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ESPORTS | pàg. 25
Fernando alonso anuncia que deixarà 
la Fórmula 1 el 2019 després de disset 
anys per centrar-se en la triple Corona

1,30 €

GUIA | pàg. 39
Firatàrrega traslladarà fora del  
cementiri l’obra de teatre que va  
rebre crítiques per assajar a l’interior

Una trentena de cases de 
Lleida, a la venda per més 
d’un milió d’euros a internet
Edificis singulars || Masies, castells i xalets, la majoria a Aran, i el més car 
és una fortificació d’Unha, taxada com a mínim en 2,8 milions

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

FLaVIo Lo sCaLZo/EFE

PANORAMA ❘ 16-17

ItÀLIa, EN XoC aL CaURE UN PoNt a gÈNoVa I CaUsaR dEsENEs dE MoRts

LLEIDA ❘ 6

ÒsCaR MIRÓN

Adéu “agredolç” de 
Ros a la Paeria 
després de 15 anys
Un ple de tot just cinc minuts 
va acceptar la renúncia del fins 
ara paer en cap, que va seguir la 
sessió com un espectador més

Pacients que van anar ahir a 
consultes externes d’Urologia
van constatar que almenys tres
persones tenien programada la
visita a la mateixa hora.

Crítiques per donar cita 
a la mateixa hora per a 
especialistes de l’Arnau 
a diferents pacients

LLEIDA ❘ 7

L’ajuntament obre la porta a 
retirar aquest honor a Emilio 
Fernández Maldonado al firmar 
un manifest en defensa del dic-
tador Francisco Franco.

Tremp planteja retirar 
el títol de fill adoptiu a 
un general per 
defensar Franco

COMARQUES ❘ 12

El Govern francès posa traves 
a la Generalitat per capturar al 
seu territori l’ós Goiat per canvi-
ar-li el GPS, ja que pràcticament 
té la bateria esgotada. Davant 
d’aquesta situació, el Govern ca-
talà ha reduït al mínim les emis-
sions del collar per estalviar pi-
les i provar de fer-les durar fins 
que l’ós torni a Aran el pròxim 
mes de setembre.

COMARQUES ❘ 10

França impedeix 
a la Generalitat 
canviar el GPS de 
l’ós Goiat per 
controlar-lo
Confien que l’animal torni 
a Aran d’aquí a un mes

Cga
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Comerços de la Seu, contra la nova
norma que obliga a canviar rètols

p. 11
La Guàrdia Civil troba un 
desballestador il·legal a Vallverd

p. 13

Goiat, en el moment de la reintroducció al Pallars Sobirà el juny del 2016.

TIS

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ L’ós Goiat fa més d’un 
mes que és a França, on la Gene-
ralitat no pot posar en pràctica 
els seus plans per “extreure’l” 
del Pirineu, dos anys després de 
reintroduir-lo al Pallars Sobirà. 
Fer-ho passa en primer lloc per 
capturar-lo i canviar-li el collar 
GPS, que ja té la bateria pràc-
ticament esgotada, per evitar 
perdre’n la pista mentre obtenen 
el vistiplau per al trasllat de les 
administracions implicades de 
la UE, Espanya i França. Tan-
mateix, el Govern francès no 
autoritza la captura d’aquest 
exemplar al seu territori, així 
que el Govern diposita ara les 
seues esperances que l’animal 
acabi tornant pel seu propi peu 
a Aran, tal com ja va fer el 2017.

El departament de Territori 
va corroborar que hi ha hagut 
contactes amb França per can-
viar el GPS en territori gal, mal-
grat que va apuntar que per ara 
“sense èxit”. Va puntualitzar 
que “no hi ha un no definitiu”, 
encara que els francesos “han 
deixat clar que són reticents a 
intervenir i a manipular ani-
mals”. Davant d’aquesta situa-
ció, la Generalitat ha reduït al 
mínim les emissions del collar 
per estalviar bateria i provar de 
fer-la durar fins que l’ós torni a 
Aran per poder capturar-lo allà.

E l  pat ró de mov iment s 
d’aquest exemplar (obtingut 
precisament de les localitzaci-
ons que el collar ha emès durant 
dos anys) suggereix que podria 
tornar al setembre. Una vega-
da a Catalunya, la Generalitat 

França no autoritza a canviar el GPS de Goiat 
i la Generalitat espera que torni al setembre
Redueix al mínim la localització per satèl·lit per fer durar fins llavors les bateries, gairebé esgotades || 
Pastors francesos proven de foragitar-lo i fer-lo tornar a Aran amb soroll de cassoles i petards

FAUNA GRANS DEPREDADORS

podria posar en marxa l’opera-
tiu. Fonts pròximes van indicar 
que es tracta de localitzar-lo i 
anestesiar-lo amb un dard dis-
parat des d’un helicòpter per 
canviar-li el collar una vegada 
adormit.

Si bé el Govern francès no es 
mostra disposat a cooperar amb 
la captura de Goiat, sí que hi ha 
francesos disposats a tornar l’ós 
a Aran. A la localitat gal·la de 
Sost, última localització cone-
guda de Goiat, una trentena 
de pastors van fer sortides la 
setmana passada per provar de 
foragitar-lo i forçar-la a traves-
sar la frontera fent sorolls amb 
estris metàl·lics i pirotècnia, 
segons van publicar diferents 
mitjans francesos.

n El collar de color groc del 
qual penja el dispositiu GPS 
i dos cròtals del mateix color, 
amb emissors de ràdio molt 
menys precisos que el senyal 
via satèl·lit, distingeixen Go-
iat entre el prop de mig cen-
tenar d’óssos que habiten el 
Pirineu. Tanmateix, localit-
zar un exemplar en concret 
pot ser una tasca en extrem 
complicada si no porta amb si 

mateix aparells que delatin la 
seua posició.

Així ho reflecteix un estudi 
publicat anys enrere pel mi-
nisteri d’Ecologia gal, que as-
senyala que “la captura d’un 
ós no equipat amb emissor 
pot ser extremament costo-
sa en temps”. Es basa en l’ex-
periència adquirida en des-
plegaments per capturar dos 
exemplars sense localitzadors, 

Papillon i Pyros, i apunta que 
van suposar “cada un entre 
90 i 100 jornades per a vuit 
persones”. “Aquestes opera-
cions són forçosament alea-
tòries”, conclou. A Lleida, un 
ampli operatiu per capturar 
l’óssa Hvala va acabar sense 
èxit l’any 2008, quan aquest 
exemplar va ferir un caçador 
que va topar amb ella i la seua 
cria a Aran.

La dificultat de capturar un ós sense localitzadors

LES CLAUS

El Piroslife
z La Generalitat va deixar anar 
el juny del 2016 l’ós eslovè Goiat 
en el marc del programa Piros-
life, amb 2,4 milions dels quals 
1,8 procedien de la UE.

Conducta “anòmala”
z El Govern veu “anòmala” la 
conducta de Goiat pels atacs a 
cavalls. El conseller Damià Cal-
vet va anunciar al juliol que vo-
len “extreure’l” del Pirineu.

Una difícil expulsió
z La UE només permet fer mar-
xa enrere a una reintroducció 
en casos de conducta anòmala 
o inadaptació.

El Jussà informa uns 300 
turistes cada setmana

COMARQUES SERVEIS

Imatge d’un grup de visitants a l’oficina de turisme del Pallars Jussà.

❘ TREMP ❘ L’oficina de turisme del 
Pallars Jussà i centre de visi-
tants del Geoparc de la Conca 
de Tremp-Montsec, situada a 
l’Epicentre, atén uns tres-cents 
visitants cada setmana i ma-
joritàriament es tracta de tu-
ristes que arriben des d’altres 
municipis de Catalunya. Aquest 
equipament suposa un aparador 
dels atractius de la comarca i 
en aquest espai els visitants po-
den conèixer el patrimoni del 
Jussà a través d’audiovisuals, 

espais interactius, exposicions 
o tallers. A l’Epicentre, els visi-
tants poden conèixer l’oferta de 
propostes turístiques, culturals 
i naturals que es poden trobar 
al Jussà.

En aquest sentit, una qua-
rantena de visitants s’atansen 
cada dia a aquest equipament 
de Tremp, on reben informa-
ció sobre les visites guiades, les 
botigues històriques de Salàs 
de Pallars o el Geoparc, entre 
altres llocs.

AJUNTAMENT DE TREMP

cfarre
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Denuncien l’impacte de 
l’ampliació del consell  
de l’Alta Ribagorça
Consistori i comarca asseguren que és legal

URBANISME TERRITORI

Les obres d’ampliació del consell comarcal de l’Alta Ribagorça.

M.M.B.
❘ EL PONT DE SUERT ❘ Una veïna del 
Pont de Suert ha denunciat da-
vant de l’ajuntament i la Gene-
ralitat les obres d’ampliació de 
la seu del consell de l’Alta Riba-
gorça al considerar que afecta 
el complex arquitectònic que 
integren cinc cases amb arqui-
tectura de muntanya en aquesta 
zona de la capital. La denunci-
ant assegura que s’incomplei-
xen les normes subsidiàries de 
la població que estableixen que 
si es fan reformes en aquest con-
junt han de ser iguals en els cinc 
edificis i fer-se alhora. A més 
del perjudici que s’està duent a 
terme a la imatge d’aquest pa-
trimoni urbanístic, va indicar 
que les obres han estat aturades 

una setmana, ja que van comen-
çar sense la perceptiva llicència 
d’obres del consistori. Va afe-
gir que ja fa anys es va intentar 
abordar la reforma, però es va 
paralitzar.

L’ampliació del consell va co-
mençar a finals de juliol. El pro-
jecte és competència de l’orga-
nisme comarcal, malgrat que és 
el consistori el que ha donat tots 
els permisos. Segons l’alcalde, 

E.P.

Josep Antoni Troguet, la zona 
on es troba el consell està qua-
lificada per a equipaments, per 
la qual cosa les obres poden exe-
cutar-se sense obstacles i així ho 
avalen el secretari, l’arquitecte i 
els tècnics municipals. Respecte 
a l’avenç de les obres, Troguet 
va indicar que es va estar fent 
provisió de material i que van 
començar quan l’empresa va 
tenir llum verda del consistori. 

Per la seua part, el president del 
consell, Josep Lluís Farrero, va 
afegir que les obres són neces-
sàries per donar un bon servei 
als usuaris. La millora dotarà 
de més espai la zona de serveis 
socials, habilitarà l’oficina de 
turisme a la planta baixa (amb 
accés directe al carrer), la cons-
trucció d’un ascensor i la supres-
sió de barreres. La inversió és 
d’uns 200.000 euros.

AVAL DELS TÈCNICS
Els tècnics avalen aquesta 
actuació necessària per 
donar millor servei  
i suprimir barreres

Exigeixen 
parades de bus  
a Mequinensa, 
Torrent i Fraga

TRANSPORTS

JOSÉ DÍAZ
❘ MEQUINENSA ❘ Mequinensa, 
Torrent i Fraga reclamen 
al ministeri de Foment i al 
Govern d’Aragó que es res-
titueixi el transport públic 
entre les tres localitats del 
Baix Cinca que es va modi-
ficar a l’abril i proposen l’ela-
boració d’un pla comarcal de 
mobilitat que racionalitzi el 
servei. Els alcaldes i edils 
d’aquestes tres poblacions 
van expressar ahir queixes a 
l’eliminar-se el servei de pas-
satgers de l’autobús que surt 
de Mequinensa a les 15.30 
cap a Lleida i en el qual els 
usuaris no poden utilitzar les 
parades de Torrent i Fraga. El 
mateix passa en el trajecte in-
vers amb sortida de la capital 
del Segrià a les 19.30 (vegeu 
SEGRE d’ahir).

Solars amb vegetació seca a Sant Josep de Fontdepou.

MUNICIPIS AGENTS RURALS
ÒSCAR MIRÓN

R. R.
❘ LLEIDA ❘ Els Agents Rurals han 
aixecat un total de quaran-
ta-vuit actes a la urbanització 
de Sant Josep de Fontdepou 
(Àger) per incompliments de 
les normes de prevenció d’in-
cendis. Així ho va indicar el 
departament d’Agricultura, 
que va precisar que la majo-
ria són per parcel·les en què 
els propietaris no compleixen 
l’obligació de mantenir-les 
netes d’arbustos i vegetació 
seca. Val a recordar que ve-
ïns d’aquesta urbanització 
van manifestar la setmana 
passada el temor d’incendis 
al viure en cases envoltades 
de solars en estat d’abandó 
(vegeu SEGRE de divendres). 
La conselleria va indicar que 
aquestes actes estan en mans 
dels serveis jurídics, que hau-
ran de determinar si imposen 

sancions. Al seu torn, veïns 
afectats, constituïts en una 
associació, es van reunir la 
setmana passada amb l’ajun-
tament i li van demanar que 
netegi els solars de forma 
subsidiària, amb càrrec als 
propietaris que no ho fan. 
El consistori va objectar que 
seria una actuació molt cara i 
de difícil cobrament, al des-
conèixer en molts casos a qui 
pertany cada parcel·la. Se-
gons Agricultura, en aques-
ta mateixa zona hi ha hagut 
cinc actes de denúncia més 
dels Agents Rurals per línies 
elèctriques que incomplien la 
norma que exigeix podar la 
vegetació al seu entorn (cosa 
que la companyia va repa-
rar posteriorment). També 
és denunciat l’abocador il·le-
gal en terrenys pròxims a la 
urbanització.

Mig centenar d’actes  
per risc de foc en una 
urbanització a Àger

X. RODRÍGUEZ
❘ TREMP ❘ L’ajuntament de Tremp 
va obrir ahir la porta a retirar 
el títol de fill adoptiu al general 
Emilio Fernández Maldonado, 
resident al municipi i un dels 
més de sis-cents alts càrrecs de 
l’Exèrcit que han firmat un ma-
nifest en defensa de la figura 
de Franco. Així ho va explicar 
l’alcalde, Joan Ubach, que va 
assegurar que obriran un expe-
dient per poder “prendre una 
decisió fonamentada i consen-
suada amb la població”, de la 
mateixa manera que es va obrir 
per atorgar-li aquesta distinció, 
que va rebre per la dedicació 
a la ciutat. D’aquesta manera, 
veïns, entitats i associacions de 
Tremp podran posicionar-se 
sobre la retirada del títol, per-
què així es donarà “opció que 
puguin entrar-hi totes les opi-
nions”. Així mateix, Ubach va 
avançar que la voluntat és que 
aquesta proposta es debati al 
ple del consistori, perquè tots 
els regidors puguin posicio-
nar-se. Aquesta decisió arriba 
després que PDeCAT, ERC i la 
CUP, l’ANC i Òmnium Cultu-
ral presentessin a l’ajuntament 
una sol·licitud en aquest sentit, 
en la qual destaquen la incom-
patibilitat d’“ostentar un títol 
que s’atorga a persones que han 
d’actuar com a model per a la 
ciutadania de Tremp i alhora 
manifestar opinions comple-
tament oposades a l’esperit 

democràtic que ha de regir la 
vida política i social”.

Emilio Fernández Maldona-
do, que va ser a la plana major 
de l’Acadèmia General Bàsi-
ca de Suboficials de Talarn en 
dos etapes (des del 1977 fins 
al 1980 i des del 1986 fins al 
1992), es va traslladar a viu-
re Tremp fa aproximadament 
quaranta anys. A més a més, 
va estudiar el nomenclàtor de 
la capital del Jussà i la història 
del municipi. Va ser l’any 2012 
quan l’ajuntament va decidir 
per unanimitat donar-li el títol 
de fill adoptiu, després d’una 
petició d’entitats i institucions 
de la localitat.

Tremp planteja retirar el títol 
de fill adoptiu a un general
Emilio Fernández Maldonado, per firmar un manifest en defensa 
de Franco || Va investigar la història de la capital del Jussà

MUNICIPIS POLÈMICA

Imatge d’arxiu de l’acte per atorgar la distinció al general.

A.T.

LES CLAUS

Petició a l’ajuntament
z PDeCAT, ERC, CUP, ANC i Òm-
nium demanen a l’ajuntament 
de Tremp que retiri el títol de 
fill adoptiu al general Maldo-
nado per haver firmat un ma-
nifest que elogia la figura de 
Franco. Aquesta distinció se li 
va atorgar el 2012.

El general Maldonado
z Emilio Fernández Maldona-
do va formar part de la cúpula 
de l’AGBS de Talarn i ha inves-
tigat la història de Tremp.

cfarre
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Familiars de difunts van mostrar el seu malestar per la proximitat dels actors i del públic als nínxols.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ FiraTàrrega ha decidit 
traslladar la polèmica obra de 
teatre a la part exterior del ce-
mentiri municipal. Es tracta de 
Prácticas de vuelo para acabar 
con el olvido de la companyia 
Chroma Teatre i centrada en un 
text del dramaturg mexicà An-
tonio Zúñiga. 

El director artístic del certa-
men, Jordi Duran, va avançar 
que “representarem l’espectacle 
fora del cementiri, en un espai 
que es troba a continuació del 
que vam plantejar al principi”, 
encara que és a la part exterior 
del recinte. Duran va explicar 
que es van reunir familiars dels 
enterrats a la zona que consi-
deraven que, per respecte i per 
un tema cultural, l’obra no ha-
via de realitzar-se allà. Segons 
Duran, “parlant la gent s’entén 
i hem trobat una solució a gust 
de tothom”. Duran també va 
revelar que “la polèmica m’ha 
sorprès encara que som aquí per 
entendre tots els punts de vista 
i parlar-ho”. 

Quan es va originar la polè-
mica (vegeu SEGRE del 31 de 
juliol i de l’1 d’agost), FiraTàr-
rega va emetre un comunicat en 
el qual destacava el seu caràcter 
conciliador i que no pretenien 
generar cap polèmica. Així ma-
teix, destacaven que l’obra és 
cent per cent respectuosa amb 
el repòs dels difunts i els seus 
familiars. Precisament, la pro-
posta homenatja dos brigadistes 
internacionals que reposen al 
cementiri de Tàrrega i les restes 
dels quals van ser exhumades 
recentment. El cementiri con-
tinuarà sent espai d’exhibició 
de l’edició de FiraTàrrega 2018 
ja que a la part antiga continua 
programada la performance 
Un.habitants_To make room 
for us, de Caterina Moroni.

FiraTàrrega trasllada la polèmica 
obra fora del cementiri
Tindrà lloc a escassos metres de l’espai inicial però fora del recinte

TEATRE POLÈMICA

Jordi Duran va presentar el programa dilluns a l’espai La Soll.

SEGRE TÀRREGA

La Fira potencia  
el Pati com a  
espai escènic
n El director artístic de 
FiraTàrrega, Jordi Du-
ran, va presentar dilluns 
el programa de la present 
edició del certamen a l’es-
pai cooperatiu La Soll. 
Duran va desgranar el 
mig centenar d’obres per-
què els assistents puguin 
escollir i va destacar que 
potenciaran el Pati com a 
espai escènic a fi de recu-
perar el centre de la ciu-
tat, ja que les taquilles es 
traslladaran a la plaça de 
les Nacions.

Aretha Franklin està 
conscient i descansa 
a casa seua

MÚSICA

❘  WA SHING TO N ❘  La cantant 
nord-amer icana Aretha 
Franklin es troba “anima-
da i conscient, descansant a 
casa seua”, va afirmar ahir 
el seu nebot a la revista Pe-
ople. Les declaracions van 
arribar després que es cone-
gués el greu estat de salut 
de la llegendària intèrpret, 
diagnosticada de càncer el 
2010. “La família està amb 
ella”, va explicar.

Set concerts del 
Femap aquesta 
setmana a Lleida

FESTIVALS

❘ LLEIDA ❘ El Femap programa 
set concerts a Lleida aquesta 
setmana. Ahir estaven pre-
vistos els de Johanna Rose 
i Josep M. Martí a Bernui i 
María Hionjosa i Ludovice 
Ensemble a la Vall de Boí, 
que avui es repetirà a Salàs.  
Divendres i dissabte serà el 
torn de Joan Bosch i Isabel 
Félix a Llavorsí i Estaràs. 
Locus Desperatus seran a 
Castell de Mur i Tavascan.

Ajudes per 
organitzar festivals 
cinematogràfics

SUBVENCIONS

❘ MADRID ❘ L’Institut de la Cine-
matografia i de les Arts Au-
diovisuals ha convocat ajuts 
per organitzar festivals i 
certàmens cinematogràfics 
a Espanya durant l’any 2018 
per un import de 739.000 eu-
ros, segons va publicar ahir 
el Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE). El termini de sol·lici-
tud és de trenta dies naturals 
a partir d’avui.

Asseguren en 54 milions 37 obres que 
exhibirà el Prado amb suport del MNAC

ART EXPOSICIONS

EFE
❘ MADRID ❘ El ministeri de Cultura 
ha atorgat garantia d’Estat a 37 
obres que s’exhibiran al Museu 
Nacional del Prado dins de l’ex-
posició Bartolomé Bermejo. Les 
obres van ser assegurades en 
54,6 milions d’euros, segons va 
publicar ahir el Butlletí Ofici-
al de l’Estat (BOE). Bartolomé 
Bermejo va ser una de les per-
sonalitats del panorama artístic 
de la segona meitat del segle XV. 
Gràcies a la reunió d’una sèrie 

de pintures de museus espan-
yols, europeus i americans, el 
Prado presentarà, del 9 d’oc-
tubre al 27 de gener, una mos-
tra antològica que, organitzada 
en col·laboració amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), permetrà veure per 
primera vegada en tota la seua 
dimensió, el virtuosisme tèc-
nic i el suggestiu univers visual 
d’aquest mestre d’origen cor-
dovès que va desenvolupar la 
seua activitat professional als 

territoris de la Corona d’Aragó. 
Per la seua banda, l’Estat va as-
segurar en un total de vint-i-cinc 
milions d’euros les 112 obres 
que s’exhibiran, al Museu Na-
cional Centre d’Art Reina Sofia, 
a l’exposició Dorothea Tanning. 
Doors of wonder, que es podrà 
visitar entre els pròxims dies 9 
d’octubre i 7 de gener. Dorothea 
Tanning (1910-2012) és consi-
derada una de les dones artistes 
més importants i polifacètiques 
del segle XX.

MAGDALENA ALTISENT

Música n La quinzena edició del seminari de piano Cervera-Jor-
dà va acabar ahir amb un acte a la seu dels Armats de Lleida 
en el qual no va faltar la música. També es va recordar el 20 
aniversari del cicle Romanic Musicau que se celebra a Aran.
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