
SPORTS I pàg. 19 
Berta Segura s'estrena en els 
400 metres del Mundial sub-20 
aconseguint un rècord d'Espanya 

I pàg. 33 
L'Acadèmia Internacional de Música 
de Solsona (AIMS) arranca divendres el 
seu festival amb alumnes de 22 països 
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Sense cita presencial amb el 
metge fins d'aquí a 30 ·dies 
en alguns CAP de Lleida 

Sanitat estima 
que 40 lleidatans 
han mort 
aquest estiu a 
causa de la calor 
En una setmana de juny 
va comptabilitzar 17 morts 

L'Institut de Salut Carlos III 
(ISCIII), dependent del minis
teri de Sanitat, estima que es 
van produir quaranta morts 
atribuïbles a les altes tempera
tures a la província de Lleida 
durant el juny i el juliol. 

e I Cappont, Onze de 
Setembre i Primer de Maig, 
els que tenen més espera 

éomarqu I Mollerussa i la Salut li Ofereix consultes 
Seu d'Urgell tampoc disposen telemàtiques i els metges 
d'hores aquest mes d'agost critiquen el dèficit de personal 

ÉS NOTICIA I 3 

Les restriccions arriben també al gel 

GUIA I 26 

Els fabricants i distribuïdors de glaçons dels seus clients. La algunes cadenes d'alimentació 
lleidatansdegelassegurenque temperatura i les pujades de a restringir la venda de bos
la situació del sector és crítica i llum són les principals causes ses de gel i es pot arribar al 
no poden atendre la demanda de la carència que ha obligat desproveïment. 

GUIAI25 

Lavabos a Tremp en-places 
de mobilitat reduïda 

Ueida, l'única 
província catalana en 
la qual baixa l'atur 

Multes de 60.000 € 
a 100 milions per no 
estalviar energia 

Coordinació per 
· evitar punxades 

en locals de lleure 
COMARQUES 19 ,ECONOMIA 117 PANORAMA 115 

1 ,2,3 ... A ILERDENT, L'ESTIU ENS PROVA LA MAR DE BÉ 
SENSE DOLOR, SENSE ESPERES, SENSE PRESSES: · 

T-RACTAMENTS SERIATS FACETES DENTALS I SOMRIURES 30! 
1/ PRIMERA Rad10d1agnòs~c 1 simulació digital 2/ LA COMODITAT Tot tipus de sedacions, 

VISIT\ Pressupost tancat i finançat, s1 s'escau D'UNA ÚNIC segons pacient i tractament 
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MUNICIPIS PROTESTES 

Denuncien que s'ocupen places de pàrquing 
per a veïns amb mobilitat reduïda a Tremp 
Els afectats asseguren que s'instal·len lavabos en festes i fires i contenidors per a runa d'obres li 

aJ n ament assegura q e evitar aquesta pràctica, que ja n'ha retirat i que es multara 

M.MOLINA 
I TREMP I Veïns amb mobilitat re
duïda de Tremp denuncien que 
places de pàrquing reservades a 
aquest col·lectiu són ocupades 
assíduament per instal-lar-hi 
lavabos en festes i fires com la 
del Codony, celebrada a finals 
d'octubre de l'any passat, o 
per a contenidors de runa de la 
construcció, com van constatar 
aquest dilluns a la zona de La 
Lira. Asseguren que l'ajunta
ment té moltes altres opcions 
per coHocar aquests equipa
ments i incideixen que són pla
ces d'estacionament situades en 
llocs estratègics per facilitar a 
les persones amb discapacitat 
"l'accés a negocis, llocs de tre
ball, serveis i establiments on 
fem les nostres compres",-van 
indicar. Per aquesta raó exigei
xen més control, sensibilitat i 

MULTES 

L'ajuntament preveu 
multes de fins a 200 eu ros 
per fer un mal ús d'aquests 
aparcaments 

Lavabos col·locats en una de les places per a persones amb mobilitat reduïda i els contenidors fotografiats aquest dilluns a les 20.30 hores. 

respecte per evitar que es re
peteixi aquesta pràctica "que 
ens obliga a buscar pàrquing en 
llocs allunyats i que no són ade
quats a les nostres necessitats". 

Aquests veïns també afegei
xen que a aquesta situació se 
suma la picaresca de moltes 
persones que utilitzen aquestes 
places específiques índeguda
ment utilitzant les identificaci-

SEQUERA RESTRICCIONS 

on s de familiars o coneguts amb 
mobilitat reduïda. La Generali
tat expedeix aquestes targetes 
identificatives després d'una 
revisió i justificació mèdica per 
part de l'interessat i és l'ajunta
ment qui les distribueix. 

Segons l'alcaldessa de la ca
pital del·Pallars Jussà, Pilar Ca
ses, a la població ja hi ha més 
d'una vintena d'aquests estacio-

L'Algerri-Balaguer deman~ 
reduir torns de reg 
I LLEIDA I La comunitat de regants 
de l'Algerri-Balaguer ha sol-lici
tat als partícips que redueixin 
els torns de reg tant com puguin 
per estalviar aigua davant la fal
ta de pluges i la sequera. Segons 
el president de la comunitat, 
Carles Gra, "si poden regar en 
una hora en comptes de dos que 
prenguin les mesures oportunes 
per mantenir reserves a les bas
ses del sistema fins que acabi la 
campanya". El mateix ha fet el 
Canal de Pinyana després de 

la reunió del sindicat a final de 
juliol. Un vigilant intensifica el 
control per evitar que no quedin 
pales obertes a la nit. Segons 
el president, Ramon Piqué, cal 
regular l'aigua de la Ribagorça
na tant com es pugui. L'Aragó i 
Catalunya ja raciona cabal des 
de fa setmanes. 

Per la seua part, el Govern 
de la Generalitat ha constituït 
la Comissió Interdepartamen
tal de la Sequera que afecta les 
conques internes. 

na ments. Cases va garantir que 
l'ajuntament controlarà el mal 
ús de les esmentades places ja 
que el consistori té una regula
ció que preveu multes de fins a 
200 euros en cas que es detectin 
aparcaments inadequats. 

No obstant, l'alcaldessa va 
puntualitzar que durant la Fira 
del Codony el trànsit va que
dar restringit a la zona de la 

Fira, incloses aquestes places 
de pàrquing, i va explicar que 
les obres que s'estan efectuant 
a l'Escola de Música La Lira no 
les controla el consistori. "En 
tot cas, la Policia Local té el 
mandat de retirar els esmentats 
contenidors i ho farà si encara 
no ho ha fet", va insistir. 

Els afectats asseguren que 
l'esmentada situació no és una 

MEDI AMBIENT INICIATIVES 

cosa puntual i aïllada sinó no 
que es registra periòdicament. 
A més, detallen que a la zona 
de La Lira hi ha prou espai per 
coHocar els contenidors de runa 
sense haver d'ocupar les places 
per a discapacitats. En la matei
xa línia addueixen que inha
bilitar places quan hi ha actes 
també els suposa un problema 
de mobilitat. 

Contraris a Tracjusa preparen una "tardor 
calenta" de protestes contra el projecte 
I llEIDA I La Plataforma Aturem hidrogen verd amb energia 
la Incineradora a Juneda va solar. La conselleria d'Acció 
anunciar ahir que preparen Climàtica, en mans d'ERC, va 
una "tardor calenta" de pro- anunciar que col-laborava amb 
testes contra el nou projecte de la proposta (vegeu SEGRE de 
Tracjusa amb una manifestació dissabte). 
a les Borges a final d'octubre i El portaveu d'Ipcena, Joan 
actes informatius. L'entitat va Vazquez, va explicar que in
carregar contra el nou plante- corporaran aquest nou projecte 
jament per a la planta (que té al contenciós que van presentar 
autorització ambiental per al contra l'autorització ambien
projecte per obtenir gas de resi- - tal. També va a·ssegurar que 
dus urbans) i que contempla, se senten "enganyats" per alts 
entre altres mesures, produir càrrecs d'ERC. En aquest sen-

tit, des de la plataforma van 
criticar que Tracjusa quedi fora 
de la moratòria a incineradores 
i també van apuntar que des de 
la conselleria han actuat com a 
"mercenaris ambientals al ser
vei de l'empresa i contra la soci
etat". Així mateix, Vazquez va 
demanar a les seccions locals 
d'ERC a les Garrigues que fa
cin un "pas al costat" perquè 
"els seus programes electorals 
deixaven d ara la seua oposició 
a aquest projecte". 
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RAMADERIA SANCIONS 

El Govern actualitza 
les multes per la gestió 
de purins i fertilitzants 
I LLEIDA I El Govern va aprovar 
ahir el projecte de llei de mo
dificació de la llei d'Orienta
ció Agrària que actualitza el 
règim sancionador respecte 
a la gestió de dejeccions ra
maderes i altres fertilitzants. 
Els canvis inclouen l'augment 
de les multes per infraccions 
lleus que passen d'un mínim 
de 100 a 500 euros, i la re
ducció de les més greus que 
baixen de 15.000 a 8.000 eu
ros, Ja que l'Administració 
considera que l'import actual 
és excessiu per la tipologia 
d'explotacions que hi ha al 
sector rural de Catalunya. 
Tanmateix, en el cas de les 
infraccions lleus, 100 euros 

de multa es considera molt 
baix. 

Aquesta llei regula per 
primera vegada les multes 
pels danys que pot causar a la 
sanitat animal l'entrada sen
se autorització de persones 
alienes a les explotacions, 
ja que "aquestes conductes 
suposen un risc alt de difu
sió de malalties i un impac
te greu en el benestar ani
mal, perquè la majoria dels 
animals de reproducció són 
molt sensibles a les situacions 
d'estrès", assenyala el Go
vern. D'aquesta manera, són 
d'un mínim de 600 euros i 
poden arribar fins als 60.000 
eu ros. 

Obres al Canal d'Urgell per evitar inundacions 
1 MOLLERUSSA I Acció Climàtica ha encarregat a l'Empresa de 
Transformació Agrària SA les obres de millora de l'encreua
ment del barranc dels Canals amb el canal Principal d'Ur
gell per 316.406 €. Haurà d'estar llest el31 de desembre. El 
desbordament del riu va provocar molts danys l'octubre del 
2019 per la DANA i el gener del2020 amb el temporal Glòria. 

El Jussà licita la gestió de les seues 12 depuradores 
I TREMP I El ple del Jussà va aprovar ahir licitar l'explotació, 
conservació i manteniment de les 12 depuradores que fun
cionen a la comarca i que donen servei a 16 nuclis. Serà per 
4 anys per 8.626.190 €. 

Els regants reclamen la bonificació de l'IBI 
I LLEIDA I L'Associació Catalana de Comunitats de Regants 
(ACATCOR) reclama a l'Administració la bonificació de l'IBI 
fins a un 95% i continuarà treballant perquè les comunitats 
de regants tinguin el mateix estatus que les cooperatives, 
que sí que tenen aquesta bonificació. 

Campanya a Fraga per l'ús dels patinets 
I FRAGA I L'ajuntament de Fraga farà una campanya per consci
enciar de l'ús correcte dels patinets al carrer i un reglament 
que suposarà multes entre els 100 i els 1.000 euros per in
fraccions en la circulació. 

~------------------------~, 1 
• 

Ajuntament de 11 

la Seu d'Urgell 

ANUNCI 

Per tal que s'hi puguin presentar al-legacions, se sotmet a informació pública 
l'expedient les dades del qual se citen seguidament: 
Núm. Expedient SE-URB-2022-004 (2139). 
Títol: Canvi de sistema d'actuació del Pla parcial del SUD-1 

(Sector de les Moreres) per tal que passi a gestionar-se 
pel sistema de Compensació. 

Normativa aplicable: Article 129 del Reglament de la Llei d'urbanisme, Article 119 
del Text refós de la Llei d'Urbanisme i art. 23 del Reglament 
de la Llei d'Urbanisme. pel que fa a la forma de realitzar 
I~ informació pública. 

Aprovació inicial: Organ Junta de Govern Local. 
Data: 01 .08.2022 
Durada: 1 mes 
Si transcorregut el termini indicat no es presenten al-legacions, aquest acord 
esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica. 
Es pot consultar el projecte a la pàgina web de l'Ajuntament (www.laseu.cat) al 
Tauler d'anuncis oficial (e-Tauler). 

La Seu d'Urgell, 1 d'agost del2022 
Calcalde, Francesc Viaplana Manresa i 
~--------------------------------------------~; 

SEGRE 
Dimecres, 3 d'agost del 2022 

COMUNICACIONS FERROCARRILS 

Portar el tren fins a la Seu 
i Andorra costaria 500 milions 
Un estudi calcula que transportaria 7.500 passatgers al dia li 
La ·revisi o es que lab nia enllaci la Cerdanya amb el Principat 

C. SANS 
I LA SEU I AndRail, la plataforma 
per al ferrocarril a Andorra, es
tima que la inversió per portar 
el tren a la Seu i al Principat 
(enllaçant amb la línia R-3, que 
uneix la Cerdanya i Barcelona) 
ascendiria a 500 milions, tenint 
en compte un pla d'infraestruc
tures del transport de la Gene
ralitat del2006. L'entitat augu
ra que aquesta infraestructura 
podria ser una realitat el2030. 
El seu portaveu, Sebastià Mi
jares, va condicionar aquesta 
previsió al fet que "el calendari 
polític no interfereixi" i va cal
cular que les obres durarien un 
màxim de 5 anys. 

Paral·lelament, un estudi 
que es va fer públic ahir cal
'cula que aquesta línia de tren 
transportaria uns 7.450 viat
gers al dia amb freqüències 

· cada hora. La proposta la va 
presentar la Fundació Mobilitat 
Sostenible i Segura, liderada 
per l'enginyer industrial Pau 
Noy, que va elevar la inversió 
per a aquesta actuació fins als 
606 milions. Va considerar el 
projecte com a "viable i neces
sari" per millorar la mobilitat 
amb el Principat, que rep "mili
ons de visitants cada any". Per
metria cobrir el trajecte entre 
la Seu i Andorra en 14 minuts 
i el viatge del Principat a Bar
celona seria de 2 hores i 34 mi
nuts. Noy, que ha dut a terme 
l'estudi a partir de models de 

Imatge d'arxiu de l'estació de tren de Puigcerdà. 

LES CLAUS 

Línia Alp-Andorra 
I La General itat impulsa un 
estudi per analitzar la viabi
litat d'una línia de tren que 
uneixi Alp (Cerdanya), la Seu 
i Andorra. Aquesta enllaçaria 
amb l'actual R-3, que connec
ta la Cerdanya amb Barcelona. 

Inversió i trajecte 
I Entitats calculen que el pro
jecte costaria entre 500 i 606 
milions. El trajecte entre Bar
celona i el Principat seria de 

. només 2 hores i 34 minuts. 

comportament de la demanda 
en altres estacions, va defensar 
aquest transport, que "redueix 
a zero" lés emissions, ajuda a 
disminuir "pràctièament a ze
ro" la sinistralitat i "garanteix 
un accés sense embussos". 

Estudi de viabilitat 
Per la seua part, Ferrocar

rils de la Generalitat (FGC) 
ha licitat un estudi que haurà 
de determinar la viabilitat de 
construir una línia de tren que 
uneixi Alp amb la Seu i An
dorra. La Generalitat de Ca
talunya preveu adjudicar-ne 
la redacció el mes d'octubre 
vinent. 

MUNICIPIS EQUIPAMENTS 

Cervera retirarà les tanques de la 
Universitat abans de l'Aquelarre 
X. SANTESMASSES 
1 CERVERA I La conselleria de Cul
tura ha iniciat la reparació de 
les façanes de la Universitat 
de Cervera, que porten més 
de 2 anys amb unes tanques 
perimetrals perquè els des 
preniments no provoquin ac
cidents. Les obres consistei
xen a repassar una a una les 
pedres de les façanes i retirar 
les que presentin perill. Fa 
quatre anys es va renovar el 
tram del carrer Canceller d'Ou 
i ara han començat els treballs 
a la façana principal, el segui
rà el tram del carrer dedicat a 
la família !barra i finalment 
s'afrontarà la façana del pas
seig Jaume Balmes. Aquestes 
obres tenen un pressupost de 
40.000 euros i segon$ l'alcalde, 
Joan Santacana, les tanques de 
la façana principal i del carrer 
!barra es podran retirar abans 

Imatge dels treballs a la façana de la Universitat de Cervera. 

de la celebració de l'Aquelarre, 
l'últim dissabte d'agost. Des de 
fa dècades les façanes pateixen 
despreniments i després de re
paracions puntuals la Paeria 

va optar fa més de 2 anys per 
envoltar el perímetre de l'edi
fici amb tanques de protecció 
per evitar accidents en aquesta 
zona per als vianants. 
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!:empresa de transports renova 
la seua col·laboració amb I'IRBLieida 
Josep Maria Bosch, de l'IRBLleida, i Xavier Esquerda, de 
Serveto, van renovar ahir la seua coHaboració per fomen
tar la investigació biomèdica amb l'Institut de Recerca 
Biomèdica Lleida per novè any consecutiu. 

Els frares franciscans s'acomiaden de Lleida amb una missa 
El santuari de Sant Antoni de 
Pàdua, al carrer Vila Antònia; 
va acollir una eucaristia de co
miat dels frares franciscans en 
la qual es va recordar el temps · 

compartit a la parròquia del 
Carme. Els frares abandonaran 
la ciutat de Lleida, tal com van 
anunciar el mes d'abril passat, 
davant de la falta de vocacions 

en l'ordre. Malgrat el context 
de comiat de la celebració, els 
frares no se n'aniran fins a finals 
d'aquest mes, quan tancaran el 
convent i l'església. 

El Grup Escolta Champagnat recupera el 
Cam1 de es Bor es de Guidal de Lladorre 
Durant la seua estada a Lladorre, 14 membres del Grup 
Escolta Champagnat de Badalona han treballat durant 
sis dies a recuperar i arreglar el Camí de les Bordes de 
Guidal desbrossant i reconstruint part del camí. 

Els Cantaires de Ponent 
continuen reunint-se 
per cantar a l'estiu 

La calor estiuenca no va acovardir els Cantaires de la plaça de 
la Paeria que van tornar a reunir-se un dilluns més per dema
nar el re~orn de tot els exiliats i reclamar que s'amnistiï tot els 
represaliats pel procés independentista a través de la música 
i les cançons. 

a · Jorba exposa les seues pintures 
a la Pobla de Segur fins al16 d'agost 
La pintora María Jorba exposa les seues obres a la sala 
Comú de Particulars de la Pobla de Segur. L'entrada és 
gratuïta i estarà oberta fins al16 d'agost de 19 a 21 h en
tre setmana i de 12 a 14 i de 19 a 21 h el cap de setmana. 

HORÒSCOP 
ÀRIES 21-111 I 19-IV. 
Pressioneu per obtenir el que voleu. 
Ocupeu-vos de l'entreteniment. Po-

seu-vos en el centre d'atenció i mostreu a tothom 
el que podeu aportar. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Escolteu bons consells i reviseu plans 
per assegurar l'èxit. Estigueu al corrent 

del que succeeix, però no interferiu en una cosa 
que pugui pertorbar la relació amb algú. 

BESSONS 21 -V I 20-VI. 
Si parleu i compartiu pensaments atrau
reu l'atenció. Busqueu oportunitats i 

trobareu una cosa que us faci sentir còmodes i 
entusiasmats amb el futur. 

CÀNCER 21-VI I 22-VII. 
Davant de qualsevol situació que afron
teu feu un pas enrere i reconsidereu 

l'estratègia. Els excessos impediran l'avenç. Man
tingueu la vida simple. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
No permeteu que els canvis que facin 
d'altres us desviïn. Concentreu-vos en 

el que és important i confieu en la intel·ligència 
per tancar tractes. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
El canvi comença amb vosaltres i les 
vostres tries. Aprofundiu i descoprireu 

el que us fa feliços. Incorporeu habilitats a plans 
que us posin un somriure a la cara. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
No permeteu que el sentimentalisme 
us domini. Reviseu el dia per aconseguir 

superar les responsabilitats abans de passar a 
passatemps agradables. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Afronteu els problemes que limiten el 
progrés. Acabeu el que comenceu 

abans de passar a una ~osa nova. Concentreu-vos 
en la salut i el benestar emocional. 

SAGITARI 22-XI I 21 -XII. 
Els problemes de diners s'agreujaran si 
sou massa generosos. No deixeu que 

ningú s'aprofiti de la vostra actitud caritativa. 
Dediqueu més temps i esforç a la llar. 

La Granadella recupera els 
sopars interculturals de 
l'associació de dones 
L'associació de dones de la Grana
della El Roure va tornar a celebrar 
un sopar intercultural després de 
dos anys sense poder fer-ho per la 
pandèmia. En aquesta ocasió es va 
dur a terme al costat de la comu
nitat romanesa de la localitat que 
va preparar plats típics del país. A 
més, també hi van participar veïns 
procedents de l'Argentina, Bèlgica, 
Rússia, Múrcia i la Granadella. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Tireu endavant, sense importar el que 
diguin o facin els altres. Poseu energia 

en la t ransformació. Fomenteu les relacions i 
modifiqueu la vostra forma de vida. 

AQUARI20-I I 18-11. 
No permeteu que el dubte us desvii del 
rumb. Trieu el camí que més us atregui 

i no us preocupeu pel que busquen els altres. 
Assumiu la responsabilitat de la vostra felicitat. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Negocieu fins que obtingueu els resul
tats que desitgeu. És possible un guany 

financer si invertiu en una cosa que us sigui fa
miliar. Un canvi d'estil de vida serà prometedor. 
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