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REIVINDICACIÓ INCENDIS 

Els afectats pel foc de l'Ebre 
mantenen les protestes 
Tallaran per tercer diumenge consecutiu la C-12 a Flix li Entre 
ells, pagesos de Bovera, Llardecans, Maials, Flix i Palma d'Ebre 

REDACCIÓ 
1 MAIALS 1 Agricultors afectats 
pel gran incendi de la Ribera 
d'Ebre van decidir ahir a la 
nit en una assemblea a Bove
ra tornar a ta llar la carretera 
C-12 al seu pas per Flix diu
menge vinent. Serà el tercer 
consecutiu protestant per la 
falta d'ajuts per part del de
partament d'Agricultura. "La 
primera vegada vam ser unes 
50 persones , la segona unes 
100 i aquesta esperem ser mol
tes més", va explicar el presi
dent de l'Associació Agrària 
de Joves Agricultors (Asaja) 
de Lleida, Pere Roqué. 

Així mateix, durant l 'as
semblea els agricultors - de 
Bovera, Llardecans, Maials, 
Flix i Palma d'Ebre, entre a l
tres municipis- van perfilar 
els deta lls de la marxa lenta 
de cotxes i tractors que es 
produirà dimecres vinent, 14 
d'agost, des de Lleida fins a l 
departament d'Agricu ltura a 
Barcelona per l'autovia A-2 . 
"L'única manera que la marxa 
no es dugui a terme és que du
rant aquests 7 dies que queden 
per fer-la, la conselleria garan
teixi que tots els afectats rebin 
ajuts directes per les pèrdues 
que han patit", va concloure 
Roqué. 

D'a ltra banda, Unió de Pa
gesos va organitzar ahir una 
xarrada informativa a Maials 
dirigida als afectats per aquest 

MUNICIPIS URBANISME 

Tàrrega ordena 
l'accés de 
vehicles a la 
plaça Major 
Després de 
vianalitzar l'espai 
1 TÀRREGA I L'ajuntament de Tàr
rega ha fixat la nova ordenació 
del trànsit a la plaça Major, que 
s'aplicarà a partir de demà. La 
normativa, consensuada amb 
veïns i comerços, respon a la 
conversió en zona de vianants 
d'aquest espai després de les 

PRESTACIONS 

Els agricultors afectats 
per l'incendi continuen 
exigint ajuts directes 
a Agricultura 

gran incendi que va calcinar 
el mes de juny passat més de 
5.000 hectàrees del Segrià, 
les Garrigues i Ribera d'Ebre. 
L'objectiu de la reunió era in
formar els agricultors de com 
gest ionar els ajuts que el de
partament d 'Agricultura va 
posar la setmana passada a la 
seua disposició, entre els quals 

es troba una línia de crèdits de 
cinc milions d'eures, els inte
ressos dels quals assumirà la 
conselleria. 

En aquest sentit, el respon
sable d'organització d'Unió de 
Pagesos, Carles Vicente, va 
explicar que "el que nosa ltres 
pretenem és orientar els afec
tats per aconseguir els ajuts 
que hi ha ara sobre la taula, tot 
i que considerem que encara 
no són suficients". En aquest 
sentit, Vicente va assegurar 
que "el principal ara mateix 
és sufragar les pèrdues que els 
productors han patit pel foc i 
garantir el potencial produc
tiu de les seues explotacions". 

obres de reforma i només per- Imatge de l'estat actual de la plaça Major de Tàrrega. 
metrà l'accés dels vehicles de 
persones amb discapacitat i per i descàrrega i un pera persones Carme, Major i Agoders. De 
a usos de càrrega i descàrrega amb mobilitat reduïda). Per mi- di lluns a d ivendres podran en
de mercaderies. Els primers nimitzar l'impacte visua l i no trar de 07.00 a 11.00 i de 14.00 
podran estacionar durant 15 embrutar el paviment de pe- a 17.30 hores, els dissabtes de 
minuts com a màxim , mentre dra de la plaça, s'habilitaran se- 07.00 a 11.00 hores, mentre 
que els segons podran fer-ho nyals verticals. L'accés a l'espai que els d iumenges i dies fes
durant 10 minuts. Els automò- per a la càrrega i descàrrega tius no podran accedir-hi. Les 
hils que accedeixin a la plaça quedarà subjecte a un horari persones amb mobilitat redur
hauran d'aparcar als espais se- d'obertura, que serà el mateix da podran entrar en qua lsevol 
nyalitzats (dos llocs de càrrega que s'aplicarà als carrers del moment. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Sant Esteve reobre 
l'accés a Mont -re bei 
un mes i mig després 
E. FARNELL 
I SANT ESTEVE DE LA SARGA I L'ajun
tament de Sant Esteve de la 
Sarga preveu obrir demà 
a última hora de la tarda 
l'accés al congost de Mont
rebei després d'un mes i mig 
d'obres a la zona on es va 
produir l 'ú ltim despren i
ment de pedres el mes de 
juny passat. 

L'alcalde, Jordi Navarra, 
va explicar que la previsió 
és que les màquines acon
segueixin ret irar totes les 

UN MES I MIG 

Els t reballs 
d'estabilització han 
tingut tallat l'accés 
durant un mes i mig 

roques i pedres que s'han 
acumulat a la calçada des
prés dels treballs verticals 
d'estabilització del pendent 
i obrir la carretera que dóna 
accés d irecte al pàrquing de 
la Masieta. "El cap de setma
na l'accés al congost estarà 
obert encara que queden 
petites actuacions en aquest 
punt que no impediran el pas 
dels vehicles", va dir. Navar
ra va explicar que una ve
gada fina litzin els treballs 
en aquest punt els operaris 
continuaran treba llant al nu
cli de Moror (a l nucli urbà). 

Han de retirar de la 
calçada unes 1.700 
tones de roques 
• Durant aquest mes i mig 
de treba ll en aquest tram 
de la calçada de Sant Es
teve de Sarga s'han acu
mulat a la carretera fins 
a 250 metres cúbics de 
pedres i roques i 350 més 
han caigut pel barranc, la 
qual cosa representa més 
de 1.700 tones de roques 
i pedres. El consistori ha 
d'assumir la neteja amb 
maquinària especia lit
zada que es preveu que 
arribi avui i treball i du
rant un dia per deixar la 
calçada neta i poder obrir 
l'accés. El primer edi l va 
recordar que el volum de 
roques sanejades permet 
veure el risc existent a la 
zona. 

Val a recordar que la car
retera local de Sant Esteve 
de la Sarga presenta almenys 
quatre punts més de risc ge
ològic derivat de la inesta
bilitat dels terrenys, segons 
es desprèn d'un estudi que 
va ser encarregat pel mu
nicipi, que va lora la inver
sió necessària per garantir 
la seguretat de la carretera 
local, que ascendeix a uns 
500.000 eu ros. 

Mercat a la Fresca del centre històric de Balaguer 

1 BALAGUER 1 Els comerciants del centre h istòric de Balaguer 
organitzen el Mercat a la Fresca tots els dimecres amb des
comptes i ofertes especials. Els comerciants va loren positi
vament l'afluència de clients. La iniciativa finalitzarà el 4 
de setembre amb el Mercat de la Ganga, que se celebrarà 
durant tot el dia amb més descomptes. 

Milloren la senyalització al castell de Sant Gervàs 

I GAVET DE LA CONCA I L'ajuntament de Gavet de la Conca ha donat 
llum verda al projecte d'adequació de les antigues escoles i 
la millora de l'accessibilitat i senyalització del castell de Sant 
Gervàs amb un pressupost de 62.000 eu ros. 
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MEDI AMBIENT FAUNA 

Presenten el primer linx nascut al 
Pirineu català en més d'un segle 
Els escolars del Sobirà triaran el nom de l'exemplar, que ja pesa 800 grams 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La Fundació Catalu
nya-La Pedrera va presentar 
ahir la primera cria de linx que 
ha nascut al Pirineu català des 
de fa més d 'un segle. Es trac
ta d 'un mascle que pesa 800 
grams i que va nàixer el28 de 
maig passat a l centre de recu
peració de fau na de MónNatu
ra Pirineus a les Planes de Son 
(vegeu SEGRE de dijous passat). 
S'ha de destacar que un linx 
adult pot pesar 30 quilos i cór
rer a 55 quilòmetres per hora. 

El curs vinent es durà a ter
me una campanya d'educació 
ambiental a les escoles del So
birà i seran els escolars de la 
comarca els que t riïn el nom 
de l'exemplar. Els pares de la 
cria van nàixer en captivitat el 
2008 a Galícia i van ser traslla
data aquell mate ix any a l So
birà. El director de Terr itori i 
Medi Ambient de la fundació, 
Miquel Rafa, va explicar que "és 
la primera cria que han tingut 
i de forma totalment natural". 
Els tècnics creien que la mare 
ten ia problemes d'infertilitat i 
el naixement va ser una "sor
presa". No obstant, no s'espera 
que en un futu r tornin a criar. 
Rafa va apuntar que "aquest 
linx serà un perfecte ambaixa
dor de l'espècie i recordarà als 
vis itan ts el paper que van te
ni r en un passat i que potser en 
un futur han de tornar a teni r 
als boscos del Pirineu", perquè 
aquesta espècie està extingida 

ENERGIES RENOVABLES 

Inversió de 
87.000€ per 
escalfar edificis 
amb biomassa 
Per als projectes 
de 26 equipaments 

I LLEIDA I La Diputació ha adjudi
cat per 87.000 euros l'elaboració 
dels projectes perquè 26 edifi
cis públics de les comarques del 
Pirineu puguin escalfar-se amb 
calderes alimentades amb bio
massa procendente dels boscos 
públics. 

Aquest és el primer pas per 
engegar el programa Forest4lo
cal, dotat amb uns 3,7 milions 
procedents del fons europeu 
Feder per impulsar l'aprofita
ment d 'aques ta font d'energia 
renovable. 

Les empreses tindran ara 
quatre mesos per entregar els 
projectes. Entre les propostes 
destaca el projecte de Llavorsí, 
que espera escalfar d'aquesta 

Vegeu el video al 
mòbil amb el codi. 

El linx és animal 
felí, de la família 
dels tigres, els 
lleons i els gats. 
Al Pallars Sobirà 
se'lsdiu Nga
tillop~ mentre 
que a Aran era 
conegut com 
a"catillop': 

Imatge d 'a rx iu d e l'ajuntament de Mo ntfe rrer, que s'e scalfarà amb una calde ra de b iomassa. 

ma nera mitja dotzena d ' im- calefacció a diversos edificis). 
mobles que van des del parc de Entre els edificis en els quals 
bombers fi ns a la seu del Parc es preveu instaHar una caldera 
Natural de l'Alt Pirineu, a través de biomassa hi ha des de pa ve
d'un sistema de district heating llons fins a una guarder ia, es
(caldera i conduccions per donar coles, ajuntaments, menjadors 

escola rs o sales poliva lents. Al
tres municipis, com ara la Seu 
d'Urgell, també han implantat 
aquest t ipus de calefacció per a 
edificis com el centre Cultural 
Les Monges i el CEIP Pau Claris. 
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ENERGIES 

Bellcaire canvia 
l'enllumenat 
públic per leds 
I BELLCAIRE D'URGELL I L'ajunta
ment de Bellcaire d'Urgell ha 
tret a licitació el projecte per 
substituir l'enllumenat públic 
del municipi per leds per un 
tota l de 182.500 euros. 

L'objectiu del consistori 
és reduir el consum energè
tic després de renovar una 
prim.e:a.fase dels fanals del 
mumcipl. 

A banda de reduir el cost 
de la factura de la llum en un 
setanta per cent , la mesura 
també permetrà moderni t
za r l'enllumenat i que, al seu 
torn, sigu i més eficient. La 
subst itució de l'enllumenat 
suposarà l'ampliació d'algun 
punt més de llum. El projecte 
compta amb ajuts del Fed er. 

ACTIVITATS 

Cinquè encontre 
transfronterer 
a Tavascan 
I TAVASCAN I El port de Tavas
can acol lirà el divendres 23 
d 'agost el cinquè encontre 
transfronterer entre aques
ta població del Sobirà i la 
loca li ta t occitana d'Uston. 
Durant la jornada hi haurà 
una degustació de p roduc
tes locals i mostres de música 
tradicional de la zona. 

Tots dos municipis es tro
ben dins de l'àmbit del Parc 
Pirinenc de les Tres Nacions, 
que engloba el Parc Natura l 
de l'Alt Pirineu i el Parc Na
tura l Regional de Pyrénées 
Ariégeoises (França) i el Parc 
Natura l Comunal de la Vall 
de Sorteny i el de Valls del 
Comapedrosa (Andorra). 

CLIMATOLOGIA 

Alerta per 
calor i pluges 
al Pirineu 
I LLEIDA I L'Agència Estatal de 
Meteorologia va emetre ahir 
un avís per calor demà en al
gunes de les comarques del 
pla de Lleida, quan es po 
dria arribar fins als quaran
ta graus. A més, també va 
emetre una alerta per pluges 
i tempestes amb precipitaci
ons que podrien acumular 
entre quinze i vint litres a les 
comarques del Prepirineu i el 
Pirineu de Lleida. Ahir a la 
tarda les tempestes van ser 
protagonistes a l'Alt Urgell , 
el Jussà i el Sobirà amb fortes 
ratxes de vent. A la Pobla de 
Segur es van reg ist rar fins a 
12 litres per met re quadrat i 
a Organyà, 10 litres. 

cfarre
Resaltado



I 36 I GUIA sociETAT Gent SEGRE I 
Dijous, 8 d'agostdel2019 

l:actriu Beanie 
Feldstein encarnarà 
Monica Lewinsky 
L'actriu ca liforniana Be
anie Feldstein encarnarà 
l'exbecària de la Casa Blan
ca Monica Lewinsky a lm
peachment, la nova entrega 
de la sèrie de temporades 
monotemàtiques American 
Crime Story, segons el ca
na l FX. 

La Paeria nomena la nova 
defensora dels drets infantils 

El lleidatà Mateu 
Blanch, nominat al 
Plat d'Or 2019 
El cuiner ll eidatà Mateu 
Blanch i propietari del res
taurant Caravista ha estat 
nominat al premi Plat d'Or 
2019, que atorga cada any 
Radio Turisme i que re
coneix la trajectòr ia dels 
restauradors. 

lman Be nataya, de 22 anys, exerceix de 'comunity manager'. 

MarCuchí, guanyadora 
del concurs de cartells de 
La Santa de Mequinensa 
La veïna de Mequinensa de 19 anys 
Mar Cuchí es va proclamar ahir per 
segon any consecutiu guanyadora 
del concurs de cartells per anunciar 
La Santa (festa major) amb la seua 
obra Ambient de Santa. 

L'elecció del resultat va ser pràc
ticament unànime. El cartell recull 
diversos elements festius com un 
vas, una fitxa de colors i e l típic 
catxirulo. 

Els veïns de Tremp reviuen la Revolta 
del1719 amb una xarrada i un sopar 
Els veïns de Tremp van viatjar en el temps dimarts per 
commemorar la Revolta del1719. L'acte va incloure una 
xarrada a càrrec de l'historiador Pau Castell, una recre
ació teatralitzada i un sopar amb plats del segle XVIII. 

HORÒSCOP 
ARlES 21 -111 / 19-IV. 
Ordeneu els assumptes no resolts i 
avalueu la vostra situació personal i 

professional. Preneu decisions basades en el que 
voleu, no en el que d'altres volen que feu. 

TAURE 20-IV / 20-V. 
El canvi tindrà un cost econòmic, flsic i 
emocional. Penseu en el que és impor-

tant abans d'entrar en un cul-de-sac. Sapigueu 
contra què us enfronteu abans de començar. 

BESSONS 21-V /20-Vl. 

Tenir un gran cor i ser generosos no us 
ajudarà a tirar endavant. Passeu més 

temps millorant la vostra llar. Envolteu-vos de 
persones amb els mateixos interessos. 

CAN CER 21 -VI / 22-VII. 
Seguiu el vostre somni i treballeu dur 
per arribar a desti. Si es tanca una porta, 

busqueu una ruta alternativa. Sigueu intel·li
gents: no perdeu de vista el que voleu. 

LLEO 23-VII/22-VIII. 
Si una situació no va a favor vostre, re
trocediu i reconsidereu com atènyer 

l'objectiu. Expandiu els interessos i obtindreu 
una perspectiva diferent sobre la vida. 

VERGE 23-VIll/22-IX. 

La ira no solucionarà els prob lemes, 
però sí la reflexió i fer ajustaments que 

us ajudin a aconseguir objectius. Eviteu la pressió, 
desaccelereu i feu una bona jugada. 

BALANÇA 23-IX /22-X. 
Oferiu el vostre ajut o serveis, o torneu 
a connectar-vos amb algú del passat. 

La informació que us proporcionin us ajudarà a 
resoldre un dilema que afronteu. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Observeu de prop les vostres relacions. 
Considereu què podeu fer per millorar 

la vostra vida i treballeu per efectuar els vostres 
plans. Seguiu el camí que més us atregui. 

SAGITARI 22-Xl /21-Xl l. 
Preneu-vos un descans si això us dóna 
l'oportunitat de decidir què voleu fer a 

continuació. Amor, romanç, viatges i aprenen
tatge: tots es destaquen. 

¡LLEIDA 1 La Paeria ha nomenat 
la lleidatana Iman Benataya 
nova Defensora de la Infante
sa i l'Adolescència de Lleida. 
Benataya substitueix Maria Je
sús Ca bau d'aquest càrrec que 
vetlla per la defensa dels drets 
d'aquest col·lectiu i s'encarrega 
d'atendre les seues demandes. 
Així, ara forma part del Con
sell Assessor de la Infantesa 
i l'Adolescència, un òrgan de 
participació ciutadana en el 
qual s'estudien i concreten les 
activitats públiques que afec
ten els més joves. Als seus 22 
anys, Benataya, que és gradua
da en Comunicació i Periodis
me Audiovisual per la UdL i 
exerceix de comunity mana
ger, assegura que assumeix 
aquesta nova responsabi li tat 
"amb il·lusió, ganes d'aportar 
noves idees i de connectar amb 
els joves per construir una ciu
tat amb va lor". 

Una vintena de joves, 
en un camp de treball 
internacional a Talarn 
Una vintena de joves d'entre 18 
i 23 anys provinents d'onze paï
sos diferents celebren aquest estiu 
al camp de treball internacional 
Reading life in the rocks, al Pou 
de Gel de Talarn. Els participants 
restauren camins per contribuir 
al patrimoni cultural. La coordi
nadora territoria l de Joventut a 
Lleida, Esperança Cases, va visitar 
ahir els joves. 

CAPRICORN 22-XII / 19-1. 
Un canvi a la llar pot semblar-vos esgo
tador, però al final alleujarà molt l'estrès 

i la pressió provocats per altres persones, el fet 
de gastar massa i ser complaents. 

AQUARI 20-I / 18-II. 
Preneu el control del vostre destf i acon
seguiru el que us vau proposar. Obtin-

dreu respecte i atraureu societats positives fent 
el que sigui natural. Es ressalta el romanç. 

PEIXOS 19-ll/20-111. 

Penseu dos vegades abans de respondre 
a algú que està utilitzant la temptació 

o la manipu lació per fer-vos fer una cosa que 
probablement hauríeu d'evitar. 
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