb 
el virus, explicant 
que ell l’ha patit i 
ho va passar molt 
malament perquè és 
devastador.

Es van oblidar  
de la Mitjana
Dimarts la Paeria va 
anunciar oficialment 
l’obertura dels parcs 
infantils de la ciutat, 
encara que alguns ja 
feia dies que s’utilit-
zaven. en canvi, l’àrea 
recreativa de la Mit-
jana continuava ahir 
al matí tancada amb 
cintes al voltant per 
impedir que la fessin 
anar.

El conseller de Terri-
tori va anunciar ahir 
al Pallars que, després 
d’anys de reivindica-
cions, Comiols tindrà 
una reforma inte-
gral que arranca ja.

Damià Calvet

Impulsor de la fà-
brica de cervesa ar-
tesana de Bossòst, 
Refu, que recapta 
fons solidaris per
lluitar contra el 
coronavirus.

David serrano

L’ajuntament de  
Castelldans, que  
presideix, destina  
una finca del mu-
nicipi perquè els 
joves s’iniciïn en 
el cultiu d’horts.

Conrad llovera

Voregen el cinisme, 
les declaracions de 
la vicepresidenta del 
Govern central, di-
ent que el rei emèrit 
“no fuig de res” i “res 
canvia a l’Estat”.

Carmen Calvo

Acord a Nissan per 
al tancament
empresa i sindicats van 
pactar ahir les condici-
ons del tancament de 
les plantes de Nissan a 
Barcelona, que ocupen 
2.525 persones. 20.000 
empleats d’empreses 
auxiliars també es tro-
ben en risc per l’adéu de 
la firma nipona.

aiNa Martí/aCN

Entre la por als rebrots del virus 
ressuscitat que pica més que cap i 
la diàspora per vacances –platja, 
muntanya o casa endins–, les ma-

tinades d’aquest agost lleidatà remeten a 
la placidesa urbana del primer confina-
ment, quan no veies ningú enlloc: trànsit 
mínim, carrers deserts i un silenci que, 
de dia, permetia sentir l’ocellam i, arri-
bada la nit, agafar el son sense sorolls 
ni sobresalts (no pas com ara, malgrat 
que voltin només quatre gats, amb la 
calor requerint finestres obertes per on 
s’escola el brogit desvetllador de cada 
estiu, quan tot decibel viu i sembla re-
produir-se, multiplicat per l’eco nocturn). 

La sensació de ciutat buida em recorda 
l’espectacular pla seqüència motoritzat 
de vuit minuts que Claude Lelouch va 
incloure a la pel·lícula Les plus belles 
années d’une vie, estrenada l’any passat, 
amb Anouk Aimée i Jean-Louis Trintig-
nant reprenent els seus personatges de mig segle abans 
a Un home et une femme. Les imatges en qüestió re-
presenta que corresponen al Ford Mustang blanc d’ell 
travessant a tot drap un París que es desperta, a la 
recerca d’ella, mentre sona la música melangiosa de 
Francis Lai. 

El que acabo de descobrir és que l’en-
registrament d’aquella cursa vertiginosa 
contrarellotge, a càrrec del mateix Le-
louch, gran aficionat a l’automobilisme, 
data de 1978 i es tracta d’un curtmetrat-
ge enregistrat en temps real un diumenge 
d’agost a quarts de sis del matí, gràcies 
a una càmera giroscòpica subjectada al 
para-xocs davanter d’un Mercedes 450 
SEL, llençat a 140 km/h per l’avinguda 
Foch, l’Arc del Triomf, Camps Elisis, les 
places de la Concòrdia i de l’Òpera, per 
acabar enfilant-se a Montmartre, al replà 
de l’escalinata als peus del Sagrat Cor, 
on el conductor –el mateix cineasta fran-
cès– frena i salta del cotxe per córrer a 
abraçar una noia. Havien quedat, l’home 
era lluny i no volia fer-la esperar. D’aquí 
el títol: “C’etait un rendez-vous”. No pas 
una aposta o similar. Només una cita 
romàntica. Però Lelouch seria detingut 
per conducció perillosa i prohibida la 

projecció. Se n’ha tornat a parlar aquests dies perquè 
Ferrari pretenia repetir-la, emprant un dels seus bòlids 
vermells de Fórmula 1, un SF 90 pilotat per Charles 
Leclerc, però l’ajuntament parisenc no ho ha autoritzat 
i s’haurà hagut d’anar a rodar a Mònaco, aprofitant que 
el Grand Prix del Principat s’ajornava per la pandèmia.    

Perillosa puntualitat

La sensació de ciutat 
buida em recorda 
l’espectacular 
pla seqüència de 
‘Les plus belles 
années d’une vie’

vidal vidal || dia dE rEg
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