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Campanya per reactivar el 
teixit comercial de Tàrrega
Dissenyada per Nova Tàrrega-SEGRE, incideix en el vincle 
emocional entre ciutadania i comerç || Posa en valor la proximitat

iniciatives comerç

Presentació de la campanya, que va comptar amb el director executiu de Segre, Juan Cal.

segre Tàrrega

Segre tàrrega
❘ Tàrrega ❘ Sota el lema Aixe-
quem Tàrrega!, l’ajuntament 
de la capital de l’Urgell ha po-
sat en marxa una campanya de 
dinamització del teixit comer-
cial i empresarial del municipi. 
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va 
destacar la necessitat d’“aixe-
car la ciutat i el seu teixit co-
mercial, empresarial i de res-
tauració, que durant dos mesos 
ha estat tancat i amb dificultats 
econòmiques”. Pijuan va indi-
car que “posem en marxa la 
campanya coincidint amb l’eta-
pa de represa i amb l’objectiu 
de reactivar aquests sectors i 
posar de relleu la proximitat”. 
La primera edil va animar a 
“comprar i consumir als nos-
tres locals i botigues” mentre 
que la regidora de Promoció 
Econòmica, Núria Robert, va 

recalcar la necessitat de “sen-
sibilitzar la ciutadania que aju-
dant el comerç local, els serveis 
i la petita indústria ens estem 
ajudant a nosaltres”. La campa-
nya, dissenyada per l’empresa 
de comunicació Nova Tàrre-
ga-SEGRE, pretén “establir 
un vincle emocional entre la 
ciutadania i el seu comerç, ja 
que hi ha una mica més que 
un vincle comercial, hi ha un 
vincle cívic, d’interrelació i de 
creació de la comunitat”, va 
destacar el director executiu 

del Grup SEGRE, Juan Cal. Va 
afegir que la campanya mos-
tra la part humana del sector 
econòmic local, motiu pel qual 
“dóna protagonisme a comer-
ciants i empresaris, explicant 
les seues històries a raó de la 
seua antiguitat, trajectòria o 
novetat”.

Aixequem Tàrrega! durarà 
dos mesos i pretén arribar a to-
ta la població de les comarques 
de Lleida mitjançant cartells, 
espots publicitaris, xarxes so-
cials, anuncis a la premsa escri-
ta i en ràdio, segons va detallar 
la directora de Nova Tàrrega, 
Lourdes Cardona, que va insis-
tir en “la voluntat de no deixar 
ningú enrere”. El pressupost 
és de 14.832 euros, partida 
que procedeix de la festa ma-
jor oficial de maig, que va ser 
cancel·lada per la pandèmia.

Finançament
Iniciativa finançada amb 
una partida procedent de 
la festa major, cancel·lada 
per la pandèmia

Una de les cisternes omplint un dels dipòsits.

municipis proveïment

❘ lleIDa ❘ La Mancomunitat 
d’Aigües de les Garrigues va 
tornar ahir a portar aigua po-
table amb cisternes als pobles 
de la Floresta, els Omellons i 
l’Espluga Calba per garantir 
el subministrament, davant 
del retard de les obres de la 
conducció que els proveeix i 
que va quedar arrasada per 
la riuada de l’octubre. Les 
cisternes van omplir els di-
pòsits dels pobles que es pro-
veeixen d’un mateix ramal 
que connecta aquestes pobla-
cions. L’actuació ja es va dur 

a terme la setmana passada 
en uns altres quatre munici-
pis, Vinaixa, Tarrés, Fulleda i 
Senan, aquest últim a la Con-
ca de Barberà. Des del mes 
passat es treballa per reposar 
la conducció que dóna aigua 
a aquests municipis però les 
pluges dels últims dies han 
dificultat les obres. Des de la 
Mancomunitat d’Aigües van 
assenyalar que els camions 
cisterna seran necessaris du-
rant tot l’estiu. La reposició 
de les conduccions costarà 
620.000 euros.

Cisternes d’aigua en tres 
pobles de les garrigues

ManCoMunITaT aIgües garrIgues

El telefèric de la Vall Fosca ajorna la seua obertura
❘ la Torre De CapDella ❘ Una incidència tècnica al telefèric de la 
Vall Fosca ha obligat l’ajuntament de la Torre de Capdella 
a ajornar-ne l’obertura, prevista per a l’1 de juliol. Durant 
la revisió del telefèric s’ha detectat un problema amb una 
peça que n’impossibilita l’ús públic. A mesura que avanci la 
reparació, es determinarà el dia d’obertura.

Restableixen la circulació de trens a la línia R-13
❘ lleIDa ❘ La circulació de trens per la línia ferroviària de Llei-
da a les Borges Blanques (R-13 i R-14) va quedar restablerta 
ahir amb el primer servei del dia, segons fonts de Renfe. 
Aquesta línia va quedar interrompuda dijous per falta de 
subministrament elèctric a les instal·lacions d’Adif. Renfe va 
garantir la mobilitat dels usuaris amb un servei alternatiu 
per carretera.
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Millora en l’atenció a víctimes de violència masclista
❘ Barcelona ❘ L’Institut Català de les Dones (ICD) ha iniciat 
aquest mes 14 grups de treball en un programa que pretén 
reforçar la pràctica dels prop de 200 professionals que atenen 
dones en situació de violència masclista des dels 102 serveis 
d’informació i atenció a les dones (SIAD) municipals o co-
marcals. Els tècnics s’enfronten a situacions complicades i 
cada vegada més complexes a causa de la crisi del Covid-19. 
Aquest programa d’acompanyament i seguiment professional 
aborda incorporar la mirada estratègica com a eina d’abor-
datge, identificar els límits de la pràctica professional, revisar 
els rols i funcions pròpies i detectar la simptomatologia de la 
síndrome del burnout.

Un motorista ferit al caure a Isona
❘ isona ❘ Un motorista va resultar ferit ahir al matí al tenir una 
caiguda a la carretera C-1412b al seu pas pel terme municipal 
d’Isona. L’accident es va produir a les 9.24 hores i va ser eva-
cuat en ambulància a l’hospital del Pallars de Tremp. S’hauria 
fracturat una cama.

Rescaten dos senderistes perduts a Aigüestortes
❘ la vall De Boí ❘ Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat va 
rescatar ahir a la tarda dos excursionistes, pare i fill, que es 
van perdre a la zona de la presa de Cavallers, al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Sant Maurici. Els Bombers van rebre a les 18.43 
hores l’avís de l’emergència i fins al lloc va acudir un helicòpter 
amb un equip dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials). Tots 
dos estaven sans i estalvis.

c.SanS
❘ la seu D’urgell ❘ Els Mossos d’Es-
quadra han intervingut aquesta 
setmana una escopeta de balins 
a una veïna de la Seu d’Urgell 
després que la dona baixés fins 
el portal de l’edifici, situat a la 
plaça Joan Sansa, per amenaçar 
joves que tiraven petards la nit 
de Sant Joan. Segons va expli-
car ahir l’oficina del portaveu 
de la policia catalana els agents, 
acompanyats també per la po-
licia local del municipi, es van 
personar a la plaça després que 
un veí alertés de matinada que 
una dona, d’uns 70 anys d’edat, 
havia baixat fins al carrer amb 
una arma per dissuadir joves 
que tiraven petards. A part d’in-
tervenir l’escopeta d’aire com-
primit, que no tenia càrrega de 
balins, la policia va denunciar 

la dona. Fonts de la policia local 
va confirmar per la seua part 
que l’arma “era una escopeta 
de balins d’aire comprimit molt 
vella que no tenia càrrega”. I 
van explicar que abans de la 
intervenció al costat de la po-

licia catalana, un agent local 
ja havia avisat la dona perquè 
tornés al seu domicili. Un veí 
de la zona havia intentat també 
prendre l’arma a la dona, però 
aquesta va insistir que l’únic 

que pretenia era espantar els 
joves perquè deixessin de tirar 
petards. A les comarques llei-
datanes, els Bombers de la Ge-
neralitat van dur a terme aquest 
any un total de 61 actuacions 
durant la revetlla de Sant Jo-
an, la majoria per incendis de 
vegetació i de mobiliari urbà. 
Aquesta xifra suposa un 57,3 
per cent menys de serveis res-
pecte a l’any passat. 
     Així mateix, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
només va atendre una persona 
per cremades, tot i que no eren 
greus. 
       Pel que fa al vandalisme 
amb l’ús de petards, una veïna 
del barri de Magraners de Llei-
da va denunciar que li havien 
destrossat la bústia amb un pe-
tard (vegeu SEGRE d’ahir).

Surt al carrer amb una escopeta  
a la Seu perquè tiraven petards
Els Mossos decomissen l’arma, descarregada, a la septuagenària

denúncies sant joan

SenSe càrrega
la dona va argumentar que 
només pretenia espantar 
els joves, que la molestaven 
la nit de sant Joan

L’incendi de la Donzell va calcinar un bosc d’alzines.

firma

La Donzell d’Urgell 
registra el primer 
incendi forestal  
de l’estiu
Va calcinar 6 hectàrees de bosc i camps || 
Es va originar en una recol·lectora

emergències bombers

a.g.b./S.t./p.r.
❘ agramunt ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van treballar ahir 
a la tarda a la Donzell d’Urgell, 
nucli d’Agramunt, en un dels 
primers incendis forestals de 
l’estiu. El foc es va originar a 
les 18.00 hores per una peça 
defectuosa d’una recol·lectora 
i es va estendre pels camps de 
cereal i un bosc d’alzines, se-
gons van informar els Bombers 
i els Agents Rurals. Al lloc van 
acudir quatre mitjans aeris i 17 
dotacions terrestres. Marc Cas-
tellnou, inspector de Bombers 
i cap dels GRAF (Grup d’Actu-
acions Forestals), va explicar, 
en declaracions a SEGRE, que 
“aquest foc ha tingut la capaci-
tat de penetrar al bosc, on ha 
recorregut un centenar de me-
tres, per la qual cosa ens trobem 
davant del primer incendi fores-
tal de la campanya”. 
     A les 19.20 hores, els equips 
d’extinció van donar el foc per 
estabilitzat. Posteriorment, els 
treballs es van centrar a acabar 
de sufocar els punts calents per 
evitar que revifés. Castellnou 
va afegir que “venim d’una 
primavera molt humida, per 

la qual cosa la massa forestal 
estava molt hidratada. Aquest 
foc marca un canvi de ritme en 
la campanya, per la qual cosa 
preveiem que la setmana vinent 
serà molt complicada”. 
    L’inspector de Bombers va 
afegir que “l’hem pogut con-
trolar perquè l’hem atacat ràpid 
pels diferents flancs”. De les sis 
hectàrees afectades, la meitat 
van ser de bosc i l’altra meitat, 
agrícoles. 

     D’altra banda, al matí es va 
registrar un foc de vegetació 
agrícola a Bellmunt d’Urgell 
que va calcinar 7,9 hectàrees 
de rostolls, segons els Rurals, 
que van afegir que s’hauria ori-
ginat en una empacadora de pa-
lla. L’incendi es va declarar a 
les 9.39 hores i hi van treballar 
una desena de mitjans.

BomBers

Un foc va arrasar vuit hectàrees agrícoles a bellmunt.

Acte per recordar 
el gran incendi  
de l’any passat
n Alcaldes d’alguns muni-
cipis afectats pel gran in-
cendi de la Ribera d’Ebre 
i Ponent, del qual aquesta 
setmana es compleix un 
any, es reuneixen avui a 
l’ermita del Remei de Flix 
per celebrar un acte com-
memoratiu. A Lleida, el 
foc va afectar explotaci-
ons agràries de Bovera, 
Maials, Llardecans i la 
Granadella. L’acte cons-
tarà d’una plantació sim-
bòlica d’una olivera per 
cada poble afectat.

foc a beLLmUnt
van cremar 7,9 hectàrees  
de camps segats i hauria 
estat causat per una 
empacadora de palla
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