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El PSC es reuneix amb el 
seu edil de Gimenells
❘ gimenells i pla De la font ❘ El 
PSC de Lleida es va reunir 
ahir amb el regidor d’Inde-
pendents per Gimenells i Pla 
de la Font - Candidatura de 
Progrés (vinculat al PSC), 
Iván Alcolea, per parlar so-
bre la moció de censura que 
ha presentat el Partit Popu-
lar amb el suport del regidor 
socialista. Val a recordar que 
el PSC ja va mostrar oposició 
a la moció de censura con-
tra l’actual alcaldessa, Emma 
Solans, de Som Poble, que 
està previst que es debati el 
pròxim dia 22 (vegeu SEGRE 
de dijous).

Els comerços d’Alcarràs 
rebran 243.000 euros
❘ alcarràs ❘ Els comerços i esta-
bliments hotelers d’Alcarràs 
afectats pel confinament del 
mes de juliol seran compen-
sats amb 243.000 euros, amb 
un màxim de fins a 2.000 eu-
ros per establiment. A partir 
del dia 20 d’octubre, una ve-
gada hagi finalitzat l’expo-
sició de les bases d’aquests 
ajuts, podran formalitzar a 
l’ajuntament les sol·licituds 
per acollir-se a les ajudes 
que ha activat el consell del 
Segrià.

Tornabous firma un 
conveni amb InÀnfora
❘ tornabous ❘ L’ajuntament de 
Tornabous ha firmat un con-
veni amb l’entitat InÀnfora, 
que dóna suport a persones 
d’ètnia africana a Lleida, per 
cedir el consultori mèdic del 
Tarròs, que és de titularitat 
municipal i es troba en desús, 
per acollir un centre de re-
partiment de roba i aliments, 
i ser un espai per acollir ac-
cions formatives d’alfabetit-
zació de l’entitat.

El PSC demana bombers  
i rurals per a Espot
❘ espot ❘ El grup del PSC al 
Parlament ha registrat una 
bateria de preguntes que 
tenen com a objectiu “re-
clamar més efectius tant 
d’agents rurals com de bom-
bers al municipi de Sort i, 
per extensió, que puguin 
donar el servei adequat a la 
comarca del Pallars Sobirà i 
Aigüestortes”.

Sufoquen un incendi de 
xemeneia a Alt Àneu
❘ alt àneu ❘ Els Bombers van 
sufocar ahir a la tarda un in-
cendi que es va produir a la 
xemeneia d’una casa de Son, 
a Àlt Aneu.

Ferit en una col·lisió  
a Artesa de Lleida
❘ artesa De lleiDa ❘ Una persona 
va resultar ferida lleu ahir al 
matí en una col·lisió entre un 
turisme i una furgoneta a la 
carretera L-702 a Artesa de 
Lleida.

turisme promoció
Diputació

reunió ahir al consell de l’Alta ribagorça.

Pla estratègic per al turisme  
i el comerç a l’Alta Ribagorça
❘ el pont De suert ❘ El consell de 
l’Alta Ribagorça ha reclamat un 
pla estratègic per dinamitzar el 
sector turístic i el comerç de la 
comarca i ha sol·licitat el suport 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació per elaborar-lo. La vi-
cepresidenta del Patronat, Rosa 

Pujol, va visitar ahir la comar-
ca i va avalar la iniciativa que 
permetrà definir els objectius i 
accions concretes per avançar 
com a territori i impulsar no-
ves iniciatives que aportin més 
dinamisme a tots els municipis 
de la comarca.

Detall de les erugues, que causen trastorns al·lèrgics.Aquesta setmana es fa el tractament a l’Alt Urgell i el Solsonès.

agriculturaagricultura

e. fArnell
❘ lleiDa ❘ Agricultura ja ha co-
mençat la campanya contra la 
processionària del pi i s’actua-
rà durant les dos pròximes set-
manes en setze municipis de sis 
comarques lleidatanes, en una 
superfície d’unes 10.000 hectà-
rees. Aquesta setmana es treba-
lla a l’Alt Urgell i el Solsonès, i 
les seguiran l’Alta Ribagorça, la 
Noguera i el Jussà, segons va ex-
plicar el cap de Salut Ambiental 
del departament d’Agricultura, 
Jorge Heras. Els llocs on s’in-
tervé són els més afectats per 
aquesta plaga a Catalunya. El 

tractament aeri, amb avió i he-
licòpter, vol rebaixar la pobla-
ció d’aquesta plaga, encara que 
aquest any s’ha constatat una 
disminució de la superfície afec-
tada greument per la processi-
onària gràcies a la persistència 
d’aplicar tractaments aeris de 
control durant els últims anys 
i per raons meteorològiques. 
Per seleccionar les zones que 
s’havien de tractar s’ha tingut 
en compte paràmetres com el 
grau d’afectació durant l’any 
passat o l’impacte paisatgístic 
que té aquesta plaga al territo-
ri. El percentatge de les pine-

des amb algun grau d’afectació 
per aquest insecte defoliador a 
Catalunya es manté entorn del 
20%. El que segueix disminuint 
són les afectacions més greus, i 
les que provoquen les molèsties 
més importants pel que fa a sa-
lut, ramaderia, lleure i paisatge 
(que ja són inferiors a 20.000 
hectàrees).

El 2016, les afectacions greus 
eren de gairebé 60.000 hectà-
rees; aquest any 2020, són de 
13.300, segons les dades de la 
conselleria d’Agricultura. A 
Catalunya es tractaran en to-
tal 15.000 hectàrees.

Fumiguen 10.000 ha de boscos a 
Lleida contra la processionària
Agricultura porta a terme el tractament aeri en setze municipis de cinc comarques 
lleidatanes || Disminueix la superfície afectada greument per aquesta plaga

medi ambient plagues

leS clAUS

Municipis a Lleida
z Valls aguilar; coll de nargó; 
montferrer i castellbò; el pont 
de suert; camarasa; sentera-
da; conca de Dalt; abella de la 
conca; guixers; odèn; la coma 
i la pedra; castellar de ribera; 
pinell; prullans, bellver i gósol.

Superfície
z es tractaran 15.000 hectàrees, 
de les quals unes 10.000 estan 
en comarques lleidatanes.

Generalitat i 
Andorra negocien 
la gestió de 
l’aeroport

Polèmica per 
l’expulsió d’un 
regidor d’ERC del 
ple d’Alcarràs

infraestructures política

c. SAnS
❘ la seu ❘ El conseller de Ter-
ritori, Damià Calvet, es va 
reunir ahir amb el ministre 
de Presidència, Economia i 
Empresa d’Andorra, Jordi 
Gallardo, per negociar el 
nou conveni de gestió i pro-
moció conjunta de l’aeroport 
Andorra-la Seu. El minis-
tre andorrà va destacar en 
aquest sentit que l’aeroport 
és “una infraestructura es-
tratègica per a Andorra i per 
al Pirineu”, i per al conseller 
del Govern català es tracta 
d’“una infraestructura que 
volem competitiva”. El con-
veni actual (2015) fixa que 
la gestió i l’explotació va a 
càrrec de la Generalitat. An-
dorra hi aporta un màxim de 
300.000 euros anuals i paga 
una taxa.

❘ alcarràs ❘ Sergi Pelegrí, re-
gidor d’ERC a Alcarràs, va 
criticar ahir la seua expul-
sió del ple de dijous, que va 
titllar de “poc fonamenta-
da”. Va explicar que al debat 
del pressupost del 2020 van 
exposar “falta d’inversió en 
camins, dinamització cultu-
ral o serveis socials”. L’edil 
va mostrar les partides a què 
es referia i va apuntar que 
l’alcalde, Manel Ezquerra, 
“va dir que era un error”, a 
la qual cosa Pelegrí va con-
testar que “no s’havia mirat 
el pressupost”. Ezquerra li va 
advertir que si ho tornava a 
dir, l’expulsava. Pelegrí va 
insistir en l’argument perquè 
“no era un insult ni una falta 
de respecte”. Ezquerra va as-
segurar sentir-se “insultat i 
menyspreat amb mentides”.
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redacció
❘ LLeiDa ❘ El festival Jazz Tardor, 
habitual cita musical a Lleida al 
novembre, es prepara per a una 
edició d’allò més singular per 
provar d’esquivar els efectes de 
la pandèmia. Josep Ramon Jo-
vé, de Quadrant Produccions, 
organitzador del certamen en 
col·laboració amb la Paeria, va 
avançar ahir que el programa 
del festival –que sempre s’ha 
concentrat al llarg dels caps 
de setmana de novembre– es 
transformarà en aquesta ocasió 
en una temporada amb con-
certs periòdics des del mes que 
ve i fins al pròxim mes de maig, 
utilitzant espais tradicionals 
com el Cafè del Teatre o l’Audi-
tori Enric Granados i incorpo-
rant també noves ubicacions, 
que es donaran a conèixer prò-
ximament. En principi, el 2021 
el festival tornaria al mes de 
novembre.

També es van donar a conèi-
xer les dos primeres estrelles 
confirmades que actuaran a 
Lleida. D’una banda, el saxo-
fonista nord-americà Rick Mar-
gitza, establert a París des de fa 
més de quinze anys, i per una 
altra, la cantant francesa d’ori-
gen caribeny Tricia Evy, resi-
dent també a la capital francesa 
des del 2006.

Margitza, nascut l’any 1961 
a Michigan, és un dels grans 
representants del jazz modern 
de les últimes dècades. Ha to-

cat i gravat amb llegendes del 
jazz com Miles Davis, Chick 
Corea, McCoy Tyner o Mar-
tial Solal, i també ha prestat 
els seus serveis en formacions 
capdavanteres com per exem-
ple Steps Ahead. 

Conegut per l’expressivitat 
del seu fraseig i la capacitat de 
transmetre textures sonores 

diverses a través del so del seu 
saxo tenor, Margitza ha fasci-
nat aficionats al jazz dels cinc 
continents. 

Per la seua part, Tricia Evy, 
nascuda a l’illa francesa de 
Guadalupe, al Carib, és una de 
les noves veus que han aportat 
frescor i originalitat al pano-
rama jazzístic actual. En els 
últims anys s’ha guanyat l’ad-
miració en els ambients jazzís-
tics més exigents de la capital 
francesa i és una de les veus 
més sol·licitades. 

El seu repertori està ple de 
composicions originals i d’es-
tàndards de jazz i peces de la 
tradició antillana.

temporada Singular
el festival es transforma 
només per a aquesta 
edició en una temporada 
de concerts fins al maig

el Jazz Tardor s’allargarà 
amb concerts fins al maig
El saxofonista Rick Margitza i la cantant Tricia Evy, primeres 
estrelles || Al Cafè del Teatre i Auditori, entre altres espais

música festival

la cantant francesa tricia evy i el saxofonista rick margitza.

Joan abeLLa

❘ LLeiDa ❘ La formació Simón 
Fernández Trio obrirà avui 
(20.30 h, 15/12 €) el cicle 
de jazz de tardor de l’Espai 
Orfeó de Lleida. El flautista 
saragossà Simón Fernández 
lidera aquest trio, integrat 
també per Jordi Mestre a 
la guitarra i Jaume Olivé al 
contrabaix. El músic arago-
nès interpretarà peces que 
atansen fins al jazz més tra-
dicional altres ritmes i estils 
típics de la música ètnica, 
com el flamenc, l’afrobeat o 
el jazz gitano. El resultat és 
la combinació d’estandards 
clàssics de jazz amb diferents 
sonoritats i aires renovats. 
Com a escriptor, Fernández 

va editar el 2018 un llibre so-
bre l’obra de Camarón de la 
Isla i ara es troba immers en 
la transcripció de temes de 
Paco de Lucía adaptats per a 
flauta flamenca i instruments 
melòdics.

Simón Fernández Trio 
obre avui el cicle de jazz 
de tardor de l’espai orfeó

música concert

el flautista Simón Fernández.

Atorguen els premis El Vaixell de Vapor i Gran Angular
❘ barceLona ❘ La doctora i escriptora valenciana Paula Ferrer 
va guanyar ahir el 36 premi de literatura infantil El Vaixell 
de Vapor amb El país de Cral, i el professor d’Alcoi Silvestre 
Vilaplana es va emportar el 30 premi de literatura juvenil 
Gran Angular amb la novel·la La música del diable.

Doble cita demà del festival Orgues de Ponent
❘ LLeiDa ❘ El festival Orgues de Ponent i del Pirineu arribarà 
demà al monestir de les Avellanes (12.00) i a l’església de la 
Pobla de Segur (18.00). Entrada gratuïta.

‘Polzet’, de Zum Zum Teatre, demà a Lleida
❘ LLeiDa ❘ Zum Zum Teatre presentarà demà (18.00 h, 10/6 €) 
al Teatre de l’Escorxador el seu nou muntatge teatral, Polzet.
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