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Las plantas de Covid del Arnau 
recuperan un 28% de capacidad

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-10

✓ Salut dice 
que en Lleida 
la situación se 
ha revertido 
con “esfuerzo”

✓ ‘Invitación’  
a Vergés de 
los hosteleros 
a comer a 40º 
en una terraza

✓ ‘Conjura’ de 
la Diputación 
para relanzar 
la economía de 
la demarcación

✓ Recelo en    
el Pallars por 
la llegada de 
mil aspirantes 
a ser militares

Las calles 
de Lleida 
vuelven a 
tener ‘vida’
Las calles de Lleida volvieron a 
vivir una cierta normalidad ayer 
después de la relajación de las 
medidas de restricción, sobre 
todo gracias a la reapertura de 
las terrazas con un 50% de aforo. 
Los comercios, ya sin cita previa, 
recibieron más clientes pero no 
todos subieron la persiana. FOTO: Tony Alcántara / Lleida estrenó ayer el ‘desconfinamiento’

FOTO: T. Alcántara / Josep Bargalló colocó la primera piedra del esperado centro en Lleida

La Escola Pinyana empieza a andar

La droga se encontraba en fardos escondidos en los ejes 
del vehículo, que tuvo que parar en un control preventivo 
de transportes en la autovía A-2. COMARQUES | PÁG. 17

Detienen a un camionero con 220 
kilos de marihuana en Sidamon

LOCAL | PÁG. 13

Suspenden el tercer 
grado a Rull y Turull 
aunque Forcadell y 
Bassa lo mantienen
El Jutjat de Vigilància Peniten-
ciària suspendió también el ter-
cer grado de Josep Rull y Jordi 
Turull, después de la petición 
de la fiscalía, pero no lo hizo, en 
cambio, en los casos de Carme
Forcadell y Dolors Bassa.

ACTUAL | PÁG. 20

FOTO: S. Sáez  (EFE) / Josep Rull y 
Jordi Turull, ayer en Lledoners
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Preocupació al Pallars 
per l’arribada a Talarn 
d’un miler d’aspirants a 
militar d’arreu de l’Estat
Entitats del territori consideren que 
aquesta mobilitat és “irresponsable”
Tremp
ACN
Les seccions pallareses de l’ANC, 
Òmnium Cultural, els CDR i els 
Consells Locals per la República 
han mostrat la seva “preocupa-
ció” i “desacord” per l’arribada, 
en els pròxims dies, d’uns 1.000 
aspirants a militars des de dife-
rents punts de l’estat espanyol a 
l’Acadèmia militar de Talarn. En 
una carta enviada a tots els ajun-
taments del Pallars Jussà i al Pro-
cicat de la Pobla i Tremp exposen 
que troben “del tot innecessari” 
l’exposició al risc que suposa l’ar-
ribada d’un miler de persones de 
diferents procedències. Els sig-
nants de la carta consideren “ir-
responsable” aquesta mobilitat 
massiva. Les entitats argumenten 
que “un rebrot en aquest context 
suposaria el desbordament dels 
serveis sanitaris i posar en risc la 
població que hi viu”.

A la carta enviada recorden 
que a la regió sanitària de l’Alt Pi-
rineu i Aran el nombre de recur-
sos sanitaris de què es disposen 
és baix, ja que són recursos ade-
quats a la poca població del terri-
tori i remarquen que és una de les 

comarques amb un índex d’enve-
lliment més alt de Catalunya i, en 
conseqüència, de població d’alt 
risc enfront de la covid-19. 

Les entitats signants de la mis-
siva no entenen “aquest despla-
çament multitudinari” per fer 
unes proves quan fa pocs dies 
per evitar aquest tipus de despla-
çaments, s’ha fet de forma des-
centralitzada ampliant el nombre 
de seus a les diferents poblacions 
amb institut, com és el cas de 
Tremp.

Al Pallars Jussà hi ha uns 
13.000 habitants, i aquests 1.000 
aspirants suposarien gairebé el 

8% de la població. Les associa-
cions han recordat a les admi-
nistracions locals que el sistema 
sanitari del Pallars està preparat 
per la població real que hi viu i 
que “aquest increment massiu de 
població amb un rebrot podria 
col·lapsar-lo”. 

Paral·lelament, els CDR i l’ANC 
del Pallars Jussà han convocat una 
concentració, a la plaça de l’Ajun-
tament de Tremp per aquest dis-
sabte 1 d’agost, de rebuig i con-
demna “als atacs feixistes soferts 
recentment a la comarca” arran 
de l’arrancada i destrossa de sím-
bols independentistes.

FOTO: ACN/ Imatge de l’Acadèmia Militar de Suboficials de Talarn

L’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell vetllarà pel compliment de 
la prohibició de fer ‘botellón’ 
fent totes les funcions de vi-
gilància, d’inspecció i de con-
trol tal i com mana la Resolució 
SLT/1905/2020, de 28 de juliol, 
que prohibeix, per raons de sa-
lut pública, a tot Catalunya, el 
consum compartit de begudes 
alcohòliques a la via pública i la 
resta d’espais oberts al públic.

L’incompliment d’aques-
ta mesura serà sancionat com 
a infracció greu, sancionable 
de 3.000 a 15.000 euros, i serà 
el mateix ajuntament qui po-
drà imposar multes. L’objectiu 
d’aquesta mesura és reduir els 
contagis de Covid-19 que s’estan 
produint en les darreres setma-
nes durant l’oci nocturn, sobre-
tot en els joves que són el col-
lectiu que més s’ha relaxat.

Un total de quatre usuaris de la 
residència Mare Güell de Cer-
vera han donat positiu per Co-
vid-19 i se’ls ha aïllat seguint els 
protocols establerts. Segons va 
explicar l’alcalde de la localitat, 
Joan Santacana, en un comuni-
cat la simptomatologia és lleu, 

fet que permet que el tracta-
ment es faci a la mateixa resi-
dència, amb l’aïllament adequat.

L’existència d’aquests casos 
ha obligat a fer testos a totes les 
persones residents i treballado-
res, els resultats dels quals es 
tindran en dos o tres dies. 

La primera edició de l’autocine 
de Tàrrega, que ha comptat amb 
l’assistència d’un total de 170 
vehicles durant les cinc sessions 
que s’han realitzat aquest mes, 
va finalitzar el dimecres. Davant 
l’actual situació de pandèmia 
per la Covid-19, els passis de les 
pel·lícules s’han realitzat en una 
pantalla gegant al Càmping Mu-
nicipal i els espectadors han po-
gut gaudir del cinema dins el seu 

vehicle particular amb l’entrada 
de franc. La Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Tàrrega va 
apostar per aquesta innovadora 
proposta amb l’objectiu de po-
der mantenir l’esperit del cine-
ma a la fresca i respectar tots els 
protocols sanitaris. El regidor, 
Carlos Vílchez, hva fer un balanç 
molt positiu de la primera ex-
periència d’autocine a la capital 
de l’Urgell.

La Seu  d’Urgell vetllarà pel 
compliment de la prohibició 
del ‘botellón’ a la via pública

Donen positiu per Covid 
quatre usuaris del centre 
Mare Güell de Cervera

Tàrrega tanca la primera 
edició de l’autocine amb 
un balanç “molt positiu”

La Sala Era Audiovisuau de Viel-
ha torna a obrir les seves portes 
demà, amb la recuperació de les 
sessions de cinema, després de 
més de quatre mesos tancats per 
la crisi sanitària de la Covid-19.

Durant tot aquest temps, 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran 
i el Circuit Urgellenc han treballat 
molt per poder recuperar aquest 
equipament cultural municipal 
del qual s’en beneficia tota la Val 

d’Aran i els visitants. Es torna a 
obrir prioritzant la seguretat dels 
seus usuaris, amb l’aplicació de 
les mesures vigents avui dia. En 
aquest sentit, a partir d’ara s’hau-
rà de deixar la distància de segu-
retat d’1,5 metres entre les buta-
ques de la sala, de manera que 
la capacitat total serà al voltant 
d’un terç per sessió. 

L’excepció serà pels membres 
d’una mateixa família que sí que 

podran seure’s junts. 
A més, també serà obligato-

ri l’ús de la mascareta durant la 
projecció de les pel·lícules. Una 
de les novetats positives és que 
hi haurà un preu únic per totes 
les sessions, havent-hi una rebai-
xa considerable en les entrades. 

A partir d’ara, totes les sessi-
ons costaran 5,90€, havent dismi-
nuït 1€ el preu que tenien abans 
de l’aparició de la pandèmia.

 L’objectiu és afavorir que tots 
puguin gaudir del cinema al ma-
teix preu, en un moment econò-
mic difícil. Hi haurà una sessió per 
dia, a la mateixa hora, esperant 
ampliar-ho si tot avança pel bon 
camí.

Vielha recuperarà demà les 
sessions de cinema després 
de tancar fa quatre mesos

FOTO: Aj. Vielha / Es guardaran totes les mesures de seguretat 
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Ahir publicàvem que al barri de 
la Bordeta els veïns es queixen 
d’una plaga de puces que situ-
en al solar abandonat que hi ha 
al costat de les piscines munici-
pals. Sembla  que fins i tot algu-
nes persones reben picades als 
balcons propers, la qual cosa no 
deixa de ser destacable. Resulta 
que un lector que viu a la zona 
ens ha agraït la informació per-
què ara ha pogut esbrinar l’ori-
gen de les misterioses picades 
que pateix des de fa dies.

EM BALLA 
PEL CAP 
| Cristina 
Torrent
@cris_torrent |

Cinturó de 
castedat
Si comparem la democràcia 
d’Espanya amb altres països 
europeus, difícilment hi troba-
rem paral·lelismes. El model 
espanyol ve tarat de fàbrica i 
amb reminiscències franquis-
tes. Unes relíquies que van so-
breviure i reviure gràcies a la 
Constitució del 78. El text ha 
esdevingut, de facto, un cintu-
ró de castedat molt efectiu per 
mantenir Catalunya a ratlla i 
casta durant molt temps. Però 
va venir el Procés. Fa 4 anys, el 
Parlament català aprovava les 
conclusions del Procés Consti-
tuent, malgrat la prohibició del 
TC. Vindrien més desafiaments, 

polítics i civils. Vindria l’1-O. La 
desobediència catalana, uni-
da i organitzada, feia trontollar 
l’Espanya “grande y libre”. Eren 
altres temps. Temps de gestos 
valents. Gestos que ara paguem 
cars. Desgraciadament, Catalu-
nya viu sotmesa en una demo-
cràcia anormal que depèn de 
la volubilitat dels poders fàctics 
del Deep State. El joc brut de la 
judicatura s’imposa al miratge 
de les urnes i destrueix drets i 
llibertats impunement. I men-
tre el govern de Madrid mira 
cap a una altra banda, els jutges 
governen. El 23-F va ser un cop 
d’estat militar fallit però el cop 
d’estat judicial, ara, reïx. Les co-
ses així estant, no es pot negoci-
ar res amb l’estat espanyol. Per 
tant, Catalunya només té dues 
opcions: O accepta la domina-
ció o es lleva el cinturó.

La Constitució ha 
servit per mantenir 
Catalunya casta i a 
ratlla molt de temps
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Carolina        
García-Vidal
Investigadora

Sergi González
Regidor d’Esports de 
la Paeria de Lleida

Matteo Salvini 
Exministre de 
l’Interior d’Itàlia

El seu equip del Clínic de Barcelona 
ha creat una eina informàtica per 
personalitzar el tractament abans 
d’un empitjorament. Ha permès 
reduir la mortalitat més d’un 50%.

El primer és la salut, sí, però hi ha 
hagut una falta de previsió per 
trobar una alternativa a l’Onze de 
Setembre perquè hi jugui el Llista, 
que pot dur al club fora d’Europa.

El Senat li retira la impunitat i serà 
processat per segrest en el cas del 
vaixell humanitari d’Open Arms, al 
qual no va deixar atracar amb un 
centenar i mig de migrants a bord.

El Mag Stigman va fer vibrar di-
marts els nens i nenes amb el 
seu espectacle de màgia visu-

al ‘Fabulós’. Amb totes les mesu-
res de seguretat, aquest mag bar-
celoní va actuar al pati de l’escola 
Valldeflors de la capital del Jussà, 
en el marc del cicle ‘Cucaestiu’, 
amb el qual l’ajuntament de la 
capital del Pallars Jussà amenitza 
les tardes d’estiu amb activitats 
gratuïtes al carrer per a nens i ne-
nes. Al seu espectacle ‘Fabulós’, 
el Mag Stigman va representar 
números de màgia visual acom-
panyats de música i coreografies. 
El mag mostra el seu univers par-
ticular a través de la imaginació i 
la música en un show d’il·lusionis-

me adreçat a tots els públics. Du-
rant la representació, el mag es va 
adaptar a les recomanacions sani-
tàries i de seguretat derivades de 
la Covid-19 i va evitar que els més 
petits accedissin a l’escenari, va 

mantenir l’esperit participatiu del 
públic, però des dels seus seients i 
mantenint la distància de segure-
tat. Una vegada s’ha reprès de for-
ma progressiva l’activitat cultural, 
Stigman ha actuat aquest mes de 
juliol a diversos indrets de Catalu-
nya en el marc de festes majors 
o espectacles d’estiu. Stigman, 
psicòleg de formació, és també 
professor de la Universitat Blan-
querna-Ramon Llull i combina la 
seva faceta artística amb la inno-
vació pedagògica. Així, de forma 
paral·lela, ofereix sessions forma-
tives, tant per a alumnes com per 
a professors, en què posa a l’abast 
eines de màgia per aprendre i en-
senyar matemàtiques.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

‘Fabulós’, l’univers 
visual del Mag Stigman 
que enlluerna Tremp

L’il·lusionista 
barceloní va 
actuar a l’escola 
Valldeflors dins 
del ‘Cucaestiu’

FOTO: Cia. Mag Stigman
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