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Frizza, un director 
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Vall Companys, el gegant 
lleidata del porcí, ven 
hamburgueses vegetals 
Zyrcular Foods 11 
La firma de Lleida 
entra així en el 
negoci emergent deis 
productes vegans 

Alcarras retira 
l'estelada i 
penja del pal 
la senyera 
Una sentencia va 
obligar l'ajumam ent a 
col·locarla 'rojigualda ' 

El govem municipal d'AI
cnrras, formal per Sempre 
Alcan·as (SA) i Junts perAl· 
carras, ha retirat l'estelada 
de la fa¡;am~ i ha coHocat la 
scnycra. 

COMARQUES! 11 

ONU .1 Insta a 
consumir menys 
ca rn i més fruites 
i verdures per 
"salvar el planeta" 

Vall Companys, la dotzena bu ir aquesta mena de p ro· 
productora de porcí del món i d uctes. A més, aspira a tan· 
la segona europea, ha irrom· caracordsamb la UdL i Acci6 
put en el negoci de la protei'na i aprofitar que Lleida és una 
vegelal arnb la constituci6 de productora de carn, fruita i 
Zyrcular Foods, una empresa cereals per invest igar sobre 
dedicada a importar i distri· aquest camp. 
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IMPLANTS QUE REJOVENEIXEN 
1 SOMRIURES QUE ENAMOREN 

fxpC'Its en mplanrologkl m·-,n~ada 
Vl'le, te n'mfo.rmatem sense crxr:p¡om;$1 

Número 13.488 · Any XXXVIII 

1.30€ 

www.segre.com 

Investiguen 
l'espoli de diners 
en 21 municipis 
de Lleida pel 
franquisme 
Moneda republicana 
que valen reclama r 

El27 d'agost del1938, encara 
durant ln Guerra Civil, Franco 
va firmar un decrct que obliga· 
va qua lsevol ciutada que 1 ingués 
diners emesos perla U Repúbli· 
e:~ després de l'a l¡;:~mcnt del18 
de julio! a entregar-los al Sane 
d'Espanya. Al~ pobles petits 
eren cls matcixos consistoris els 
que van requisar la moneda. A 
Lleida, almcnys 21 rnunicipis 
ho hnurien fet i a ra estudien 
reclamar-ho. 

~S NOTICIA 13 

Els musulmans resaran 
al setembre i !'octubre 
en una carpa al 
costat de la Fira 
Entre els carrers Victoriano 
Muñoz i Tarradellns. El Palau 
de Vidre s'ulilitzal'i1 per Sanl 
Miqucl i Municipalin i a l'antign 
Hípica hi baurllles firetes. 

LlEIOAI6 

La caiguda de la 
producció de pera 
i poma a Europa 
afavoreix Lleida 
Afrucat est ima que el descens 
de In produccíó de poma i pera a 
nivel! curopeu fa prevcurc una 
carnpanya de fruita de llavor 
amb prcus correctes. 
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Una tempesta al Jussa 
obliga a evacuar un 
centenar d'escoltes 
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EMERGENCIES TEMPORAL 

Una tempesta obliga a evacuar un 
centenar de joves a la Vall Fosca 
Formen part d'una agrupació escolta que acampava en un alberg de la Torre de 
Capdella 11 Van ser traslladats a un pavelló de Tremp per passar la nit 

REOACCIÓ 
1 TREMP 1 Un centenar de jo ves 
d'entre 6 i 18 nnys van haver 
de ser evacuats durant la tar
da de dimecres a c~usa de la 
forta tcmpesta que va caure a 
la Vall Fosen, al PaUars Jussa. 
Formen part d'unn agrupació 
escolta de Barcelona que esta 
passant uns dics ni campament 
El Flmnisell, situat a la Poblcta 
de Bellveí, a la Torre de Cnp· 
delta. Se§ons van informar els 
scrveis d emergencies, van ser 
els mateixos monilors els qui, 
a les 16.17 hores de dimect·es i 
davant la pluja que esta va ca
ient a la zona, van trucar ai1U 
pcr preguntar si era necessari 
que prenguessin mesures, ja 
que a la zona no podien acam-

NITA TREMP 

El grup va passar la nit al 
poliesportíu de Tremp í ahír 
va tornar al campament 
a la Pobleta de Bellveí 

Cr@U RoJa va aportar mante<llltt er@5 perqu~ @l grup pllu~• la ntt al polle<portlu d@ Tr@mp. 

pu r. Scgons van explicar, In plu
ja havia fet malbé algunes de 
les tendes de campanya i van 
decidir buscar una alternativa 
per passar la nit. Els Bombers 
van act ivar vuit dotacions, ai
xí com ambuliíncies i patrulles 
deis Mossos d' Esquadra, qne 
van anar fent viatges durant 
tola l11 tarda per portar els 79 
ncns i joves i els 14 monitors 
fins al poliesportiu de Tremp, 
on van pnssar la nit. Per In se
un part, l'alberg municipal de 
Tremp i Creu Roj¡¡ van facili
tar JI iteres imantes perque els 
joves poguessin dormir en les 
millors condicions possibles. 
Cap deis afectats no va neces
sitnr assistcncia medica i ahir 
van tornar a In Vall Fosca. 

Alerta avui per risc d'incendis en sis comarques 
• Després de l'episodi de plu
ges ocorregut dimecres, una 
nova jornada de calor posa 
avui en alerta sis comarques 
lleidatanes. La direcci6 ge· 
neral de Protecció Civil ha 
activatla prealerta pel risc 
d'incendi (In focal) al Segriil, 
les Garrigues, la Noguera, 
In Scgarra, l'Urgcll i el Pla 
d'Urgell. Protecció Civil vn 
recordar que es preveu que 
avui les temperaturas siguin 
extremes de forma genera
litzada, cspccialmcnl en les 
hores centrals del dia, i que 
en el cas de Ponen! podrien 
arribar als 40 gmus, segons 

SEGURETAT COMUNICACIÓ 

Pagina a Facebook de la 
Policia Local d'Aicarras 
1 ALCI\RRASt La Po licia Local d'Al· 
carriís ha posat en marxa una 
nova vi a de comunicació amb 
la població d'aquest municipi 
del Segria amb !'estrena d'unn 
pagina de Facebook. Una eina, 
segons van assenya lar des de 
l'njuntament, que ha de servir 
per canalitzar tota classc d'in
formaci6 en mat~ría de segu
retat. Amb l'objectiu d'atan
snr-se a In ciutadanio i millorar 
la comunicació d'Alcarras, la 
Policía Local ja ha estrenat la 

scun pagina a In cooeguda xar
xa social, en b qua! es propor
cionaran consells de seguretat 
i informacíó del municipi, i es 
podra mantenir una comuni
cació o berta entre els veíns i la 
pol icia, a més de seguir la lfnia 
d'n ltt·es cossos policials queja 
compten amb aquesta cina. 

La iniciativa hn 1 ingul una 
bona acoll ida a l municipi, ja 
que la pagina va aconsoguir 
prop de 500 seguidors només 
undia. 

el Scrvei Mctcorologic de 
Catalunya. A tot Catalunya, 
!'alerta afecta 18 comarques 
per nlt risc d'inccndi perles 
elevades temperatures, que 
tambéarribaran als 40 graus 
a Girona i Torrngonn. Tanma
tcix, la previsió éi que aquest 
epi so di de calor sigui passat-

FINS A 40 GRAUS 

Els termometres tornaran 
a pujar avuí í s'esperen 
maxímes de 40 graus al 
pla de Lleída 

ANIMALS ESTUDI 

ger, jaque de cara al cap de 
setmana els lcrmometres tor
naran a baixar. 

Entre les rccomonacions, 
Protecci6 Civil recorda mií· 
xima precaució per evitar 
incendis i annr amb compte 
de no llnnc;ar burilles per la 
finestretadel cotxc. Així ma
teix, recoma na evitat· sorlir al 
carrer i fer exercici en hores 
de més calor, hidratar-se, es
pecia lment en coJ.Iectius vul
nerables com nens i persones 
grans, i ev-itar riscos inneces· 
sarisa !'hora de banyar-se en 
rius, llacs, embassaments o 
piscinas. 

No identificar gossos i 
gats costa dos milions 
1 BARCELONA 1 Un est udi de )a 
Fundaci6 Daina, de la Soci
etat Protectora d'Animals de 
Mntaró, calcula que les protec
tores han hngut d'nssumir uns 
costos d'1,9 milions d'euros en 
cinc anys pels gossos i gats que 
no porten microxip identifi
catiu a Catalunya. El treball 
demostra que la no-identifi
cació deis animals condiciona 
el nombre de dies d'estada als 
refugis, cosa que fa pujar les 
despeses de manteniment per 

a la protectora en recursos i 
en tcmps del personal. Segoos 
l'esludi, cada gos sense micro
xip su posa 162,83 eums més 
en desposes de maoteniment. 
Davant d'aquestes xifres, les 
pt·otectorcs dem anen més 
campanyes de sensibilitznció 
i que s'augmentin l.es soncioos 
als qui incompleixin la nor
mativa. Gau·ebé e160% deis 
gossos que arriben nls refugis 
no estnn identificats, x:ifra que 
en el cas deis gats és del 98%. 

SEGAE 1 
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CIBERSEGURETAT 

Nous casos de 
l'estafa de 
Microsoft 
ILLEIDAI Els Mossos d'Esqua· 
dra alerten que s'hnn produ
n nous casos de !'estafa de 
Microsofl , que consisteix: 
que les vfctimes reben una 
trucada de fa lsos lreballa
dors de la companyia al·lc
gnnt un error de seguretal 
en el seu compte d'accés al 
correu electronic i demnnen 
dades pcr poder accedir als 
seus ordi nadors i estafar-les. 
A través del seu comptc de 
Twitter, la policía catnlilna 
va advertir ahira ls usuaris 
que s'han produitnous casos 
d'aquesto estafa i insten a no 
facilitar cap dada personal, 
jaque l'objectiu deis malfnc
tors és entrar als ordinadors 
de forma remota. 

SINOICATS 

Volen millores 
per als policies 
aCatalunya 
ILLEIDAI El sindical de la Po
licia Nacional SUP ha de
mana! a la direcci6 general 
millot·a r les condicions deis 
agents a Cata lunya pcr la si
tuació sociopol ltica dcsprcs 
de 1'1-0. En la seua sol· lici
tud, el sindical nssenyala que 
el nombre d'agenls s'hn redu
n un 23,88% a Lleida, pro
vincia que ha registrat "més 
fuga" de policics. A més, re
corda que a Catalunya és on 
tnés han crescut els preus en 
els últims anys, perla qual 
cosa sol· liciten incrementar 
el plus de territorialitat, més 
mes u res de concilia ció pcr 
als agents i construir habi
tatges per allotjar-los. 

SEGURETAT 

Busquen una 
fugitiva britimica 
a Andorra 
1 ANDORRALAVELLAI La Guardia 
Civil busca una fugitiva bri
tanica que podría estar ama
gada a Andorra. Segons va 
publicar ahir el Diari d'Au
dorrfl, el cos de seguretal 
va publicar un missatge al 
se u compte de Twittcr amb 
una llista d'onze fugitius de 
In justfcia, enl re els quals 
Sara Gina Panitzke, de 45 
anys, i que podría estar al 
Principal. La fugitiva va ser 
condemnada a vuit anys de 
presó pcr les autoritnls bri
taniques per blanquejar mil 
milions de lliures. Panitzke 
era membre d'nlt rnng d'un 
grup criminal involucra! en 
unfraud'IVA. 
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EXPOSICIONS ESCULTURA 

LIEI exhibeix les "millors" obres 
del premi Belles Arts Sant Jordi 
Llavorsí acull una mostra de Ramon Sanfeliu, primera menció honorífica 

A.S.C. 
ILLEIDAI La Sala Montsuar de 
l' lnslitut d ' Es tudis llerdencs 
acu11 des d'ahir una exposició 
amb les obres més des tacades 
de l P remi In te rnacional de Be
Llos Arts Sant J01·d.i. En aquesta 
catorzena edició del concurs, 
convoca! per la Fundació Pe re
lió, lo discipl ino triado vo ser 
l'art tridimensional i hi van par
ticipar un total de 49 artistes. 
L'acte d'entrega deis premis es 
va celebrar el 27 d'obril passat 
al convent de Sanl Bartomeu 
de Bellpuig. El primer guardó, 
do tat amb 6.000 euros, va ser 
pera Jorge Egea (Saragossa) pcr 
la seua obra Sduard, i e l segon, 
de 2.500 euros, va recaure en 
Ondina O liva (Pi¡¡ueres) per 
Fusió. Així mate ix, es van en
tregar cinc mencions honorífi
ques. Per ordre de clnssificació, 
a Ramon Sanfcliu perLa dama 
de Flandes, Xavier Puente pcr 
ST, Xavier Masera per Equipal· 
ge, Miguel Gascón perDona de 
pedra i A nna López per Marta. 
Totes les peces seleccionades a 
concurs - un tota l de 25-són les 
que es podrnn vcurc rins al S de 
setembre a l'IEI. 

El guanyador de la primera 
menció honorífico és !'escultor 
Ramon Sanfeliu, que va inau
gurar aquest dilluns a l Casal de 
la Gcnt Gran de Llovorsf una 
exposició amb 2l de les seues 
mi llores obres, esculpirles en di
fercnts mnterials i ambla figura 
humana coma c ix temiltic. La 
mostra espodra v isitar finsal24 
d'agost. Ver de Tarrega, Sanfcliu 
va decidir abandona r després 
de 20 a nys el seu treball com 
a pa lela per dedicar-se exclu
sivament a l'cscultu¡·a. En pocs 
mesas, ha aconscguit el " tercer 
premi" del Sant Jordi i ha ex
posnt la seua obra a l castell de 
Concnbella. Una de les obres de Ramon Sanfellu que pot veure's a Llavorsf. 

LESCLAUS 

Elpremi 
1 El guardó va naixer el 2001 
de la mb de la Funda ció PereiiO 
de Bellpulg. Cada any alterna la 
convocatOria entre pintura i an 
tridlmen$lonal. 

Mostra itinerant 
l les 25 obres s'han pogut veu
re en anteriorltat al convent de 
Bellpulg 1 Torrefarrera. 

Patrodni i col·laboradors 
l la Dlputació de Lleida patro
cina el premi 1 els ajuntaments 
de Bellpuig i Torrefarrera, e l 
consell comarcal de I'Urgell i 
I'IEI són col-laboradors. 

EXPOSICIONS PATRIMONI LITERARI 
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ACTIVITATS 

Salas de Pallars 
celebra la fira 
d'art des d'avui 
fins diumenge 
1 SALAS DEPALLARSI Lo f ira d'nrt 
de Salas de Pollars torna 
des d'avui i fi ns diumcnge 
a ls carrers del municipi. En 
aquesta nova edició, e l f il 
conductor és l'aigua, el toma 
sobre el qua! versaran les di
ferents propostes expositives 
i instaHacions artístiques. 

La fiTa comenc;ara avui 
a les 22.30 hores a mb una 
projecci6 deis curlmetratges 
participants de l festival de 
cine ru ra l de l Pa llars. Les 
exposicions s'inauguroran 
dcma a les 12.00 horcs. 

Aixf mateix, la fira tam
bé ha programa! activit:~ts 
com tallers, conferencies, 
demost rac ions i projeccions 
de peHícu les. 

POLEMIQUES 

Ciutadans acusa 
el MACBAde 
flcatalanitzar" 
Cristófor Colom 
1 BARCELONA 1 Ciutadans ha 
dcmanat al Govern que es 
pronuncii sobre l'exposició 
col·lectiva Territoris ilzde
finits. Perspcctivcs sobre el 
legal colonial del MACBA de 
Barcelona. El motiués que el 
partit creu que una pe~ a de 
Daniela Ortiz i Xose Quirosa 
presenta e l navega nt Cris
togor Colom com a cntolil. 
Per aixo, han soHicita t una 
resposta a tesa la " importan
cia que e l Govern dóna a l 
MACBA", receptordel75% 
de la partida pressuposti.lria 
de les entitats musefstiques 
de la ca pita 1, asseguren. Pe1· 
la seua part, el MACBA sosté 
que "de cap manera !'obra, 
ni el muse u", avalen aquesta 
tcori:~. 

Lleida cedeix a Barcelona un llibre del 
XVII pera una mostra sobre el ginebre 
1 BARCELONA¡ L'nrxiu munic ipnl 
de Llcido hn ccdit el Uibre de 
l'Ad1nimstmció de Carnisseries 
lleidata de l'any 1626 pera la 
mostrn temporal Els fons d'oli 
de ginebre. U11a indústria a Ri
ba-roju d'Ebre, del Museu Et
nologic i de Cultures del Món 
de Barcelona. 

L'exposició destaca la im
portancia de Riba-roja d'Ebre 
com a municipi productor d 'oli 
de ginebre des de p rincipis de l 
segle XVII. Les propie tats te-

rapeutiques d 'aquest ungüent, 
que s'obté de lo fusta de troncs i 
arrels del }tmiperus oxycedrus, 
han motivat que s'hagi uti litzat 
historicoment coma remci per 
a di verses malalties humanes i, 
sobreto t, pera afeccio ns cula
nies del bcstiar. 

S' ha de destacar que In prin
cipal ruta del comer~ de l'oli es 
dirigía cap al Pirineu traves
sant Ponent, amb Lle ida com 
la ciutat on solien pernoctar els 
comerciants. 

El Llibre de l'Administració 
ele Carnisserics Lleidata recull 
dades relativesal Juncionament 
de la Carnisseria Major i les 
camisseries deis barris de Sont 
Andreu, San! Lloren~ i Santa 
Magdalena, e ls arrendaments i 
venda de In cnrn i la seua admi
nistració, els majarais, cJ bcstiar 
de la ciutat, e ls escorxadors i 
els pesadors, ent re d'oltres. És 
per aquesta rnó que s'exhibi
ra a la mostro fins al proper 13 
d'octubre. 
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