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Preocupació davant de 
l’arribada d’alumnes  
a l’acadèmia de Talarn
❘ talarn ❘ L’acadèmia de subofi-
cials (AGBS) de Talarn rebrà 
a partir de la setmana que ve 
més d’un miler d’alumnes amb 
motiu dels exàmens d’accés 
per al curs vinent. Això ha 
provocat preocupació entre 
part dels veïns i ajuntaments 
del Pallars Jussà, al considerar 
que aquesta afluència de per-
sones suposa risc de propaga-
ció de la Covid-19. Fonts del 
centre d’ensenyament militar i 
de la subdelegació del Govern 
van apuntar que l’arribada i 
la marxa dels alumnes es farà 
de forma gradual al llarg de 
diversos dies, se’ls prendrà la 
temperatura a l’entrar i s’ob-
servaran totes les mesures 
de seguretat durant la seua 
estada.

La subdelegació ha man-

tingut contactes amb alcaldes 
de la comarca per explicar-los 
les mesures de seguretat que 
adoptaran i va valorar que la 
seua presència no suposa un 
risc més elevat que els turis-
tes. Per la seua part, entitats 

independentistes preparen 
mobilitzacions, segons va 
indicar Pallars Digital. Des-
prés d’aquestes proves d’accés, 
l’acadèmia iniciarà el curs el 
mes de setembre.

prova d’accéS
Més d’un miler de 
persones faran aquest 
mes les proves d’accés  
per al curs vinent

coronavirus comarqueS

Aran detecta un nou  
cas de coronavirus
❘ vielha e Mijaran ❘ El Conselh 
Generau d’Aran va confir-
mar ahir un nou cas de co-
ronavirus, que s’ha detectat 
a través de les proves PCR 
que s’han portat a terme a 
l’Espitau de Vielha. Aquesta 
persona, segons el Govern 
aranès, es troba en aïllament 
domiciliari. El Conselh va re-
cordar necessitat de seguir 
totes les mesures preventives 
establertes per les autoritats 
sanitàries.

Aitona demana una festa 
islàmica “en família”
❘ aitona ❘ Aitona va demanar 
ahir a la comunitat islàmica 
del municipi “que celebri la 
festa del sacrifici del corder”, 
que té lloc avui, “de forma 
familiar, a les cases particu-
lars i amb un màxim de deu 
persones, sempre membres 
de la mateixa família i tenint 
en compte les mesures de dis-
tància, mascareta i rentat de 
mans freqüent”. Així ho va 
sol·licitar a causa de les me-
sures que vigeixen al Segrià 
per contenir l’expansió del 
Covid-19.

La Seu publica les bases 
per als ajuts del Covid
❘ la seu ❘ La Seu va publicar 
ahir les bases dels ajuts per 
a empreses que van haver de 
tancar a conseqüència de l’es-
tat d’alarma, les de les sub-
vencions per a negocis que 
van seguir oberts però que 
van tenir una reducció del 
70% o més dels ingressos. 
També va fer públiques les 
subvencions per a famílies 
en situació de vulnerabilitat 
i per a persones que portin a 
terme iniciatives solidàries i 
cooperatives.

Imatge del president Torra a la reunió telemàtica amb els alcaldes de la Noguera.

generalitat

e. farNell
❘ lleiDa ❘ Alcaldes de la Noguera 
van demanar ahir al president 
de la Generalitat, Quim Torra, 
rebaixar part de les restricci-
ons que s’apliquen a la Noguera 
i adaptar-les a cada municipi. 
Durant una videoconferència, 
van plantejar revisar la situació 
epidemiològica de cada localitat 
perquè el Procicat pugui valorar 
la possibilitat d’alçar les limita-
cions a activitats econòmiques 
en municipis que no tenen con-
tagis actius.

En aquesta reunió telemàtica 
amb el president, els alcaldes 
van exposar la diversitat de 
situacions a la comarca i van 
sol·licitar més presència polici-
al per fer complir normes com 
l’ús de la mascareta o evitar els 
botellons. “Els municipis petits 
no tenim policia local i és molt 
difícil fer-les complir”, va dir 
l’alcalde d’Algerri i president 
del consell de la Noguera, Mi-
quel Plensa.

Val a recordar que hi ha nou 
municipis de la Noguera que el 
jutge va excloure de les restric-
cions del Govern. Són els que 
pertanyen als CAP d’Artesa de 
Segre i Ponts, amb una baixa 
incidència de positius. Altres 
com Preixens, Àger o Penelles 
també van sol·licitar que es fle-
xibilitzessin les restriccions pel 
baix índex de contagis i per la 
greu afectació que estan tenint 
en les economies locals, especi-
alment en matèria de reserves 
turístiques i restauració. L’alcal-
dessa de Vilanova de l’Aguda, 

La Noguera insta a relaxar restriccions 
i que s’adaptin a cada municipi
Sol·liciten aixecar aquestes limitacions en alguns pobles i més presència policial

Montse Fornells, va explicar 
que els alcaldes van sol·licitar 
també una directriu per dur a 
terme les festes majors dels po-
bles. “Algun document que acla-
reixi les activitats que es poden 
organitzar i les que no per pre-
venir millor els contagis i evitar 
aglomeracions.” A la Noguera, 
es va recomanar a la ciutadania 
quedar-se a casa encara que la 
mobilitat no està prohibida i es 
va limitar l’aforament de bars, 
restaurants i comerços al 50%. 
Es van prohibir les trobades de 
més de deu persones.

n La Noguera fa quinze di-
es que està amb les restricci-
ons especials per l’augment 
de contagis, i de moment 
no hi ha un calendari per 
aixecar-les. El president de 
la Generalitat, Quim Tor-

ra, va assegurar als alcaldes 
que “anem pel bon camí”, 
però va demanar “màxima 
prudència, conscienciació i 
prevenció”, perquè “són dies 
crítics no només per a la No-
guera, sinó per a tot el país”.

reuNIó amb el preSIdeNT Torra

Torra demana màxima prudència 
i prevenció per afrontar la crisi

Fraga enderroca 
un assentament 
i el Baix Cinca  
ho critica
Lamenta que es fes 
sense consultar-li
❘ fraga ❘ Fraga va enderrocar el 
passat 18 de juliol un assen-
tament de temporers, una de-
cisió que ha suscitat crítiques 
de la comarca del Baix Cinca i 
de Càritas Diocesana Barbas-
tre-Montsó. L’alcaldessa, Car-
men Costa, va explicar que 
“durant la crisi sanitària” no 
podien “deixar viure la gent 
en aquestes condicions” i es va 
optar per tirar a terra aquests 
assentaments després d’acor-
dar-ho amb els temporers. Per 
això, les 17 persones que hi vivi-
en van ser traslladades a l’alberg 
del pavelló del Sotet. Per la seua 
banda, el president de la comar-
ca, Marco Ibarz, va assenyalar 
que en aquests assentaments vi-

coMarca Del baix cinca

Imatge de la demolició dels assentaments el 18 de juliol.

vien unes 33 persones. Des de 
la comarca i Càritas van mani-
festar desacord amb la mesura, 
“ja que des de fa més de 15 anys 
treballen, amb la col·laboració 
dels ajuntaments, per al benes-
tar de les persones que s’estan 
als assentaments”. Van assegu-
rar que van demanar una reunió 
amb el consistori i que encara no 

han rebut resposta. També van 
mostrar-se preocupats pel que 
pugui passar “amb les persones 
que són a l’alberg” quan tan-
qui. No posen en dubte “el fons 
de l’acció”, que creuen que és 
una mesura correcta, sinó que 
critiquen “la forma en què s’ha 
portat a terme”, sense comptar 
amb la seua col·laboració.
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comarques
www.segre.com/comarques

Detingut un transportista amb  
dos-cents quilos de marihuana.

p. 16
Projectes de nous parcs eòlics 
enfronten alcaldes a la Segarra.

p. 18

x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ Tots els grups polítics 
de la Diputació van donar su-
port ahir a una declaració ins-
titucional “per a la contenció 
del Covid-19 i el rellançament 
econòmic” de les comarques de 
Lleida, en què es comprometen 
a “concretar” una “línia d’ajuts 
per a empresaris i autònoms”. 
Això es faria aprofitant un es-
tudi del Patronat de Promoció 
Econòmica per analitzar les 
conseqüències de la pandèmia 
en el teixit empresarial lleidatà. 
Aquestes futures subvencions 
se sumarien als 6,5 milions que 
va anunciar la Generalitat per 
al Segrià. Així mateix, tots els 
grups van demanar a la subdele-
gació del Govern que traslladi a 
l’Estat “la necessitat de dotar el 
Segrià i la Noguera d’una línia 
d’ajuts econòmics” i que estu-
diï mesures “en l’àmbit de les 
competències estatals en ma-
tèria laboral, fiscal i sanitària”. 
Sol·liciten a l’Estat que faci efec-
tius els pagaments pendents dels 
ERTO i insten la Generalitat a 
incrementar el parc d’habitatges 
socials.

Així mateix, la corporació 
va mostrar tot el seu suport al 
sector agroalimentari, al qual 
“s’ha culpabilitzat dels rebrots”. 
En aquest sentit, van remarcar 
que “la immensa majoria d’em-
presaris fan les coses bé” i van 
instar que aquells que no ho 
fan “siguin detectats i sancio-
nats”. De la mateixa manera, 
demana que “més enllà de ser 
recomanacions”, els protocols 
siguin “d’obligat compliment”. 
També sol·liciten que els Mossos 
d’Esquadra garanteixin el com-
pliment de les normes, també a 
l’espai públic.

A la declaració institucional, 
els grups demanen a la conse-
lleria de Salut la reobertura 
dels consultoris rurals tancats 
i que es facin tots els tests PCR 
necessaris i “massivament tan 
aviat com sigui possible”. Així 
mateix, insten a reforçar l’aten-
ció primària per “evitar que el 
problema dels rebrots es vagi 
movent territorialment en fun-
ció de les campanyes agràries o 
del turisme”. 

La Diputació també impul-
sarà una taula de treball per a 
la reconstrucció socioeconò-
mica de la demarcació, amb 
la presència de representants 
econòmics i socials, col·legis 
professionals, la Universitat 
de Lleida i organismes de les 
administracions.

ple provincial

La Diputació promet ajudes a empreses i  
autònoms per pal·liar perjudicis del Covid
Expressa suport al sector agroalimentari i lamenta que se l’hagi “culpabilitzat dels rebrots” de coronavirus 
|| Impulsarà una taula de treball per afavorir la reconstrucció econòmica de Lleida

 

«em vaig queixar perquè una 
decisió [tancament perimetral 
del Segrià] es prengués sense 
la complicitat del territori i 
s’anunciés des de Barcelona.»
joan talarn. erc

«Toca treballar més que 
mai per lleida, defensant i 
apostant per la nostra gent, 
pel respecte que mereixem 
i per la recuperació.»
maria burrel.  cS

«Prego al PSc, comú i cs 
que facin tot el possible 
perquè no s’aprovi l’acord 
estatal per absorbir els 
estalvis dels ajuntaments.»
jordi latorre. jxcaT

«Volem posar l’accent en 
la importància d’assegurar 
les condicions de seguretat 
a l’agroindústria. Hem de 
continuar conscienciats.»
elena ferre. comú

«Demano que traslladin al 
Govern que cal mantenir 
les targetes de les beques 
menjador a les famílies més 
desfavorides aquest estiu.»
fèlix larrosa. PSc

«És important la prevenció 
d’escenaris futurs. es podria 
implementar un portal 
informatiu de l’estat en què 
es troba la demarcació.»
amador marqués. ua

leS fraSeS

n Durant el ple també es va 
donar llum verda a les bases 
de les subvencions per finan-
çar la promoció i el foment de 
l’activitat física, uns ajuts que 
estan dirigits a clubs, federa-
cions, esportistes i consells 
esportius. Aquestes subven-
cions, que corresponen a la 
temporada 2019-2020, estan 
dotades amb gairebé dos mi-
lions d’euros. 

D’aquesta xifra, 1.248.000 
euros es repartiran per con-
cu r rènc ia  compet i t iva , 
567.000 euros són per als con-
venis amb els clubs, 120.000 

es distribuiran entre els dotze 
consells esportius de Lleida i 
els últims 25.000 euros són 
per al centre de tecnificació 
de l’esquí de la Val d’Aran. 
L’objectiu és que de cara a 
la pròxima anualitat desapa-
reguin els convenis amb els 
clubs. Tots els grups polítics 
de la corporació van donar 
suport a la proposta de l’equip 
de govern. El diputat res-
ponsable de l’àrea d’Esports, 
Jordi Verdú, va destacar que 
l’objectiu d’aquests ajuts és 
“fomentar l’esport base, fe-
mení i inclusiu”.

n El ple telemàtic de la Di-
putació va aprovar per una-
nimitat la licitació dels tre-
balls de manteniment de les 
carreteres que són titularitat 
de la corporació provincial. 
Aquest projecte compta amb 
un pressupost de 12 milions 
d’euros i el contracte té una 
durada de tres anys, prorro-
gables a dos més.

El diputat de Serveis Tèc-
nics, Marc Baró, va explicar 
durant la sessió que el concurs 
es divideix en tres lots: les 
sis comarques del pla d’una 
banda (amb una inversió de 

6,5 milions); l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i el Solsonès per 
una altra (amb 3 milions); i, 
finalment, la Val d’Aran, l’Al-
ta Ribagorça i els dos Pallars 
(2,5 milions).

D’altra banda, també es 
va ratificar de forma inicial 
el projecte per rehabilitar el 
ferm de la carretera LV-2012 
entre les Borges Blanques i 
la Floresta. Aquesta actuació 
compta amb un pressupost de 
450.000 euros, aproximada-
ment, i permetrà millorar un 
tram de via d’uns cinc quilò-
metres de longitud.

Llum verda al programa d’ajuts  
per al foment de l’esport

Contracte de dotze milions per  
a la conservació de carreteres

leS clauS

Nou diputat d’ERC
z  jaume rutllant va prendre 
ahir possessió com a diputat del 
grup d’erc. rutllant substitueix 
regina cairol, que va deixar el 
càrrec tal com ja havia fet a la 
Paeria de lleida. el nou diputat 
va assegurar que “té un deu-
te de gratitud amb la gent de 
lleida” perquè “fa gairebé vint 
anys que vaig venir des de Bar-
celona i m’he sentit molt ben 
acollit des del primer dia”. Per 
això, confia “a poder tornar a 
aquesta terra una part del que 
m’heu donat, que ha estat molt 
i molt bo”.

Ajuts per les inundacions
z el ple va aprovar un canvi en 
els ajuts als municipis afectats 
per les inundacions de l’octu-
bre. així, es va ratificar que el 
milió d’euros destinat a aques-
ta finalitat sigui per sufragar 
despeses corrents d’aquestes 
localitats (anteriorment eren 
500.000 € per a inversions i 
500.000 més per a despeses 
corrents). De moment, els con-
sistoris encara no han cobrat 
aquestes subvencions.

Derogació d’ordenança
z en aquesta sessió es va donar 
llum verda a derogar l’orde-
nança per a l’ajuda tècnica a la 
redacció de projectes. el diputat 
de Serveis Tècnics, marc Baró, 
va explicar que es va aprovar el 
1998 i no s’ha aplicat mai. Baró 
va dir que hi haurà subvenci-
ons per als ajuntaments per a la 
redacció de projectes.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Ser consistents, complir el que vau pro-
metre, fer més i parlar menys us ajudarà 

a guanyar impuls i a dissuadir aquells indesitja-
bles que us desafien i interfereixen.

TAURE 20-IV / 20-V.
Comenceu el dia fent canvis que us 
alegrin. Avenir-vos bé amb les persones 

amb qui viviu o treballeu us donarà l’ajuda que 
necessiteu per aconseguir el vostre objectiu.

BESSONS 21-V / 20-Vi.
Quedeu-vos amb el que sabeu i feu 
millor. Les aliances d’empreses no són 

el que més us convé. Verifiqueu la informació 
que obteniu per evitar cometre un error.

CÀNCER 21-Vi / 22-VII.
Controleu el temperament i oferiu res-
postes, solucions i alternatives positives. 

La forma en què us atanseu als altres determinarà 
el que podeu fer.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Deixeu que us guiïn el cor i la conscièn-
cia. Aprofundiu i feu alguna cosa que 

marqui la diferència. Posar un somriure a la cara 
d’algú serà gratificant.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Tindreu diverses idees i us faran ofertes 
i suggeriments que us ajudaran a tornar 

a avançar. No tingueu por de dir el que penseu 
i seguir el que us digui cor.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Expandiu els interessos i us alimentaran 
la ment. Procrastinar serà la perdició. 

Tracteu els assumptes de manera intel·ligent i 
sense vacil·lacions. Deixeu anar el passat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Apreneu tot el que pugueu com a pre-
paració per als canvis que voleu fer. No 

confieu que ningú sigui tan minuciós com vos-
altres. Guardeu les vostres pertinences.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
L’honestedat i la integritat us ajudaran 
a treure a la superfície el que us preo-

cupa i a fer els canvis necessaris per millorar la 
vostra vida i les relacions amb els altres.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Abordeu un assumpte de cara i escolteu 
el que els altres tenen per aportar. Tre-

ballar a l’uníson amb altres portarà canvis positius 
i excel·lents oportunitats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Deixeu que l’experiència us guiï i troba-
reu noves maneres d’utilitzar mètodes 

provats i veritables per sobresortir. Celebreu els 
assoliments amb algú que estimeu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
L’honestedat és la millor política. Tin-
gueu cautela amb els problemes que 

s’han d’abordar. Un canvi professional resultarà 
beneficiós. Protegeixi la llar, la família i la salut.

EP

Distància i mascareta a les figures de cera 
del museu Madame Tussauds de Londres
Un dels reclams turístics de Londres, el Madame Tussauds, 
es prepara per obrir. Les figures de cera més famoses del 
museu donen exemple i s’exposen a les portes del centre 
respectant les distàncies i amb mascareta.

El músic Paco Ibáñez desafia el Covid amb 
un concert al festival de Pedralbes
El Festival Jardins Pedralbes es va convertir dimecres en 
un oasi de resistència amb l’actuació de Paco Ibáñez, que, 
als seus 85 anys, va fer front al coronavirus i va emocionar 
el públic amb temes com A Galopar o Palabras para Julia.

EfE

Espectacle il·lusionista per a tots els públics del Mag Stigman a Tremp
El Mag Stigman va fer vibrar 
dimarts passat les nenes i nens 
que van assistir al seu espec-
tacle de màgia visual Fabulós, 
que es va celebrar al pati del 

col·legi Valldeflors de Tremp, 
en el marc del cicle Cucaestiu, 
organitzat per l’ajuntament de 
la capital del Jussà. El mag va 
representar números de màgia 

visual acompanyats de músi-
ca i coreografia i va mantenir 
l’esperit participatiu del públic 
sense moure’s dels seus seients 
per motius de seguretat.

CIA. MAG STIGMAN

Èxit dels casalets de Tàrrega
Els casalets de Tàrrega, orga-
nitzats per l’ajuntament i gesti-
onats per la cooperativa Quàlia, 
han registrat rècord de parti-
cipants amb més de 290 nens 

i nenes d’entre 3 i 12 anys. A 
més a més, per primera vegada, 
l’Esplai Esprai seguirà durant 
tot el mes d’agost davant de la 
demanda de les famílies mentre 

que els altres finalitzaran avui. 
Els organitzadors dels casalets 
van agrair la feina dels tècnics 
i monitors i la confiança de les 
famílies.

SEGrE

La duquessa de Sussex 
ha de pagar 75.000 € 
a un mitjà britànic
Meghan Markle ha perdut la 
primera batalla contra Asso-
ciated Newspapers, editora 
del Mail on Sunday, que va 
publicar el febrer del 2019 
extractes d’una carta envi-
ada al seu pare, i haurà de 
pagar 75.000 euros en costes. 
El Tribunal Superior de Lon-
dres va desestimar al maig 
tres punts de la demanda de 
la duquessa de Sussex.

EP

Fotografia de família ahir dels participants als casals d’estiu de Tàrrega.
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Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 

Cercle
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

Fax: 973 246 031c/del Riu, 6. 25007 Lleida cercle@segre.com www. segre.com

Moror. Restes de l’església romànica de Sant Martí de les Tombetes (Pallars Jussà) @puput_77.

Asfalt estampat. Imatge curiosa que va trobar la Roser Castells a la 
carretera que va de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai.

Modernisme. Rosa Maria Altés va visitar al març el cementiri d’Olius, abans del confinament.

Frondositat. “Iniciant el Camí de Sant Jaume, a Roncesvalles”, les vacances de Jordi Recasens.

Les fotos del lector

Pobles de Lleida a Instagram

Participa-hi i guanya: Les meues vacances
Envia’ns la millor foto de les teues vacances a cercle@segre.
com o puja-la al web fins a l’11 de setembre i entraràs al sorteig 
d’una estada familiar a PortAventura i altres fantàstics 
premis.

Bases i imatges a segre.com/cercle.

Amb el patrocini d’Azul Marino Viatges.

El nom del guanyador es publicarà el dimarts 15 de setembre al 
web i a les xarxes socials.

Sant Pere de Puigverd de Lleida, del s. XVIII i inclosa a l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Dibuix de Cristina d’Aloisio.

Dibuixem Ponent
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