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INDÚSTRIA MINERIA

Una empresa busca al Pallars or
i un mineral per a bombetes i xips
A Salau, on al segle XX ja hi havia una explotació d’aquests materials
ACN

X.R. / ACN

❘ LLEIDA ❘ L’empresa francesa Neometal ha iniciat els tràmits ambientals per buscar i extreure
tungstè i or al Parc Natural de
l’Alt Pirineu, a la zona de Salau. De moment, ha portat a
terme una inspecció sobre el
terreny i ha encarregat un informe per iniciar els tràmits
per a l’autorització ambiental
que permetria obtenir el permís d’investigació minera de la
direcció general de Mines per
començar els sondatges i saber si hi ha reserves d’aquests
minerals en profunditat, segons
va explicar ahir el director del
Parc Natural, Marc Garriga.
De fet, en aquesta zona hi
havia una explotació minera
durant la primera meitat del
segle XX i la pista cap a Salau
es va construir per donar accés
a aquestes mines. Garriga va
apuntar que la zona és “molt
sensible” i s’hi poden trobar
espècies de “flora protegida”,
a més de ser casa habitual dels
óssos del Pirineu. Per la seua

Imatge d’arxiu de la trobada transfronterera a Salau.

part, l’alcaldessa d’Alt Àneu,
Laura Arraut, es va mostrar
favorable a “conèixer” els materials que es poden trobar al
subsòl, malgrat que va alertar
que “s’haurà de saber l’impacte ambiental que pot arribar a
tenir l’extracció” a Salau. A la
zona francesa de l’Arieja s’està

impulsant el mateix projecte i
s’han convocat protestes contra
aquesta iniciativa. El tungstè és
un element químic que s’utilitza
en la fabricació de bombetes,
elèctrodes, microxips i líquids
per a pantalles. Actualment
aquest és un “mineral estratègic” per a la Unió Europea.

Interès a trobar
cobalt a Gerri
de la Sal i la
Torre de Capdella
■ Josep Maria Mata, assessor del Parc Natural
de l’Alt Pirineu i també
del Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec, va
explicar ahir que hi ha
empreses interessades a
explotar cobalt en zones
dels termes municipals
de Baix Pallars i la Torre de Capdella, tot i que
encara no hi ha un projecte concret per portar a
terme aquestes explotacions als Pallars. El cobalt,
un mineral escàs i que té
molta demanda al mercat,
s’utilitza en l’elaboració
de les bateries dels telèfons i d’alguns automòbils,
per posar-ne només dos
exemples.
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

EQUIPAMENTS SALUT

Adjudiquen per 2,7 milions
el nou CAP de la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Generalitat
ha adjudicat les obres de construcció del nou centre d’atenció
primària (CAP) de la Seu, per
un import de 2,7 milions d’euros
a la firma Construcciona Cots i
Claret. L’equipament se situarà
als antics magatzems de la firma Alsina Graells, un espai que
compta amb vuit-cents metres
quadrats, situat al carrer Bisbe
Guitart, que fins fa poc va ser
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magatzem municipal. El consistori el va cedir a Salut per fer-hi
un nou CAP.
Actualment, l’ajuntament
porta a terme els treballs previs per a la demolició d’aquest
edifici per construir el nou centre de salut. L’alcalde de la Seu
d’Urgell, Albert Batalla, va assenyalar que el nou equipament
ha estat llargament reivindicat
per la capital.

MUNICIPIS

Demanen revisar els
passos de vianants
de la Seu d’Urgell
❘ LA SEU ❘ El grup de Compromís
x la Seu va tornar a demanar ahir a l’equip de govern
que compleixi els acords de
la moció que es va aprovar al
ple en què es demanava que
es revisés la seguretat dels
passos zebra de la ciutat. El
portaveu, Òscar Ordeig, va
explicar que es necessiten
“noves mesures” per millorar la seguretat.

MEDI AMBIENT

Ultimàtum de la UE
contra la captura
d’aus cantaires
❘ LLEIDA ❘ La Comissió Europea
ha remès a Espanya una segona advertència en el marc
del procediment d’infracció
obert per l’autorització de
la captura d’aus cantaires i
dóna un termini de dos mesos per acabar definitivament aquestes autoritzacions. Segons SEO/Birdlife, el
Govern ha permès capturar
1.731.861 aus d’aquest tipus
entre el 2013 i el 2018.

PLENS

Les Borges rebutja
la municipalització
del servei d’aigua

Antics magatzems de l’Alsina Graells, on s’ubicarà el CAP.

❘ LES BORGES ❘ El ple de les Borges de dijous va tombar una
moció de la CUP per estudiar
la municipalització del servei
d’aigua al votar-hi en contra
el PDeCAT i ERC. L’alcalde,
Enric Mir, va explicar que
“tenim un contracte vigent
fins al 2020 amb l’empresa
gestora” i va assegurar que ja
negocien “millors condicions
econòmiques” per al pròxim
contracte.
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COMUNICACIONS CARRETERES

VIELHA

Alcaldes creen un lobby per
reclamar millores ja a l’N-230

Defineixen el pla
local de la joventut

Sant Esteve de la Sarga reivindica també una solució per als accessos a nuclis
D.H.
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A. SANT ESTEVE DE LA SARGA

❘ VIELHA ❘ El col·legi Garona de
Vielha va acollir ahir divendres una jornada de dinàmiques de grup per conèixer
quines són les necessitats i
inquietuds dels joves per poder avançar en l’elaboració
del pla de joventut de la capital aranesa.

LA SEU

Jornada per als
comerços locals

Les autoritats participants en la trobada de Barbastre i els assistents que van anar a veure ‘in situ’ la via de Sant Esteve (dreta).

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament
de la Seu i l’Agència Catalana de Joventut organitzen
aquest dilluns una nova sessió de les xarrades per a comerços locals, en aquest cas
per captar col·laboradors per
al carnet jove.

M.M.B./E. FARNELL

❘ LLEIDA ❘ Alcaldes i representants
de corporacions locals de Lleida
i Osca van acordar ahir constituir una plataforma de pressió
per demanar que s’agilitzin les
millores que els ajuntaments reclamen per a l’N-230 per reduir
l’alta sinistralitat. La reivindicació es produeix després d’un hivern i una primavera negres per
a les carreteres de muntanya,
amb nombrosos despreniments
de pendent que n’han disparat
la perillositat i amb un nou increment del volum de camions
al finalitzar la restricció del seu
pas a França. La decisió de crear
aquesta plataforma va sorgir
en una jornada organitzada per
la Diputació d’Osca i l’associació esMontañas. El president
d’aquesta entitat, l’aranès i diputat provincial Francés Boya,
va explicar que “els territoris
de muntanya aspirem a ser alguna cosa més que territoris de
passada, volem articular-nos
per preservar el que compartim”. La demanda s’estén a la
xarxa viària d’aquestes comarques. L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va apuntar que “disposar
d’infraestructures que permetin l’activitat econòmica i evitin la desertització forma part
dels drets de les persones que
viuen en territoris poc poblats
i de muntanya”.
D’altra banda, l’alcalde de
Sant Esteve, Jordi Navarra, va
presentar davant de membres
dels partits amb representació
a la Diputació, el Parlament,
els consistoris veïns i el consell
comarcal del Jussà una declaració per sol·licitar una solució de millora dels accessos a
nuclis de població del Pallars
i que es traspassi la titularitat
d’aquestes vies a administracions superiors, tal com van demanar el Jussà i Sobirà. Navarra
va apuntar durant una visita a la
carretera LV-9124 (on els seus
pares van perdre la vida per un
despreniment de roques) que
aquest és el primer pas per a
unes carreteres millors. La CUP
va sol·licitar també el traspàs
d’aquestes vies.

Juneda

| Concurs de cassoles de tros
SEGRE

40 anys de
tradició a taula
DIVERSES ACTIVITATS, COM JOCS, TALLERS, SOPAR
O UN CONCERT COMPLETEN EL CONCURS

Preveuen la participació de més d’un centenar de cassoles.

Juneda es deixa seduir de nou
per l’aroma i el gust de la cassola. I ja en van 40. Són les edicions que compleix la festa gastronòmica. Com de costum, es
vertebra al voltant del concurs,
que preveu superar el centenar
de cassoles. De valorar-les i
dictaminar quina és la millor

se n’encarregarà un jurat integrat pel president de l’associació
lleidatana de cuiners, Josep Ramon Cases, el xef Ivan Surinder;
la mestressa de casa Conxita
Beà, el fundador de la primera
comissió, Ramon Cornudella i
l’humorista Peyu, protagonista
de l’espectacle de clausura.

A més d’en Peyu, integraran el jurat els
xefs Josep Ramon Cases i Ivan Surinder,
Conxita Beà i Ramon Cornudella
DISSABTE 2

10.00-13.00 Activitats per als més joves i petits. Diversos tallers i jocs adreçats a totes les edats. A la carpa de les
cassoles, ubicada a l’aparcament de
les piscines.
20.00 5a cursa de les cassoles de
Juneda. Dos circuits de 5,5 i 10 km i
caminada popular de 8 km i 14 km.
Sortida i arribada als voltants del recinte de les piscines.
21.00 Sopar popular amb entrepà de
llonganissa. A la carpa de les cassoles.
22.00 Concert amb el grup Kapritxo.
A les piscines municipals.

DIUMENGE 3

09.00 Arribada i exposició de cotxes
d’època. Al carrer d’Ignasi Gavin.
09.30 Cercavila amb la banda Molí
Vell de Juneda. Als carrers de Juneda.

10.00 Rebuda dels concursants i
públic en general. A la Banqueta del
Canal.
10.30 Recorregut de cotxes d’època i
exposició al carrer Fondo fins a l’hora
de dinar.
12.00 Cercavila amb la xaranga Band
Tocats. A la Banqueta del Canal.
12.00 Venda de tiquets per a la degustació de cassola de tros. A la Banqueta del Canal.
13.30 Recollida de mostres i tastet
del jurat del concurs. A la Banqueta
del Canal.
Tot el matí, jocs i activitats per a totes
les edats. Tallers de globoflèxia, bombolles de sabó i final de la cursa de
caragols. Al carrer Urgell.
14.00 Dinar de germanor. A la Banqueta del Canal.
18.00 Espectacle d’en Peyu. A la carpa
de les cassoles.
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LLEONARD DELSHAMS

‘Presos polítics a l’Espanya contemporània’, al CCCB.

L’exposició de Sierra ‘Presos
polítics’ arriba ara al CCCB
Un moment de la inauguració del tercer festival El Segre de Negre, ahir a l’IEI.

“Llegim novel·la negra en
català gràcies a Pedrolo”

El Segre de Negre dedica una jornada a l’escriptor de l’Aranyó
R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ La jornada inaugural
del festival de novel·la negra
El Segre de Negre va comptar
amb una taula redona dedicada a Manuel de Pedrolo amb
motiu de la commemoració
del centenari del naixement
de l’escriptor de l’Aranyó. Un
dels participants, el director de
l’editorial Comanegra, Joan Sala, va assegurar que “els que
tenim 50 anys vam començar
a llegir novel·la negra en català
gràcies a Pedrolo”, de qui va dir

que s’ha de destacar que “va
conrear tots els gèneres, des de
la poesia fins al teatre, passant
pels textos polítics, és molt més
que l’autor del Mecanoscrit”.
La comissària de l’Any Pedrolo,
Anna Maria Villalonga, i l’escriptor Antoni Munné-Jordà,
també van destacar la seua prolífica obra “en un moment en
què gairebé no hi havia res”.
També es va celebrar un escape
room al Castell del Rei ambientada en una història de misteri
amb més de 30 participants.

AGENDA PER AVUI

Taules redones

z 11.30 h: Escriptors de novel·la
negra, notaris de la realitat?
Amb Ramona Soler, Marta
Alòs, Salvador Balcells, Francesc Puigpelat, entre d’altres.
Modera Anna Sàez.
z 12.45h: El territori com a escenari criminal. Amb Pep Coll i
Jordi Juan, entre d’altres. Modera Juan Cal.

❘ BARCELONA ❘ La polèmica obra
de Santiago Sierra Presos polítics a l’Espanya contemporània, retirada de la fira
ARCO de Madrid i que va
tenir un gran èxit de públic
al Museu de Lleida, va arri-

L’Any Guinovart, també al Museu de Girona
❘ GIRONA ❘ El Museu d’Art de Girona acull, fins al proper 30
de setembre, l’exposició Guinovart, referents vitals, amb
la qual se suma a l’Any Guinovart, que commemora el desè
aniversari de la mort de l’artista vinculat a Agramunt. Posa
en relleu els artistes i moviments plàstics –com el modernisme– que més van influir Josep Guinovart.

Quatre concerts al festival Orgue de Montserrat
❘ BARCELONA ❘ El VIII festival internacional Orgue de Montserrat oferirà un programa amb quatre concerts els dissabtes
16 de juny, 21 de juliol, 11 i 25 d’agost a la basílica de Santa
Maria de Barcelona. S’inaugurarà amb l’Orquestra Simfònica Camera Musicae i el Cor Francesc Valls. A continuació,
l’alemany Eberhart Lauer, el també organista Naji Hakim i
la mestra de cor Katelyn Emerson.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CERTÀMENS MÚSICA

Mishima i Gossos, al Talarn
Experience Festival, que
aquest any incorpora DJ
R. BANYERES

LES CLAUS

Els participants

z Mishima + DJ Miqui Puig (27
de juliol); Gossos + DJ Luca Feller (28 de juliol) i Maria Arnal
i Marcel Bagés + DJ Miguelito
Superstar (29 de juliol).

Entrada
z Abonament 3 dies 46,75 €. Dia
27: 19,75 € (22 h). Dia 28: 19,75
€ (22 h). Dia 29: 16,75 € (20 h).
Menors de 7 anys, gratuït.

Escenari
z Lo Quiosc de Talarn. L’espai
obrirà les portes a partir de les
19.00 h i fins a les 03.00 h.

EFEMÈRIDES

L’Orfeó celebra
els 50 anys de
les Cantarelles
d’Estiu

També hi actuaran Maria Arnal i Marcel Bagés
❘ LLEIDA ❘ La tercera edició del Talarn Music Experience, que se
celebrarà a Lo Quiosc d’aquesta
població del Pallars els dies 27,
28 i 29 de juliol, comptarà amb
la participació de grups consagrats com Mishima i Gossos, a
més del duo Maria Arnal i Marcel Bagés, que s’està forjant un
nom en el panorama musical
català. Una de les novetats
d’aquest any és la incorporació
d’un DJ després de cada actuació. En aquesta ocasió es tracta de personatges com Miqui
Puig, Luca Feller i DJ Miguelito
Superstar. Així ho van explicar
ahir els organitzadors, Ramon
Mitjana i Cristina Torres, amb
el director del Patronat de Tu-

bar ahir al CCCB. Es va inaugurar a l’equipament barceloní després que dimarts
passat es donés a conèixer
que el Parlament Europeu
va rebutjar d’exposar-la més
endavant.

La Diputació de Lleida va acollir ahir la presentació del festival.

risme, Juli Alegre, i l’alcaldessa
de Talarn, Inés Moré, durant la
presentació del certamen.
Torres va assenyalar que
“busquem l’actualitat i la qualitat però també apostem pels
grups que comencen a trepitjar fort en el món artístic”. De
moment ja s’ha venut el 20 per
cent de les entrades anticipades
del certamen, que compta amb
un pressupost de 25.000 euros.

Alegre va destacar el “maridatge entre iniciativa privada,
ajuntament, consell comarcal
i Diputació, en una iniciativa
que demostra el seu compromís
amb el territori i el producte de
quilòmetre 0.” Així mateix, Mitjana, propietari de Lo Quiosc,
va animar a assistir al festival
“en un entorn de vistes magnífiques sobre l’embassament de
Sant Antoni”.

❘ LLEIDA ❘ L’Espai Orfeó de Lleida acollirà avui a partir de
les 19.00 hores l’acte de commemoració del 50 aniversari
del campament Cantarelles
d’Estiu, que organitza l’Orfeó Lleidatà. La celebració
comptarà amb una taula
redona en la qual participaran persones vinculades a les
Cantarelles d’Estiu com Pep
Tort, Jordi Aixalà, Gerard
Riu i Francesc Balcells, que
aportaran diferents perspectives d’aquestes colònies. Així mateix, l’acte finalitzarà
amb l’actuació del Cor Prejove de l’Orfeó, dirigit per Pol
Pastor. A més, el vestíbul de
la seu de l’Orfeó acull l’exposició Cantarelles d’Estiu,
50 anys (1968-2018), que
recorda l’evolució d’aquesta
activitat.

