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Una empresa 'invita' a los 
colectivos vulnerables a 
veranear en la Vall de Boí 
Este proyecto social se sustentaré 
en un sistema de reservas solidarias 

Los 'mecenas' elegirón los días y las 
condiciones para estos vacaciones 

FOTO: Tony Alcantara I Los arrestados el martes declararon ayer en los juzgados desde primera hora de la mañana COMARQUES I PAG. 17 

Los bomberos 
hacen practicas 
para el rescate 
acuatico en el 
canal de Gavet 
El canal de Gavet, en el Pallars 
Jussà, es una zona de riesgo en 
cuanto a posibles accidentes, 
por lo que fue el lugar escogi
do ayer por los bomberos de 
Tremp para realizar practicas 
acuaticas. Previamente se re
conocieron los puntos de mas 
peligro. COMARQUES I PAG.18 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) I Dos bomberos durante un ejercicio 

Los ingresos 
por Covid en 
Lleida bajan 
a la mitad en 
sólo diez días 
La Agencia Europea de Medi
camentos avala la utilización 
de la vacuna Pfizer para los 
adolescentes de 12 a 15 años. 

"' 1 ··u: P ,.. " 

Detenidos por 
agredir con un 
palo con clavos 
a un hombre en 
la calle Pallars 
Se trata de dos jóvenes de 19 
y 20 años que hirieron al hom
bre, de 52, al atacaria con un 
cuchillo y también con un palo 
con clavos. LOCAL I PAG. 11 

Pueyo anunèia una 
audiencia pública 
sobre los temporeros 
La Paeria de Lleida se reafirma 
en el proyecto del albergue en 
Pardinyes. LOCAL I PAG. 9 

El PP repite las mesas 
petitorias del Estatut 
contra los indultos 
Acjemas de pedir firmas se 
manifesta ra con Cs y Vox en la 
plaza Colón. ACTUAL I PAG. 19 
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' El consistori dl Ager aprova una 
tramitació dl urgència per reparar 
el despreniment de Mont-rebei 
Preveuen començar les obres per estabilitzar les roques 
durant els propers dies i seran fina nçades per la Diputació 
Àger aprova una tramitació 
d'urgència per arreglar el 
despreniment de Mont
rebei i poder tornar a 
reobrir el congost. 

Àger 
REDACCIÓ 

La Junta de Govern de l'Ajun
tament d'Àger ha aprovat una 
tramitació d'emergència per 
contractar un servei que repa
ri el despreniment que va patir 
el Congost de Mont-rebei ara fa 
sis mesos i que va obligar a tan
car-ne els accessos. Està previst 
que les obres d'adequació de l'es
pai natural comencin els pròxims 
dies, per poder reobrir el Congost 
amb seguretat aquest estiu. 

La decisió s'ha pres a causa del 
risc de caigudes de blocs rocosos 
al camí del Congost i al pantà de 
Canelles, que suposen una situ
ació de perill per a les persones 
usuàries del camí i del pantà, ja 

que l'espai se segueix utilitzant 
malgrat que l'accés estigui tan
cat. D'aquesta manera, i davant el 
perill de caigudes o d'afectacions 
per la caiguda de blocs sobre les 
persones que puguin passar pel 
Congost, s'ha aprovat aquesta 
tramitació d'emergència. 

Al mateix temps, els estudis 
tècnics realitzats confirmen que 
les pluges que hi va haver durant 
la tardor i també les d'aques
ta primavera han provocat nous 
despreniments al Congost, la 
qual cosa fa les actuacions encara 
més necessàries per evitar la de
gradació d'aquest espai natural. 

les obres que s'hi duran a ter
me seran les estrictament neces
sàries per estabilitzar les roques i 
restablir el pas, i seran finançades 
per la Diputació, que ha fet l'es
tudi tècnic. les empreses que tre
ballaran en la restauració s'han 
compromès a iniciar les obres els 
pròxims dies. 

Alcarràs s'apropa als 32 graus 
i registra la temperatura més 
elevada de tota la demarcació 
Últims dies del mes de maig i la 
calor ja ha arribat amb força a 
les comarques de Lleida. Tant és 
així que a les 17.00 hores de la 
tarda, els 10 municipis que van 
assolir la temperatura màxima 
destacats pel Servei Meteorolò
gic de Catalunya eren tots de la 
demarcació. 

D'aquesta manera, Alcarràs 
va ser qui encapçalava el podi 
amb 31,6 graus, seguit del mu
nicipi d'Alfarràs amb 31,5 graus. 
Oliana i Baldomar van empatar 
a 31,4 i el Poal va registrar una 
temperatura de 31,2 graus. 

Per la seva banda, els munici
pis d'Albesa, Seròs i Vilanova de 
Segrià també van superar els 31 
graus en un dia notablement ca
loròs, mentre que Vallfogona de 
Balaguer i Lleida-la Femosa es 

En 9 municipis 
, 

mes es van. 
superar els 30 

graus 

van quedar als 30 graus. 
De cara als propers dies la 

previsió és que hi hagi un temps 
insegur, però amb el matí d'avui 
dissabte tranquil, tot i que amb 
possibles ruixats al nord del país, 
segons el Meteocat. No obstant 
això les temperatures continu
aran sent elevades i es poden 
mantenir, durant.els propers, en 
els 30 graus. El maig s'acomiada 
amb temperatures elevades. 

FOTO: Ajuntament d' Àger/ Imatge del despreniment que hi va haver fa sis mesos al congost de Mont-rebei 

Un garant per rebre visitants amb seguretat 
l'alcaldessa d'Àger, Mireia Bur
gués, va remarcar la "impossibi
litat" de poder controlar l'aflu
ència de visitants, ja que "poden 

entrar pels altres municipis i, no 
disposem dels recursos per ga
ranti r aquest cont rol des de di
ferents punts", va dir. Burgués va 

Almacelles adquireix gairebé 
78.000 m2 per reorganitzar el 
sector de l'Era del Comte 
Almacelles 
JORDI PASCUAl 

l'Ajuntament d'Almacelles ha 
comprat, per un import de 
231.344,35 euros a la Cooperati
va Habitatge Entorn, SCCL -vincu
lada al sindicat Comissions Obre
res de Catalunya- un total de 36 
parceHes al sector de l'Era del 
Comte, al sud-oest del municipi, 
que sumen 77.637 m 2, gairebé 
8 hectàrees. 

Creat l'any 1995 per iniciativa 
privada, el secor tenia per objec
tiu ubicar en ell un polígon indus
trial, però el projecte va quedar 
totalment paralitzat, al no arribar 
els seus propietaris a desenvo
lupar la seva urbanització, valo
rada en 300 milions de pessetes 
(aproximadament, 1,8 milions 
d'euros). 

Es modificarà 
el POUM 

per fer noves 
construccions 

El Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de l'any 2007, 
aprovat per la majoria dels par
tits representats a l'Ajuntament 
(CiU, ERC i grup Independent), va 
decidir crear d'altres zones indus
t rials, en diferents llocs del muni
cipi. 

El mateix any 2007, el Govern 
de la Generalitat acordaria crear 
un conjunt d'àrees residencials 
estratègiques a Catalunya, a la 

ressaltar la seva preocupació per 
la situació i va dir que "cal actuar 
amb rapidesa per evitar qualse
vol dany personal". 

què incorporarien l'Era del Com
te, per destinar-la a la creació 
d'habitatges socials. En aquell 
moment la Cooperativa d'Habi
tatge Entorn, va comprar fins a 36 
finques del sector, amb el clar ob
jectiu d'impulsar la construcció 
d'habitatges, una iniciativa que al 
final tampoc prosperaria. 

Ara passats ja 26 anys des de 
la primera iniciativa, l'Ajunta
ment ha comprat aquests gairebé 
78.000 metres quadrats, i durant 
les properes setmanes l'equip de 
Govern impulsarà la modificació 
de diversos sectors del POUM 
d'aquesta zona, amb l'objectiu de 
reorganitzar-la tota, creant qua
tre noves zones: una residencial, 
una altra zona d'equipaments pú
blics, una zona per a la construc
ció d'unes basses de laminació i 
una última zona industrial, d'uns 
15.000 metres quadrats. 

D'aquesta manera, els som
nis inicials d'un polígon (1995) i 
d'una zona residencial (2007) po
dran materialitzar-se, adaptats a 
la nova realitat que suposa. 
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Detecten en adolescents de 
Lleida conductes de control 
de pes poc saludables 
Un estudi liderat per la investiga
dora Mercè Pollina, professional 
d' infermeria del CAP de Bellpuig, 
ha detectat conductes de con
trol de pes no saludables entre 
adolescents, que en termes ge
nerals presenten una percepció 
distorsionada de la pròpia imat
ge i desig d'estar més prims. 

L'article, titulat 'L'autoper
cepció i l'autoacceptació es re
lacionen amb conductes de 
control de pes no saludables en 
adolescents catalans', ha estat 
publicat a la revistat científica 
lnternational Journal of Envi
ronmental Research and Pu
blic Health i ha comptat amb la 
participació d'un equip de pro
fessionals de diferents àmbits 
de l'atenció primària de Lleida i 
l'Anoia, la Unitat de Suport a la 
Recerca d'Atenció Primària de 
!' !CS a Ue:d;¡, l'l4o:;pitai de Vic, la 
Fundació d'Investigació en Aten
ció Primària IDIAP Jordi Gol, I'IR
BUeida, la Udl i la Diputació de 
lleida. 

En aquest estudi han parti
cipat un total de 2.496 adoles
cents d'entre 12 i 19 anys de 
45 centres educatius de tota la 
regió sanitària de lleida i el Pi
rineu. la investigació parteix de 
la base que l'educació que rep 
el col·lectiu adolescent sobre 
l'acceptació de la pròpia imat
ge és poc efectiva. Segons ex
plica Mercè Pollina, "aquest fet 
pot promoure tant insatisfacció 
com comportaments poc salu-

El Síndic signa 
un conveni 
amb el Consell 
Comarcal de 
lj\lt Urgell 
El síndic de greuges, Rafael Ri
bó, i la presidenta del Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell, Jose
fina lladós, van signar ahir un 
conveni de supervisió singula
ritzada. A l'acte hi va assistirAn
na Martí, síndica municipal de 
greuges de la Seu d'Urgell. Amb 
la signatura d'aquest conveni de 
coHaboració, el Síndic es com
promet a oferir una atenció sin
gularitzada a la comarca, que 
es concretarà en la tramesa al 
Consell d'un informe anual que 
reculli la situació de les queixes 
tramitades que facin referència 
a les diverses administracions 
de la comarca, i un detall esta
dístic de les consultes. 

Mercè Pollina ha liderat l'estudi 

dables". Així, una autopercepció 
inexacta del pes corporal s'ha re
lacionat amb una baixa autoesti
ma, símptomes dgp;essius, una 
reducció de l'activitat física, una 
pitjor qualitat de la dieta, i, fins 
i tot, trastorns alimentaris, ~ent 
els més comuns entre la pobla
ció adolescent l'anorèxia, la bu
límia i d'altres trastorns de l'ali
mentació no especificats, com 
els afartaments. 

Com a resultat, l'estudi indica 
que els adolescents es perceben 
a si mateixos més prims del què 
realment sóns. No obstant, si 
que s'han trobat diferències pel 
que fa a la insatisfacció corporal, 
de manera que les dones desit
gen estar més primes i els ho
mes, en canvi, desitgen cossos 
més voluminosos. · 

Es Bòrdes inicia 
els treballs de 
conservació de · 
les restes del 
Castèth Leon 
El govern d'UA ha destinat una 
partida econòmica dedicada a 
la conservació de Castèth-leon, 
per començar a desenvolupar el 
projecte de recuperació de l'edi
ficació. Durant aquest mes de 
maig han començat les excava
cions arqueològiques per nete
jar i adequar l'entorn. D'aquesta 
manera, es vol facilitar també 
l'accés a la part posterior de la 
zona, on romanen precisament 
el nombre més elevat de murs. 
"Fins ara, al arribar, pujant la 
costa, trobaves una gran pila de 
pedra acumulada que dificulta
va la visió de conjunt i impedia 
veure la part del darrere", expli
cava l'alcaldessa Ròsa Mirat. 

Llardecans restaurarà la 
farmàcia Tomàs Piñol, la 
més vella de Catalunya 
L'establiment va estar obert de 1848 
a 1980 i conserva el mobiliari original-
L'Ajuntament de Llardecans 
restaurarà i museïtzarà la 
Farmàcia de Cal Tomàs de 
l'Apotecari, després d'haver 
arribat a un acord amb 
la fam nia propietària de 
l'establiment. 

Llardecans 
REDACCIÓ 

la Farmàcia Piñ9t es va obrir al 
públic l'any 1848 i va estar en 
funcionament fins la dècada del 
1980. Es tracta de la farmàcia 
més antiga de Catalunya que s'ha 
mantingut en un mateix emplaça
ment. Des de la seva creació a mi
tjans del segle XIX no ha patit cap 
canvi estructural i s'hi conserven 
el mobiliari, ceràmiques, mate
rials, productes de farmàcia i do
cumentació originals. Un equip 
tècnic multidisciplinari s'encarre
garà de realitzar les diferents fa
ses del procés de restauració, el 
qual s'allargarà dos anys. 

L'objectiu és convertir la Far
màcia Tomàs Piñol en un espai 
visitable, així com recuperar, pre
servar i estudiar el patrimoni que 

FOTO: Aj. llardecans / Imatge de l'interior de la farmàcia 
--···----··----------·--------·--·-----------· 

conté. El projecte inclou la res
tauració dels mobles al seu estat 
original, així com dur a terme un 
inventariat dels productes medi
cinals i tota la documentació exis
tent. Entre aquesta documenta
ció es troben formulacions i llistes 
de comptabilitat amb receptaris i 
prescripcions a la població. Infor
mació que, segons el Col·legi de 

-

Farmacèutics d~ Catalunya, supo
sa un llegat material i immaterial 
d'enorme valor. 

la Farmàcia Piñol es va de
clarar Bé Cultural d'Interès local 
l'any 2007 i es preveu promoure 
la seva protecció a nivell nacio
nal. El procés per dur a terme la 
restauració i museïtzació s'inicia 
aquest 2021. 

Els Bombers practiquen salvament 
al canal de Gavet, considerat de risc 
El canal de Gavet, al Pallars Jussà, 
és una zona de risc pel que fa a 
possibles accidents. Per això ha 
estat el lloc escollit pels bombers 
de Tremp per realitzar les pràcti
ques aquàtiques. De forma prèvia 
s'ha fet un reconeixement del ca
nal per tenir en compte tots els 
punts perillosos i poder actuar 
amb celeritat i diligencia en cas 
d'un accident. 

Els bombers van practicar ahir 
les diferents maniobres que hau
rien de fer en cas d'haver de sal
var una persona o animal caigut 
dins el canal. Ignasi Doll, sergent 
de suport d'operacions Lleida 
Nord dels Bombers, va ressaltar 
el fet que el programa en el qual 
estan treballant, permet conèixer 
tots els elements del canal ja des 
del vehicle i poder anticipar-se 

FOTO: M. Lluvich (ACN) f Pràctica de salvament aquàtic dels Bombers 
-----· ··-----------------
així a una actuació. Doll va expli
car que introduir el canal de Gavet 
a aquesta aplicació és important 
per poder actuar amb rapidesa 
als rescats, i va destacar la impor-

tància de conèixer de primera mà 
la velocitat de l'aigua, els punts 
negres, els indrets d'evacuació, i 
els contactes amb els responsa
bles de la companyia. 
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El CurtÀneu 
projecta fins 
demà més 
de quaranta 
curtmetratges 
El cinema més proper amb una 
programació regular que tenen 
els veïns de les Valls d'Àneu és 
el de Vielha (a 50 minuts en 
cotxe) o Tremp a més d'una 
hora. Amb l'objectiu d'apropar 
el cine a aquesta zona del Pa
llars, el Festival CurtÀneu co
mença la seva cinquena edició. 
Se celebrarà fins al 30 de maig 
i comptarà amb una quarante
na de curts locals i internacio
nals, molts d'ells guardonats 
amb premis de prestigi com 
els Òscars, BAFTA, Filmets, BCN 
Sport Film, Festival de Menorca 
o Mostremp i reconeguts per la 
crítica. Es tracta del programa 
que estava preparat pel 2020 i 
que es va haver d'anul·lar per 
la Covid-19. L'edició del2021 se 
celebrarà a la tardor. Aquesta 
edició és una de les més itine
rants del festival. Gemma Ti
zón, presidenta de l'Associació 
cineasta CurtÀneu, va explicar 
ahir que hi haurà projeccions 
a les escoles, a I'Ecomuseu i al 
poliesportiu. També es realitza
ran passes a altres poblacions 
com Espot, Esterri d'Àneu, 
Guingueta d'Àneu, lsil i Valèn
cia d'Àneu. L'església romànica 
de Sant Joan d'lsil, poc abans 
de l'entrada de la població, serà 
l'espai que acollirà una de les 
sessions de les projeccion 

Sopa, Manel i 
Miguel Ríos, 
al programa 
del Cerdanya 
Music Festival 
La primera edició del Cerdanya 
Music Festival es va presentar 
ahir i tot i que encara queden 
artistes per confirmar, els or
ganitzadors van avançar les ac
tuacions de Manel (20 d'agost), 
Sopa de Cabra (17 d'agost), Ro
sario (19 d'agost), Miguel Ríos 
(22 d'agost, Gipsy Kings (12 
d'agost), Aitana (13 d'agost), 
Nathy Peluso (18 d'agost) i 
Hombres G (21 d'agost). El fes
tiva l tindrà lloc a un prat a la 
vall d'Alp, fent de la localització 
un dels atractius de la trobada 
musical. Tots els concerts co
mençara a les nou del vespre. 

El Centre de Titelles 'rescata' 
la seva agenda internacional 
i actua en un festival danès 
La companyia presenta l'e.spectacle 'Kujira 1

, una 
obra que es va poder veure a la Fira de Titelles 
La Plaça de la Llotja va ser 
l'escenari on el Centre de 
Titelles va escenificar la seva 
obra Kujira, una reflexió 
sobre el canvi climàtic i la 
contaminació del planeta 
que protagonitza una 
balena gegant. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El Centre de Titelles de Lleida 
viatja a Dinamarca per fer la que 
serà la seva primera actuació in
ternacional des de que es va ini
ciar la pandèmia. Viatja amb Ku
jira, la seva darreraproducció de 
carrer estrenada el passat 1 de 
gener de 2021, en el marc de les 
Activitats familiars al Port Olímpic 
de Barcelona, 'Nadal al Mar', 'Na
dal al Port Olímpic'. 

Kujira és la darrera producció 
del Centre de Titelles i la segona 
de carrer i amb aquest ja són 30 
els espectacles produïts i presen
tats pel Centre de Titelles de Llei
da. En un format que recorda el 
de l'espectacle 'Hathi', en aques
ta ocasió el titella gegant és una 
cria balena blava que ja es va po
der veure a la passada edició de 
la Fira de Titelles de Lleida. 

FOTO: Centre de Titelles f La companyia lleidatana escenifica aquesta obra el cap de setmana a Dinamarca 

Kujira significa balena en ja
ponès i amb la seva posada en 
escena es pretén posar de ma
nifest i denunciar l'existència en
cara avui dia de la pesca furtiva 

d'aquest animal. Al relat que po
sa en escena el Centre de Titelles, 
Kujira, una cria de balena blava, 
l'animal més gran i fort que ha 
existit mai a la terra, plora en veu
re com deteriorem aquest mera
vellós planeta. 

L'eix d 'animació de l'obra ex
plica com Kujira emprèn un llarg 
viatge per fer sentir el seu plor 

FOTO: ACN / 'Container' es va estrenar ahir a la Mostra d'Igualada 

i el seu cant entre els humans. 
Un cant d'alarma contra el can
vi climàtic, la conta_minació i la s 
bre explotació d~ls recursos del 
planeta. 

Tres titellaires acompanyen la 
gran balena blava, en un especta
cle itinerant on una imponent ba
lena blava s'obre camí per la ciutat 
fent sentir el seu cant. Un cant a la 

vida i al respecte al medi ambient, 
que interpel·la a l'espectador so
bre la responsabilitat col·lectiva 
envers l'emergència cl imàtica. La 
seva majes~uositat física i volumi
nós, frqnt a la fragilitat de la seva 
estructura i materials, exemplifica 
com la immensitat de la natura se 
sustenta per un delicat equilibri 
de l'ecosistema. 

La companyia de Tàrrega 
Gargot porta a escena una 
obra sobre l'odi a les xarxes _ 
La companyia targarina Emília 
Gargot va estrenar ahir a La Mos
tra d'Igualada el seu nou muntat
ge, 'Container', que tracta sobre 
l'odi a les xarxes socials i el risc 
que pot comportar. L'objectiu és 
fer reflexionar al públic des d'un 
to divertit i mitjançant la interac
ció i la participació. 

El codirector del muntatge, 
Jon Arrizabalaga, va explicar a~ir 

que l'espectacle es dirigeix a un 
públiLc adolescent i va assegurar 
que han intentat crear "contin
gut de veritat, amb el seu idioma 
i llenguatge". 'Container' pretén 
portar a escena "el relat d'odi que 
hi ha a les xarxes socials" i "posar 
nom a uns incendis invisibles, a 
l'odi i al bullying que molts cops 
queden al núvol i no podem po
sar-li cara ni material". 
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