
LLIBRES PER PENSAR 
Ocho propuestas 
para leer y pensar 
en un Sant Jordi 
lleno de libros 
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a Lleida
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i productes 
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al preu 
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possible. 

Bona roba 
i productes 

més baix 
possible. 
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299

 Vestit infantil 
 Talles 92-128

Totes les ofertes d’aquest fullet són vàlides des del dissabte 
20 d’abril � ns al divendres 26 d’abril del 2019. 

Ens pots trobar als següents llocs:
- Carrer Doctora Castells, 12-14 
- Carrer Lluís Companys, 40-42 
- Carrer Baró de Maials, 15-17
- Avinguda Alcalde Rovira Roure, 87

Tres de cada cuatro 
tractores vendidos 
en Lleida son usados
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El sector se decanta por máquinas más económicas 
al tener una media de edad alta, según Agricultura

El Barça otea la Liga tras 
el 2-1 ante la Real | PÁG.28-29

Mir opta a repetir como 
alcalde de Borges | PÁG.10

FOTO: Selena García / El primer convoy de la temporada partió ayer de la estación Lleida-Pirineus

El Tren dels Llacs estrena       
su décima temporada 

| PÁG.10

Elecciones 28-A

FOTO: @juntsxcat / Intervino en la Seu por videoconferencia

Turull insta a “legitimar” 
el 1-O en las urnas en un 
mitin desde Soto del Real

El único candidato a rector de 
la UdL, el catedrático de Agrò-
noms, Jaume Puy, explica que 
quiere impulsar un programa 
de postdoctorado para captar 
talento externo y promocionar 
el ya existente. | PÁG.9

| PÁG.19-22

Jaume Puy: “En 
la universidad 
se tiene que 
convencer más 
que mandar”

FOTO: L.S. / Jaume Puy es el 
candidato a rector de la UdL
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El tren dels llacs inicia temporada
Es faran 28 circulacions amb el tren històric i el panoràmic

L’alcalde anuncia un nou complex esportiu i l’ampliació 
i millora de la zona industrial, si és reescollit el 26-M

Lleida
REDACCIÓ
El Tren dels Llacs va estrenar ahir 
la nova temporada, que s’allar-
garà fins al dia 2 de novembre. 
Enguany es faran un total de 28 
circulacions, de les quals 24 seran 
del Tren dels Llacs Històric i 4 del 
Tren dels Llacs Panoràmic, aquest 
últim del 20 de juliol al 10 d’agost.

El Tren dels Llacs fa un recorre-
gut que permet als viatgers retro-
cedir en el temps. La via transco-
rre per la dreta del riu Segre des 
de Lleida fins a Balaguer per una 
via única en un itinerari planer 
fins arribar a les primeres mura-
lles muntanyoses de Sant Llorenç 
de Montgai i Camarasa. Ben aviat, 
el tren forma part de la conca del 
riu Noguera Pallaresa que l’acom-
panyarà, entre embassaments i 
serralades muntanyoses com el 
Montsec, fins a la Pobla de Segur, 
la darrera parada. Per arribar-hi, 
el tren haurà passat per un total 
de 41 túnels i 31 ponts en els 89 
quilòmetres de traçat.

L’experiència, però, va molt 
més enllà, ja que durant el reco-
rregut els viatgers poden degus-
tar productes típics del territori i 
tastar coca de recapte, a més de 
comptar amb un servei de guiat-
ge que explica els diferents punts 
per on passa. Les persones que 
viatgin amb el Tren dels Llacs te-
nen l’oportunitat de descobrir 
altres atractius del territori amb 
l’oferta complementària de vi-
sites com, per exemple, el Tast 
de cerveses de muntanya: per 
descobrir la cerveseria artesanal 
del Pirineu, una proposta que és 
novetat del 2019; Un Tomb per 
la Pobla de Segur: sortida per 
gaudir els secrets modernistes 
d’aquesta localitat; Les Botigues 
de Salàs: viatge nostàlgic en el 
temps; Gerri de la Sal: visita dels 
salins; La Llum de la Vall Fosca: 
excursió per visitar el bressol de 
l’energia hidroelèctrica a Catalun-
ya o Tremp Isona i Castell de Llor-
dà: per conéixer el Pallars endins 
i les seves singularitats. FOTO: Selena García / El Tren dels Llacs trasllada els passatgers a una època plena de romanticisme i natura

L’associació Osmon va fer ahir 
una neteja als parcs infantils de 
la capital del Segrià per recollir 
burilles de tabac. La jornada va 
començar al parc de davant de la 
Mitjana, després pel carrer que 
va fins al Barris Nord, la plaça Lo 
Marraco i la plaça al carrer Baró 
de Maials. Així, quatre persones 
van netejar l’entorn amb l’objec-
tiu de conscienciar la població 
sobre el comportament respec-

te als mals hàbits. “Hem trobat 
moltes i volem fer una crida 
perquè són cancerígenes i con-
taminen”, va explicar Dan Cater, 
membre de Osmon. En total van 
recollir 700 gram amb aquestes 
restes dipositats en una bossa. 
El proper cap de setmana faran 
una neteja als voltants del riu 
Segre a partir de les 10 del matí. 
Serà el dissabte davant de la bi-
blioteca de Cappont.

Recullen burilles als parcs 
infantils lleidatans per 
conscienciar a la societat

FOTO: Selena García / L’entitat Osmon va netejar ahir els espais

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
L’actual alcalde de la capital de les 
Garrigues, Enric Mir, va confirmar 
ahir que encapçalarà la candida-
tura de Junts per les Borges Blan-
ques en les pròximes eleccions 
municipals que es celebraran el 
26 de maig.

Mir va exposar que va prendre 
la decisió definitiva fa tot just uns 
dies, després d’un procés de de-
liberació amb la família, la resta 
de regidors de l’equip de govern i 
una àmplia representació de res-
ponsables d’entitats locals i de la 
ciutadania borgenca.

Igualment, Mir va donar a 
conèixer que concorrerà a aques-
tes noves eleccions amb la marca 
electoral de Junts per les Borges 
Blanques, amb la intenció de dis-
posar d’una candidatura renova-
da en una quarta part, amb noves 
incorporacions provinents de les 
entitats borgenques, que la facin 
encara més transversal, rejoveni-

da i que representi el conjunt de 
la ciutadania actual de la capital 
garriguenca.

Mir va declarar que en els 
pròxims dies es donarà a conèixer 
el conjunt de la llista de dones i 
homes que l’acompanyaran en 

aquesta nova singladura amb la 
qual, entre altres mesures que 
també anirà desgranant pròxi-
mament, si és reescollit alcalde 
es compromet a impulsar un 
nou complex esportiu i l’amplia-
ció i millora de l’actual zona in-
dustrial borgenca.

Enric Mir va ser designat 
l’any 2011 cap de llista de CiU a 
les Borges Blanques, i al mes de 
maig va ser escollit alcalde de la 
capital de les Garrigues. El maig 
de 2015 va ser reescollit alcal-
de i actualment gestiona direc-
tament les àrees d’Economia, 
Hisenda i Comunicació. Des del 
juny del 2015 també va ser de-
signat diputat del partit judicial 
de les Borges Blanques a la Di-

putació de Lleida, on ocupa la 
cartera de Promoció Econòmica, 
i des d’octubre del 2018 ha estat 
nomenat vicepresident 5é de la 
institució, alhora que també ha 
assumit l’àrea d’Economia i Fi-
nances.

Enric Mir confirma que encapçalarà 
la candidatura de Junts per les Borges

FOTO: EM / Enric Mir, alcaldable per 
les Borges Blanques
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La circulació de trens entre Van-
dellós i Cambrils va quedar ahir 
a la tarda interrompuda per falta 
de tensió en el subministrament 
elèctric a causa del vent i la plu-
ja, segons va informar Renfe (la 
companyia va explicar que no es 
va veure afectat cap tren proce-
dent de Lleida). 

La incidència, que va comen-
çar a tres quarts de cinc, afectava 
a l’hora de tancar aquesta edició 
una quinzena de trens de llarga i 
mitja distància, a més del servei 
de Rodalies de la línia R16. Se-
gons Renfe, hi hauria uns 2.000 
usuaris afectats per la incidència, 
que s’estimava que durés fins a 
dos quarts d’una de la matinada. 
Amb tot, es preveia que la circu-

lació de trens no quedés norma-
litzada fins aquest matí, tal com 
indicava Renfe, que va habilitar 
autobusos pels passatgers dels 
combois afectats. La companyia 
també va informar que havia 
gestionat un servei alternatiu 
per carretera amb quatre auto-
cars entre Cambrils i l’Ametlla de 
Mar pels usuaris de la línia R16. 

Averia als trens entre 
Vandellós i Cambrils 
sense afectació a Lleida
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Dos conductores, greus 
en xocar frontalment 
al seu pas per Talarn
Evacuen un motorista ferit a l’Arnau 
per un accident a la carretera N-260
Dues dones van resultar 
ferides en estat greu en 
xocar frontalment amb 
els seus vehicles i van ser 
evacuades fins hospitals.

Lleida
REDACCIÓ
L’accident va tenir lloc ahir a les 
15.30 hores quan dos turismes 
van xocar frontalment a la carre-
tera C-13, quilòmetre 94 al seu 
pas per Talarn (Pallars Jussá). Els 
Bombers de la Generalitat van in-
formar que en principi una perso-
na va quedar atrapada i una altra 
ferida greu. Els vehicles que van 
impactar eren un Seat Ibiza i un 
Ford Focus. El Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) va ex-
plicar que les dues dones van re-
sultar ferides greus i mentre una 
va ser evacuada fins l’Hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida, l’altra 
va ser traslladada fins al centre 
sanitari de Tremp. Una d’elles va 
tenir una fractura de peu i una 
altra va perdre el coneixement 
a causa del cop. Fins al lloc dels 

fets es van desplaçar 4 dotacions 
dels Bombers i diverses ambulàn-
cies del SEM. El Servei Català de 
Trànsit va informar que la via va 
estar diverses hores afectada per 
l’accident.

D’altra banda, un motorista va 
resultar ferit ahir per una topada 
entre un cotxe i una moto a en el 

punt quilomètric 328 de la N-260 
al seu pas per Pont de Suert però 
dins del municipi de Pobla de 
Segur (Pallars Jussà). L’accident 
va tenir lloc a les 15.20 hores. El 
motorista va resultar ferit menys 
greu i va ser traslladat fins l’Hos-
pital Arnau de Vilanova de Lleida 
per una ambulància del SEM.

FOTO: Selena García / Una conductora va ser traslladada a l’Arnau

Apuntalen 
arbres pel fort 
vent a Tàrrega 

i Balaguer

D’altra banda, als passatgers dels 
trens de llarga distància se’ls va 
oferir viatjar un altre dia o reem-
borsar-los el bitllet, atès que la 
companyia va explicar que no ha-
via pogut trobar suficients auto-
busos a causa de l’excepcionalitat 
d’aquestes dates festives

D’altra banda, els Bombers de 
van haver de retirar ahir a la tarda 
un arbre caigut a Quatre Pilans, a 
Lleida a causa del fort vent. A més 
a més, dos altres arbres van haver 
de ser apuntalats pels Bombers a 
Balaguer i a Tàrrega. A les 10.20h 
efectius dels Bombers van refor-
çar un arbre que estava a punt 
de caure, al quilòmetre 1,5 de la 
carretera LV-9227 al seu pas per 
Balaguer. A les 15.05h van haver 
d’apuntalar un altre arbre a la pla-
ça de Sant Josep de Calassanç, a 
Tàrrega. Així mateix, a les 10.30h 
efectius dels Bombers de la Gene-
ralitat també van haver de treure 
unes persianes mig despenjades 
d’una vivenda de la capital de la 
Noguera.

Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir un incendi fores-
tal a la muntanya Montardit de 
Baix, al terme de Sort. L’avís es 
va rebre a les 13.30 hores i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
7 vehicles dels Bombers, inclo-
ses les unitats del Grup d’Actua-
ció Forestal (GRAF) i un helicòp-
ter del servei. El foc va cremar 
una superfície de matolls. A les 
17.30 hores estava apagat però 
llavors els Bombers remullaven 
la superfície. A les 18.22 ho-
res, els Bombers el van donar 
per extingit. Per la seva banda, 
els Agents Rurals van obrir una 
investigació de les possibles 
causes, que podrien estar rela-
cionades amb una negligència. 
D’altra banda, a les 16.20 hores 
van apagar un incendi al camí 

entre Belianes i Maldà i va cre-
mar una superfície de canyes. 
Durant el sinistre al terme de 
Maldà (Urgell)van treballar tres 
dotacions dels Bombers. A més, 
també es va declarar un foc ahir 
al terme municipal d’Alcarràs, 
al costat del riu. Així, el incendi 
va cremar una petita superfície 
de xops. Fins al lloc dels fets es 
va desplaçar una dotació dels 
Bombers.

Crema una hectàrea i mitja 
a la muntanya de Montardit 
de Baix, al terme de Sort

FOTO: Agents Rurals / El foc es va declarar a les 13.30 hores d’ahir

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir dos escala-
dors al Congost de Mont-rebei. 
El Grup Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers van arri-

bar a ells des de dalt de la paret 
i els van evacuar fent un gruat-
ge amb l’helicòpter del servei. 
Els dos van resultar il·lesos però 
molt cansats.

Rescat de dos escaladors 
al Congost de Mont-rebei

FOTO: Bombers / La unitat dels GRAE van accedir fins on eren

Apaguen 2 focs 
de vegetació 
a Alcarràs i 

Maldà
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Romain Puértolas parla de la 
immigració al seu nou llibre
L’escriptor n’ofereix una visió edulcorada i amb 
humor a ‘Les aventures d’un faquir al país d’Ikea’
Lleida
A. SÁNCHEZ
El polifacètic escriptor d’origen 
franco-espanyol, Romain Puérto-
las, torna amb Les aventures d’un 
faquir al país d’Ikea (Rosa dels 
Vents), una comèdia filosòfica so-
bre un món, que com un armari 
d’Ikea, està ple de falses portes i 
dobles fons. Després d’assaborir 
les mels de l’èxit amb la seva pri-
mera novel·la, L’increïble viatge 
del faquir que es va quedar atra-
pat en un armari d’Ikea (Rosa dels 
Vents, 2014), Puértolas s’atreveix 
amb aquesta preqüela i seqüe-
la en la qual ens presenta, d’una 
banda, al faquir de nen i el seu 
procés d’aprenentatge, i per l’al-
tre com aquest mateix personat-
ge, després de triomfar, perd tota 
la seva naturalesa i ha de marxar 
a la fi del món per trobar-se a si 
mateix. “És una obra que té molts 
missatges positivistes i optimistes 

sobre la vida”, explica l’autor, que 
considera que no tot està escrit i 
que és important “acceptar-se un 
mateix com és, som els amos de 
les nostres vides”. 

Amb tints filosòfics i una crida 
a la reflexió, l’autor tracta temes 
tan durs i d’actualitat com la im-
migració. “Sempre parlo de coses 
serioses i reals però amb una vi-
sió edulcorada, amb humor”, de-
talla.

DE LA NOVEL·LA AL CINEMA

L’escriptor de Montpellier es-
tablert a Màlaga reconeix que el 
fet que el seu primer llibre fos 
portat al cinema, en una adapta-
ció dirigida per Ken Scott i de la 
qual ell és coguionista, pot ajudar 
a donar més notorietat a aques-
ta segona novel·la. No obstant 
això, assegura que no es tracta 
d’una transcripció fidedigna. “Hi 
ha gent a la qual no li agrada que 

FOTO: Éric Clément / L’escriptor de Montpellier viu actualment a Màlaga

adaptin les novel·les. En el meu 
cas no volia una fotocòpia en co-
lor. Fins i tot aquells que l’hagin 
llegit, trobaran moltes sorpreses”. 
L’autor confessa que no vol que 
l’encasellin en un sol gènere i que 
li agrada “ensenyar al lector que 

puc escriure sobre moltes coses; 
en la varietat està el gust”. Sobre 
els seus referents, comenta que 
en té molts, i que dels escriptors 
espanyols “sempre m’han inspirat 
i agradat” Eduardo Mendoza i Ar-
turo-Pérez Reverte.
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Presenten el 
primer títol 
il·lustrat de
la història 
de Tremp
La Biblioteca Pública Maria Bar-
bal de Tremp va ser l’escenari 
ahir de la presentació del llibre 
La vila de Tremp de l’historia-
dor local Pau Castell. Es tracta 
de la primera història il·lustra-
da que es fa sobre el municipi 
del Pallars Jussà i abasta el pe-
ríode històric des de la funda-
ció de Tremp a l’edat mitjana 
i el seu creixement que va fer 
esdevenir la vila una ciutat al 
llarg dels segles. De fet, Castell 
va remarcar que a Tremp se la 
coneixia popularment amb el 
nom de la ciutat de Pallars. El 
llibre, un recull de fets històrics 
de més de 1.000 anys, és fruit 
de la recerca en arxius i con-
sulta bibliogràfica de les publi-
cacions de molts historiadors 
trempolins. En l’acte, Laura de 
Castellet, medievalista i il·lus-
tradora, va detallar el procés 
de creació de les il·lustracions a 
partir d’imatges fotogràfiques 
que es van anar projectant i 
que mostraven els paisatges i 
les zones urbanes de Tremp.

FOTO: LM / Moment del lliurament de la fotografia que decorarà la nova seu del rotatiu

El fotògraf d’Alcoletge Jaume 
Lladós ha entregat a LA MA-
ÑANA la fotografia amb la qual 
va guanyar el prestigiós premi 
LUX 2018, que atorga de forma 
anual la Asociación Profesional 

de Fotógrafos de España. En 
concret, la imatge de l’il·lustra-
dor lleidatà va guanyar el premi 
d’or en la categoria de Bode-
gón. Des que es van instaurar 
l’any 1993, els Premis LUX s’han 

consolidat com un referent, tot 
reconeixent les millors obres fo-
togràfiques. En total, s’han pre-
sentat més de 24.000 imatges 
de 3.000 creadors i s’han pre-
miat més de 260 fotògrafs.

El fotògraf Jaume Lladós entrega a ‘La 
Mañana’ la imatge guanyadora del LUX El Festival de Pasqua de Cerve-

ra arriba al seu tram final i ho 
fa amb propostes de proximitat 
en espais singulars. Ahir al ma-
tí va ser el torn de la guitarrista 
de Guissona Maria Ribera amb 
el concert Catalans i universals: 
Emili Pujol. Aquesta jove prome-
sa, doctora en Història de l’Art 
i especialista en Emili Pujol, va 

oferir a la Casa Dalmases un reci-
tal en solitari en el qual el públic 
no solament va poder desco-
brir i escoltar les peces musicals 
d’Emili Pujol, sinó també secrets 
i anècdotes curioses de la vida i 
obra de l’homenatjat. A la tarda, 
l’acció es va traslladar al Celler 
dels Encants del Llibre amb un 
concert de música modernista.

Emili Pujol i la música del 
Modernisme centren l’acció 
del Festival de Pasqua 

FOTO: Jordi Prat / Maria Ribera durant el seu concert
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