
El Lleida planta cara davant d'un 
Segona A, I'Aicorcón, però perd per 
2-3 en el seu últim amistós a Marbella 

Música. L'Elèctrica Dharma tanca 
aquesta nit el Seu Vella Festival ¡ pàg. 39 

Caos a l'autovia 
Tres sinistres J1 Un accident 
morta l i dos incendis en una 
hora i mitja a Lleida van 
causar cues qui lomètriques 

Les re tencions 
quilomètriques es van 
prolongar dura nt dos 
hores • prop de lleld1. 

L'autovia A·2 al seu pas per Uei· 
da es va convertir ahir aID tarda 
en una autèntica rotera al suc· 
ceir·se en poc més d'hora i mitja 
tres sinistres que van obligar a 
talla r la via i van causar tues 
quilomètriques. El més greu va 
segar una vida, quan un conduc
tor de 44 anys va impactar amb 
el vehicle contra un camió parat 
per Ics retencions quC' va provo
car l'incendi d'un altre tràilc.r. 
Així mateix, es va declarar un 
foc de vegetació que va afectar 
les instaHacion,sde Sanui Fruits. 

Víctima 11 Un conductor 
de 44 anys, que va morir al 
xocar contra un camió parat 
per les retencions 

Or igen 11 L'explosió del 
pneu màtic d'un trà iler va fer 
crema r la càrrega de paper i 
a prop es va declarar un foc 

Fracassa la investidura de sanchez i s'obre 
el compte enrere per a noves eleccions 

Pedro sanchez: 
«No té per què 
ser el final del 
viatge. Cal 
explorar altres 
camins» 

Pablo lglesias: 
«El vam fer 
president 
sense demanar 
res. Mereixem 
més respecte» 

Númefo 13.474 ·Any XXXVIII 

1,30 € 

www.segre.com 

La Generalitat 
vol suprimir 
plans pera 
4.700 habitatges 
al Pirineu 
Al ser incompatibles 
amb les normes actua ls 

La Generalitat vol reduir a un 
sol hotel el projecte del resort 
de Vallfosca, que inclo'i'am il 
habitatges destinats a scgonc.s 
residències. Els terrenys Qn e ls 
havien de construir tornaran a 
ser sòl rústic, segons el pla que 
proposa eliminar també 4.700 

~~~~~;!e: r:eb~iis~:sd~ls~!~~ld~ 
sectors urbanitzables. 

~S NOTrCIA ll 

Les consultes virtuals 
ja eviten fins a 27.451 
visites anuals als 
especialistes i els CAP 
El departament de Salut a Llei
da ha incentivat des del2014la 
telemedicina i en aquests anys 
s'han triplicat les a tencions per 
aquests mètodes. 

U.EIOA I6 

Els dos piròmans 
d'Horta de Sant Joan, 
a judici deu anys 
després de la tragèdia 
El jutge demana als dos acusats 
de causar el sinistred~l2009 en 
el qual van morir cinc bombers 
lleidatans que abonin una fiança 
de 8,2 milions. 

COMARQUESI 12 
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La Generalitat vol reduir a un sol hotel el gran projecte del resort de Vallfosca, que incloïa gairebé mil habitatges 
destinats a segones residències. El sòl que les havia d'acollir tornarà a ser rústic, segons el pla que preveu eliminar 
també projectes per a més de 4.000 cases i pisos al Pirineu i retalla sectors urbanitzables sense desenvolupar. 

URBANISME COMISSIÓ DE l'ALT PIRINEU 

Eliminen el resort de Vallfosca i plans 
per a més de 4.000 cases al Pirineu 
La nova planificació de la Generalitat retalla urbanitzacions sense desenvolupar 
R.RAMIREZ 
lllfiDAIEisterrenys al costat del 
poble d'Espui que havien d'aco-

~~r ~!,,f::C~~~~~ta~:nv:~~~~~i 
rústic, i Ja superfície en què hi 
hàvia previstos gairebé un miler 
d'immobles destinats a segones 
residències sols podran acollir 
un petit hotel. Així ho preveu 
el pla dc la Generalitat per su· 
primir scctots urbanitzables que 
rnai no s'han desenvolupat i que 
qualifica com uno sostenibles". 
El document, que va rebre ahir 
l'aprovació inicial de la comissió 
d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, 
planteja eliminar també desenes 
d'urbanitzacions planificades 
que sumen més de quatre mil 
habitatges a les comarques de 
muntanya. Les considera invi
ables, ja sigui des del punt de 
vista econòmic o per incomplir 
normes sobre inundabilitat o 
construcció en pendent. 

La supressió dc Va11fosca ar· 

SUBHASTA I OBRES 

La supressió de cases es 
planteja mentre subhasten 
el sòl d'Espuí i Baqueira 
fa obres a Alt Àneu 

riba quan l'administració con· 
cursa I dc Marlin.sa Fadesa prova 
de vendre el sòl urbanitzable 
en subhasta. El pla de la Ccne· 
ralitat proposa també extingir 
plans pc.r a desenes d'habitatges 
a Alt Aneu, entre e ls quals des· 
taca una urbanització vinc-ulada 
a Baqucira a lsil, en un moment 
en què l'estació inicia les obres 
de la seua nova expansió al Pa· 
llars. En canvi, la planificació 
del Govern manté els 380 ha· 
bitatges previstos al costat del 
nucli de Sor pe. 

A Rialp, l'eliminació de sòl 
edificable inclou gairebé dos 
mil habitatges. Als 58 sectors 
en què el pla proposa de supri· 
mir4.706 cases, se n'a[egeixen 
56 més que admeten 6.120 ha· 
bitatgcs i que es revisaran a la 
baixa. Aquesta planificació s~ 
sotmet ri\ a un pcrfodc d~infor
mació pública i a lcaldes van 
avança.r que aHegaran. Mentre 
duri el tràmit, seguirà dempeus 
la moratòria que impedeix do· 
nar llicències d'obres en sectors 
en què es planteja la supressió 
o la revisió. En canvi, aquesta 
restricció s'alçarà als 46 sectors 
que es mantindran i que sumen 
6.275 CASCS. 

4.706 
ELIMINATS 

Distribuïts en 58 sectors que pas,. 
saran de tmenys urbanitzables a 
.Oi rustlc. 

HABITATGES 

6.120 
EN AREES QUE CANVIARAN 

Pertanyen a 56 sectors que es re· 
rallaran pardalment o on canvia· 
rà l'ús del .Ol. 

6.275 
ES MANTENEN 

Formen part de 46 sectors que, 
després del primer examen d'Ur· 
banismc. continuaran vigents . 

I Alcaldes preparen al·legacions 
per no perdre sòl edificable 
Al considerar "excessives"les retallades que proposa el pla 
I llEIDA I Alcaldes de municipis 
afectats pel pla de la General i· 
tat van avançar que presenta
ran a l·lcgac.ions, al considerar 
uexe:essiva» Ja S\lpressió dc 
sòl urbanitzable. Aquest és 
elcasdeJosepMaria Oalmm1 
(ERC), primer edil dc la Torre 
dc Capdella. Va npuntor que 
el consistori és ·~encara parti
dari del projecte dc Vallfosca" 
i va defensar deixar Ja porta 
oberta al fet que un altre pro· 
motor pugui reprendre en un 
fu tur les pistes i el cam.p de 
golf inacabats, a ixi com cons
truir cases i hote ls. 

L'alcalde d'Alt Àneu, l'in· 
dependent Xavier Llena, 
va defensar que els sectors 

OPINIONS 

«Cal deixar que 
altres puguin 
reprendre el projecte 
de Vallfosca• 

JOSEP MARIA DALMAU 
ALCALOE..LA TORRE DE CAPDEllA 

«ts una injustícia, 
sembla que vulguin 
convertir Alt Àneu 
en una reserva• 

XAVIERllENA 
At.CAlDE O"ALT ANEU 

suprimits tenen una baixa 
edificabilitat i permeten el 
creixement futur del munici· 
pi mentre Bnqucira rellança 
la seua expansió al Pa llars. 
"Sembla que vulguin con ver· 
tir-nos en una reserva .. , va 
dir, i va qualificar dc ;'gr~u
gc comparatiu" que e l pla no 
inclogui Aran. L'alcalde dc 
Rialp i president del consell 
del Sobirà, Gerard Sabarich 
(JxCat), es va mostrar discon· 
forme amb suprimir sectors en 
lloc de buscar fórmules "que 
permetin créixer" per (renar 
Ja despoblació. Va avançar 
que plantejarà als municipis 
afectats formular una respos· 
ta conjunta a nivell comarcal. 

LES CLAUS 

La Torre de Capdella 
I El pla de la Generalitat suprl· 
meix un dels dos se< tors urba
nitzables de Vallfosca. de 372 
habitatges. Pel que fa al segon. 
on el projecte del reson inclou 
522 habitatges i hotels. el sòl 
edificable es rebaixa a mês del 
90%. Només es permetrà un 
petit hotel. També elimina 15 
petites àrees edificables a dife
rents nuclis. 

Alt Àneu 
1 8aqueira va impulsar projec· 
tes per a dos grans urbanitzaci
ons: una a Sorpe amb 380 habi .. 
tatge-s i una altrc1 a lsll amb 67. 
El pla p(oposa conservar la prl· 
mera I suprimir la segona, jun
tament amb 6 sectors més que 
sumen 198 cases a Boren, Son. 
Sorpe i València d'Àneu. 

Rialp 
I La supressió de .Ol edlfKable 
avarca 8 sectors i 1.977 immo· 
bles, entre els quaJs destaca el 
de 8aürsos, vin<ulat anys enrere 
al desenvolupament de l'esta
ció de Port Ainé. El pla director 
urbanístic del Pirineu planteja
va tornar aqu~ts últims a la ca .. 
tegoria de sòl rústic. 

Espot 
I El pla suprimeix dos zones 
de creixement del poble amb 
95 cases, i retalla l'antiga àrea 
urbanitzable que preveia 700 
habitatges a peu de pistes 
de l'estació d'esquí. la redu· 
eix a un sol hotel i uns quants 
apartaments. 

Altres munidpis del Pallars 
l la planificació del Govem su
primeix petites àrees de sòl edi
ficable ala Pobla, Salàs, Llimi· 
c1na, Talarn, Sort, Tfrvia l la Vall 
de Ca(dós. També revisa altres 
plans urbanístics en aquestes 
localitats. així com a Conca de 
Dalt I Lladorre. 

La resta del Pirineu 
I Fora dels Pallars, el pla del 
Govern extingeix ~rees edifica· 
bles de la Seu d'Urgell, 6ellver 
de Cerdanya i la Vall de Boí; i 
les modifica a Ars~guel, Josa 
i Tuixén I el Pont de Suert. El 
document no inclou munidpis 
d'Aran. Així mateix, Alp, Uivia i 
Puigce-rdà són els únks munki .. 
pis afectats pel pla que no pet· 
tanyen a lleida. 
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MUNICIPIS COMERÇ 

Tremp busca reobrir 60 locals 
del centre com a aparadors 
També perquè acullin activitats o promoció d'entitats 11 El 
consistori lidera el projecte, que arribarà a la Pobla i a Isona 

X.R. 
I TREMP I L'ajuntament de Tremp 
impulsa un projecte que busca 
··cobrir 60 locnls buits del cen· 
tre perquè acu11in aparadors 
dc comerços, activ itats corn 
exposicions o campanyes de 
promoció d'actes o d'entitats, 
entre altres usos. El consistori 
va fer ahir una reunió amb pro· 
pietaris d'aquests espais i l'edil 
de Promoció Econòmic.1, Anna 
Ritz, va explicar que ja comp· 
ten amb uns quants interessats. 
R it ~ va apuntar que per 

poder ''dinamitzar" aquests 
locals, es (irmaran di[erents 
convenis, mitjançant els quals 
els propietaris donaran permís 
pc.r poder utilitzar-los, mentre 
que '-'IS usuaris es faran càrrec 
dels rebuts de la llum i l"ajun. 
ta ment pagarà la neteja. 

No obstant1 l'úsque es dona· 
rà a aquests establiments de~ 
pendrà de les característiques 
deJs espais que participin en el 
projecrc, que ara es comença 
a implementar. En cas que els 

POLITICA PLENS 

locals es lloguin o venguin, els 
usuaris els hauran d•abando
nar. L'alcaldessa, Pilar Cases, 
va assenyalar que el projecte, 
que forma part de l.a iniciati· 
va Treball a les 7 Comarques, 
començarò al centre històric 
dc la capital del Pallars Jussà 
i s'estendrà a tota la població i 

també preveuen desplegar-lo 
a la Pobla dc Segur i a Isona. 
L'objectiu del projecte és que 
els espais tancats siguin més 
vjsibles per poder p1·opiciar el 
seu lloguer o venda. Alhora. 
també busca millorar Ja imat
ge de les zones comercia] s de 
Tremp. 

Aigua del canal d'Algerri per a la gossera, 
l'escorxador i el cementiri de Balaguer 
E. F I AL8A MOR 
I llEIDA I El ple de Balaguer va 
aprovar ahir un conveni amb el 
canal Alj¡erri·Balaguer perdis· 
posar d'aigua d'aquesta infra· 
estn1ctura per regar dos p.:uccl
les municipals i subministrar a 
l'escorxadormt1nicipal, la futu
ra gossera del Pla del Casat i e l 
cementiri. A ixi mare b.:, el pi~ 
va descnca llar les obres dc la 
plaça Sar'll Don1èncc a l'arribar 

a un acord amb Territori i l'ln
cnsòl per urbanitzar la plaça 
en aplicació de 1'1% Cultural. 
Així mateix, les Borges preveia 

~~~vi~~!~c?:7~¡~.~~~~~~n~~ e: 
debatre una modificació del 
pressupost, que augmenta en 
636.864 cu ros, que permet rà 
consignar el pagament dc l'ini
ci dc la construcció dc l'a rxiu 
comarcaL 

D'altra banda, el ple de Mo· 
llerussa va a provar la contrac
tació de dos operacions de c rè
dit per un import de 642.000 
eu ros per poder pagar prove
ïdors a l'excedir-se el període 
mitjà dc pagament a l'espera de 
cobrar 1,3 milions d'euros en 
subvencions. El ple va ratificar 
l'aoord pca·què el Govern es (ací 
càrrec dola demolició del Grup 
Sant lsidori. 

COMARQUES I 11 I 

INICIATIVES PATRIMONI 

Imatge de la lnaugurad ó del Mirado r 1-0 d 'Arbec.a. 

"Des d'aquí vigilàvem 
la Guàrdia Civil l'l-O" 
X.R. 
I ARBECA I Arbeca va inaugu~ 
rar ahir el mirador dedicílt a 
1'1·0, s ituat a la muralla del 
castell. Aquest va ser e l lloc 
des del qual els joves d"aques· 
ta localitat de les Garrigues 
"vigilaven durant la celebra
ció del rderèndum d' inde
pendència per ve1.are sj venia 
la Guàrdia Civil'', segons va 
explicar l'alcalde, Sergi Pe~ 
lcgri (Esquerra). Aquesta va 
ser una proposta d1ERC du
rant l'anterior mandat i Pe
legrí va assenyalar que els 

altres grups polítics al con· 
s istori (PDeCATi PSC) "no 
van presentar-hi ob¡·eccionsn. 

A ixí mateix, l'a cnlde va 
apuntar q ue han hissat una 
senyera al mirador, després 
de substltuir la que hi ha
via a l'ajuntament per una 
estelada. El president dc la 
Oiputac:ió, Joan Talarn, i al
tres diputats i càrrecs electes 
van acudir a la inauguració. 
Talarn va assegurar que el 
mirador recorda ''un episo
di excepcional dc la història 
recent del país". 

..... 1111 111111111111111111 1111111 11111 111111111 111 

Balaguer regularà 60 colònies de gats urbans 

18ALAGUER I Balaguer vol regular Ics 60 colònies do gats urbans 
de la ciutat. Per a això~ el t-onsistori redacta una ordenança 
i Carà jornades formatives. 

Liciten per 29 milions les míllores de vies de Lleida 

I LLEIDA. I La Generalitat ha licitat per 29 milions la millora del 
[erm de les carreteres de Ja seua t itularita1 durant els propers 
quatre anys, com ja va anunciar el conseller de Territori, 
Damià Cal vet (vegeu SEGRE del lS dc juny). 

El president del PP a Tà"ega deixa el partit 

!TÀRREGA I El president del PP a Tàrrega, Joan Puja!, ha dimi· 
lit del càrrec i s'ba donat de baíxa del partit al no sentir~se 
rcprcscnta1 per la direcció~ informa Segre Tàrrega. 

El Parlament aprova mesures antidespoblació 

IUEIOAI HI Parlament va aprovar ahir una moció del PSC per 
prendre mesures fiscals i financeres contra la despoblació, 
crear una taula de treball i programar actuacions COI\Crc tcs. 

AQUEST ESTIU VOLA A 
MALLORCA, MENORCA I EIVISSA 

- "":._:S.¡ 

CADA OIVEtmS I CIJMO.'ItS lES !E LAEROIQ!T DE UEIDHL&UAIRE 
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Música en un 
, . 

entorn un1c 

Talarn Music Experience. Música i 
gastronomia de proximitat aniran de la 
mà des d'avui i fins diumenge a Lo Quiosc 
amb Koers, Lildami i Elefantes, entre a lt res 

'*'1RP 
La llegenda 
de Bellvís 
Els actes traslladen 
la vila al segle XVII 

Per23a vegada, els habitants 
de Bellvís es traslladen a 
l'any 1637, quan les tropes 

dc Felip IV van entrar a Ca ta· 
lunya, pc.r celebrar la festa dcls 
l'ira ls. L'eix dc la celebració és 
la llegenda de l'anella de Cal Bu· 
falà, que narra l'amor entre dos 
joves perseguits per les tropes 
que troben protecció en el Se· 
nyor de Bufalò. Durant el cap de 
setmana, tot el poble s'ambienta 
en l'època i és el protagonista 
dels actes, en què destaquen les 
representacions dc la 11egcnda 
de l'anella de Cal Bufalà i la re · 
presentació del juditi, que ser
veix de {i de la festa, amb l'ex
pulsió dels soldats de Felip IV. 

DIVENDRES 26 
21 .4S Caminada amb torxes 
fin$ als Arcs. Alli hi haurà danse-s. 
espectades de foc I balls de 
gegantets, amb mUsica en directe 
de l'Orquestra Sons del Pla, de 
l'escota de mUsica Musiquem 
Bellvís. Seguidament, es podr~ 
sopar i beure amb l'actuació d'uns 
bandolers i l'ambientació d'una 
taverna. 

DISSABTE 27 
12.00 Cercavila d'obertura dels 
Firals de 8ellvis, amb pregoners, 
tambors I gralles, gegantets. 
xanques i malabars infantils. 

12.10 Obertura de la Fira de 
Productts Artesanals. Tot seguit, 
representació amb titelles de 
L'oneflo de Col Bufo/à I vermut. 

13.00 Obertura de rexposkió 56< 
<ugula, a l'fdiflcl de l'ajuntame<~t 

19.30 Representatló amb titelles 

De dv. a dg. 
Talarn 
Diversos arlisles , 

Mtísica, gastronomia i 
territori . Aquests són 
els tres pilars que sus

tenten el [estival Talarn M\•sic 
Experiencc, que celebra des 
d'avui¡ Fins diumenge la seua 
4> edició a Lo Quiosc de Talarn, 
un restaurant-cocteleria situat 
e11mig d'un entorn nnturn.l únic, 
just davant del pantà de Sant 
Antoni. 

En aquesta nova edició, e1s 
artistes convidats són els Jlei
datans Koers ¡ Ja nova estrella 
del trap en català Lildami, que 
oferiran avui un doble concert 
a partir de Ics 22.00 hores (15 
euros) en una vetllada pensa
da per al públic més juvenil; e l 
duo de Manlleu Marcel Uzara i 
Júlia Arrey i la veterana banda 
d'indiede Baroelona Elefantes, 
que prendran el relleu demà a 
partir dc Ics 22.00 hores (18 cu
ros); i els rockcrs dc Morgan, 
enc:arrcgats dc ~anc:areJ [cst iva) 
diumenge a partir de les 20.30 
hores (18 euros). A ix( mateix, 
Lo Quiosc posarà a disposició 
dels assistents un espai gurmet 
per poder maridar els concerts 
amb els productes típics del 
Pallars. 

de fonello de Col Bufo/à. Des pro~ 
recital de música i poesia. 

20.00 Inauguració dels firals 
de Bellvís pel Sr. De Bufala, 
acompanyat dels Nobles de 
la viJa i forans. Hi haurà un 
re<ital de poesia, un espe<tade 
de saltimbanquis i es podrar 
comprar remeis miracuk>sos a 
l'embaucador. 

20.30 Inici del sopar tipic dels 
Firals. 

22.15 SopardelsNobles,enquè 
eJ poble els ofeleix mUsica, danses 
i acrobàcies. Representació de 
l'Ocupació de Bellvís per les 
tropes de felip IV i la història de 
ranella de Cal Bufal~. 

Tot seguit nit de festa amb 
el ball pla, les corrandes, la 
bolanguera, el ball del búfal, el 
dels gegants lla dansa de les 
tonces. FI de festa amb els Braus 
de Foc. 

ONanem I emA I 41 I 

Els acordions 
prenen el Pi ri neu 
Cap de selmana 
Diversos municipis 

• L'acordió diatònic ser?t 
el protagonista des d'avui 
i fins diumenge al Pirineu 
amb la Trobada d'Acordi-

onistes, que reunirà més 
de 70 músics internacio
nals. Els actes destacats 
tindran lloc avui ala Seu 
(10 €) i demà a Arsèguel 
(12E). Tots dos a les22.00 
hores. 

Les últimes falles de l'estiu 
Dissabte Llesp 

El poble de U esp (el Pont 
de Suert) acomiadarà de· 
mò la temporada de ra
lles al Pirineu de Lleida. 
A les 22.00 hores serà el 

torn dels més petits, que 
deixaran pas n1éstard als 
grans. Després d'encendre 
el raro, iniciaran el des
cens amb les teies fins a 
la plaça, on encendran la 
foguera. 

Els firals a(aben quan el poble 
expulsa les tropes de Felip IV. 

24.30 Con<ert I Acampada 
Vikinga al poligon de les Planes. 

DIUMENGE28 
lO.OO Xocolatada a preus 
populars i obertura de ta Fira de 
Productes Artesanals. 

11.30 Missa cantada en cant 
gregori~ per la Co<al Espiga .ro,, 
amb l'assistència dels Nobles de 
!aVila. 

12.15 Retruc de tampanes i 
resteig def bateig dels bessons de 
Cal8ufalà. Proclamació de Carles 
Martínez com a padri d'honor de 
la festa. 

Seguidament, danses tradicionals 
i acrobàcies infantils, realitzades 
pels nens i nenes de la vila. 

19.30 Repre-sentació amb titelles 
de L'on•flo de Cot Bufo/à, seguit de 
l'espectacle de saltimbanquis amb 
jocs malabars. 

20.00 Recital de poesia 

21.30 E•cenlflcad6 del judici, 
desenllaç i fi de la història, en 
què el poble ra fora les tropes de 
Felip IV. Celebració amb els balls 
tradicionals i malabars de foc per 
acabar. 
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