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Nadallogra por
decimocuarta
vez el título de
campeónde
Roland Garros
El tenista de Manacor agranda su leyenda en París al imponerse en la final al noruega
Casper Ruud en tres sets (6-3,
6-3 y 6-0).
I PAG. 27

FOTO: Felipe Gómez

I Un pésimo último cuarto condenó al equipo leridano en la pista del Caceres en un ambiente hostil

I PAG. 23-24

Els Comediants
escenifican el
arranque de las
pinturas de la
canónica de Mur

Denuncian las
molestias de
los 'okupas'
de un edificio
de Pardinyes

Una escenificación de Els Comediants sobre el arranque de
las pinturas romanicas de Santa Maria de Mur puso ayer el
punto y final a la conmemoración del centenario de la venta
de las obras. llEIDA I PAG. 10

El PP denunció ayer que los
vecinos estan alarmados por
el incivismo de las personas
que han 'okupado' un bloque
de Pere Cavassèquia donde en
2017 detuvieron a un presunto yihad ista. llEIDA 1 PAG. 13

FOTO: A. Berga (ACN)

I

Esceniftcación de la venta de las pinturas

GARANTIA ILERDENT
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST,
TANCAT I FINANÇAT, DES DE LA
RIM

A

ET GARANTIM UNA PRIMERA VISITA
GRATUlTA, PEROUE PUGUIS CONÈIXER EL
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST FINAL,
FINANÇABLE SENSE lmERESSOS

El Vila-sana cae
en su debut en
el play-off (5-1)
de semifinales
I PAG.26

PRUEBA PILOTO
PARA LLEVAR EL
AUTOBÚS HASTA
EL SANT JORDI
llEIDA I PAG. 8

CERVERA REÚNE
A 650 CANTAIRES
DE 24 CORALES
CATALANAS
6.29
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Una seixantena
dl empreses
participen al
'Networking
de la Creu Roja
I

Un total de 64 empreses i 305
persones van participar dijous 2
de juny al 3r Networking d'Ocupació organitzat per la Creu Roja a
Catalunya, un esdeveniment que
recupera la presencialitat després
de dos edicions virtuals i que s'ha
desenvolupat de manera simultània a les quatre demarcacions catalanes. Els espais que han acollit
aquest esdeveniment són el 42
·Barcelona de Fundació Telefóníca
a Barcelona, el Parador de lleida i
les seus de la Creu Roja a Girona
i Tarragona. Amb aquesta jornada
l'organització vol facilitar espais de
trobada en què més d'una seixantena d'empreses d'àmbits diversos
presentin les seves ofertes.

CUrgell estrena
un nou servei de
recollida d'objectes
d
ns dimensions
El dimarts dia 7 de juny s'inicia
a l'Urgell el nou servei de recollida a demanda d'objectes
de grans dimensions que ens
resulten difícils de transportar amb l'objectiu de facilitar
al ciutadà la correcta gestió
d'aquests residus voluminosos.
l'objectiu d'aquest nou sistema
serà complir amb escreix amb
el mínims de recollida selectiva
que s'imposa des d'Europa.

Castell de Mur reviu 1/ arrencamen-t
de les pintures romàniques amb
1/ obra 'Mur, guspires del MNAC/
L'espectacle clou la commemoració del centenari
de la venda de les obres que van acabar a Boston
Castell de Mur
ANNA BERGA (ACN)
Castell de Mur (Pallars Jussà) va
reviure aquest cap de setmana l'arrencament de les pintures
romàniques de l'absis de la Canònica de Santa Maria de Mur a
través de l'espectacle de Comediants Mur, guspira del MNAC.
l'estrena de l'obra, que s'ha
endarrerit dos anys per la pandèmia, posa el punt final als actes
de commemoració del centenari
de l'arrencament i venda de les
obres el 1919 i que actualment
estan a Boston, un fet que va
suposar un punt d'inflexió en la
preservació i conservació de l'art
romànic a Catalunya. L'espectacle
teatral, itinerant i participatiu, es
va estrenar dissabte i diumenge
hi havia programades dues sessions més. Tots els passis van tenir
un aforament de 300 persones i
les entrades estan exhaurides.
l'espectacle Mur, guspira del
MNAC s'havia d'estrenar el maig
del 2020, però la pandèmia ho ha
endarrerit fins aquest cap de set-

FOTO: ACN/ Escenificació de la venda de les pintures de Santa Maria de Mur durant l'espectacle d'ahir
mana. El guionista i director de
l'obra, el membre de Comediants
Jaume Bernadet, va explicar que
es tracta d'un espectacle "fet a
mida" a l'església de Santa Maria
de Mur i que vol recordar "la im-

portància" que va tenir l'arrancada i posterior venda de les pintures de l'absis per a la conservació
posterior de l'art del país, ja que
"va despertar les consciències".
De la mateixa manera, el presi-

dent del Consell Comarcal del
Jussà i alcalde de Castell de Mur,
Josep Maria Mullo!, va defensar
l'obra de Comediants com a eina
per donar a conèixer la història
de les pintures romàniques.

Tàrrega engega un pla per
renovar les papereres de la
ciutat i incentivar el reciclatge
l'Ajuntament de Tàrrega ha instal·lat durant els darrers dies 14
noves papereres metàHiques
en diferents indrets del Parc de
Sant Eloi, la principal zona verda
de la ciutat. La Regidoria de Serveis Municipals s'ha encarregat
d'aquesta actuació en el marc
d'un pla que contempla la substitució progressiva d'aquests
elements de mobiliari urbà en
carrers, places i altres espais
municipals, retirant primer els
que es troben més malmesos.
D'altra banda, i per incentivar
el reciclatge, alguns dels punts
escollits al Parc de Sant Eloi
compten amb dos receptacles
un al costat de l'altre: un destinat per a residus de rebuig i un
altre de color groc només per a

Aj. Tàrresa/ Posen 14 papereres
metàHiques a Sant Eloi
la recollida selectiva d'envasos.
Les papereres grogues s'han collocat en els indrets on s'han detectat sovint nombroses deixalles abocades d'aquest·tipus. La
regidora de Serveis Municipals,
Laia Recasens, va apuntar que
aquest model de papereres s'estendrà a altres punts estratègics
del nucli urbà.

Rosselló celebra 30 anys de pubillatge local
Ujuntament de Rosselló va celebrar dissabte el 30è aniversari del pubillatge local. Durant aquests
anys, Rosselló ha tingut més de 140 pubilles, hereus, dames i cavallers, amb sis representants comarcals
del Segrià i quatre títols nacionals. La jornada va comptar amb una cercavila; l'acte institucional al
Casal Rossellonès i visita guiada a l'exposició sobre l'església de Sant Pere. /FaTO: Aj. Rosselló
·
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Alarma i preocup~ció dels veïns
de Pardinyes pels 'okupes' d'un
bloc del carrer Pere Cavassèquia
El PP reclama incrementar la presència policial als carrers
Lleida
CARLA SALAZAR
Els veïns de Pardinyes estan
"alarmats i preocupats" per la
sensació d'inseguretat que està generant una okupació en un
habitatge del bloc número 17 del
carrer Pere Cavassèquia i els conflictes que està provocant entre
els veïns dels edificis adjacents.
Xavi Palau, el portaveu del
grup municipal popular a la Paeria, va denunciar les okupacions
i va assegurar que els veïns "es
mostren alarmats pels crits, per
l'incivisme i per la manca de respecte de la via pública de les persones que han ocupat aquest edifici". Aquest fet, "demostra que
Pardinyes és un barri en aquest
moment en què s'hi està produint un còctel d'inseguretat".
Per aquest motiu, el PP sol·licita la creació d'una oficina per
a defensar i assessorar els drets

FOTO: LM./ Brossa a les escales d'accés a l'aparcament de la llotja .

Les escales del pàrquing de
la Llotja s'omplen de brossa
Els veïns de Pardinyes estan
"indignats" pels actes incívics
al barri que darrerament s'han
agreujat a la zona de la Llotja,
evidenciant-se amb brossa i ex-

FOTO: xavier Palau I L'edifici 'okupat' al barri de Pardinyes
dels veïns afectats per ocupacions
d'habitatges. Tanmateix, sol·liciten l'increment de la presència
policial als carrers i que "es modifiqui la llei perquè els incívics insolvents se'ls apliquin treballs en

Activen el Pla Alfa a vuit
comarques de Lleida per
perill d'incendi forestal
Les altes temperatures van obligar als Bombers de la Generalitat
i als Agents Rurals a decretar el
Pla Alfa per increment de perill
d'incendi forestal. En una escala
de quatre nivells, del zero al tres,
en què zero és sense perill i tres
és perill molt alt. Lleida es troba
a nivell 1 per risc d'incendi. Ahir
diumenge les comarques que
es trobaven al nivell 1 van estar
Lleida, Garrigues, Urgell, Alt Urgell, Segarra, Noguera, - Pallars
Jussà i Solsonès. A més d'altres
comarques catalanes com Terra
Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Conca de Barberà i Anoia.
Les previsions pel Pla · Alfa
d'avui dilluns continuen de la
mateixa manera a les vuit comarques lleidatanes, però es
desactiva el risc d~incendi fora de
Lleida. Cal destacar que ahir van
alertar de "perill alt"d'incendi forestal zones del sud del Segrià, el
sud de les Garrigues, el sud de la
Noguera, el Sud del Pallars Jussà,
i l'Alt Urgell pràcticament en la
totalitat del seu territori.
Els Agents Rurals van assenyalar que "més del 60% del terri-

crements de gossos. Un veí del
barrí, recolzat per altres, va denunciar l'acumulament de brossa que hi ha a les esca les d'accés
a l'aparcament soterrani.

Agents Rurals
denuncien uns
.turistes per fer
foc al Solsonès
•
tori català són boscos i el canvi
climàtic hi provoca més episodis
de risc d'incendi. 9 de cada 10
incendis forestals són per causes d'intervenció humana", per
aquest motiu, van indicar que la
prevenció és bàsica i van demanar no llençar burilles de cigarreta encara que estiguin apagades
i respectar les prohibicions.
D'altra banda, els Agents Rurals van denunciar ahir un grup
de turistes per fer foc a la vora
de l'embassament de la Llosa del
Cavall, en el terme municipal de
Guixers (Solsonès), i van recordar que en els terrenys forestals
i la franja de 500 metres que els
envolta és prohibit fer foc de
qualsevol tipus.

benefici de la comunitat".
El setembre 2017, la Guàrdia Civil va detenir un jihadista
en aquest mateix habitatge, per
aquest motiu, estava abandonat
des de finals de l'any de l'arrest.

Crema part
d'una granja
sense animals
a Benavent
del Segrià
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en una
crema de vegetació que es
va originar prop d'u.na granja
situada vora la carretera LP9221, en el seu pas pel terme municipal de Benavent
de Segrià. En aquest sentit,
els serveis d'emergències
van rebre l'avís del foc a les
09.00 hores i van activar 6
dotacions de Bombers, seguint el corresponent protocol dels incendis a granges.
En un principi, van sol·licitar
l'helicòpter bombarder, però
no va ser necessari, ja que
l'incendi no era de grans dimensions. Finalment, només
hi van treballar dues dotacions terrestres. Un cop extingit l'incendi, van comprovar que el foc va afectar una
petita part de la granja, que
en aquells moments no tenia
cap animal. El granger no va
resultar intoxicat pel fum.

FOTO: Núria Garcia I Un bomber a l'incendi de l'avinguda Marimunt

Cremen unes soques vora
l'hospital Arnau de Vilanova
Unes soques d'una zona de vivers propera a l'Hospital Arnau
de Vilanova, a l'avinguda de Marim unt amb l'Onze de Setembre fumejaven ahir al matí, i en

aquest sentit, els Bombers es
van desplaçar al lloc dels fets per
controlar el fum i evitar que es
repetís l'incendi que va ócorrer
el divendres a la tarda a la zona.

Apaguen un
incendi de
matinada a la
partida de Llívia

Extingeixen un foc
en un portal del
Centre Històric

. Els efectius dels Bombers de
la Generalitat van apagar petit un foc de vegetació ahir a la
matinada a la partida de Ll ívia.
En aquest sentit, els serveis
d'Emergències van rebre l'avís
a les 4.00 hores i es van desplaçar al lloc dels fets, el carrer
Gran de la partida. Van poder
extingir l'incendi sense cap
mena de complicació.

Els Bombers de la Generalitat
van extingir ahir a la tarda un incendi en un portal d'un bloc de
pisos situat al carrer de la Galera
de lleida. Els serveis d'Emergències van rebre l'alerta del foc a
les 15.57 hores i van activar tres
dotacions terrestres dels Bombers per tal d'apagar el foc. En
menys de mitja hora els efectius
del cos ja van donar per extingit
l'incendi, i cap veí va estar intoxicat per inhalació de fum.

Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografia y Ie complaceremos sin ningún
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un míni mo
de calidad . Los originales deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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Conferència de Joan-Ramon
Gonzàlez a Melilla
La darrera conferència sobre el tricentenari del naixement de Pedro
Martín Zermeño va tenir lloc el31 de maig a l'Hospital del Rey de
Melilla, organitzada per la Fundación Melilla Ciudad Monumental i
a càrrec de Joan-Ramon Gonzüez, qui parlà de "La curiosa historia
de la Catedral Nueva de Lleida': obra de l'enginyer il·lustrat.

Medalla de Drets Socials per a dues persones
centenàries de la Pobla de Segur i la Fuliola
El director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, ha lliurat sengles medalles
centenàries aM. Socorro Viñas Roman, veïna de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), i a Francisco Ricart
Grañó (a la imatge}, veí de la Fuliola (Urgell), un dels fundadors d'Unió de Pagesos, així com síndic dels
regants de la Fuliola i president de la cooperativa del camp.

Conferència de Toni Prim a
les Borges Blanques
Conferència amb projecció d'imatges "L.a fotografia de viatges al
llarg del temps': amb referències a Guillem Pedrol i la seva fotografia,
a càrrec del fotògraf lleidatà, Toni Prim, divendres passat a l'Espai
Macià. La xerrada és una de les activitats paral.leles programades
per l'Exposició "Fotografiant el món' de Guillem Pedrol.

Una caminada solidària contra el càncer a
Sant Esteve de Llitera recapta 823 euros
La caminada solidària contra el càncer de Sant Esteve de Llitera, organitzada per l~sociació de Mares
i Pares del col·legi, va aplegar 175 persones i va recaptar 823 euros, que va ser lliurats en el moment de
la sortida a representants de l~sociación Española contra el Cancer.

La Plataforma Canal Viu
visita la fortalesa dels Vilars
La Xarxa d'Entitats de la Plataforma Canal Viu va fer dissabte la
primera de les quatre activitats programades per aquest mes de
juny amb el títol Món Ibèric i els Canals d'Urgèll. Una trentena de
persones van participar en una visita guiada als Vilars d~rbeca. ·

