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POLÍTICA ADMINISTRACIÓ LOCAL 

David Rodríguez i Judit Gisbert, que el substituira. 

Una dona assumira per 
primera vegada l'alcaldia 
de Solsona al setembre 
1 SOLSONA 1 Judit Gisbert, ter
cera tinenta d'alcalde de Sol
sona, es convertira en la pri
mera alcaldessa de la ciutat 
després de rellevar en el car
rec David Rodríguez. Així 
ho van anunciar ahir els dos, 
una setmana després del no
menament de Rodríguez com 
a secretan d'Administracions 
Locals i de Relacions amb 
Aran del Govern. El traspas 
no sera efectiu fins passada 
la festa major del setembre. 
Dedicada al sector de la far
macia, va entrar al consistori 
després de les últimes mu
nicipals com a edil d'ERC i 
responsable de les arees de 
Cultura, Educació, lgualtat 
i Salut. Segons Rodríguez, 
"ha demostrat tenir una gran 
capacitat de treball i vocació 
pública", la qual cosa ha aju
dat a decantar la balan~a da-

vant de l'altra opció a l'alcal
dia, la de Ramon Montaner, 
edil de Desenvolupament Lo
cal i Medí Ambient, que sera 
portaveu deis republicans. 
Rodríguez i Gisbert treba
llaran junts el juliol i l'agost 
i aquest mes hi haura un ple 
extraordinari per aprovar la 
dedicació exclusiva de Gis
bert. Rodríguez ja ha renun
ciat a la remuneració com a 
alcalde. 

Rosó Barrera passara a 
ocupar-se de les materies de 
la futura alcaldessa, mentre 
que Joan Parcerisa també as
sumira Assumptes Socials. 
Ara ja és titular d'Esports, 
-Joventut i Noves Tecnologi
es, entre d'altres. Després de 
la sortida de Rodríguez de 
l'equip de govern, entrara 
Isabel Roca, número vuit a 
la llista. 

Torrefarrera prepara el solar del pati de l'institut 
1 TORREFARRERA 1 Torrefarrera ha adequat el solaron hi havia els 
moduls provisionals de l'institut Joan Sola i que aquest curs 
ja no s'han utilitzat. Durant aquest estiu Educació construir a 
la part del pati pendent, amb una pista poliesportiva, i a la 
zona restant del solar es creara una zona verda, segons el 
consistori. 

L'Urgell s'afegeix als municipis perla mobilitat 
1 LLEIDA 1 El consell de l'Urgell s'ha adherit a l'Associació de 
Municipis perla Mobilitat i el Transport Urba (AMTU), 
que assessorara l'organisme comarcal per implantar noves 
modalitats de transport a la comarca, que millorin la con
nectivitat entre els municipis. 

Usuaris d'FGC decideixen en que invertir 300.000 € 

1 LLEIDA 1 Usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata
lunya podran votar els projectes deis primers pressupostos 
participatius de }'operadora. Poden elegir fins a 1'11 de ju
lio} al web d'FGC a que es destinaran 300.000 euros. Entre 
els projectes destaca un pas per a persones amb mobilitat 
redui"da a l'estació de Balaguer. 

Almacenes aprova el catilleg de la plantilla 
1 ALMACELLES 1 L'ajuntament d'Almacelles ha aprovat definitiva
ment la modificació de la llista de llocs de treball en la qual 
s'estipulen tots els complements específics deis empleats que 
osciHen entre els 400 i 2.700 euros. 

COMARQUES 1 11 1 

SUCCESSOS CICLISME DE MUNTANYA 

Denuncia trampes pera 
ciclistes en un camí d'Aias 
Ferit un veí de la Seu al xocar contra una corda subjecta entre 
dos arbres 11 orta el cas a Mossos d'E quadra i Agents Rurals 

C.SANS 
1 ALAS 1 CERC 1 Un veí de la Seu 
va denunciar ahir davant deis 
Mossos l'existencia d'una tram
pa per a ciclistes al camí vell 
de Vilanova de Banat, a Alas i 
Cerc, a l'Alt Urgell. És aficio
nat al ciclisme i va resultar ferit 
dissabte quan descendia per un 
sender públic entre Arseguel i 
!'ermita deis Peixos d'Alas. Va 
xocar amb una corda de plastic 
fixada de banda a banda del 
sender, entre el senyal del ca
mí i un arbre, a poc més d'un 
metre d'altura. Anava sol i la 
corda li va impactar al coll, on 
li va produir una ferida. 

El ferit esta segur que la 
corda "estava col·locada amb El ciclista va patir cremades al coll i hauria pogut ser molt pitjor. 
males intencions" per impedir 
la baixada de ciclistes, usuaris 
habituals del sender. "Vaig te
oír la sort de veure la corda i 
frenar abans d'impactar-hi, ja 
que podia ha ver estat molt pit
jor", va dir. Els Agents Rurals 
van acudir a la zona a retirar 
la corda i van certificar "que 
estava col·locada amb mala 
fe". És la primera vegada que 
succeeix a la zona pero fa dos 
anys un motorista va denun
ciar trampes a Bassella que li 
van causar ferides al coll i en 
fa cinc, uns ciclistes van alertar 
de trampes a Rosselló. El de 
la Seu d'Urgell avisara el club 
ciclista local Tupedala, del qual 
forma part, per alertar altres 
aficionats. La corda, ja aterra, estava !ligada de banda a banda del ca mí. 

SERVEIS EQUIPAMENTS 

La Pobla no obrira les 
~ 

piscines ~ aposta pel 
panta de Sant Antoni 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 L'ajuntament 
de la Pobla de Segur no obri
ra la piscina municipal Camil 
Cases aquest estiu davant de 
les dificultats de mantenir la 
infraestructura, que ha quedat 
obsoleta i "requereix una in
versió massa elevada i impos
sible d'assumir aquest any", 
tal com va explicar !'alcalde, 
Marc Baró. Va afegir que el 
consistori ja treballa per dispo
sar d'unes noves instaHacions 
l'any que ve i així destinar més 
inversió en aquesta infraes
tructura. "La instaHació no 
té les maximes garanties per 
abrir, i més tenint en compte 
la necessitat d'aplicar tots els 
protocols per afrontar la Ca
vid," va dir. 

Davant d'aquesta situació, el 
consistori ha habilitat i con di-

cionat les zones més freqüen
tades pels banyistes a les has
ses i rius del municipi i al panta 
de Sant Antoni. En concret, 
s'han millorat els accessos a 
la bassa del Flamisell, la zona 
de Sant Joan i el Xiringuito a 
Sant Antoni, els Eixavegons, la 
bassa de Vallcarga, la Barraca 
i la presa de Llania al Nogue
ra Pallaresa. Baró va explicar 
que també s'actuara al camí de 
la ribera del Noguera perque 
s'hi pugui accedir a peu o amb 
bicicleta. Va afegir que el bany 
a les zones habilitades als rius 
i el panta "van funcionar bé" 
l'any passat, quan tampoc no 
es van abrir les piscines a cau
sa de la pandemia, i "d'algu
na manera" els usuaris poden 
disfrutar del bany igualment, 
va dir. 

CERTAMENS 

Fira de joves 
empresaris de 
les Garrigues 
Sera dissabte i hi haura 
quinze expositors 

1 LLEIDA 1 Les Borgés acollira 
el cap de setmana la prime
ra Fira de Joves Empresaris 
de les Garrigues, que comp
tara amb un coworking al 
Pavelló de l'Oli i una fira 
que el públic podra visitar 
la tarda de dissabte al Pare 
del Terrall per coneixer els 
projectes d'aquestes firmes . 
Comptara amb la participa
ció d'una quinzena de joves 
expositors. 

La fira l'organitzen l'ajun
tament, el consell de les Gar
rigues i l'Oficina Jove, ambla 
coHaboració de la Diputació, 
l'Agencia Catalana de Joven
tut, l'Associació Leader de 
Ponent, l'Agrupació d'Ajun
taments de les Garrigues Al
tes i el Punt d'Informació de 
la Granadella. 

- - - - ---
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METEOROLOGIA CALOR 

Un jove refrescant-se ah ir al riu Segre a Lleida. 

l:'estiu s'avan~a a Ponent 
i Seros arriba gairebé 
als quaranta graus 
1 LLEIDA 1 L'estiu s'ha avanc;at 
aquest any a les comarques 
lleidatanes, que ahir estaven 
en alerta groga per tempe
ratures propies deis mesos 
de juliol o agost. L'estació 
meteorológica que el Mete
ocat té instaHada a Seras va 
marcar a primera hora de la 
tarda la maxima de Catalu
nya, amb gairebé quaranta 
graus (39,2 oq. El ré?mquing 
d'altes temperatures el van 
complementar Aitona i Al
carras, amb 38,9 i 38,6 graus, 
respectivament. 

A la ciutat de Lleida, on 
els termometres van arribar 
a pujar fins als 38,2 graus, 
els ve'ins van aguditzar l'en
giny per fer front a la calor 
sufocant. Alguns transeünts 
van recórrer al paraigua per 
travessar el pont de Príncep 
de Viana. Per avui la preví-

CONVENIS ASSOCIACIONS 

La Diputació 
destina 120.000 
euros pera 
l'entitat Aremi 
Amplia fins al 2023 
la seua col·laboració 

REDACCIÓ 

sió del Meteocat contempla 
un descens moderat de la 
temperatura maxima, que 
osciHara entre els 32 i els 
37 graus. 

Abans que res, des de 
Protecció Civil van recor
dar que ancians, malalts i 
nens són els coHectius més 
vulnerables davant de les 
altes temperatures i van re
comanar limitar l'exposició . 
al sol, mantenir-se en un lloc 
ben ventilat, ingerir menjars 
lleugers i regulars, beure 
freqüentment aigua i evitar 
exercicis físics prolongats en 
les hores centrals del dia. 

Els episodis de calor tam
bé poden afavorir els incen
dis forestals, perla qual cosa 
el departament d'Agricultu
ra va activar ahir el nivell 2 
del pla Alfa de risc d'incendis 
a les comarques de Ponent. 

SOCIETAT GUIA 1 29 1 

FESTES TRADICIONS 

Durro inaugura ~questa nit 
la temporada de falles 
Tot a punt a la Pobla de Segur per a la baixada de la Mare de Déu 
de la Ribera, dijous 11 La tradició es recupera amb restriccions 
REDACCIÓ 
1 VALL DE BOfl Durro obre aquesta 
nit la temporada de falles al 
Pirineu, una tradició d'arrels 
miHenfuies que fa sis anys va 
ser reconeguda coma Patrimo
ni Immaterial de la Humanitat. 
Els organitzadors van decidir 
canviar el calendari d'aquesta 
festa, que normalment se cele
brava en cap de setmana, per 
restringir la baixada als ve'ins 
del poble i reduir !'afluencia 
de visitants forans. 

La Pobla de Segur agafara 
dijous el relleu de Durro amb 
la seua particular festa del foc 
en honor a la Mare de Déu de 
la Ribera, en la qua! els ve'ins 
descendiran la muntanya de 
Santa Magdalena amb falles 
d'avellaner i pi. 

Davant de les últimes me
sures aprovades pel Govern 
en relació ambles restriccions 
perla Covid-19, l'ajuntament 
de la Vall de Boí ja va fer una 
crida a totes les associacions 
deis pobles per restringir les 
falles i no celebrar les festes 
majors perla pandemia. 

En aquest sentit, les celebra
cions que generen més preo
cupació són les d'Isil, Vilaller, 
el Pont de Suert i Boí, que se 
celebraran el23 de juny, coin
cidint amb la nit de Sant Joan 
i amb la previsió d'una gran 
afluencia de visitants per gau
dir d'un llarg pont de quatre 
dies. Isil, per exemple, roan-

Preparatius a la pla~a Major d'Aias pera la baixada de falles. 

NIT DE SANT JOAN 

El 23 de juny estan 
prevístes les falles 
d'lsil, Vílaller, Alas, 
el Pont de Suert í Boí 

tindra la festa, pero en format 
restringit als veins. 

En aquesta data també tin
dra lloc la baixada de falles 
d'Alas, la primera que se ce
lebra a la comarca de l'Alt Ur
gell en epoca contemporania 
i que es basa en un document 
historie que data la tradició 
com la més antiga de totes les 

LLEURE TERCERA EDAT 

festes del foc de Catalunya. 
Com a mesura de seguretat, 
els Mossos d'Esquadra i un 
equip de voluntaris s'encar
regaran de regular !'entrada al 
poble. L'aforament de la plac;a 
Major es limitara al70%, unes 
dos-centes persones, que hau
ran d'estar-se assegudes per 
veure !'arribada deis fallaires. 

En aquest sentit, des del con
sell comarcal de l'Alt Urgell 
van apuntar ahir que "només 
hi tindran accé"S les persones 
que presentin la invita ció que 
previament els haura entregat 
l'ajuntament d'Alas". Els orga
nitzadors demanen "paciencia 
i respectar les restriccions". 

Lleidaobre dema el primer 
festival Primabuela Sound 
pera gent gran 

"Durant el rodatge de l'anun
ci promociona! vam comprovar 
que les avíes tenen una for~a 
sobrenatural i molt a explicar 
i teníem dar que no volíem 
deixar-ho només en un espot. 
Així que quan ens va contactar 

FESTIVAL SEGUR 

1 LLEIDA 1 La Diputació de Lleida 
va refor~ar ahir el seu com
promís de coHaboració amb 
Aremi, associació lleidatana 
d'atenció a persones amb pa
ralisi cerebral i altres discapa
citats físiques motrius a la qual 
fara una aportació económica 
de 120.000 euros per millo
rar el servei de fisioterapia i 
infermeria. El conveni tindra 
una durada de tres anys fins al 
2023 i contribuira a millorar la 
qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat física. 

Visita de diputats del PSOE a les instal·lacions d'Aremi. 

1 LLEIDA 1 L'empresa de vermut 
El Bandarra posa els avis en 
el focus d'atenció amb el Pri
ma huela Sound, el primer 
festival de música creat per a 
la tercera edat aprofitant que 
aquest grup ja té les dos dosis 
de la vacuna. La jornada inau
gural d'aquest tour festiu tindra 
lloc dema a les instal·lacions 
del Centre Geriatric Lleida, 
on els residents podran hallar 
al ritme de les seues canc;ons 
preferirles i demostrar el seu 
domini per posar-se piripis, 
segons la campanya llanc;ada 
per El Bandarra, un aperitiu a 
base de vi macerat amb herbes 
i amb un toe a arauja que, se
gons !'empresa, al barrejar-se 
amb tónica resulta més suau i 
refrescant que un vermut i més 
lleuger que un gintonic. 

Les dos vacunes que 
han rebut els usuarís 
del centre permeten 

Així mateix, els ,diputats so
cialistes Miguel Angel Gon
zález i Montse Mínguez van 

visitar ahir les instaHacions 
d'aquesta entitat, acompa
nyats pel portaveu adjunt del 
PSOE, Raúl Moreno. González 
va afirmar que "estero davant 
de }'autentica etapa de la his
toria de la democracia d'avan
c;os deis drets de les persones 
amb discapacitat" i va incidir 
en la recent aprovació de la 

Llei d'lgualtat de la capacitat 
jurídica de les persones amb 
discapacitat. En aquest sentit, 
el diputat va assegurar que 
"el Govern central continua
ra impulsant els drets de les 
persones amb discapacitat en 
una próxima reforma constitu
cional i amb una nova Lleida 
d'accessibilitat universal". 

la celebracíó del festival 

el Centre Geriatric Lleida per 
col·laborar amb nosaltres, no 
ho vam dubtar ni un segon", diu 
Albert Virgili, responsable de 
marqueting d'aquesta empresa 
barcelonina. 
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