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La Seu d’Urgell estudia talar xops
arran de les queixes pels borrissols

www.segre.com/comarques
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Fraga repara les teulades de la
piscina i l’estació d’autobusos

p.
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TURISME PREVISIÓ

Municipis amb embassaments esperen a l’estiu
milers de turistes amb fins el 90% de reserves

En hotels, pensions, cases de pagès i càmpings atrets per l’oferta d’activitats de les empreses que exploten
les aigües dels pantans || Preveuen una bona ocupació fins al setembre i l’octubre
E. FARNELL / M. MOLINA

mateix, les empreses que exploten turísticament els pantans de Canelles i Santa Anna,
embassaments de la Noguera
Ribagorçana, també compten
ja amb reserves per als mesos
d’estiu, encara que la majoria
d’aquests gestors assenyalen
que dependrà de la climatologia
poder assegurar aquest volum
d’ocupació.
Per la seua part, els sis pobles
de l’entorn del pantà de Rialb
(amb un miler de places) tenen
reservades ja el 90 per cent de
les places d’allotjament de les
cases de pagès fins a l’agost i als
hotels la reserva és més baixa
encara que la previsió és omplir fins a la tercera setmana
d’agost. Així mateix, de cara
a setembre i octubre, existeix
una bona previsió amb grups i
empreses. Els municipis del consorci Segre-Rialb reben principalment turistes nacionals i
procedents de França, Suïssa o
Bèlgica. També en casos puntuals arriben des del Canadà,
Nova Zelanda i els Estats Units,
atrets pel bon temps i l’oferta
d’activitats aquàtiques.

❘ LLEIDA ❘ La majoria de municipis
amb embassaments de Lleida
es preparen per rebre aquest
estiu milers de turistes atrets
per l’oferta de les empreses que
exploten turísticament les aigües dels pantans i empreses
d’esports d’aventura amb una
àmplia varietat d’activitats. La
majoria d’allotjaments, cases rurals, hotels, càmpings o albergs
ja compten amb fins el 90 per
cent de les reserves fetes per al
juliol, agost i setembre. Les comarques de Lleida es caracteritzen per tenir alguns dels espais
naturals més emblemàtics de
Catalunya encara que no poden
presumir de platges en el sentit
tradicional. No obstant, quan
arriba la calor els pantans, rius
o llacunes es converteixen en
una bona alternativa d’interior.
En aquest sentit, els allotjaments dels municipis propers
als embassaments del riu Noguera Pallaresa com Sant Antoni, Cellers, Camarasa i Sant
Llorenç de Montgai ja compten
amb reserves que oscil·len entre
el seixanta per cent i el noranta per cent de reserves per als
mesos de juliol, agost i fins i tot
setembre i octubre. Al pantà de
Terradets de Cellers, el bany es
combina amb els esports d’aventura i el de Sant Antoni és el que
té més platges i cales accessibles
per al bany i la navegació sense
motor.
Hi ha també diferents establiments turístics al seu voltant als
municipis de la Conca de Dalt,
Salàs del Pallars o Talarn. Així

LA DADA

1.000

PLACES HOTELERES
Els sis municipis del consorci Segre-Rialb compten amb un miler de places d’allotjament.

A.E.E.A.P.S.

La presa de l’Hostalet on anirà la plataforma per salvar-la i que ara s’ha d’esquivar a peu.

Ampliar la navegabilitat de la Pallaresa, en l’aire
n El cabal de la Pallaresa, que
ahir registrava 200 metres cúbics per segon a Sort a causa
de les pluges i el desglaç, deixa en l’aire les obres previstes
per a la connexió fluvial a la
presa de l’Hostalet, a Sort, que
ara es fa a peu.
Aquesta és una de les intervencions per ampliar la navegabilitat de la Pallaresa fins a
la Pobla de Segur i, més enda-

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

i Jesús Santacreu i els treballs
compten amb un pressupost de
68.742 euros. L’alcalde, Domènec Sabanés, va explicar ahir
que les obres no s’han pogut
executar abans “per falta de
fons”, perquè el projecte es va
aprovar fa un any. Sabanés va
apuntar que fa temps que té
llest el mobiliari que s’instal·
larà a la plaça, que comptarà
amb una zona verda, zona de
jocs per a nens i una altra amb
aparells gimnàstics per a la ter-

tres cúbics per segon per a la
practica del ràfting i altres activitats com el barranquisme.
Isús va indicar que podran ferse tasques preliminars i deixar
el gruix de la intervenció per
més endavant, encara que
l’obra ha d’estar finalitzada
el 30 de setembre, segons les
bases de les subvencions de
la Unió Europea amb què es
finança.

AIGÜES PANTANS

Artesa de Segre tindrà a finals d’any
una plaça dedicada als fets del 1714
❘ ARTESA DE SEGRE ❘ Artesa de Segre tindrà a finals d’enguany
una plaça dedicada als fets
del 1714, quan va tenir lloc la
caiguda de Barcelona en mans
de les tropes borbòniques a la
Guerra de Successió espanyola
i que es commemora l’11 de
setembre.
L’ajuntament ha tret a licitació les obres per a la construcció d’aquest espai, que se situarà a l’encreuament entre els
carrers Mare de Déu de Salgar

vant, el pantà de Sant Antoni.
Segons el president del consell
del Pallars Sobirà, Carles Isús,
ja estan adjudicades i era previst que comencessin l’1 de
juliol però serà difícil que es
pugui abordar qualsevol tipus de treball al curs del riu si
no redueix considerablement
l’aigua que porta. En una campanya normal, la Pallaresa té
entre trenta i trenta-cinc me-

cera edat. L’ajuntament preveu finançar aquests treballs
amb una part dels 141.000
euros, aproximadament, que
van rebre del pla extraordinari
d’inversions locals de la Diputació de Lleida. El primer edil
va apuntar que la resta de la
subvenció la destinaran a les
actuacions previstes dins del
Pla de Barris. La localitat ja
compta amb una plaça de la
Nació Catalana i un carrer dedicat a l’11 de setembre.

Pantans encara plens i
previsió de més pluges
❘ LLEIDA ❘ Els grans pantans de Lleida segueixen plens, majoritàriament per sobre del 90% de la
seua capacitat, i les reserves acumulades a les diferents conques
continuen en augment mentre les
previsions apunten a més pluges
aquesta setmana. A la Noguera
Pallaresa, Sant Antoni frega el
ple amb un 99,7% després de
guanyar 1,3 hectòmetres cúbics, mentre que Camarasa va
créixer 4 hectòmetres i va assolir un 90,1%. A la Ribagorçana,

Canelles va superar el 90% de
capacitat després de guanyar
42,5 hectòmetres, mentre que
Santa Anna en va perdre 2,6 i
es va situar en un 72,9%. Escales, per la seua part, va créixer
en 2,4 i va arribar al 96,3% de
capacitat. Al Segre, Oliana ha
guanyat 1,6 hectòmetres i està al 89% de la seua capacitat,
mentre que Rialb ha perdut 4,5
i se situa en un 96%. A l’Ebre,
tant Mequinensa com Riba-roja
estan al 95% de capacitat.
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Bàsquet. El lleidatà Jaume Ponsarnau serà
l’entrenador del València Basket
Hoquei patins. La portera del Vila-sana,
Anna Ferrer, a l’Europeu amb Espanya

FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B

El Lleida aposta per Oliva
El tècnic lleidatà, que aquest any va ser ajudant de Quique Sánchez Flores a l’Espanyol, serà en
les pròximes hores el substitut d’Albadalejo || A la recambra es manté Ángel Viadero
ROMAN MARTÍNEZ/HERMES

XAVIER MADRONA

❘ LLEIDA ❘ El culebró de qui serà
l’entrenador del Lleida Esportiu
la temporada vinent sembla tenir les hores comptades i l’elegit
és el lleidatà Juan Carlos Oliva. Avui mateix, si no sorgeixen
contratemps d’última hora, serà
anunciat pel club com el substitut de Gerard Albadalejo per
a les dos pròximes temporades
amb opció a una tercera.
Oliva, que ha mantingut diverses reunions en els últims dies amb el president Albert Esteve, l’última ahir, és el principal
candidat a la banqueta blava,
encara que segueix a la recambra el càntabre Ángel Viadero,
amb qui també es va assolir un
acord per si, finalment, no es
concretés la primera opció.
El director esportiu Jordi Esteve ja va mantenir contactes
amb Oliva després de concloure
la seua etapa a l’Espanyol, quan
va ser destituït a l’abril Quique
Sánchez Flores, del qual el lleidatà era ajudant. Però la possibilitat que pogués entrenar a
Segona B i al primer equip de
la seua terra va sorgir més recentment. Oliva va expressar
la seua il·lusió per entrenar el
Lleida i, encara que té una altra proposta, sembla que l’acord
arribarà en les properes hores,
si no ha arribat ja, malgrat que
el club no ho anunciarà oficialment fins avui.
Els motius de l’aposta per
Juan Carlos Oliva, després de
sorgir la possibilitat que estigués disposat a venir, són diversos. Entrenador lleidatà (va
nàixer a Mequinensa circumstancialment, on hi ha els seus
orígens, però des de molt petit
es van establir els seus pares al

Juan Carlos Oliva, en un entrenament amb l’Espanyol al costat de l’exblau Raúl Tamudo.

Una extensa
carrera com a
tècnic en totes
les categories
n Juan Carlos Oliva Fornós (Mequinensa, 4-11965) atresora una extensa carrera com a entrenador en diferents categories
dirigint el Lleida amateur,
Tremp, Balaguer, Fraga,
Binèfar, Barbastre, Alabès, Hospitalet, Aris (Grècia), Vila-real B, Salamanca i Nàstic.
La seua única experiència com a entrenador a
Primera va ser dirigir cinc
partits l’Alabès de l’excèntric Piterman amb un
bon balanç (3 victòries, un
empat i una derrota). I va
poder fitxar per la Reial
Societat, però va deixar
el Vila-real B i després el
club donostiarra se’n va
desdir. Com a segon ha estat amb Quique Sánchez
Flores als Emirats Àrabs
i a l’Espanyol.
LLEIDA ESPORTIU

barri de Cappont), identificat
amb el club on va ser jugador
de la base fins a l’amateur i també va entrenar fins al filial (un
dels seus jugadors va ser, precisament, el president Albert
Esteve) i amb una experiència ja
contrastada. Ha entrenat a Primera i a Segona divisió, i també a l’estranger, de forma que
la seua evolució ha sigut gran.
Arriba al Lleida amb 53 anys,
una edat similar a la de l’altra
opció, Ángel Viadero (49).

EL DETALL

Albadalejo ha de dir avui si
accepta una nova funció
n Avui també s’espera que
Gerard Albadalejo doni una
resposta al club sobre si accepta la nova funció que li ha
ofert el club.
Podria tornar a ser segon
entrenador, ja que tant Oliva
com Viadero vindrien sols,
o ser adjunt al director esportiu Jordi Esteve en una
funció que estaria entre el

despatx i la gespa. Si no fos
Albadalejo el que ocupés
aquests càrrecs, el club ja té
l’alternativa.
Fins i tot, malgrat que sembli inversemblant, tampoc
no pot descartar-se que Viadero entrés en alguna de les
funcions del nou macrostaff
tècnic que està confeccionant
el club.

Reunió amb la coordinació del futbol base del club
n El nou organigrama tècnic,
com ja va anunciar el club, desvincula la base amb la professionalització del servei a càrrec
d’un grup de tècnics coordinats
per Enric Barri, mentre que el
primer equip, el filial i el ju-

venil estaran molt relacionats
i interactuant amb un ampli
staff tècnic, a l’estil de grans
clubs de Primera.
Així, el president del club,
Albert Esteve, i el director
esportiu, Jordi Esteve, es van

reunir ahir amb la direcció del
futbol base, en la qual figuren
Enric Barri com a coordinador
del futbol 11 i futbol 7, i Jordi
Cortés com a coordinador de
metodologia i del departament
administratiu.
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FUTBOL BASE

El torneig de Rialp genera
30.000 euros per al Pallars

La competició reuneix aquest cap de setmana més de 300 jugadors de 21 equips
X.P.

❘ LLEIDA ❘ El tradicional torneig de
futbol base Rialp-Pallars Sobirà arriba aquest cap de setmana a la seua cita de cada estiu
amb la disputa de la vuitena
edició, ja consolidat al calendari i l’impacte econòmic del
qual a la zona s’ha xifrat entorn
dels 30.000 euros, segons va
manifestar ahir l’alcalde de la
localitat, Gerard Sabarich, que
va destacar que el torneig i els
diversos campus i pretemporades que organitzen de diferents equips al camp de futbol
Jaume Bonell, alguns d’elit com
el Reus de Segona divisió, “suposen un motor econòmic per
a Rialp i una forma de promocionar el turisme de la zona”,
va apuntar.
La competició, que té un
pressupost de 8.000 euros,
reunirà 21 equips de 12 clubs
diferents, que congregaran
330 jugadors repartits en cinc
categories, tres de les quals,
la prebenjamina, benjamina i
juvenil, es disputaran sota el
sistema triangular, mentre que
el torneig aleví i infantil es jugarà en format de lligueta entre els sis equips que integren
cadascuna.
En aquesta vuitena edició
prendran part cinc equips de
fora de la província, concretament l’Espanyol, At. Roda de
Berà, Vilafranca, Nàstic i el San

ESCACS

Ferran Solé,
nou Mestre
Internacional
❘ LLEIDA ❘ El jugador de l’Escacs
Lleida Ferran Solé s’ha convertit en nou Mestre Internacional gràcies a la bona actuació a l’Open de Tarragona,
en el qual es va proclamar
campió amb sis victòries i
unes taules. Solé, amb només 17 anys, es converteix
en un dels principals jugadors del Lleida a la Divisió
d’Honor. Per la seua part,
David Monell, del Vallfogona, va guanyar el campionat
de partides ràpides que es va
disputar durant la Festa Lleidatana dels Escacs celebrada
a Ivars d’Urgell.

BÀSQUET

Manresa i Melilla
lluitaran per
una plaça a l’ACB
La Diputació va acollir ahir la presentació de la vuitena edició del torneig formatiu.

Fernando de Saragossa, mentre
que els representants lleidatans
seran la Seu d’Urgell, Mollerussa, FiF Lleida, Oliana, Orgèl·
lia, Tremp i els amfitrions de
l’Escola de Futbol Rialp. L’organització, que va estar a punt
de concretar la participació de
l’Athletic Club de Bilbao, va lamentar l’absència per segon any
consecutiu del FC Barcelona.

El torneig va nàixer en el
seu dia com un premi per als
jugadors de l’Escola de Rialp,
“perquè poguessin jugar contra
equips als quals en condicions
normals mai no s’enfrontarien”,
va apuntar el seu president, Josep Escolà. Així mateix, Sabarich va incidir en l’esforç que
aquests nens i les seues famílies
“han de fer cada quinze dies

per desplaçar-se molts quilòmetres a jugar els seus partits, una
cosa que no es valora prou per
part dels estaments esportius”.
La competició arrancarà dissabte (10.00 hores) amb doble
jornada i la disputa de la fase
prèvia de tots els tornejos, mentre que diumenge es jugaran les
semifinals i les finals de cada
categoria.

❘ MANRESA ❘ L’ICL Manresa i el
Melilla Baloncesto es juguen
aquesta nit (20.30) al Nou
Congost la plaça que queda d’ascens a la Lliga ACB.
L’equip del Bages tindrà el
factor pista al seu favor, que
va resultar clau per guanyar
els dos primers partits de la
final de la LEB Or, si bé el
primer va ser després d’una
pròrroga. No obstant, els
nord-africans arribaran al
duel amb la moral ben alta després de guanyar els
dos últims partits i forçar el
desempat.

FC BARCELONA.CAT

FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ

El Barça blinda una de les
seues promeses amb una
clàusula de 100 milions
Deulofeu, traspassat al Watford per 13 ‘quilos’
AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ El jove centrecampista Riqui Puig, un dels jugadors
amb més talent de la Masia, va
renovar ahir amb el Barça fins
al 2021, amb l’opció de dos anys
més, i una clàusula de rescissió de 100 milions d’euros per
evitar la intromissió de clubs
estrangers. El jugador de Matadepera ha destacat aquesta
temporada pel seu gran rendiment i per ser un dels membres
de l’equip que es va emportar la
Lliga de Campions juvenil. Això
li va valer per debutar ja amb
el Barça B, en el partit contra
el Nàstic, a part de jugar dos
partits més al filial.
Mentre Puig allargava ahir la
seua vinculació a Can Barça, un

altre del planter, Gerard Deulofeu, confirmava la seua marxa
definitiva del club, que anunciava el seu traspàs al Watford de
la Premier League, equip en el
qual havia jugat com a cedit des
del gener, per un import de 13
milions d’euros fixos més 4 milions en variables. Així mateix, el
Barcelona manté un percentatge
econòmic sobre operacions fu-

CANDIDAT A PRESIDENT

L’empresari català Víctor
Font va anunciar ahir que es
presentarà a les eleccions a
la presidència el 2021

Riqui Puig, al centre, amb els representants del Barça després de firmar la renovació.

tures de traspàs del jugador a
altres clubs.
D’altra banda, l’empresari
de Granollers Víctor Font va
anunciar ahir via Twitter que
es presentarà a les eleccions a
la presidència del FC Barcelona
el 2021. Font, sota el lema “Sí

al futur”, espera ser el relleu de
Josep Maria Bartomeu i per a
això ha començat a treballar a
fons en un projecte que té tres
eixos fonamentals: modernitzar el club des del punt de vista financer, posar-lo en mans
dels exfutbolistes en l’apartat

esportiu i atansar-lo als socis.
Font ja va presentar la seua plataforma el maig del 2015, però
llavors va descartar l’opció de
competir per la presidència amb
Bartomeu, Joan Laporta, Agustí
Benedito i Toni Freixa al considerar-ho precipitat.
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ART CONTEMPORANI

Tatxo Benet compra ‘La bèstia i
el sobirà’, una altra obra polèmica
Amb les fotos de ‘Presos polítics’, germen d’una col·lecció d’art censurat

ACN

ACN

❘ BARCELONA ❘ L’empresari lleidatà
de la comunicació Tatxo Benet
ha comprat la polèmica escultura La bèstia i el sobirà, una instal·lació en la qual la figura del
rei Joan Carles es veu vomitant
i sent sodomitzat, va avançar
ahir La Vanguardia. L’obra, de
l’artista austríaca Ines Doujak
i el britànic John Barker, va ser
censurada el març del 2015 un
dia abans que s’inaugurés al
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), cosa que
va acabar provocant la dimissió
del llavors director, Bartomeu
Marí.
Es tracta de la segona peça artística compromesa que transcendeix que ha estat adquirida
per l’empresari lleidatà, després
que al febrer comprés el muntatge fotogràfic Presos polítics
a l’Espanya contemporània, del
madrileny Santiago Sierra, que
va ser censurada a la fira Arco de Madrid i que es va estrenar al Museu de Lleida a l’abril
amb rècord de visitants. Aquella exposició a la sala temporal
del Museu va registrar més de
7.000 visites en tot just un mes
i mig. El passat 1 de juny es va
inaugurar al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB).
Benet podria estar creant
l’embrió d’un museu de la censura, una cosa a què ell mateix

La polèmica ‘La bèstia i el sobirà’, amb la imatge del rei Joan Carles vomitant i sent sodomitzat.

va treure ferro comentant que
un museu és “una cosa molt
gran”. Tanmateix, no va negar
que tingui al cap una col·lecció
d’art censurat, en qualsevol cas
una iniciativa “privada” que, de
moment, no té com a objectiu
ser mostrada en públic.
L’escultura, titulada originalment Not Dressed for Conquering / HC 04 Transport,
mostra la figura del rei Joan

Carles vomitant flors en un
terra ple de cascos nazis i practicant sexe amb la feminista boliviana Domitila Barrios, que al
seu torn és també sodomitzada
per un pastor alemany.
El l lavor s d irector del
MACBA, Bartomeu Marí, va
decidir cancel·lar una exposició perquè incloïa aquesta obra,
que considerava “inapropiada”.
Ara, Benet l’ha adquirit per un

preu que no va voler revelar.
Tampoc va voler revelar el que
va pagar en el seu moment per
les fotos de Presos polítics, encara que es va publicar que li
havien costat entorn dels 80.000
euros.
Tanmateix, Benet va negar
ahir que aquesta fos la xifra desemborsada i tampoc va voler
explicar si té altres peces artístiques controvertides al cap.
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El ‘Liceu a la
fresca’, en 50
municipis
de Lleida
Dissabte, amb l’òpera
‘Manon Lescaut’
❘ BARCELONA ❘ Més de 300 espais públics de tot l’Estat –
entre aquests, gairebé mig
centenar a Lleida–, a banda
del sud de França, l’Alguer
a Sardenya, i Lisboa i Porto a Portugal retransmetran
en directe dissabte vinent
a partir de les 22.00 hores
l’òpera Manon Lescaut des
del Liceu de Barcelona en la
quarta edició del Liceu a la
fresca. Per televisió també
podrà seguir-se a través del
Canal 33 i La 2.
L’òpera podrà veure’s de
forma gratuïta a les comarques de Lleida a Balaguer
(Pati Escolapis Vells), Lleida
(plaça Esteve Cuito, Escorxador), Solsona (plaça Sant
Joan), Tremp (Pinell), Àger
(plaça de la Residència), Alcoletge (ajuntament), Anglesola (plaça de l’Església), Artesa de Segre (Sala Cultural),
Bellpuig (Teatre Armengol),
Bossòst (ajuntament), Castelldans (pavelló), Esterri
d’Àneu (plaça la Closa), Fulleda (plaça Major), Llavorsí
(Centri Cívic), Peramola (Casino), Riner (el Miracle), Sant
Llorenç de Morunys (plaça
Major), Térmens (Centre Cultural) i a l’església de Sant
Joan d’Arties, entre altres.
Així mateix, també podrà
seguir-se a la pista poliesportiva d’Alcampell i al Comú de Escaldes-Engordany,
a Andorra.

LLEONARD DELSHAMS

POLÍTICA CULTURAL DEBAT

Empar Moliner i Solé i
Sabaté clamen a l’IEI per
la llibertat d’expressió
L’escriptora alerta contra l’autocensura
J.B.

❘ LLEIDA ❘ Tenim por de fer determinats retuits? Hi ha una sensació d’intimidació pel fet de
portar un llaç groc? Es produeix adoctrinament a les escoles
catalanes? L’Institut d’Estudis
Ilerdencs es va convertir ahir
en un autèntic fòrum de debat
entorn de la llibertat d’expressió
amb dos mestres de cerimònia:
l’escriptora i col·laboradora televisiva Empar Moliner i l’historiador lleidatà Josep Maria
Solé i Sabaté.
Tots dos van clamar per recuperar en la seua màxima accepció la llibertat d’expressió
i van demanar “atrevir-nos a
pensar més”. Moliner va recordar la seua particular acció fa

dos anys per televisió quan va
cremar en directe un exemplar
de la Constitució en protesta
per la suspensió al Tribunal
Constitucional del decret de la
Generalitat contra la pobresa
energètica. “Si ho hagués de fer
avui segurament no m’atreviria.
És autocensura? Pot ser que sí...,
per por a la presó”, va afirmar.
En aquest sentit, Solé i Sabaté
va lamentar que “cada vegada

SENSE COLOR POLÍTIC

Solé i Sabaté afirma que
“la llibertat no té color
polític, l’hauria de defensar
des del PP fins a Podem”

Josep M. Solé i Sabaté, la vicepresidenta de l’IEI, Rosa Pujol, i Empar Moliner, ahir abans del col·loqui.

més el nostre espai de protesta
va disminuint” i va qualificar
de “barbaritat” que “Valtonyc
pugui anar a la presó per haver
dit que els Borbó són uns lladres”. Sobre això, Moliner va
assegurar que “fa vint anys ni
en somnis no m’hauria cregut

que un raper hagués d’anar a la
presó per haver dit el que pensa,
quan jo de jove cantava Matar
hippies en las Cíes de Siniestro
Total”.
L’escriptora va afegir: “Si
comencen a dir que a l’escola
s’adoctrina, quan tardaran que

vinguin a fiscalitzar-nos a casa,
a veure què fem i què diem?”
D’altra banda, Solé i Sabaté
va concloure que “la llibertat no
té color polític, l’hauria de defensar des del PP fins a Podem,
i si no la defenses és que l’estàs
atacant. Cal implicar-se!”.

