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Torres de Segre acollirà avui el 
descens popular en piragua fins 
a Seròs. Per aquesta activitat, 
Endesa durà a terme les opera-
cions de regulació necessàries 
per garantir un cabal d’entre 15 
i 20 m3/s durant la jornada, que 
començarà a les 10 del matí i fi-
nalitzarà a les 15 de la tarda. En 

concret, des de la central hidroe-
lèctrica de Camarasa es turbinarà 
prou aigua des de les 17 de la tar-
da d’avui, fins a les dues de la ma-
tinada. A més, la presa de Lleida 
obrirà les comportes des de les 
23.00 de la nit de divendres fins a 
les vuit del matí del dissabte. 

Aquest descens compta any 

rere any amb un nombre creixent 
de participants, fins a 350 en l’úl-
tima edició. 

Cal tenir en compte que la re-
gulació d’aigua per a ús lúdic-so-
cial requereix un exigent mante-
niment periòdic de les centrals 
hidroelèctriques, així com de les 
infraestructures hidràuliques as-
sociades, juntament amb un sis-
tema de comunicacions fiable 
entre les centrals i el centre de 
control. En primer lloc, es fa un 
estudi previ des del centre de 
control  i després s’activen les 
operacions per controlar-lo. 

Endesa regula el cabal del 
riu Segre pel descens d’avui 
en piragua a Torres de Segre

FOTO: Endesa / L’acte començarà a les 10.00 fins a les 15.00 de la tarda

Demores d’una hora i mitja als 
trens de Lleida R13 i R14 per 
una avaria a l’estació de Sants
Hi va haver una incidència al sistema de senyalització, que 
va afectar un total de set línies de Rodalies durant tot el dia
Una avaria a l’estació de 
Sants va provocar ahir fins 
a una hora i mitja de retard 
a les línies R13 i R14 amb 
origen i destí a Lleida. 

Lleida
ACN
També es van veure afectades 
les línies R2 sud, R2 nord, R11, 
R15 i R16. La incidència es va 
produir a dos quarts de set del 
matí a la zona de vies en direcció 
Passeig de Gràcia. “És una inci-
dència al sistema de senyalitza-
ció  que està provocant retards 

que poden superar els seixanta 
minuts en alguns casos” va ex-
plicar el portaveu de Renfe, An-
tonio Carmona, que va assegu-
rar que els més afectats van ser 
els usuaris de Rodalies. De la de-
marcació de Lleida, es van veu-
re afectats quatre trens d’anada 
cap a Barcelona i tres de torna-
da cap a Lleida. En total, però, 
hi van haver 250 trens afectats i 
100.000 viatgers. 

Els tècnics d’Adif van poder 
reparar l’avaria a les quatre de 
la tarda, que va provocar retards 
primer de trenta minuts, des-

prés de seixanta fins a arribar 
als noranta. 

Tot i que l’avaria es va soluci-
onar a primera hora de la tarda, 
els retards es van arrastrar du-
rant tota la tarda. 

MANCA D’INFORMACIÓ

Malgrat els esforços del per-
sonal de Renfe davant d’aques-
ta avaria, alguns dels usuaris 
afectats per l’incident afirma-
ven no haver rebut cap mena 
d’informació i lamentaven que 
“l’única informació que se’ns 
ha donat és que no saben res”. FOTO: Ariadna Coma (ACN)/ Imatge dels passatgers afectats per l’avaria 

El consistori de Vielha e Mijaran 
ha activat el protocol de segure-
tat contra les violències sexuals 
en activitats d’oci amb motiu 
de les festes majors. Per prime-
ra vegada es comptarà amb un 
espai situat a l’entrada de la sala 
de festes durant les sessions de 
ball, integrat per gent formada 
en aquest àmbit per a denun-
ciar casos de violència sexual i 

garantir un comportament cí-
vic i exemplar de la gent al llarg 
de la festa. Aquest Punt Segur 
s’estableix a partir de l’adhesió 
al protocol de seguretat per a 
activitats d’oci en el qual s’es-
tableixen les directrius d’actua-
ció en l’àmbit de les agressions 
sexuals, amb la implicació  dels 
agents necessaris per al seu cor-
recte desenvolupament. 

L’Ajuntament de Vielha activa 
el protocol contra la violència 
sexual durant la Festa Major

Evacuat a l’Arnau un ciclista en estat menys 
greu en col·lidir amb un cotxe a Bellpuig

Treuen 3 persones i 2 gossos d’un hotel de 
Sort per la finestra al no poder obrir la porta

Col·lisió entre tres 
vehicles a l’N-260, 
a la Conca de Dalt, 
sense cap ferit
Tres vehicles van col·lidir per 
envestida ahir a la carretera 
N-260, al quilòmetre 312’9, al 
terme de Conca de Dalt. El xoc 
no va provocar cap ferit, tot i 
que, segons van explicar fonts 
de trànsit, s’hi va veure implicat 
mercaderies. El cos de Bom-
bers van rebre l’avís a les 10.09 
del matí, tot i que en aquest cas 
no es va requerir l’actuació dels 
agents. 

Traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova un ciclista ferit menys greu 
arran d’un accident amb un vehicle a l’avinguda de les Garrigues, prop 
del poliesportiu Joan Baptista Pifarré, a Bellpuig. El cos de Bombers de 
la Generalitat va rebre l’avís a les 8.51 del matí però no es va requerir el 
seu servei. També s’hi va destinar una dotació del Servei d’Emergència.

Els Bombers de la Generalitat van haver de treure per la finestra amb 
una autoescala a tres persones i dos gossos d’una habitació de l’hotel 
Passeig, situat a l’avinguda Diputació número tres, a la població de Sort. 
No havia passat res, sinó que no podien obrir la porta de l’habitació en 
què es trobaven i van avisar el cos de Bombers a les 8.38 del matí. 
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Els afectats per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre tornaran a tallar 
la C-12 per exigir ajuts directes
Alcaldes de Junts es reuniran amb Jordi Latorre a Bovera
Els afectats per l’incendi de 
Ribera d’Ebre tornaran a 
tallar aquest diumenge la 
C-12. Aquest cop repartiran 
ampolles d’oli per als 
conductors i mig miler de 
creus.

Lleida
REDACCIÓ
Un diumenge més, els veïns afec-
tats pel foc tallaran de nou la 
carretera per exigir ajuts per fer 
front a les pèrdues en les seves 
explotacions. El descontenta-
ment entre els pagesos va créixer 
arran de la plantada de la conse-
llera d’Agricultura i Ramaderia, 
Teresa Jordà, el dia de la marxa 
lenta de Torrefarrera cap a Barce-
lona. A aquesta plantada, també 
se sumen, diuen, les declaraci-
ons dels últims dies i la negativa 
d’oferir ajuts directes. 

Es concentraran als punts qui-

FOTO: N.G./ Imatge de la protesta que hi va haver l’anterior diumenge

lomètrics 86 i 87, que uneixen 
Maials i Flix. 

D’altra banda, els alcaldes de 
Junts per Catalunya de les Garri-
gues i el Segrià es reuniran a Bo-
vera amb el vicepresident de la 

Diputació Jordi Latorre i el presi-
dent del Consell Comarcal de les 
Garrigues, Jaume Setó i del Con-
sell del Segrià, David Massot. A la 
reunió també hi participaran al-
tres alcaldes. 
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El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha aplicat diverses millo-
res a la deixalleria per a refor-
çar-ne l’ús, oferir un millor ser-
vei als usuaris i optimitzar-ne 
l’explotació amb un pressupost 
de 68.775 euros. La deixalleria 
ubicada a Tremp ja compta amb 
l’adquisició de nova maquinària 
com el rodet compactador per a 
fusta, que reduirà fins a quatre 
setmanes el trasllat de residus i 

incrementarà la vida útil de les 
instal·lacions. També s’ha ad-
quirit un programa informàtic 
que permetrà una administració 
més òptima dels serveis i varis 
contenidors per a la millora de la 
gestió de residus. A més, es pre-
veuen actuacions a la deixalleria 
de la Pobla on s’hi contempla 
l’adequació de la senyalització, 
la millora de la porta d’entrada 
i de l’oficina.

El Consell del Jussà engega  
millores a les deixalleries de 
Tremp i la Pobla de Segur

FOTO: Consell Jussà / L’objectiu és optimitzar-ne l’explotació
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Calvet demana la implicació 
d’Europa per tirar endavant 
el Parc de les Tres Nacions
El conseller de Territori participa en la trobada 
transfronterera al port de Martérat-Tavascan
Lladorre
ACN
El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, va participar 
ahir a la pujada al port de Mar-
térat-Tavascan, en el marc d’una 
de les trobades transfrontereres 
que coorganitza el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu i el Régional des 
Pyrénées Ariégeoises. En aquest 
entorn, va anunciar que es dema-
narà a Europa una subvenció per 
a tirar endavant el Parc Pirinenc 
de les Tres Nacions, creat ara fa 
un any i del qual també en for-
men part dos espais naturals si-
tuats a Andorra. En aquest sentit, 
va explicar que l’objectiu és con-
vertir aquest punt en un símbol 
de la “no frontera” i va afegir que, 
d’aquesta manera, es podrà “ex-
plicar a les generacions futures” 
que iniciatives d’aquest tipus ser-
veixen per fer-se “més grans com 
a territori”.

Calvet va estar acompanyat 
del president del Parc Naturel Ré-
gional des Pyrénées Ariégeoises 
i vicepresident de la Regió Occi-
tanie, Kamel Chibli; els alcaldes 
de Lladorre i d’Ustou, Salvador 
Tomàs i Alain Servat respectiva-
ment, a més del director del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, Marc Gar-
riga, i del que està situat a l’Arie-
ja, Matthieu Cruege. El conseller 
de Territori i Sostenibilitat també 

FOTO: TES  / Damià Calvet amb diverses autoritats a la trobada transfronterera al port de Tavascan

va recordar el compromís que va 
adquirir amb l’anterior president 
del parc, André Rouch, mort fa 
uns mesos:. “Vam quedar que jo 
vindria a la trobada de Tavascan a 
reivindicar que hem de tirar enda-
vant aquesta iniciativa i que hem 
de fer-la gran”, va dir.

El titular del departament de 
Territori va posar l’accent en el 

fet que els parcs creats a banda 
i banda de la frontera justament 
ajuden a esborrar-la. “La natura, 
la biodiversitat, la terra, no entén 
de fronteres, som les persones les 
que les hem creat però nosaltres 
vivim en una època en què hem 
trobat maneres de superar-les 
amb accions que fem des de les 
administracions i coses més tan-

gibles com els nostres parcs”, va 
dir Calvet. 

Pel que fa a la convivència de 
la biodiversitat i l’activitat huma-
na, Calvet ha afegit: “farem que 
aquesta riquesa, aquesta biodi-
versitat, aquests parcs creats fa 
temps i el Parc de les Tres Nacions 
siguin compatibles amb l’activitat 
humana. 

Solsona millora 
l’enllumenat 
a la zona del 
Camp del Serra
L’Ajuntament de Solsona ha 
completat la millora de l’enllu-
menat del Camp del Serra, una 
de les prioritats del pressupost 
participatiu per solucionar un 
dels punts foscos de la ciutat, 
malgrat el seu caràcter cèntric 
i concorregut. 

El nou sistema consta d’on-
ze punts de llum de tecnologia 
LED als recorreguts principals 
de la zona i quatre més per al 
camp de futbol. 

Responent als criteris de 
màxima eficiència energèti-
ca i reducció de la contami-
nació lumínica, la instal·lació 
té un sistema de control d’en-
cesa individualitzada de llu-
minàries mitjançant detectors 
de presència. 

La Pobla de 
Segur impulsa 
un borsa de 
voluntaris a 
la localitat
La regidoria de Participa-
ció Ciutadana ha engegat 
la campanya “+’t a la Po-
bla” per crear una borsa de 
voluntariat per col·laborar 
en projectes del municipi. 
El voluntariat es coordi-
narà a través de l’Associa-
ció APROP. Per formar part 
de la borsa s’ha d’omplir 
la butlleta que podeu des-
carregar al final d’aquesta 
notícia o la podeu recollir 
a l’Ajuntament, oficina de 
turisme, telecentre, biblio-
teca i Casal Cívic.
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La pintora Mercè Humedas, 
seleccionada per exposar  
les seves obres a Rússia 
En el marc de l’International Art Plein Air Green 
Noise, de l’1 al 15 de setembre a la ciutat de Plyos
La pintora lleidatana Mercè 
Humedas és una de les sis 
artistes d’Espanya que ha 
estat convidada a participar 
en aquest prestigiós 
certamen que celebra el seu 
20è aniversari, i on també 
exposaran vuit artistes de 
Rússia.

Lleida 
REDACCIÓ
L’International Art Plein Air Gre-
en Noise va néixer el 1999 a la 
ciutat de Plyos, situada a la regió 
d’Ivanovo al costat del riu Volga, 
com una exposició interregional 
de pintura paisatgística contem-
porània, que aplegava obres d’ar-
tistes actuals de diferents regions 
de Rússia i que va exposar més de 
3.000 obres de 500 autors en els 
primers deu anys de vida.

A partir de 2010, però, l’esde-
veniment va experimentar un no-
table creixement i es va convertir 
en un projecte internacional, de 
manera que en cada edició poste-
rior, a més d’artistes de les regi-
ons russes, van ser convidats a 
participar paisatgistes estrangers 
en aquestes trobades a l’aire lliu-
re. Així, el 2010 van ser convidats 
artistes de França, el 2012 de Xi-
pre, el 2013 d’Itàlia, el 2014 del 
Regne Unit, dels Països Baixos i 
de Bielorússia, el 2015 d’Estonia, 

el 2016 d’Alemanya i el 2018 de 
Suïssa.

I en aquesta edició del 2019, 
en què se celebra el 20è aniversa-
ri i que s’allargarà des de l’1 fins 
al 15 de setembre, Espanya és el 
país convidat a participar. Els sis 
artistes espanyols convidats, tots 
arribats de Catalunya són, a més 
de la lleidatana Mercè Humedas, 
Marta Argentina (Reus-Tarrago-
na), Enric Rubió (Olot-Girona), 

Nil Perujo (Anglès-Girona), Vitaly 
Leshukov (Lloret de Mar-Girona) 
i Llorenç Danés (Sant Privat de 
Bas-Girona).

Aquest Green Noise 2019 Rús-
sia-Espanya estarà dedicat a la 
memòria d’Ivan Borisovich Porto 
(1939-2009), famós crític d’art i 
expert en pintura contemporània, 
que va ser l’autor de nombroses 
publicacions sobre artistes del 
segle XX i autor i comissari del 

projecte i té l’objectiu de reforçar 
les relacions artístiques internaci-
onals, així com la preservació de 
l’art paisatgístic de la ciutat de 
Plyos, iniciada per Isaak Levitan a 
finals del segle XIX. Precisament 
el Museu Isaak Levitan acollirà 
una gran exposició amb els tre-
balls realitzats durant els 15 dies 
i es presentarà un catàleg dels 
artistes participants, que cediran 
dues obres pel fons del museu.

FOTO: Jordi Milian / Mercè Humedas és una de les artistes lleidatanes més representatives 

Presentació 
de ‘Cuando  
se va el azul’  
a la Biblioteca 
de Tremp
La Biblioteca Pública Maria 
Barbal de la capital del Pallars 
Jussà acollirà aquest proper 
dilluns, a partir de les 19.00 
hores, la presentació del llibre 
Cuando se va el azul, de l’es-
criptora Gemma Laborda, que 
viu a Alella però que manté un 
estreta vinculació amb Tremp 
des de fa molts anys. En l’acte 
participarà la mateixa autora i 
serà presentat per la historia-
dora Noemí Ruidor.

Cuando se va el azul narra 
la història de tres dones, des 
de la infantesa a la maduresa, 
de l’amistat que sorgeix a poc a 
poc fins a assentar-se en les se-
ves vides i de les influències po-
sitives que fan que a la fi, sense 
gairebé apreciar-ho, canviïn.

Les tres, totalment dife-
rents, amb vides molt variades 
(una casada i amb dos fills, una 
vídua i l’altra soltera sense pa-
rella), amb mentalitats, fins i 
tot a voltes, oposades, mante-
nen al llarg dels anys una amis-
tat que no es trenca mai, ni tan 
sols quan una desapareix i sen-
se donar explicacions s’està uns 
anys viatjant per l’estranger. 
Aquest allunyament és viscut 
per una d’elles amb un senti-
ment dolorós d’abandonament 
que no comprèn. Malgrat tot, 
quan l’amiga retorna i ja no 
sent interès per conèixer els 
motius que van ocasionar la se-
va absència durant tant temps, 
una sèrie de circumstàncies fan 
que la veritat aflori.

És una història de subtilitats, 
d’acceptació de decisions que 
no es comparteixen, de respec-
te i d’amistat.
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Tremp se vuelca con la 
‘Mostra’ de cine rural
David Casas ofrece hoy una masterclass
El inicio de la proyecciones 
que entran a concurso en 
las diferentes secciones y la 
Festa del Cinema marcaron 
la segunda jornada de la 
Mostra de Cinema Rural al 
Pallars.

Tremp
REDACCIÓN
El día empezó con una Gincana 
de Cine organizada por La Casa 
del Sol Naixent y las primeras pro-
yecciones de la sección oficial –
con títulos como La guarida, The 
Widow o Por esa lengua– y de la 
sección Infantil i Juvenil, que con-
tó con la participación de cuatro 
centros educativos, y finalizó con 
la Festa del Cinema y la música de 
Lo pardal Roquer.

La jornada de hoy acoge uno 
de los actos centrales del certa-
men, la masterclass a cargo del 

FOTO: Jordi Uriach / Las actividades tuvieron un gran éxito de público

Bertrand Bonello 
o Mati Diop, en la 
sección Zabaltegi 
del 67º Festival     
de San Sebastián

El Festival de 
Sitges pondrá 
este miércoles las 
entradas a la venta

Los cineastas Bertrand Bonello, 
Mati Diop, Takashi Miike y Diao 
Yinan, entre otros, participarán 
en Zabaltegi-Tabakalera, la sec-
ción competitiva más abierta 
del Festival Internacional de Ci-
ne de San Sebastián, que en es-
ta ocasión incluirá 19 títulos a 
concurso, entre ellos trece lar-
gometrajes, un mediometraje, 
cuatro cortos (uno de ellos de 
animación) y una serie.

Las entradas para la gala de in-
auguración del próximo día 3 
de octubre del Festival de Cine 
de Sitges se pondrán a la venta 
a las 12.00 horas del miércoles 
28 de agosto, a través de la web 
del certamen, según informa-
ron los organizadores.
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produtor y ayudante de dirección 
David Casas. Es la primera vez que 
el Mostremp acoge una master-
class, con el objetivo, en palabras 
del director Jose Bergés de que 
“sirva no solo para disfrutar de los 

cortometrajes, sinó para ir más 
allá con este acercamiento al pro-
fesional o al estudiante”. Además, 
se proyectarán el resto de films 
de la sección oficial i de la sección 
Pallars & Ribagorça. 

Eva Hache 
releva a Pablo 
Chiapella en 
‘El paisano’

La humorista Eva Hache toma-
rá el relevo del cómico y actor 
Pablo Chiapella en El paisano 
(La 1 de TVE), que pasará a lla-
marse La paisana aunque man-
tendrá la dinámica de recorrer 
pueblos de España, convivir 
con sus habitantes durante 48 
horas y despedirse de ellos con 
un monólogo hecho a medida 
de cada localidad. La Paisana 
será uno de los programas que 
Televisión Española presentará 
en el Festival de Televisión de 
Vitoria (FesTVal), que se cele-
brará en la capital alavesa del 
2 al 8 de septiembre, según in-
formó ayer la organización del 
certamen.

FOTO: RTVE / La humorista 
española
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