
Balaguer se suma per tercer any 
consecutiu a la iniciativa Barris 
antics, molt per descobrir, molt 
per oferir, que a banda de di-
namitzar el comerç, potencia el 
turisme als centres històrics. La 
campanya està impulsada per la 
Generalitat, Pimec i les quatre 
diputacions i a Balaguer hi par-
ticiparan uns setantena d’esta-

bliments. A nivell de Catalunya  
participaran prop de 2.000 co-
merços i més de 30 associacions 
de comerciants. Per cada com-
pra en els comerços participants 
el client rebrà una butlleta que 
l’habilitarà per participar en el 
sorteig que consisteix en experi-
ències gastronòmiques o nits 
d’hotel, entre d’altres premis.

Balaguer se suma per tercer 
any a una campanya per 
dinamitzar el comerç local

El Centre 
Sanitari del 
Solsonès, 
contra el tabac
Coincidint amb el Dia Mun-
dial Sense Tabac, el passat 
dijous, el Centre Sanitari del 
Solsonès va cloure la Setmana 
Sense Fum, que es va iniciar el 
divendres de la setmana pas-
sada. L’última activitat anava 
enfocada a conscienciar a les 
persones fumadores sobre els 
efectes negatius del tabac, hi 
van participar 32 fumadors. 

El Ple de l’Ajuntament de Tàrre-
ga va aprovar dijous una moció 
de la CUP en suport al professo-
rat de l’institut El Palau de Sant 
Andreu de la Barca, denunciats 
per presumptes delictes d’odi 
i discriminació. En la moció, la 
capital de l’Urgell demana l’arxi-
vament judicial de les denúncies 
i aturar la “campanya de crimi-
nalització dels docents”. El text 
també dóna suport al professo-
rat de l’escola pública catalana.

Tàrrega dóna suport 
al professorat del 
Palau de Sant Andreu

Sant Esteve de la Sarga exigeix 
millores en les seves carreteres 
després de l’esllavissada mortal
Diferents representants polítics van visitar ahir la zona

L’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga demana a la 
Generalitat que es reforci la 
seguretat de les carreteres 
comarcals després de 
l’esllavissada mortal de 
Castell de Mur.

Sant Esteve de la Sarga
H. HUGUET
Diversos representants polítics 
del Parlament de Catalunya, la 
Diputació de Lleida, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i regi-
dors de Castell de Mur van visitar 
punts en mal estat o perillosos de 
la zona, acompanyats de l’alcalde 
de Sant Esteve, Jordi Navarra, i 
dos regidors de la CUP.

Els veïns del municipi pallarès 
demanen en un manifest que la 
Generalitat de Catalunya “en-
capçali un anàlisi en profunditat 
sobre la realitat i plantegi futurs 
escenaris d’actuació” sobre les vi-
es amb mal estat. Així com també  
s’impulsin “els treballs parlamen-
taris i de caràcter legislatiu que si-
guin necessaris per avançar en la 
recerca d’una solució” per tal de 
“deixar als qui vénen darrer, una 
terra en millor condicion de les 
que ens hem trobat”.

A principis de maig, poc des-
prés del despreniment de grans 

FOTO: Turisme Jussà / Les autoritats que van desplaçar-se al Pallars ahir

dimensions de la carretera de 
Castell de Mur, els Consells Co-
marcals del Pallars Jussà i del Pa-
llars Sobirà van aprovar mocions 
demanant que la Diputació de 
Lleida i la Generalitat de Catalu-
nya es fessin càrrec de la titula-
ritat de les vies locals. Ambdós 
consells al·legaven que la xarxa 
de carreteres està molt deteriora-
da per “la manca de recursos que 
s’hi han destinat els últims anys” 
i veien inassumible pels municipis 
o pel mateix consell fer-se càrrec 
del seu manteniment. Cal recor-
dar “els ens locals del Pallars Jus-

sà són  titulars del doble de qui-
lòmetres en carreteres, que els 
que són competència d’altres ad-
ministracions”, explicava el presi-
dent el Consell del Jussà, Cons-
tantí Aranda. 

Per la seva banda la Diputació, 
després de les demandes dels 
consells, va aprovar el 24 de maig 
impulsar els Plans Zonals de ca-
mins municipals a les comarques 
de Lleida, que segons l’ens, “pre-
veu planificar les accions de finan-
çament necessàries per mantenir 
les vies en condicions” juntament 
amb la Generalitat.
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El Ple de la Diputació de Lleida 
ha aprovat mitjançant un conve-
ni de col·laboració amb el Con-
selh Generau d’Aran, l’aportació 
de 329.000 euros per al finança-
ment del programa de Millora 
de l’accessibilitat als espais na-
turals que el Conselh Generau 
d’Aran desenvolupa amb fons 
provinents dels projectes FEDER 
2014-2020 d’accions destinades 
a la conservació d’accessos al 
patrimoni natural i cultural de 
gran valor paisatgístic, patrimo-

nial i històric de la Val d’Aran. En 
aquest període el Conselh Gene-
rau d’Aran destina 1.592.000€ a 
la conservació d’accessos al pa-
trimoni natural i cultural de la 
Val d’Aran, dels quals 657.000€ 
són provinents de l’eix prioritari 
6 del fons FEDER 2014-2020 per 
a la posada en valor del patrimo-
ni natural i cultural que permeti 
la sostenibilitat de destinacions 
turístiques en el territori, als 
quals ara s’afegeix el finança-
ment de la Diputació de Lleida.

FOTO: C. Generau / Un operari treballant en un dels llacs de Colomers

La Diputació dóna 329.000 
euros al projecte de millora 
de l’accessibilitat als espais 
naturals de la Val d’Aran

Els Agents Rurals han enxampat 
el que han qualificat com ‘’furtiu 
professional’’ utilitzant paranys 
prohibits a l’Albi, a les Garrigues. 
Fa temps que li anaven al darrera 
ja que les investigacions van inici-
ar-se al 2016 arran de la denuncia 
d’una persona que va patir l’atra-
pament del seu gos en una tram-
pa. En concret, les trampes que 
feia servir aquest suposat caça-
dor furtiu que ha estat denunciat 
consisteixen en llaços no selec-
tius, fet que suposa que qualse-
vol animal que hi quedi atrapat 
morirà, en molts casos. 

Segons els Agents Rurals, uti-
litzar aquests paranys en un ele-
vat nombre pot constituir un su-
posat delicte amb penes que van 
dels quatre mesos als dos anys de 
presó, així com la inhabilitació per 

a caçar d’un any fins a tres.
Els Agents Rurals demanen la 

col·laboració ciutadana per treba-

llar en aquests casos i minimitzar 
la impunitat de les persones que 
els duen a terme.

FOTO: Agents Rurals / Imatge d’un vídeo dels agents amb una trampa

Enxampen un ‘furtiu professional’ 
utilitzant paranys prohibits a l’Albi
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La tercera edició del Talarn Mu-
sic Experience, que se celebra 
del 27 al 29 de juliol a l’espai Lo 
Quiosc de la localitat del Pallars 
Jussà, comptarà amb un cartell 
de luxe. A més, l’organització 
presentarà una oferta gastronó-
mica creada especialment per a 
cada sessió. Ramon Mitjana i So-
nia Gasia, impulsors del festival, 

van reivindicar la descentralitza-
ció de l’oferta de festival “venent 
Pallars”. Divendres 27, els prota-
gonistes seran el grup Mishima 
i el DJ Miqui Puig. La nit del dis-
sabte actuarà el grup manresà 
Gossos i el DJ i productor Luca 
Feller, i el diumenge actuen Ma-
ria Arnal & Marcel Bagés i el DJ 
Miguelito Superstar.

Sis propostes musicals de 
primer nivell en el tercer 
Talarn Music Experience

Els dos artistes van ser els ab-
soluts protagonistes de la nit 
del dijous en aquesta nova edi-
ció del Primavera Sound, que va 
començar el 28 de maig i finalit-
za demà diumenge. Nick Cave, 
que arribava dos anys després 
de la publicació del seu darrer 
disc, Skeleton Tree, va oferir la 
seva música elegant i dramàtica 
a un públic entregat, que a més 

va tenir l’oportunitat de pujar a 
l’escenari. Per la seva banda, la 
cantant i artista visual islandesa 
Björk va recrear l’univers oníric 
del seu darrer treball Utopia, a 
més d’interpretar cançons dels 
seus inicis. Per la seva banda, el 
el trio nord-americà de hip-hop 
Migos no va poder actuar ahir, 
com estava programat, perque 
va perdre l’avió a Barcelona.

Nick Cave i Björk triomfen 
en els concerts més esperats 
del Primavera Sound 2018

L’homenatge a Manuel 
de Pedrolo dóna el tret 
de sortida al festival 
‘El Segre de Negre’
Unes 50 persones participen en el 
‘room scape’ al Turó de la Seu Vella
Després de l’estrena del 
documental Lletres dins la 
boira i l’entrega dels premis 
de relat curt i microrelat 
celebrada dijous, ahir va 
inaugurar-se de manera 
oficial el III Festival de 
novel·la negra i criminal 
Segre de Negre.

Lleida
REDACCIÓ
El pati de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs va acollir la inauguració del 
festival i la taula rodona No ren-
teu les utopies, un homenatge a 
Manuel de Pedrolo en la com-
memoració del centenari del seu 
neixement, en què van participar 
Anna Maria Vilallonga –escripto-
ra i comissària de l’Any Pedrolo–, 
l’escriptor Antoni Munné-Jordà i 
el director de l’editorial Comane-
gra Joan Sala, en un acte conduït 
per Eulàlia Pagès, directora de Pa-
gès Editors.

Posteriorment, La Suda va ser 
l’escenari d’un room scape sota el 
títol El misteri del castell, en què 
van participar una cinquantena 
de persones i que va finalitzar 
amb un sopar negre al restaurant 
1203.

El segon dia del festival arri-
ba avui carregat de diferents ac-
tivitats. La primera serà Escriure 

en negre, un taller teòric-pràctic 
d’escriptura de novel·la negra a 
càrrec de l’escriptor i peridios-
ta David Marin (10.00 hores). A 
les 11.00, a la Biblioteca Pública 
es farà el taller Lletres i Crims a 
càrrec de l’escriptor i professor 
Ramon Usall. La plaça Sant Fran-
cesc serà l’escenari, a partir de les 
12.00 hores, del contacontes de-
tectivesc del Traginer de Contes, 
una activitat infantil a càrrec de 
Sac Espectacles.

De 11.30 a 12.30 hores, el pa-
ti de l’IEI acollirà l’acte Escriptors 
de novel·la negra, notaris de la 

realitat? en què es farà la presen-
tació de les darreres novetats de 
novel·la negra. A les 12.45 serà el 
torn de la taula rodona El territo-
ri com a escenari criminal. A les 
17.00 hores, també a l’IEI, es pro-
jectarà de nou el documental Lle-
tres dins la boira, que donarà pas 
a l’acte Un camí al mal de l’èsser 
humà, amb més presentacions 
de novetats i firma de llibres per 
part de diversos autors. El darrer 
acte, abans de la cloenda, serà 
la conversa entre el crític literari 
Sebastià Benassar i l’autor canari 
Alexis Ravelo.

FOTO: Lídia Sabaté / Els participants en la taula rodona d’ahir

La companyia Títeres de la Tía 
Elena, amb el seu espectacle Ma-
gia, circo y marionetas, va donar 
el tret de sortida al Festival de 
Títeres e Imagen en Movimiento 
Imaginaria, que se celebra del 4 al 
10 de juny a Binéfar. L’espectacle 
familiar, amb música en viu, sor-
geix de la virtuosa titellaire arago-
nesa Helena Millán.

L’Escorxador 
acull la prèvia 
de l’Imaginaria 
de Binéfar

FOTO: Núria García / L’espectacle ‘Magia, circo y marionetas’
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