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Alcoletge protesta contra
un grupo de okupas que
atemoriza a la población

1, 70€

Tres millones
de la Diputación
para la carretera
de Sant Esteve
de la Sarga
Las mejoras tienen como objetivo aumentar la seguridad de
la vía, donde en 2018 murieron dos ocupantes de un vehículo por un desprendimiento.

Denuncian actos violentos y una serie de robos a vecinos y en locales y
hay un detenido y un fugado que vivían en pisos propiedad de la Sareb ·

Estabilizado el
incendio del
Montsec que ha
quemado más
de 71 hectáreas
El delegado del Govern, Bernat
Solé, advirtió de que "estabilizado no quiere decir apagado"
y los Bombers seguían trabajando para evitar rebrotes.
OMAI'O [ 1 G. 12

La CHE empieza
los trabajos
para demoler
el paso sobre el
Segre en Rufea
Los operarios señalizan la zona
para ini¡;iar la demolición del
paso de hormigón sobre el río,
entre Lleida y Montoliu.
FOTO: Tony Alcántara 1 El gobierno municipal de sumó a la protesta de unos 300 vecinos de la localidad para exigir medidas para mejorar la seguridad

La Joieria Lavaquial cierra
tras 132 años en Lleida

Anna Gabriel regresa y se
presenta ante el Supremo
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Acuerdo de una
cuota mínima de
230 euros para
los autónomos

1 PÁG. 20
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La Diputació invertira 3 milions
d' euros en millorar la carretera
que Va a Sant Esteve de la Sarga
També estabilitzaran els talussos per tal d'evitar desprenime.nts
com el que va acabar ambla vida de dues persones l'any 2018
El PSC demana
incloure les
obres de la
C-1311 als
ressuoostos

La carretera LV-9124
combinara tra~ats nous
amb els actuals. L'objectiu
és millorar la seguretat
d' un vial on l'any 2018 hi
van morir dos ocupants
d'un vehicle a causa d'un
despreniment.
Sant Esteve de la Sarga
ACN
El projecte de miliora í estabilització de talussos a la carretera que
va de Guardia de Noguera, al municipi de Castell de Mur (Pallars
Jussa), 1 Sant Esteve de la Sarga
(Pallars Jussa), preveu eixamplar la calc;ada actual fins als 7,4
metres de plataforma alla on sigui possible i deixar-la en 6 en la
resta del trac;at, quan !'actual té
entre 5 i 5,5 metres d'amplada.
A més, ño es contemplen grans
variants, a excepció d'un tram de
500 metres que presenta una seqúEmcia de corbes i contracorbes
amb radis molt petits, de menys
de 10 metres.
La solució proposada s'ha
d'aprovar en la sessió plenaria de
la Diputació de Lleida de dema i
compta amb un pressupost d'execució de 2.915.865,18 euros i es
preveu que les obres acabin en
18 mesos.
El president de la Diputació
de Lleida, Joan Talarn, va explicar ah ir que aquestes obres "han
d'aportar seguretat i tranquil-litat als ve"ins de Sant Esteve de
la Sarga que cada any es veuen
obligats a mirar els talussos i els
moviments de les pedres". També va afegir que l'objectiu deis
treballs és facilitar la mobilitat,
tant deis residents com deis turistes. De fet, s'han produ'it diversos
despreniments de ter res i roques,
un deis quals va causar a !'abril de
2018 la mort de dos persones.
Per aquest motiu el projecte cont empla un capítol específic amb
la finalitat d'evitar noves esllavissades i protegir la carretera LV9124 de les mateixes.
Per la seva banda, !'alcalde de
Sant Esteve de la Sarga, Jordi Na-

FOTO: ACN 1El president de la Diputació de lleida i els alcaldes de la zona van presentar ahir el projecte

varra, va recordar que es tracta
d'una via "molt necessaria" i que
la seva millora és "molt esperada" tant en termes de seguretat
com per la qualitat de vida que
aportara !'obra als ve"ins del municipi. En aquesta mateixa línia
es va manifestar, el president del
Consell Comarcal del Pallars Jussa
i alcalde de Castell de Mur, Josep
Maria Mullo!, que va dir que "fa
molt de temps que s'esta treballant una solució" i va detallar que
s'ha optat per un trajecte que di scorre, en bona part, per aquest
municipi.
La carretera local LV-9124 té el
seu punt d'inici a la C-13 i el seu
final a l'encreuament de la zona urbana de nucli de Moror. La
via compta amb una longitud de
7.560 metres i suporta un transit
de 238 vehicles/dia (en un punt
anterior al nucli de Guardia de
Noguera), deis quals 7 són vehicles pesants d'acord amb les dades de l'últim pla d'aforaments
publicat, l'any 2019.

El PSC insta el Govern de la Generalitat a "presentar en el termini maxim de sis mesos un estudi
de condicionament i millora de
la carretera C-1311 entre Tremp i
el Pont de Montanyana i programar-ne l'execució a l'exercici pressupostari de 2023". Amb aquest
objectiu, el grup parlamentari ha
presentat una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya.
La diputada del partit socialista
al Parlament, Sílvia Romero, va
apuntar ahir que "part del tram
entre Tremp i el Pont de Montanyana té més de 80 anys i requereix de condicionament urgent".

Les tasques de
rehabilitació del
Pont de Monarés
estaran acabades
el juny de 2023
La Diputació de Lleida esta ex~
cutant des d'aquest mes de juny
unes obres de reparació al pont
de Monarés, al tram de Cellers,
també al terme municipal de
Castell de Mur (Pallars Jussa). El
president de la Diputació, Joan
Talarn, acompanyat del diputat
Marc Baró i de l'alcalde de Llimiana, Josep Terré, van visitar
ahir els treballs que s'hi estan
efectuant, que inclouen l'adequació de la plataforma per habilitar l'ancoratge sobre el tauler
amb suficients garantí es d'un sistema de contenció i per generar
un espai addicional suficient per
al pas de vianants.

FOTO: ACN 1 S'hi estan fent actuacions d'ampliació i millora
A més, aquesta rehabilitació
permetra al pont de Monarés
suportar carregues majors a les
de la normativa vigent en el moment del seu projecte, als anys
30 del segle XX.
Els treballs tenen un pressupost total d'1.105.484,36 d'euros i esta previst que es facin en

12 mesos, així ques el pont estaria enllestit el juny de 2023.
Aquest pressupost destinat al
pont de Monarés també inclou
el perllongament de la via verda
que es va construir·recentment
al marge dret de l'embassament
de Terradets fins a l'estrep est
delpont.
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Salven una
persona que va
caure al canaL
a Sudanell
Els Bombers de la Generalitat
van rescatar ahir una persona
que va caure al canal al se u pas
pel municipi de Sudanell. Els
fets van tenir lloc a les 16.30
hores i segons, moment en que
els serveis d'emergencia van
ser alertats del succés. Fins allí
es van activar un total de dues
dotacions deis Bombers de la
Generalitat, que es van encarregar de rescatar la víctima i
posar-la tora de perill.

Rescaten un
muntanyista a Espot
i un parapentista a
Isona i Conca Delia
Els Bombers van rescatar ahir
un muntanyista trances que es
trobava pescant a l'estany de
Peguera, a Espot, i que es va fer
mal al genoll i un parapentista
que es va acc1dentar al panta
de Sant Antoni

Un cotxe bolea i
surt de la via a la
carretera N-230, al
terme d'A.lf~rra
Un cotxe va bolear ahir i va sortir de la vía al quilometre 27
de la carretera N-230 en sentit
Lleida. Els fets van tenir lloc a
les 18.27 hores i es van activar
dues dotacions deis Bombers.

Ferit un ciclista
després de col·lidir
amb un camió al
terme d'Alcarras
Els fets van tenir lloc a les 8.10
hores i segons els Bombers el
ciclista va patir ferides al bra~
a causa de !'impacte. Les mateixes fonts van afegir que la
víctima estava conscient.

Crema totalment
unamasiaal
munidpide
Bellcaire d'Urgell
Set dotacíons deis Bombers
van treballar ah ir en un incendi
que va calcinar totalment una
masía a Bellcaire d'Urgell. A la
Granja d'Escarp un foc va cremar 800 metres quadrats.

FOTO: Tony Alcántara 1 Els Bombers continuen treballant, amb 26 camions, perremullar els punts calents de l'incendi i evitar que revifin

Estabilitzen el toe d' Ager que ha
cremat un total de 71 hectórees
Solé avisa que "no es belluga, pero no est~rapagat"
l'lncendl que es va originar dilluns a la tarda a Ager, queja
ha cremat un total de 71,4 hectarees, esta estabilltzat i els
Bombers remullen els punts calents per evitar revifalles.
Ager
REOACCIÓ
Els Bombers de la Generalitat van
donar per estabilitzat ahir l'incendi d'Ager (Noguera), segons va
confirmar el delegat del Govern
a Lleida, Bernat Solé. "Estabilitzat
no vol dir en cap moment apagat,
sinó que no es belluga. Els mitjans
continuen treballant", va advertir Solé. La darrera actualització
xifra en 71,14 hectarees cremades, totes dins del PEIN Serra del
Montsec. Hi treballen 26 camions
18 mitjans aeris que remullen els
punts calents en ambdós flanes
per evitar revifalles i que el foc
no avanci per la vessant d'Ager i
per la de Castell de Mur (Pallars
Jussa). La línia de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur continua
tallada, pero FGC manté el servei
amb autobuses.
Segons va explicar Solé, els
Agents Rurals han confirmat que
la causa del foc va ser l'accident
d'un helicopter, que transportava material per a unes obres a la
via del tren i hauria tocat un fíl
electric. En aquest sentit, va afegir que caldra investigar que va
passar exactament. Precisament,
ahir estava previst restablir la circulació deis trens entre les esta-

cions de Balaguer i La Pobla de
Segur, pero el servei es manté tallat a causa del foc ja que s'haura
de revisar que no hagi causat algun despreniment a la via.
Tot i que l'incendi encara no
es pot donar per controlat i no es
descarta que amb l'augment de
temperatures pugui apareixer alguna fumerola, Solé va reconeixer
que la situació és de "relativa
tranquil·litat". El delegat del Govern a Lleida també va destacar
que gracies a l'activació del pla Alfa 3, amb que es van tancar pares
naturals, s'han ev1tat danys personals.
El sotsinspector del cos de
Bombers, Alex Espinosa, va explicar que l'incendi s'ha pogut
estabilitzar gracies a la feina que
els Bombers helitransportats han
fet durant la nit, sumada a la feina teta pels mitjans aeris. Espinosa va confirmar que la prioritat és treballar en el front que va
cap al nord, direcció Tremp, i en
l'esquerre cap a Ager amb eines
manuals, puntualment amb foc
tecnic i també amb helicopters. 1
va afegir que estan pendents de
la meteorología perque "són dies
amb condicions molt adverses
que fa anys que no teníem".

FOTO: Tony Alcántara 1Reunió de treball al punt de comandament

FOTO: Tony Alcántara 1 Un helicopter deis Bombers descarregant aigua
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El Morera i el Centre
d/ art rupestre del Cogul
reben la 'Gota 'MAV/
El distintiu reconeix els equipaments
pel treball en la igualtat de genere
FOTO: Jordl Prat / Concert inaugural de la 41a edició de la Catedra

La Fira de Lutiers
presenta avui un
violí de l'any 1829
Els passadissos de la Universitat de Cervera acolliran avui (de
9.30 a 19.30 hores) la XVIII Fira
de Lutiers, emmarcada en la Catedra Emili Pujol, que se celebra
fins al día 25 a la capital de la
Segarra. En aquesta Fira, la més
important del sud d'Europa, participaran nou cases d'artesans
lutiers. A més, estara exposat un
violí J.B.Vuillaume de l'any 1829.
Es tracta d'un instrument valorat
en 200.000 euros, que ha tingut
una especial singladura després
que fos robat i, posteriorment,
recuperat al Raval de Barcelona. El violí havia pertanyut al
violinista Louis Ka ufman o An-

S,emmarca
en la Catedra
Emili Pujol
de Cervera
saldo Poggi, el qual va participar
en l'enregistrament de més de
500 bandes sonores de peJ.Iícules com Casablanca o Alió que
el vent s'endugué. Actualment,
pertany a Cerrado Bolsi, professor del Curs, que el tocara en el
concert de la nit.

El Museu d'Art Jaume
Morera de Lleida i el
Centre d'lnterpretació d'Art
Rupestre de la Roca deis
Moros del Cogul han rebut
la gota MAV. -

~
~

lleida
REDACCIÓ
Es tracta d'un distintiu que atorga
I'Associació Mujeres en las Artes
Visuales a diferents museus i centres d'ar:t per reconeixer el seu
treball per la igualtat de genere,
mitjan<;ant l'ús de l'eina MAV,
una aplicació que, a t ravés d'un
qüestionari, permet elaborar una
analisi completa de l'entitat des
d'una perspectiva igualit aria, democratica i inclusiva.
En total, en aquest 2022, s'han
lliurat 47 gotes MAV arreu de
I'Estat, tres de les quals han estat
per a equipaments de Catalunya
i entre· ells dos de la demarcació
lleidatana: el Museu d'Art Jaume Morera de Lleida i el Centre
d'lnterpretació d'Art Rupestre de
la Roca deis Moros del Cogul. A
més, també l'ha rebut el Museu

FOTO: Núrla Garclet 1 Exposició de Palmira Puig al Museu Morera
Memorial de I'Exili de Girona.
·gestos generen grans conquesLa presidenta de I'Associació, tes". L'Associació MAV acumula
Maribel Domenech, afirma que una trajectoria de dotze anys en
el reconeixement amb les go- els quals ha treballat per fer visites MAV "neix amb la voluntat ble la desigualtat que impera en
d'agrair i donar suport als museus el sistema de l'art espanyol a trapel seu estor<; a favor de la igual- vés d'informes que demostren un
tat. La Gota represent a la igualtat ciar desequilibri en la presencia
com un procediment el qual suma de dones i homes en l'ambit de
esfor<;os i en el qual tots els petits les arts visuals.

La companyia Trocos Lucos porta
el seu circ al barri de la Mariola
Aquest dissabte, 23 de juliol,
la companyia WeColorMusic
s'aturara a lsona per prendre
part de la segona edició del Festival d'Arts Esceniques al Carrer,
el FART. Ho fara amb Les histories de l'avi Josep, un musical
de petit format que pretén fer
reflexionar sobre aspectes de la
vida quotidiana que tothom ha
experimentat en algun moment
o altre. El muntatge és idea de
Mateu Peramiquel i Mar Puig i
!'interpreten Mar Puig i Eduard
Mauri i amb Mateu Peramiquel
al piano. Estrenada al setembre
de 2020, va néixer com un podcast de radioteatre que es va
emetre a Ona Bages.

La programació del cicle Estiu
en Viu de Lleida, que ofereix
diferents activitats fins a final
d'aquest mes de juliol, proposa
per aquesta setmana un espectacle de circ. Així, dema dijous
(20.00 hores, amb entrada gratui'ta), la pla<;a Barcelona, situada al
barrí de la Mariola sera l'escenari
de l'espectacle de la companyia
Trocos Lucos, que arriba amb la·
seva proposta de circ Tartana.
Aquest és un espectacle "que
uneix recerca sobre la tecnica de
bascula coreana, equilibris sobre
mans i humor, tot plegat en una
escena emmarcada per una furgoneta i la sensació que qualsevol cosa és possible". És dones,
una "proposta innovadora amb
tecniques de circ d'un alt risc
on emocionar-te per la compli-

citat deis tres acrobates i per la
manera que tracten de resoldre
conflictes tan absurds com quotidians". ·.
Les arts esceniques tancaran
la programació de I'Estiu en Viu
el dimecres día 27 (20.00 hores) a la pla<;a Esteve Cuito amb
el monoleg Oye Polo, a carrec
d'Oye Sherman i Ana Polo, que
fan parada a Lleida amb la seva
gira mund ial Oye Polo Tour, "un
sentit homenatge a referent s feministes contemporanis com Pablo Motos, Bertín Osborne i Edu
Galán". Ana Polo és periodista i
humorista i ha treballat a diversos programes de RAC1, Catalunya Radio i TVE. També va ser
col-laboradora del late show No
te metas en política. Per la seva
banda, Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman, és
guionista i monologuista. Forma
part . del coJ.Iectiu El Soterra ni,
col· labora a L'lrradiador d' iCat i a
1'Esta Passant de TV3.

