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TEMA DEL DIA 3

L'ECONOMIA, A DEBATA LA SEU D'URGELL

Aragonés afirma a la Trabada
del Pirineu que el projecte deis
Jocs és "sostenible'' i "imbatible"
El President di u que s'aprovara un no u reglament per facilitar
l'activitat economica i evitar la marxa d'empreses cap a I'Aragó
La Seu d'Urgell
ACN
El president de la Generalitat, Pere Aragones va inaugurar ahir la
33a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu i en el seu discurs
va afimar que el projecte deis
Jocs Olímpics d'Hivern del Pirneu 2030 és "solid" i "sostenible"
i també el va qualificar "d'imbatible". A !'arribada d'Aragones, .
prop d'una desena de persones
de la Plataforma Stop JJOO es van
concentrar a les portes del Palau
d'Esports de la Seu d'Urgell i van ·
rebre al president amb pancartes 1 proclames a favor d'aturar la
candidatura.
Durant el seu discurs, Aragones també va explicar que vol
una resposta "ambla maxima urgencia" per tal de poder presentar el projecte del Jocs a la ciutadania "amb tot detall" per tal que
aquesta el pugui valorar i avalar.
A preguntes deis assistents a les
jornades, el president ha definit
la feina conjunta amb el Comite
Ollmpic Espanyol (COE) com una
col· laboració "honesta" i va recordar que correspon a aquest
organisme presentar la candidatura. "Hi havia qui es pensava
que qui posaria pals a les rodes
i dificultats serien els indepen-

FOTO: M.Uuvlch / El President de la Generalitat va inaugurar ahir la Trobada Empresarial del Pirineu
dentistes catalans", va afimar
Aragones, que també va dir que
s'esta t reballant amb "maxima
complicitat i lleialtat" i amb una
actitud "responsable". Finalment,
vadestacar que el Pirineu mereix
"l'oportunitat" que representen
els Jocs d'hivern.

Sánchez anuncia que la
variant de la Pobla sortira a
informació pública a 1' estiu
Durant l'acte de cloenda de la
33a Trobada al Pirineu,La ministra de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, Raquel Sánchez
va reconeixer que hi ha un "deficit" d'inversió a les comarques de
muntanya i va aunciar que aquest
estiu sortira a informació pública
el projecte de la variant de la Pobla de Segur a I'N-260 i que, proximament, es licitara una rotonda

prevista, a la mateixa carretera, al.
seu pas per Montferrer i Castellbo. També va dir que aviat es presentaran un seguit d'actuacions
de millora a la carretera N-230
que connecta Lleida i Vielha.
Per altra banda, Sánchez va dir
que li "sorprenen" les declaracions del president de la Generalitat queva titilar de "paraules" les
propostes del govern espanyol

El president també va dir que
el projecte olímpic encaixa dins
el pla de desenvolupament de
les comarques de muntanya i va
proposar donar forma a una "declaració deis Pirineus" on s'identifiquin les seves prioritats i s'actui com a "compromís col· lectiu"

sobre el Quart Cinturó del Valles.
Així, Sánchez va voler deixar dar
que la presentació que es va fer
ha estat la d'un acord al qual s'ha
arribat entre les administracions,
també la Generalitat. En aquest
sentit, va lamentar la plantada
del Govern a l'acte i va explicar
que la voluntat de l'executiu estatal és tirar endavant projectes
que "han esperat massa".
La ministra de Transports va
insistir que el projecte de futur
de la carretera B-40 "respon al
pla de mobilitat" que va aprovar
la Generalitat i ha destacat la importancia que té que aquest es
pugui "desencallar".

més enlla deis partits del govern i
les legislatures".
D'altra banda, en resposta a
la inquietud pel trasllat d'empreses de Lleida a I'Aragó, va explicar
que el Govern preveu aprovar al
voltant del mes d'octubre un nou
reglament de facilitació d'acti-

vitat economica. Aquest instrument ha de permetre "designar
projectes estrategics de país" on
els tramits es vegin redu'its i hi hagi la figura d'un tutor. En aquest
sentit, veu aquest canvi legislatiu
com a "element clau", tot afegint-hi una mirada " més descentralitzada" en temes urbanístics.
Per alntra banda, Aragones va
titilar de "paraules" les propostes del govern espanyol sobre el
Quart Cinturó del Valles, que ahir
va presentar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,
Raquel Sánchez.
En aquest sentit, tot i que l'executiu de I' Estat va informar que hi
ha un acord amb la Generalitat i
els ajuntaments de la zona en relació al futur de la carretera B-40,
Aragones va afirmar que aquestes propostes "no estan sustentádes en cap acord concret; per
tant, de nou paraules", va dir.
Aragones va asseverar que "el
temps de les paraules ja ha passat" i que el Govern no pot "avalar" aquest tipus d'actuació. En
aquest sentit, considera que cal
trobar "altres fórmules de gestió
de les inversions de I'Estat" com
ara, ha dit, " instruments compartits" a l'hora de la licitació de les
inversions.

FOTO: ACN / La ministra, Raquel Sánchez, a la trobada empresarial
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Detenen a Tremp un fugitiu
buscat al Brasil per abusar de
les se ves fillastres menors d edat
1

Ha ingressat a la presó a l'espera de ser extradit
la Policia Nacional ha
detingut a Tremp un fugitiu
reclamat per les autoritats
judicials de Brasil per
presumptes abusos sexuals
a les seves dues fillastres
quan aquest vivía al país
america. L'home es troba
a la presó a !'espera que es
resolgui la seva extradició
Tremp
REDACCIÓ
L'home, que tenia vigent una or-dre internacional de detenció i
entrega, ha estat localitzat després que una menor d'edat denunciés al Jutjat d'lnstrucció de
Tremp haver patit abusos sexuals
per part del seu padrastre, d'origen brasiler, i assegurés que tenia
coneixement que l'home havia

FOTO: Policia Nacional/ Agents de la policia, amb el detingut
fet el mateix a altres menors al
seu país natal. Després de con-

La Generalitat confirma que
la comissaria de Mollerussa
estora llesta l'any 2024
Interior preveu que la nova Area
Basica Policial (ABP) del Pla d'Urgell - Garrigues estigui edificada
el2024, tal com va anunciar fa un
any el conseller Joan lgnasi Elena
en la presentació del projecte a
Mollerussa.
Així ho va confirmar ahir el director deis Serveis Territorials a
Lleida, Xavier Garrós, durant la

Junta Local de Seguretat de Mollerussa. A la reunió es va posar
de manifest que la mitjana de
delictes a la ciutat es troba en 48
per 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana catalana, que se
situa en 61 per 1.000, i de la Regió de Ponent, que és de 52 per
1.000. L'alcalde Marc Solsona va
valorar positivament les xifres i

trastar la informació, la policia espanyola el va arrestar. El detingut
va dir que la sitÜació encara millorara més quan estigui cohstru'ida la nova comissaria.
Garrós va indicar que la previsió és que a finals d'any ja existeixi formalment aquesta nova
ABP amb la reestructuració que
s'esta plantejant el cos i que, per
tant, operi com a tal abans de
comptar amb el nou equipament
que l'ha d'allotjar, el qual s'ha de
construir en un terreny cedit per
I'Ajuntament al costat del Pare de
Bombers.
Les obres, que haurien de comenc;:ar a finals d'enguany, estan
pressupo~tades en 6'1 MEUR.

ja ha declarat per videoconferencia davant !'Audiencia Nacional i
es troba a la presó a l'espera que
es resolgui la seva extradició.
A través de l'lnterpol, la policia
espanyola va saber que l'home
estava sent buscat per les autoritats de Brasil ja que l'havien acusat formalment d'haver-se aprofitat de la condició de padrastre
per abusar sexualment de les
seves dos fillastres. En concret,
els abusos es van produir de forma freqüent entre els anys 2015
i 2016 quan l'home es quedava
sol amb les víctimes o bé, quan la
mare d'aquestes dormia. Després
de ser denunciat, va fugir de Brasil. l'operatiu l'han dut a terme la
Brigada Provincial de la Policia Judicial de Lleida ambla col·laboració d'lnterpol Espanya.
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Sis dotacions deis
Bombers apaguen
un foc de vegetadó
a Os de Balaguer
Sis dotacions deis Bombers de
la Generalitat van treballar ahir
en un incendi de vegetació al
municipi d'Os de Balaguer. Els
fets van tenir lloc a les 11.01
hores a la carretera LV9047,
en una zona de conreus, en un
camp de cereals. Segons van
informar els Bombers, l'incendi es va propagar a prop d'una
casa habitada, pero no es van
haver de lamentar ferits.

Noves obres a
l'autovia A-2 a
partir de dilluns per
la millora del ferm
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana continua avanc;:ant en la millora del
ferm de l'autovia amb noves
obres al t ram de la variant de
Lleida del punt quilometric 460
al 475, en sentit Barcelona. Les
obres comenc;:aran dilluns i esta previst que s'allarguin durant
setmanes. El pressupost de.
l'actuació és de 7,6 milions.

FOTO: AJ. M<?llerussa 1Garrós amb !'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona
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L'Electrica Dharma actuara
a Balaguer en el retorn de la
'Transsegre' dos anys després
La festa de l'aigua per excel·lencia torna del 8 al
10 de juliol ambles actuacions de Koers i 31Fam
Balaguer
REDACCIÓ
La Paeria de Balaguer va presentar ahir el programa de la 36a
edició de la Transsegre, que torna després de dos anys sense activitat arran de la pandemia del
Covid-19. La testa comptara amb
una proposta musical molt diversa, apostant per artistes del context catala. La nit del divendres
8 de juliol, el Pare de la Transsegre, acollir les actuacions de dj's
de música comercial, electrónica
i techno.
El dissabte 9, sera el torn, entre altres, de la mítica companyia Electrica Dharma, que celebrara a la capital de la Noguera
tota una vida d'exits amb la gira
deis seus SO anys. Aquest mateix
día també actuaran Koers, banda lleidatana de reggae liderada
per Kelly lsaiah, guanyador de La
Voz, i 31Fam, grup revelació catala, amb més de 200 mil oients
mensuals a Spotify, presentara al
públic el seu directe. En l'ambit
musical també esta programada
l'actuació del DJ Marsa! Ventura.
Aquest any, hi haura canvis
significatius en les baixades d'embarcacions, jaque dissabte les verificacions es faran directament
a Camarasa i el canvi d'ubicació
permetra avanr;ar la sortida de
barques a les 11:30 hores i apro-
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La Temporada
Musical de la UdL
dou amb un concert
de swing· i jazz
L'Arboretum-Jardi Botanic de
Lleida sera l'escenari del concert de cloenda de la 19a Temporada Musica l de la Udl. El
duet Mi&Me, format per la
flautista i cantant, Míriam Cortada Moguer, i la interpret de
viola i cantant, Au rora Matías
Vejer, actuara a partir de les
19.30 hores. M i&Me proposa
un viatge per la música deis
Estats Units entre les decades
deis anys 20 i SO del segle XX.
El programa inclou canr;ons tan
conegudes com ara Tea for two
o When you're smilíng .

La col·legiata de
Sant Pere de Ponts
exposa la m ostra
'El viatge del poeta'
La col·legiata de Sant Pere de
Ponts exposa fins aquest diumenge la mostra El viatge del
poeta, de !'artista Jaume Amigó. La instal ·lació plasma les
vivencies de !'artista en la llunyana t erra ni pona alhora que
actua com a petit homenatge a
Matsuo Bash6.

FOTO: Companyia Electrica Dharma 1 La formació de Sants celebra la gira deis seus 50 anys dalt deis escenaris
titar !'arribada a Sant Llorenr; de
Montgai, on s'ha preparat una
gran festa amenitzada amb la música del grup Los Duendes Garrapateros i el DJ Javi Rumí.
L'altre canvi es produira en la
baixada del diumenge, amb un
recorregut menor, fent el seu inici
al Pont de Fusta del Molí de I'Es-

querra a Balaguer i no al partidor
de Gerb com anteriorment, per
causes de seguretat.
fl.lllarg deis anys, la Transsegre
s'ha anat consolidant i ha augmentat les xifres de participació,
arribant a congregar durant les últimes edicions prepandemia més
de 6.000 assistents, 230 embarca-

Albert Parra sera el director
artístic de 1' Aquelarre que se
celebrara del26 al28 d'agost
El cerverí Albert Parra, al capdavant d'Aiea Teatre, dirigira per
desena vegada !'Aquelarre de
Cervera, que enguany, en el que
sera la 44ena edició, recuperara
el seu format habitual coma gran
festa del foc i la música de les terres de Ponent els dies 26, 27 i 28
d'agost.
El projecte de Parra preveu la
implicació de professionals con-

CULTURA

trastats, la majoria de Cervera,
membres d'entitats locals i actors com els Bombollers, Grepp
Teatre, Bandtokades, Geganters i
el Ball de Diables de Cervera Carranquers, i les empreses locals
Alea Teatre, Fadunito i La Gargola. La regidora d'Aquelarre, Mireia
Brandon, destaca que Parra té
una ll.arga trajectória en la festa
i confia que ofereixi un "gran es-

El director artístic, Albert Parra

cions i 1.700 tripulants d'arreu de
Catalunya. Tots els concerts són
gratu'its i la inscripció per poder
participar en la popular baixada
d'embarcacions estara oberta fins
al próxim 4 de juliol. L'organització, pero, preveu un límit de 200
barques, fet que podria obligar a
tancar abans el termini.

pectacle que recuperi !'esplendor de !'Aquelarre".
L'espectacle de !'Aquelarre
inclou un seguit d'actes molt
definits i consolidats: I'Ence:
sa de la Universitat i la sortida
de la cercavila; !'arribada de la
cercavila a cal Racó i el Ball de
la Polla; la invocació del Masele Cabró i el Ball de Diables,
i finalment, I'Escorreguda i el
Foqueral. Dijous es va reunir el
Consell Assessor de !'Aquelarre,
on java assistir el director artístic i va presentar el se u projecte
per enguany. El cartell musical i
la resta de la festa es donara a
coneixer el 26 de j uliol.

Paula Bonet porta
respectade 'Quema
la memoria' a
l"Encontats'
Paula Bonet portara el seu espectacle per adult s Quema la
memoria a Balaguer, el próxim
dissabte 18 de juny, en el marc
de la setena edició de 1'Encontats. L'actuació tindra lloc a les
22.00'hores a l'església de Sant
Josep. El preu de !'ent rada és
de 10 euros.

La trempolina
Maria Barba!
participara a la
Fira de Frankfurt
L'escript ora de Tremp, Maria
Barbal, participara en la nova edició de Fira del Llibre de
Frankfurt que se celebrara del
19 al 23 d'octubre. Sergi Pamies, Marina Garcés, Marta
Orriols i Javier Cercas també
participaran en el programa
d'Espanya convidat d'honor a
la tira, en el qual hi ha prop de
200 autors. També se citaran a
Alemanya els editors Jorge Herra lde i Emili Rosales.

