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Cinc anys de presó per abusar de
la néta de la seua parella a Agramunt

p. 14
Peramola dissenya un sistema de 
farmàcia a demanda per als veïns

p. 15

Indaguen l’antiguitat del 
pou trobat a Mollerussa

MUNICIPIS ARQUEOLOGIA

M. REBULL
❘ MOLLERUSSA ❘ Tècnics del departa-
ment de Cultura de la Genera-
litat van visitar ahir l’antic pou 
de la plaça Manuel Bertran de 
Mollerussa, que es va descobrir 
durant el transcurs de les obres 
de rehabilitació del centre de 
la ciutat el mes de juny passat. 

Van anar al lloc per valorar 
aquesta troballa i iniciar el pro-
cés per datar-lo, acompanyats 
de l’alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona. L’arqueòloga Tatiana 

Piza va explicar que “inten-
taran documentar l’estructura 
per reconèixer-la” i provaran 
d’extreure un sondatge als ter-
renys que envolten el pou per 
conèixer els materials i poder 
“concretar una mica més la 
cronologia”. 

Aquests treballs arqueològics 
podrien prolongar-se durant un 
parell de dies més, ja que l’an-
tic pou encara té aigua, una 
circumstància que dificulta el 
treball dels investigadors.

Montgai inicia una campanya per salvar 
la guarderia amb noves inscripcions

SERVEIS LLARS D’INFANTS

❘  MONTGAI ❘  L’ajuntament de 
Montgai ha iniciat una cam-
panya per salvar la guarderia 
municipal amb noves inscrip-
cions, després de constatar que 
per ara només en té una de cara 
al curs vinent. Aquest servei 
funciona des de fa dos anys in-
tegrat a l’escola de Primària i el 
curs passat va funcionar amb 
només dos inscrits. L’alcalde, 
Jaume Gilabert, considera que 
són necessaris almenys quatre 
per mantenir-lo.

Així doncs, el consistori ha 
difós aquesta crida a través 
d’anuncis a l’emissora local 
Ràdio Sió dirigits a “famílies 
d’Agramunt i la Ribera”. En 
aquests demanen “nens i nenes 
d’entre zero i tres anys per sal-
var la guarderia” i garanteixen 
a les famílies que matriculin 
els fills a Montgai “la màxima 
qualitat educativa, atenció per-
sonalitzada i importants avan-
tatges econòmics”. “Fem-ho 
possible, salvem la guarderia 

de Montgai”, conclou l’anun-
ci. El període d’inscripció està 
obert a l’ajuntament fins al 31 
de juliol.

Val a recordar que Montgai 
va estrenar el servei de llar 
d’infants a través dels conve-
nis amb la Generalitat que, des 
de fa dos anys, fan possibles 
integrar-les als col·legis. Altres 
municipis de Lleida van tancar 
les ja existents per acollir-se a 
aquesta opció i reduir els cos-
tos del servei.

LLEONARD DELSHAMS

J.M.A./H.C.
❘ LLEIDA ❘ El Pallars Sobirà i la Val 
d’Aran se situen, per aquest or-
dre, al capdavant de les quaran-
ta-dos comarques catalanes en 
intensitat turística, amb 203,6 i 
149,3 places per cada cent habi-
tants, respectivament. Això sig-
nifica que en el cas del Sobirà, hi 
ha el doble de places turístiques 
que de població resident, i al seu 
torn a la Val d’Aran l’índex s’ele-
va a gairebé 150, és a dir, que 
hi ha al voltant d’un 50 per cent 
més de places turístiques que re-
sidents a la Val. Aquestes són les 
xifres incloses en un informe de 
la Càtedra de Turisme d’Interior 
i de Muntanya impulsada per 
la UdL i la Diputació i que diri-
geix Francisco García. L’estudi 
se centra en la pressió del turis-
me als municipis i comarques 
catalanes i mostra amb xifres 
que a Catalunya, que rep cada 
any quaranta-tres milions de 
visitants, “el turisme és present 
a tot el territori” alhora que “es 
mostra fortament concentrat 
territorialment”.

El Pirineu de Lleida assoleix 
d’aquesta manera els valors més 
elevats de Catalunya com a con-
seqüència tant de l’alta oferta 
de places de turisme en les dos 
comarques com de les xifres 
baixes d’habitants en compa-
ració amb les comarques més 
poblades.

En aquest cas, el Pallars So-
birà té 6.947 veïns, segons da-
des de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya de l’any 2017, amb 
cinc habitants per quilòmetre 
quadrat i 14.147 places d’allot-

Sobirà i Aran, al capdavant a Catalunya en 
nombre de places turístiques per habitant
Al Pallars hi ha el doble de llits turístics que veïns i a Aran, un 50 per cent més || Espot és el municipi 
lleidatà amb més places per veí i el territori reclama noves ajudes i millorar la fiscalitat

TURISME ESTADÍSTICA

14.147
PALLARS SOBIRÀ

Al Pallars hi ha 14.147 places turís-
tiques per 6.947 veïns, la qual co-
sa implica dos places per resident.

14.909
VAL D’ARAN

Segons l’informe, són 14.909 pla-
ces turístiques i 9.985 veïns a la 
Val d’Aran, 1,5 places per veí.

66.885
PLACES A LLEIDA

Places d’allotjament turístic a la 
província. Hi ha 15,5 places per 
cada lleidatà de mitjana.

DADES jament turístic. Per la seua part, 
la Val d’Aran compta amb 9.985 
veïns i una densitat poblacional 
de 15,8 veïns per quilòmetre 
quadrat. Hi ha 14.909 places 
turístiques. Quant a la densitat 
turística per municipis, Espot 
(amb 365 habitants) encapçala 
la llista entre els de Lleida i és 
segon en el conjunt de Catalu-
nya, només al darrere de Cas-
tellar del Riu.

En aquest cas, la mitjana a 
Catalunya és de 13,5 places 
turístiques per cada cent habi-
tants, i a Espot són 649,9 places 
per cada cent veïns. És a dir, el 
nombre de llits per a visitants 
multiplica en 6,5 vegades el de 
llits per a residents. Aquesta 
equació es repeteix en casos 
com els de Vilamòs (amb un ín-
dex del 617,2); Vall de Cardós 
(594,7); Clariana de Cardener 
(485,5); Vallfogona de Riucorb 
(472,4); Naut Aran, Senterada, 
Sarroca de Lleida, la Vall de Boí 
i el Pont de Bar.

La concentració del turisme 
en determinats municipis por-
ta els ajuntaments a assumir 
l’elevat cost de comptar amb 
uns serveis sobredimensionats 
per als períodes de l’any en què 
la població es multiplica, com 
durant les festes de l’estiu. En 
aquest sentit, el president del 
consell comarcal del Pallars So-
birà, Carles Isús, va incidir en 
la necessitat de dissenyar nous 
ajuts i una fiscalitat ajustada a 
aquests municipis per sufragar 
els sobrecostos del període va-
cacional. Va assenyalar que la 
taxa turística no és suficient.

Turisme d’interior ■ Les anomenades platges d’interior, habilitades al costat dels principals embassa-
ments de Lleida, reben cada any un nombre considerable de turistes i cada vegada més diversifiquen 
les activitats per augmentar l’atractiu. A la imatge, un grup de turistes de Reus, ahir, a la piscina de 
l’hotel de Terradets al costat de l’embassament de Cellers.
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E. FARNELL
❘ TALARN ❘ L’Acadèmia de Subofi-
cials de Talarn va acollir ahir 
l’entrega de despatxos als 459 
nous sergents de la 43a promo-
ció de l’acadèmia militar amb la 
subdelegada del Govern, Teresa 
Cunillera, com a màxima repre-
sentació civil i política present a 
l’acte. Ho va fer en representa-
ció del Govern espanyol perquè 
del Govern de la Generalitat no 
hi va haver cap representació, 
tret del cap de la regió Policial 
del Pirineu dels Mossos d’Es-
quadra, Ramon Calsina, que va 

actuar com a cap visible del go-
vern català. Tampoc hi va haver 
al·lusions a Catalunya. El cap 
d’estat Major, Francisco Varela, 
va ser el màxim representant 
militar. El coronel director de 
l’acadèmia, Ricardo Antonio 
Salgado, només va fer referèn-
cia al “marc incomparable de 
Tremp i Talarn, a la comarca del 
Jussà”. En anys anteriors havien 
estat habituals les mencions a 
Catalunya. Durant l’al·locució, 
Salgado va donar la benvinguda 
a “les autoritats locals, comar-
cals i provincials”, sense esmen-

tar ningú del Govern català. Per 
la seua part, Teresa Cunillera va 
presidir el primer acte militar 
com a delegada del Govern a 
Catalunya. També s’hi va es-
trenar el subdelegat a Lleida, 
José Crespín. A la cerimònia 
també van assistir l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, l’alcaldessa 
de Talarn, Inés Moré, i l’alcalde 
de Tremp, Joan Ubach, entre 
d’altres. El cap de la regió po-
licial del Pirineu dels Mossos 
d’Esquadra, Ramon Calsina, 
va reconèixer el primer de la 
promoció, el sergent Adrián 

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, al costat del cap d’estat major. Dos dones suboficials celebren el nou càrrec de sergents.

LLEONARD DELSHAMSLLEIONARD DELSHAMS

Despatxos a Talarn sense la Generalitat
La delegada del Govern, Teresa Cunillera, i el subdelegat, José Crespín, s’estrenen en un acte sense 
al·lusions a Catalunya || El cap dels Mossos al Pirineu, màxim representant català
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La carretera d’Alfarràs  
a Almacelles, tallada  
sis mesos per obres
Al tram aragonès, en què reparen la via

INFRAESTRUCTURES OBRES

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ La carretera L-902, que 
uneix Almacelles i Alfarràs, es-
tarà tallada en un tram interme-
di que discorre per Aragó fins 
al 31 de desembre per les obres 
per eixamplar la calçada i cons-
truir un nou ferm. Els dos ajun-
taments lleidatans ja han avisat 
els veïns i els han alertat que 
durant aquests sis mesos hauran 
de circular per la carretera que 
passa per Altorricó i Tamarit de 
Llitera. L’alcalde d’Almacelles, 
Josep Ibarz, va assegurar que 
la setmana passada van rebre 
una carta del govern d’Aragó en 
què els informaven del tall de la 
circulació de vehicles en aquest 
tram de 2,3 quilòmetres. Ibarz 
va apuntar que “fa 25 anys que 

demanem que es repari aquesta 
carretera”, on hi ha nombrosos 
clots i el greu estat del ferm és 
objecte de crítiques i queixes 
per part dels usuaris. Segons el 
primer edil, fa uns dos mesos 
que els operaris treballen per 
preparar l’eixamplament de la 

ITMAR FABREGAT

calçada de la via, per la qual 
cada dia circulen 966 vehicles, 
dels quals un 5,8 per cent són 
camions, segons dades de la 
Generalitat. Per la seua banda, 
l’alcalde d’Alfarràs, Kleber Es-
teve, va assenyalar que malgrat 
el tall a la circulació, els veïns 
que tinguin finques als voltants 

de la via podran continuar ac-
cedint-hi sense problemes. Ai-
xí mateix, Ibarz va reclamar 
que es torni a millorar el tram 
lleidatà de l’L-902, on ja es va 
actuar fa uns vint-i-cinc anys i 
va assegurar que ja van tenir 
una reunió amb Carreteres de 
la Generalitat i els van comu-

nicar que els treballs estaven 
previstos per aquest any. Fonts 
del Govern van assegurar que 
les tasques s’executaran quan 
hi hagi disponibilitat. Val a re-
cordar que les obres a l’A-2219, 
denominació del tram oscenc, 
es van adjudicar a Sorigué per 
911.947 euros.

La pancarta requisada.

Laborda, amb l’entrega d’una 
reproducció de l’espasa de Jau-
me I, una distinció que la Gene-
ralitat atorga des de l’any 1980 
a l’alumne més destacat, i que 
en anys anteriors han entregat 
el president Artur Mas o la vi-
cepresidenta Neus Munté. 

D’altra banda, els Mossos 
d’Esquadra van requisar una 
pancarta que havia penjat l’As-
semblea d’Objecció Fiscal del 
Pallars a prop de l’AGBS que 
demanava el pressupost militar 
per a ús social i en solidaritat als 
polítics presos.

LA DADA

966
VEHICLES AL DIA

Per l’L-902 circulen cada dia un 
total de 966 vehicles, dels quals 
49 són camions.

Imatge de les obres per a 
l’eixamplament del tram 
aragonès de l’L-902, que van 
començar fa dos mesos.
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l’ascensorprivat

Aquest òptic de Mo-
llerussa ha rebut el 
premi Talent d’Inno-
vació pel gimnàs  
de la visió que va 
posar en marxa 
ara fa un any.

manuel roure

La conservadora del 
museu The Cloisters 
de Nova York va pre-
sentar la digitalit-
zació dels sepulcres 
dels comtes d’Urgell 
a les Avellanes.

lucretia Kargère

Puja l’alcaldessa de 
Peramola per la ini-
ciativa de posar en 
marxa una farmàcia 
“a la demanda” per 
atendre les necessi-
tats de la gent gran.

Gemma orrit

A la primera ministra 
britànica se li amun-
teguen els problemes 
pel Brexit: li dimi-
teixen dos ministres 
i pot afrontar una 
moció de censura.

theresa may

El Govern fa el  
buit a l’Exèrcit
l’acadèmia militar de 
talarn va entregar ahir 
els despatxos a 459 nous 
sergents en un acte al 
qual no va assistir cap 
càrrec de la Generalitat. 
a l’acabar la cerimònia, 
els suboficials i els seus 
ho van celebrar a bom-
bo i platerets.

lleoNarD DelsHams

Posats com estem en una estació 
en què sembla que les agulles 
del rellotge passin més a poc a 
poc, podem abocar-nos a tasques 

aparentment inútils, com que un presi-
dent de la Generalitat vagi, per enèsima 
vegada, a Madrid a escoltar la cançó de 
l’enfadós, entre imatges icòniques fútils 
i quincalleria verbal, o abstreure’ns de 
tot i agafar un bon llibre i capbussar-nos 
en una tarda lenta, de lectura pausada, 
amb instants per anar-nos demorant en 
els detalls. I triar bé el company d’aquest 
tan íntim viatge. Un estiu, de Francesc 
Parcerisas, respon a totes aquestes ex-
pectatives, i no només les respon, sinó 
que les sacia amb la tranquil·litat de qui 
ve de molt lluny, des de la particulari-
tat, des de la versemblança, des de la 
potència literària que l’ofici atorga als 
que saben esperar, madurar i percebre, 
i fins i tot les desborda. Fa temps que 
llegeixo el mestre Parcerisas amb no diria devoció, que 
és una paraula en aquest context inadequada, però sí 
amb interès sincer i una mal dissimulada admiració. 
Crec, sense risc d’equivocar-me, que cada llibre nou 
que publica és un regal per als seus lectors i per a la 
literatura que l’acull i, per tant, llegir-lo té sempre un 

biaix d’esdeveniment que ens hi fa en-
cara més còmplices. 

Un estiu és un dietari que refereix 
vivències estiuenques del 2014, encara 
que podrien ser de qualsevol altre any, 
perquè la visió que hi arrela i s’acreix 
comença des de la petitor per aventu-
rar-se en una grandària i una grandesa, 
des d’una superfície fins a una fondària i 
un fonament, que ens situen a nosaltres, 
perplexos lectors, al caire d’una fines-
tra per on assistim a la quotidianitat de 
l’autor, que deixa ben poc al tinter, o en 
el recer del cervell, el doblec del cor, en 
un exercici de despullament com pocs 
recordo en un dietari en català. Potser a 
vegades massa i tot, perquè ens col·loca, 
mentre l’acompanyem però en realitat 
mentre ens acompanyem, mentre vivim 
també nosaltres en la nostra pròpia vida 
el que ell en la seva, ens enclava en cru-
ïlles morals i sentimentals incòmodes, 

malgrat que tothora transcendents. Des de l’obsessió 
per la postal, la unicel·lularitat de totes les coses i les 
paraules, fins a allò que projecten, en fuga, invisibles, 
i tan reveladores, ens amarem a partir del dolor i la 
lentitud de la meravella d’estar vius, de ser, encara, qui 
som, com un regal inesperat que ve a alegrar-nos el dia.

Un estiu

Fa temps que 
llegeixo el mestre 
Parcerisas amb 
interès sincer i una 
mal dissimulada 
admiració

TXEMA MARTÍNEZ || LES CENDRES

Molt autobús  
i pocs mitjans
l’entrega de despat-
xos a l’acadèmia de 
talarn va tenir aquest 
any un perfil polític 
baix perquè no va 
assistir ningú de la 
Casa reial, ni tampoc 
la ministra de Defen-
sa i tampoc ningú 
de la Generalitat a 
entregar l’espasa de 
jaume i. i, en conse-
qüència, també hi 
havia menys premsa 
que altres anys per-
què només hi érem 
els de casa. Però el 
desplegament de 
l’acadèmia va ser 
el de cada any i van 
posar tot un auto-
bús en el qual tan 
sols viatjaven quatre 
periodistes.

Montgai dispara 
les alarmes
a montgai estan pre-
ocupats perquè la 
guarderia s’ha  
quedat sense nens 
i han posat en mar-
xa una campanya 
d’allò més efectista. 
Comença amb el so 
d’una alarma antiaè-
ria per alertar que 
falten nens.
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