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El cotxe va ser 
rescatat per la Unitat 
Subaquàtica.

és notícia ❘ 3-8

esports ❘ 18

lleida i comarques ❘ 13

“Lleida ha aplanat la corba amb 
responsabilitat ciutadana”
Balanç || Les comarques de Lleida van 
registrar ahir 170 nous positius i dos 
pacients van abandonar l’UCI

Talarn || L’hostaleria del Pallars Jussà 
qualifica de “cop” la pèrdua dels 850 
militars que ara aniran a Toledo

Espanya || Els contagis es tripliquen en 
només dos setmanes però els ingressats 
als hospitals segueixen a la baixa

AfirmA el Sem, mentre l’ArnAu demAnA que mAntingui lA cArpA quinze dieS per recolzAr urgèncieS

Mor al caure 
amb el cotxe 
al canal a 
Puigverd
Un veí de la localitat 
de 39 anys que                     
viatjava amb un gos 
que es va salvar

Una promesa del 
Barça de bàsquet 
de Bellpuig, a la 
lliga universitària 
americana
Mariona Planes, una jo-
ve promesa del bàsquet 
de Bellpuig, deixarà el 
planter del Barça per ju-
gar a l’NCAA, la lliga 
universitària america-
na. Als seus 18 anys, 
iniciarà els seus estu-
dis a la Universi-
tat de Bryant, a 
Rhode Island, 
i  m i l i t a r à 
en el  seu 
equip.

Planes 
seguirà el 
camí d’Abril 
Rexach, Sara 
Calavia i 
Raquel Ferrer.

guia | pàg. 27
Història. es Bòrdes crea ‘punts de 
memòria’ amb records de joventut        
de quatre veïns majors de 80 anys

1,30 €

| pàg. 37
Cultura. Menàrguens homenatja 
l’escriptor Joan Barceló en el 40 
aniversari de la seua mort prematura
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4 és notícia Segre 
Dilluns, 3 d’agost del 2020

x.r.
❘ lleiDa ❘ L’hostaleria va lamentar 
ahir la pèrdua de les reserves 
dels aproximadament 850 alum-
nes que havien d’arribar avui a 
l’Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials (AGBS) per fer les 
proves d’accés per al curs vinent 
i que finalment s’examinaran 
a l’Acadèmia d’Infanteria de 
Toledo (vegeu SEGRE d’ahir). 
Aquests s’allotjaven en establi-
ments del Pirineu, ja que havien 
d’arribar 1.200 aspirants i l’aca-
dèmia només en pot acollir uns 
350, que són els que finalment 
faran les proves al Pallars Jussà. 
No obstant, el sector hoteler va 
assegurar que s’ha de prioritzar 

la salut.
El president de la Federació 

d’Hostaleria, Josep Castellar-
nau, va explicar ahir que “eco-
nòmicament és un cop”, però 
va remarcar que “la salut va 
davant”. Castellarnau va apun-
tar que l’arribada d’aquests as-
pirants “s’ha cancel·lat perquè 
hi havia por per la pandèmia” 
i va assenyalar que les reserves 
“se n’han anat en orris” després 
de la decisió de traslladar part 

dels aspirants a Toledo. L’alcal-
de de Talarn, Àlex Garcia, es va 
mostrar “sorprès” pel canvi de 
criteri i va apuntar que és “una 
mala notícia per al Pallars” per-
què “restaurants i hotels tenien 
reserves i ara s’han anul·lat”.

“Motius sanitaris i tècnics”
D’altra banda, a la resolució 

publicada al Butlletí Oficial del 
ministeri de Defensa s’al·leguen 
“motius sanitaris i de caràcter 

tècnic” per avalar la decisió. Al 
principi es va anunciar que es 
mantenia l’arribada dels 1.200 
alumnes a l’acadèmia militar 
del Pallars Jussà. Després de les 
queixes de veïns i ajuntaments 
de la comarca, que van denun-
ciar que l’arribada d’aquests 
aspirants suposava un risc de 
propagació del coronavirus, 
el ministeri de Defensa va de-
cidir dissabte enviar uns 850 
d’aquests aspirants a exami-

nar-se a Toledo. Això ha pro-
vocat la cancel·lació de totes 
les reserves hoteleres que ha-
vien fet per a aquesta setmana. 
D’aquesta manera, només uns 
350 alumnes començaran avui 
els examens a Talarn i s’allotja-
ran a l’acadèmia. La resolució de 
Defensa estableix que els aspi-
rants que hagin d’anar a Tole-
do hauran de presentar-se en 
aquesta acadèmia demà dimarts 
en lloc d’avui.

L’entrega de despatxos a l’Acadèmia general Bàsica de Suboficials de Talarn l’any passat.

maite monné

L’hostaleria lamenta la pèrdua de 
militars de Talarn i prioritza la salut
Reconeix que “econòmicament és un cop” || Defensa al·lega “motius sanitaris i 
tècnics” per desplaçar 850 dels 1.200 aspirants del Jussà a Toledo

coronavirus comArqueS

Ajuts per a 
comerços 
afectats pel 
Covid a Aitona
Cada establiment 
podrà rebre 400 €
❘ aitona ❘ El ple de l’ajuntament 
d’Aitona va aprovar dijous per 
unanimitat una línia de subven-
cions per als comerços d’aquest 
municipi del Baix Segre que ha-
gin hagut de suspendre l’obertu-
ra del seu negoci o reduir la seua 
activitat com a conseqüència de 
les mesures establertes per fer 
front a la crisi del coronavirus. 
L’objectiu és el manteniment del 
teixit comercial i també repren-
dre l’activitat econòmica de la 
localitat. Cada negoci afectat 
podrà rebre un màxim de qua-
te-cents euros. 

L’alcaldessa d’Aitona, Rosa 
Pujol, va explicar que “després 
de l’enorme esforç i sacrifici que 
han fet els comerços del muni-

acn

mossos a Aitona al juliol informant de les mesures de seguretat.

cipi durant la pandèmia del Co-
vid-19, ara ens toca a nosaltres 
ser al seu costat, tornar-los tot 
aquest compromís i ajudar-los a 
tirar endavant i superar aquesta 
etapa tan difícil per a tothom”. 
El procediment per concedir 
aquestes ajudes serà de con-
currència no competitiva i el 
ple de l’ajuntament aprovarà 

la convocatòria en les properes 
setmanes.

Aitona s’afegeix d’aquesta 
manera a altres municipis de 
les comarques de Lleida que 
també han aprovat ajuts per 
als seus comerços mentre que 
d’altres han emprès campanyes 
per impulsar les compres als es-
tabliments locals.

La Cambra de Barcelona 
critica la gestió dels 
rebrots al Segrià
AgèncieS
❘ lleiDa ❘ El president de la Cam-
bra de Barcelona, Joan Cana-
dell, va criticar ahir la gestió 
de la Generalitat de la crisi del 
coronavirus, al considerar que 
no va destinar els recursos ne-
cessaris per contenir els pri-
mers brots i que els seus últims 
missatges “alarmistes” poden 
acabar d’enfonsar el sector 
turístic. 

“Jo crec que no s’ha fet prou 
bé a Catalunya”, va afirmar. 
Va reconèixer que “és molt fà-
cil parlar a misses dites”, però 
que ara, vist en perspectiva el 
que ha passat en les últimes 
setmanes, pot dir que a la Ge-
neralitat “li va faltar previsió” 
a l’hora de controlar els pri-
mers brots que es van regis-
trar a la comarca del Segrià i 

després també en altres zones, 
com la Noguera, Barcelona o 
l’Hospitalet de Llobregat. Se-
gons la seua opinió, després de 
conèixer els primers contagis, 
el govern català hauria d’haver 
comptat amb més rastrejadors 

per portar a terme un segui-
ment dels contactes i decretar 
“confinaments selectius”, la 
qual cosa segurament hauria 
evitat arribar a l’“alarmisme” 
que s’ha generat.

perSonAL SAniTAri
el seu president, Joan 
canadell, assegura que 
s’hauria d’haver comptat 
amb més rastrejadors

Una plataforma 
qüestiona que 
es pugui tornar 
a les aules
❘ lleiDa ❘ La plataforma de fa-
mílies AixiNoTornem va pu-
blicar ahir un comunicat en 
què va rebutjar que el curs 
escolar torni a ser presencial 
al setembre per considerar 
que el departament d’Educa-
ció no ha pres les mesures de 
seguretat necessàries. Criti-
quen que no se saben quines 
són les mesures de neteja, 
sanitàries i de seguretat que 
ha previst el departament, 
al qual acusen d’“inacció”. 

També lamenten que en el 
pla de retorn a les aules el 
curs vinent no s’hagi escoltat 
els sanitaris.

Les atencions per 
Covid als CAP de 
Lleida segueixen 
baixant
❘ lleiDa ❘ El nombre de casos 
de coronavirus detectats als 
Centres d’Atenció Primària 
(CAP) de Lleida ciutat con-
tinua a la baixa. Segons va 
informar ahir l’ajuntament, 
aquesta setmana passada es 
van diagnosticar 395 positius 
als centres d’atenció primà-
ria de la capital. Això supo-
sa 282 menys respecte a fa 
una setmana, cosa que im-
plica un descens del 42%. Els 
CAP de Primer de Maig i de 
Balàfia-Pardinyes són els que 
més positius van registrar, 
amb 86 i 67 de contagiats 
respectivament.

meSureS
la decisió es va deure a la 
preocupació per l’arribada 
de 1.200 aspirants  
previstos al principi

17033

cfarre
Resaltado



10 opinió Segre 
Dilluns, 3 d’agost del 2020

Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI  
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a 

Voteu i deixeu el comentari a  
www.segre.com

La FOTO DEL LECTOR ENqUESTa

cercle@segre.comc/del Riu, 6. 25007 Lleida www. segre.comFax: 973 246 031

Una increïble 
incompetència

Sr. Director:
Ens estant amenaçant contí-

nuament amb un nou confina-
ment domiciliari més estricte i 
com a ciutadana d’aquest país 
em pregunto com podem ac-
ceptar tanta incompetència de 
part dels nostres governants.

La situació a Lleida ha em-
pitjorat amb l’arribada massiva 
i incontrolada dels temporers 
per a la recol·lecció de la frui-
ta. Les condicions precàries 
d’habitatge i la promiscuïtat 
en els barris del casc antic han 
potenciat la propagació del vi-
rus i fan perillar ara el benestar 
de tota la ciutadania.

Aquesta onada de nous tre-
balladors és un fet habitual a la 
nostra província agrícola on el 
personal autòcton no participa 
en les dures tasques agrícoles.

Per tant, i aquest any, con-
siderant la situació sanitària 
excepcional, s’havien d’haver 
pres mesures també excepcio-
nals per regular aquesta situa-
ció, així com més controls a les 
estacions de trens i autobusos, 
requeriments de domicilis pels 
treballadors que viuen al car-
rer, PCR obligatoris, etc. Tot 
això amb temps!!!

Ara no serveix de res lamen-
tar-se i donar-se les culpes en-
tre dirigents de la Generalitat, 
alcaldes o al mateix govern 
de Madrid, quan hem volgut i 
hem insistit durant tot el con-
finament que volíem decidir a 
Catalunya. Siguem coherents, 
Srs. governants, deixeu de la-
mentar-vos i considereu que la 
vostra gestió i les vostres de-
cisions afectaran de la pitjor 
manera l’economia de la nos-
tra ciutat i que un nou confina-
ment podria desencadenar un 
tancament definitiu de molts 
comerços, restaurants, bars, 
locals d’oci de la ciutat. Els 
ERTO s’acabaran aviat, i mol-
ta gent després de cobrar uns 
sous mínims es trobaran sense 
feina. Vostès, Srs. governants, 
han estat cobrant els seus sous 
tots aquests mesos i molts amb 
un feina minimitzada encara 
que s’hagi fet un gran pregó 
del teletreball!! Abans de pren-
dre decisions precipitades, com 
aquesta de l’últim dissabte, 
penseu i expresseu clarament 
on són aquest  focus molt lo-
calitzats, controlant on real-
ment hi ha risc de propagació 
i no confineu de nou a tota la 
població. 

Malgrat una situació insòlita 
i inesperada, uns governants 
competents haurien de pren-
dre unes decisions d’un altre 
caire, i realment tot això em 
demostra i em referma amb la 
meva certesa que estem diri-
gits per polítics que no estan 
preparats i que no tenen ni els 
coneixements ni la formació 
necessària per dirigir un país, 
i menys en temps de crisi.

Martine guitart

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
Vull fer aquesta queixa en aquest mitjà, 

perquè ja no sé què fer.
El dia 2 juliol d’enguany vaig presentar 

una queixa/denúncia a l’Ajuntament de 
Tremp perquè el local del carrer Soldevila 
núm. 3 de Tremp, al costat de casa meva, té 
el compressor de l’aire condicionat engegat 
les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. Al 
ser un aparell vell fa molt soroll i vibracions, 
i porto ja més d’un mes sense poder descan-
sar ni de nit ni de dia, i  la meva qualitat de 
vida se’n ressent.

La situació és molt greu! He de sortir de 
casa meva si vull estar tranquil·la. Ha vingut 
la Policia Local i també els Mossos d’Esqua-
dra, en diferents hores, de dia i de nit, que 
han pogut comprovar presencialment els 
molestos sorolls i vibracions que produeix 
l’aparell, però l’Ajuntament de Tremp no 
dóna cap solució... Diuen que passarà un 
tècnic per fer els mesuraments correspo-
nents, però el tècnic no passa, ni informen 
de res per escrit. 

Hi ha moments de desesperació en què he 

trucat al 112 d’emergències en un intent que 
algú ho solucioni.

Després, al trucar a l’Ajuntament de Tremp 
per demanar solucions he de sentir-me dir 
expressions de la senyora Elena com ara: 
“Posa’t taps a les orelles”, “tanca el balcó i 
les finestres de casa”, “no era necessari que 
truquessis al 112”, “si no et contesten en 
30 dies, et queixes al Síndic de Greuges”, 
entre d’altres.

Mentrestant jo segueixo sofrint els so-
rolls, i no sóc l’única, ja que una altra veïna 
també es va decidir a denunciar la situació 
a l’Ajuntament de Tremp. 

Els propietaris del negoci on funciona el 
compressor tenen el negoci tancat fa tres set-
manes. I aquells que han de donar solució al 
nostre problema descansen tranquil·lament 
a casa seva, sense cap pressa per solucionar 
aquesta situació insuportable!

Un últim apunt: des que hem presentat 
les queixes a l’Ajuntament de Tremp, ens 
hem trobat xiclets enganxats dins del forat 
del pany de la porteria i l’altre dia un clau 
enroscat al pany...

una CoMunitat de veïns del Carrer soldevila

L’Ajuntament de Tremp no ens cuida

Sí
No
Ns

Pregunta:

Heu marxat o 
marxareu de vacances 

aquest any?

Pàrquing 
inacabat a 
Cappont
“Al cap de 9 me-
sos amb munts 
de grava acumu-
lada a les espla-
nades de terra, 
semblava que 
l’obra comença-
va, però van cal-
cular malament la 
quantitat de gra-
va que necessita-
ven i l’obra es tor-
na a parar, amb 
la consegüent 
molèstia de pols 
per als veïns.”

ferran albuixeCh. lleida

Castigats sense pati

Sr. Director:
Uns crits apagats surten de 

l’interior del meu cos i de la 
meva ànima... M’han castigat 
injustament!

Em sento com aquella per-
sona que casualment passava 
per allí i sense adonar-se’n es 
troba involucrada en una ba-
ralla, que sense saber com i el 
perquè, se la culpabilitza de 
ser la generadora d’un conflic-
te en el qual no ha participat, i 
atordida pensa... “Què he fet?”

Doncs sí, em sento castiga-
da, sense tenir cap culpa i crec 
humilment que aquest senti-
ment és compartit amb el de 
molts lleidatans i lleidatanes 
que amb tristesa i perplexi-
tat observem com les nostres 
vides han estat manipulades i 
confinades per la inoperància 

de les persones que en el seu 
dia vam votar, convençudes 
d’un nou projecte de ciutat i de 
ciutadania en la qual orgullo-
sos ens poguéssim emmirallar 

La realitat ens ha mostrat 
que el mirall no estava net 
perquè l’havien embrutat “els 
altres” i, per tant, no ens en 
sentim responsables. 

Qui ha de netejar el mirall? 
Hi ha una dita que ho explica 
sàviament...Los unos por los 
otros y la casa sin barrer.

 Tothom s’excusa i defuig de 
les seves responsabilitats, jus-
tificant-se dient que la culpa és 
dels altres. Ves per on... S’ho 
han trobat. Prou. Estic farta de 
sentir aquest discurs. 

Cal mirar endavant per tal 
de posar-se en el lloc dels al-
tres. Tots els col·lectius afectats 
han d’unificar els seus esforços 
per aconseguir acords que ens 

permetin sortir d’aquest bucle 
sense límits en què ens trobem 
i que ens està conduint a un 
pou sense fons.

Personalment em sento cas-
tigada. Soc responsable, com-
pleixo les normes imposades, 
malgrat haver perdut la meva 
llibertat en pro d’una suposada 
solidaritat que ens demanen 
els dirigents polítics per acon-
seguir un bé. 

La classe política se solida-
ritza amb nosaltres? Anticipo 
múltiples respostes.

La solució es va prendre 
en una arbitrària decisió que 
es va  prendre amb nocturni-
tat i traïdoria per confinar la 
població?

No, no ens mentiu més, prou 
d’enganys i manipulacions 
per amagar la feblesa, man-
ca de lideratge i ineficiència 
que cronològicament, des del 

minut u del 14 de març hem 
estat patint. Ja no valen més 
excuses. Hi va haver una gran 
incapacitat de tancar el flux 
de persones que tristament es 
desplaçaven fins a les nostres 
contrades des de qualsevol 
punt geogràfic de la península 
per trobar una feina, de vega-
des inexistent, en la campanya 
agrícola. 

Per culpa d’això, aquestes 
persones es veuen forçades 
a deambular pels carrers de 
les poblacions per sobreviure, 
amuntegats en pisos i ocupant 
els carrers, esperant pacient-
ment una feina que no arriba 
i que no arribarà mai. 

Aquesta arrel del problema 
no és l’única, n’hi ha més, no 
cal anomenar-les, tothom les 
sap. Mentrestant, l’equip de 
govern va anunciar el tanca-
ment de l’ajuntament durant 
el mes d’agost per ser un mes 
inhàbil, alça Pedrín!

Tots tancats hem estat tan-
cats dins la cleda, i els super-
vivents que quedin seran els 
afortunats. Als altres, que els 
bombin!

Calen fermesa i accions 
consensuades amb implicació 
i generositat per part d’insti-
tucions públiques i privades, 
govern i ciutadania per trobar 
solucions. Reflexionem sobre 
tot allò que estem perdent o 
el que hem deixat i deixarem 
de guanyar amb l’aplicació 
d’aquesta mesura. 

El que estem vivint no és 
una pel·lícula de ciència-ficció, 
que asseguts ben còmodes a les 
nostres butaques veiem pas-
sar fotograma darrere fotogra-
ma, amb una magnífica banda 
musical dirigida per l’Ennio 
Morricone, per distreure les 
nostres ànimes i així amagar el 
cap sota l’ala per no admetre la 
crua realitat que ens envolta.

I si movem el cul del banc 
del si no fos per començar a 
treballar? 

Quina raó tenia Aristòtil, 
quan va dir sàviament que “no 
es pot desfer un nus sense sa-
ber com està fet.”

luPe
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16è aniversari

Josep Lluís González Minguez
16 anys des que ens vas deixar... 16 anys recordant-te i formant part del nostre dia a dia. 

T’estimem ara i sempre.
Rosa Mari, filles, família i Associació d’Amics de Josep Lluís González.

 Lleida, 3 d’agost del 2020

Montse Segura Basela
Regidora del grup de Convergència Democràtica de Catalunya 

a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 

Montse, en aquest tercer aniversari de la teva pèrdua et volem dir que: 

Especialment en aquests temps difícils que estem vivint, ens falta la teva força 
i energia, la teva empenta, el teu entusiasme i decisió, la teva engrescadora 

il·lusió, la teva alegria... Ens faltes tu.

Però segueixes present en els nostres records, en els nostres pensaments
i en les nostres vides, Montse.

Els teus amics del grup “Junts per Bell-lloc d’Urgell”
 

El senyor

Joan Badia Samplón
Vidu de M. Teresa Buera Rondán
Ha mort cristianament el 2 d’agost del 2020 als 92 anys.
(E.P.R.)

El seu fill, Raül; filla política, Marian; néts, Aleix i Xènia; germana, Mercè; nebots 
i família tota us agraïm les mostres de condolença rebudes i us demanem que el 
tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dilluns dia 3 a les 17 h a la sala ecumènica 
del Tanatori Jardí La Lleidatana.

DM.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 3 d’agost del 2020

El senyor

Jaume Cornudella Teixidó
Vidu de Maria Batlle Solé
Ha mort cristianament el 31 de juliol del 2020 als 79 anys.
(A.C.S.)

La seva filla, Cristina; fill polític, Víctor; néts, Paula i Gerard; germà, Mansueto; 
cunyats, nebots, cosins i família tota us agraeixen les mostres de condolença 
rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.

El comiat se celebrarà en la intimitat de la família seguint el protocol de la 
situació actual.

 Lleida, 3 d’agost del 2020

societat

❘ washington ❘ La primera nau es-
pacial Dragon amb tripulació, 
denominada Endeavour, va cul-
minar amb èxit la seua missió 
d’una mica més de dos mesos 
amb destinació a l’Estació Es-
pacial Internacional, retornant 
ahir a la Terra. Tripulada pels 
astronautes Douglas Harley i 
Robert Behnken, i construïda 
i operada per Space X, Endea-
vour va arribar el 31 de maig al 

complex orbital després d’un vol 
de tot just 24 hores. Es tracta del 
primer amaratge d’una nau es-
pacial tripulada nord-americana 
en 45 anys, des del final del pro-
grama Apollo. El transbordador 
espacial ho va fer fins al 2011, 
però en una pista d’aterratge. 
La segona missió d’una Dragon 
tripulada està prevista per a la 
primavera del 2021. En aquesta 
ocasió, volarà amb 4 persones.

La primera nau Dragon 
tripulada torna a la terra 

astronomia investigació 

eDgar aLDana

Festival del senderisme a la Vall Fosca  ■  La Vall Fosca va 
celebrar aquest cap de setmana la cinquena edició del festival 
de senderisme. Els participants van poder conèixer rutes, 
productes i arquitectura de la zona.

ajuntament De casteLLDans

Concert a les piscines de Castelldans  ■  El recinte de les pis-
cines de Castelldans va acollir dissabte una actuació del grup 
Julio i Lidia de Bellaguarda, que va oferir les seues versions 
de música brasilera i clàssics americans.
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