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esports | pàg. 26
70% d’aforament a la Copa Continental 
d’hoquei de mollerussa i els millors 
clubs europeus se’n van de l’eurolliga

GUIA | pàg. 38
el torrefarrera street Art Festival premia 
el mural ‘Comunicació’ i deixa aquesta 
localitat del segrià plena de colorit

1,50 €

Una màquina que supleix 
cor i pulmons salva sis 
lleidatans amb Covid

lleida ❘ 12

Desmantellada una altra 
gran plantació entre Lleida 
i Corbins de marihuana
500 || Els Mossos van localitzar 
ahir mig miler de plantes en una 
macrobatuda contra narcos

Bosc || Van trobar una autèntica 
selva de ‘maria’ oculta entre 
camps agrícoles

Quaranta-vuit hores || L’operació 
es va produir dos dies després de 
la duta a terme a Alcoletge

Màfies || Alarma per l’augment 
d’aquests cultius il·legals i la 
violència dels delinqüents

lleida ❘ 15

jordi eChevArriA
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Mont-rebei reobre 
el sender turístic 
després de deu 
mesos tancat per 
despreniments

El sender turístic del congost de 
Mont-rebei està obert de nou 
des d’ahir a la tarda després que 
hagi estat deu mesos tancat ar-
ran d’un despreniment de ro-
ques, una vegada que ahir van 
finalitzar els treballs per apun-
talar la muntanya i garantir així 
la seguretat dels visitants. Per 
la seua banda, les obres de la 
carretera entre Camarasa i Sant 
Llorenç de Montgai van quedar 
ahir paralitzades per una allau 
de roques i no hi ha data per 
reobrir la via.

comarques ❘ 16 i 19

Una vegada consolidat 
el pendent del congost

Una tècnica que aplica l’hospi-
tal Vall d’Hebron com a últim 
recurs quan un d’aquests òrgans 
vitals o tots dos no funcionen 
va salvar la vida a sis lleidatans 

amb Covid. D’altra banda, Sa-
lut tancarà punts de vacunació 
amb poca afluència i els obrirà 
en centres educatius amb l’inici 
del curs.

economia ❘ 24

La Xina pressiona el  
porcí espanyol i retira 
permisos d’exportació

mercAts

mAite moNNé

és notícia ❘ 3-9

La Diada, pols del sobiranisme
Acte institucional a Lleida amb crides a la unió independentista,  
i Aragonès demana una gran aliança per al referèndum
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Detecten anticossos del virus
del Nil en tres aus del Segrià.

p. 18
Una nova allau de roques obliga a 
parar obres en una via de Camarasa.

p. 19

L’helicòpter durant les maniobres executades ahir a primera hora de la tarda. els operaris es van fotografiar en un banc en ple sender.

jorDi eChevarria jorDi eChevarria

Mont-rebei reobre el sender turístic al cap de 
deu mesos després d’assegurar la muntanya
Un helicòpter retira el material i la maquinària utilitzats per consolidar el pendent del congost

espais naturals seguretat

maría moLina
❘ àger ❘ L’empresa Infraestructu-
res de Muntanya va finalitzar 
ahir els treballs per reobrir el 
sender turístic de Mont-rebei 
que ja va quedar operatiu du-
rant la tarda. Va ser necessari 
un helicòpter per baixar la ma-
quinària i el material utilitzat 
en l’actuació centrada a con-
solidar la paret del congost a 
Àger després d’estar deu mesos 
tancat per un despreniment que 
va tallar el camí natural exca-
vat a la roca, segons van indicar 
responsables de la firma. S’ha 
de recordar que també va ser 

necessari aquest mitjà de trans-
port per pujar-lo atesa la dificul-
tat d’accessibilitat i dels treballs 
verticals per subjectar la roca. 

Els operaris tornaran la set-
mana que ve per tensar els an-
coratges de seguretat on es va 
produir la caiguda de roques i 
per fer les últimes comprova-
cions, que no suposaran tallar 
l’accés. Per la seua banda, l’al-
caldessa d’Àger, Mireia Bur-
gués, va expressar satisfacció 
per la reobertura del camí des-
prés de deu mesos tancat i va 
indicar que quedarà pendent 
d’arreglar una part del sender 

també afectat per l’allau i on 
s’haurà de fer alguna inter-
venció, tot i que s’hi pot passar 
sense perill. Burgués va incidir 
que fan falta estudis geològics 
per determinar el risc d’allaus i 
prevenir-los (vegeu SEGRE de 
dimarts).

L’allau de roques es va pro-
duir a mitjans de novembre del 
2020 i la intervenció va comen-
çar el 31 de maig. Es va para-
litzar durant el període de ni-
dificació d’aus i es va tornar a 
reprendre el 19 de juny. El risc 
de caiguda de roques va obligar 
a aturar les activitats nàutiques 

pel congost vuit dies, del 26 al 
30 de juliol i del 2 al 5 d’agost. 
Així mateix, es va prohibir la 
navegació durant dos dies a cau-
sa del risc d’incendi per l’onada 
de calor de mitjans del mes pas-
sat. El sender natural de Mont-
rebei és un dels més freqüentats 
per turistes i, de fet, es treballa 
per evitar massificacions a l’en-
clavament tant per la part ara-
gonesa com la de Lleida (vegeu 
el desglossament).

La Fundació La Pedrera és la 
propietària d’aquest espai natu-
ral protegit entre les províncies 
de Lleida i Osca.

Polèmica a la Seu per la 
ubicació de l’hospital

urbanisme sanitat

c.SanS
❘ la SeU ❘ Compromís X La Seu 
presentarà una moció al ple de 
dilluns per instar l’equip de go-
vern (Junts i ERC) a cedir a Sa-
lut un terreny de la urbanització 
de l’Horta del Valira, propietat 
municipal, per construir-hi el 
futur hospital comarcal. 

La formació descarta l’opció 
de construir el nou centre de 
salut al costat del parc de bom-
bers, ja que es troba en zona 
inundable.

Per la seua banda, l’edil d’Ur-
banisme, Joan Gurrera, va de-
fensar ahir la zona al costat de 
l’N-260 per les “bones comu-
nicacions”. Va explicar que la 
inundabilitat afecta “una part” 
dels terrenys i els converteix en 
“parcialment inundables”. Va 
afegir que “tenim el vistiplau 
d’Urbanisme” per “reordenar 
els usos del sector i fer l’hospital 
en zona no inundable i deixar la 
zona verda l’àrea afectada per 
possibles avingudes.

el transport porta al jutge la suspensió 
de circular els diumenges per l’aP-7

comunicacions carreteres

❘ lleiDa ❘ Les Organitzacions Ca-
talanes de Transport de Mer-
caderies per Carretera de Ca-
talunya CETCAT i COT van 
presentar ahir un recurs al 
tribunal contenciós adminis-
tratiu per demanar la suspen-
sió cautelar de la prohibició de 
circular els camions per l’AP-7 
els diumenges d’aquest mes, tal 
com ha previst el Govern per 
evitar cues. Les organitzacions 
del transport català, entre les 
quals Asotrans de Lleida, ente-

nen que no hi ha cap justifica-
ció que avali l’adopció d’aques-
ta prohibició i se senten crimi-
nalitzats per la Generalitat. 

La portaveu a Lleida de la 
patronal del transport Aso-
trans, Sí lvia Llobet, es va 
afegir dijous a les crítiques ja 
que el veto afecta de ple tot 
el transport internacional de 
Lleida, per exemple el de la 
fruita. Els transportistes asse-
guren que la mesura obligarà 
a avançar els desplaçaments 

dels camioners per evitar que 
la restricció els sorprengui a la 
carretera. 

D’altra banda, el delegat de 
la Generalitat a Lleida, Bernat 
Solé, va dir en una entrevis-
ta a l’ACN que pressionarà el 
Govern espanyol perquè ac-
cedeixi a construir els nous 
accessos locals amb l’AP-2. 
També va dir que l’aeroport 
d’Alguaire ha d’estar ben con-
nectat i va reclamar una bona 
xarxa ferroviària.

Por que  
tornin les 
aglomeracions
n La reobertura del con-
gost de la Noguera Riba-
gorçana i la por de l’arri-
bada massiva de visitants 
va fer que l’alcaldessa 
d’Àger incidís en la neces-
sitat d’un pla d’usos que ja 
redacten les diputacions 
d’Osca i Lleida amb l’ob-
jectiu d’evitar aglomera-
cions a la zona.
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La ruta escolar de Mollerussa 
es manté arran de les queixes
Famílies de 80 alumnes dels instituts La Serra i Mollerussa en van 
denunciar la desaparició || Educació cedeix davant del consell

Educació transport Escolar

j.g.m.
❘ mollerussa ❘ El bus de trans-
port escolar procedent de Vi-
la-sana i Golmés en direcció 
a l’institut Mollerussa IV in-
clourà finalment una parada 
al complex educatiu de La Ser-
ra. Així ho ha determinat el 
departament d’Educació des-
prés de la sol·licitud del consell 
comarcal del Pla d’Urgell i la 
queixa de diverses famílies, 
que reclamaven un servei que 
s’havia portat a terme fins al 
curs passat. 

Després de la seua cancel·la-
ció, es va crear una plataforma 
integrada per famílies d’uns 
vuitanta alumnes que estudien 
a l’institut La Serra malgrat 
que no és el seu centre adscrit 
o cursen estudis postobligato-
ris a l’institut Mollerussa. 

Va ser el consell del Pla el 
que va informar ahir al ma-
tí les famílies de la decisió 
d’Educació. En aquest sentit, 
el president, Rafel Panadés, va 
agrair als tècnics del consell i 

al departament els esforços 
per aconsegu ir manten ir 
aquest autobús “malgrat que 
la celeritat dels tràmits no hagi 
estat prou ràpida”. També va 
agrair la “paciència de les Am-
pes i la direcció de l’institut”.

Diversos veïns van protes-
tar dilluns passat a la seu del 

consell a Mollerussa i després 
de mantenir una reunió amb 
el president de l’entitat es van 
desplaçar a la seu dels serveis 
territorials d’Educació a Llei-
da, on es van trobar amb el 
director. Finalment s’ha deci-
dit mantenir la ruta de l’any 
passat.

eDgar alDana

La protesta que es va dur a terme al davant del consell del Pla.

Demanen limitar la mobilitat per fortes tempestes
❘ lleiDa ❘ Protecció Civil ha demanat limitar la mobilitat fins 
a les 8 de la nit d’avui per la previsió de tempestes fortes en 
diversos punts del país. Les pluges inclouen moltes comar-
ques, tant del centre com del litoral. Es tracta d’episodis de 
pluja curts, intensos i locals que alhora es mouen amb rapi-
desa i poden provocar inundacions

Junts demana explicacions a l’Estat per les MAT
❘ lleiDa ❘ Junts ha demanat explicacions al Govern espanyol 
per les noves línies de molt alta tensió, MAT, previstes i que 
afecten el territori català, a Lleida el Jussà. Els representants 
al Congrés i al Senat han posar en marxa una campanya 
d’acostament als territoris afectats per aquestes infraestruc-
tures elèctriques.

La UdL estudia el consum energètic a Balaguer
❘ balaguer ❘ La UdL monitorarà el consum energètic a Ba-
laguer. Aquesta actuació forma part del projecte Green & 
Circular en la qual participa la Paeria de Balaguer. Una de 
les activitats que efectua la UdL consisteix a fer un monito-
ratge d’edificis, indústries i espais urbans d’emissions que 
contribueixen al canvi climàtic.

Les Borges obre un espai per a firmes i autònoms
❘ les borges blanques ❘ El Bussiness Innovation Center de les 
Borges Blanques, l’espai per a empreses, autònoms i entitats 
innovadores del municipi, es posarà en marxa en els prò-
xims dies. Ahir va tenir lloc l’entrega de claus a la primera 
empresa que s’ubicarà en aquest espai.

Campanya per atreure turistes a Lleida a la tardor
❘ lleiDa ❘ El Patronat de Turisme de la Diputació impulsa una 
nova campanya de promoció turística de tardor per captar 
i atreure públic de proximitat de cara a pròxims caps de 
setmana i ponts festius.

17033

rcolomina
Resaltado



42 guia Segre 
Dissabte, 11 de setembre del 2021Cultura

Vista ahir d’una de les façanes del Museu de Lleida que es reformaran, amb tanques protectores.

jorDi echevarría

j.b.
❘ LLeiDa ❘ El Consorci del Museu 
de Lleida, Diocesà i Comarcal 
ha adjudicat a l’empresa llei-
datana Lluís Puigdevall SA 
la rehabilitació completa de 
tres de les façanes de l’equipa-
ment museístic, afectades des 
de fa anys per despreniments 
de les plaques de pedra i que, 
per aquesta raó, estan envolta-
des de tanques protectores des 
de fa molt temps. El contracte 
públic, que va sortir a concurs 
amb un pressupost de licitació 
de 174.674 euros (IVA inclòs), 
s’ha adjudicat finalment per 
un import de 146.726 euros a 
Puigdevall SA, una firma llei-
datana amb gairebé mig segle 
d’experiència en intervencions 
de construcció i rehabilitació. 
Al concurs es va presentar una 
segona empresa, que va ser ex-
closa del procés per un defecte 
de forma, segons va informar 
la plataforma de contractació 
pública de la Generalitat.

Les obres, que podrien co-
mençar en les pròximes set-
manes i desenvolupar-se fins 
a finals d’octubre, consistiran 
en la renovació al complet de 
tres façanes del Museu de Llei-
da, dos de l’edifici destinat a les 
exposicions temporals i la de 
la zona lateral del bar, que són 
les més afectades pels despre-
niments de plaques de la paret. 
D’aquesta manera, està previst 

adjudiquen la reforma de tres 
façanes del Museu de Lleida
Retiraran les plaques de pedra després d’anys de despreniments i tanques

política cultural infraestructures

que es retiri el sistema de faça-
na ventilada d’aplacat de pedra 
i els seus elements d’ancoratge 
a la paret, a més de l’aïllament 
tèrmic de poliuretà i el farcit 
de morter i argila existents per 
executar un nou sistema de fa-
çana, mantenint la formalitza-
ció compositiva, el cromatisme 
i la textura originals del projec-
te creat per l’arquitecte barce-
loní Joan Rodón, responsable 
d’aquest equipament, inaugurat 

el 30 de novembre del 2007. 
S’ha de recordar que poc més 
de cinc anys després de l’estre-
na de l’edifici, l’estiu del 2013, 
ja es van detectar nombroses 
plaques de pedra de la façana 
amb els cantells oscats, cosa 
que va obligar a acordonar la 
zona amb tanques de seguretat 
per prevenir qualsevol possible 
accident. 

Les actuacions de mante-
niment no van impedir que el 

2014 o el 2016 tornessin les 
tanques protectores després 
de nous despreniments i la de-
tecció d’altres plaques que ame-
naçaven de caure. Aquell últim 
any, el Museu ja va encarregar 
un estudi de patologies per ana-
litzar l’estat de les façanes. El 
setembre del 2019, la llavors 
consellera de Cultura, Mariàn-
gela Vilallonga, va anunciar fi-
nalment una partida extra per 
emprendre la rehabilitació.

L’escriptora pallaresa Maria barbal va inaugurar ahir a barcelona la 39 Setmana del Llibre en Català.

setMana DeL LLibre en cataLà

Maria barbal inaugura  
la setmana del Llibre 
defensant el català
Fins al dia 19 amb més de 200 expositors

literatura certamen

aCn
❘  barceLona ❘  L’escr iptora de 
Tremp Maria Barbal, flamant 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes d’aquest 2021, va in-
augurar ahir al Moll de la Fusta 
de Barcelona la 39a edició de 
la Setmana del Llibre en Cata-
là, que ofereix un programa de 
250 activitats fins al pròxim 19 
de setembre, amb 227 exposi-
tors i la presentació prevista 

de 270 novetats editorials. Al 
seu discurs, Barbal va fer refe-
rència tant al seu Pallars natal 
com a la literatura, a la imagi-
nació i a la realitat, i també va 
lamentar que “la llengua cata-
lana continua sent atacada per 
persones orgulloses de la seua 
ignorància”.

La Setmana duplicarà els dies 
que va durar l’any passat, quan 
es va veure afectada plenament 
per la pandèmia. Durant l’acte 
inaugural, l’escriptor, poeta i 
activista cultural Biel Mesqui-
da va rebre el 25 Premi Trajec-
tòria; es va retre homenatge a 
Gemma Romanyà (Capellades, 
1945 - 2018) i el periodista Xa-
vier Graset va ser distingit amb 
el Premi Difusió. La consellera 

de Cultura, Natàlia Garriga, va 
afirmar que “la Setmana del Lli-
bre en Català ha de ser el motor 
del sector editorial i promotora 
de la llengua en català”. Garri-
ga va anunciar ajuts al sector 
del llibre i es va mostrar con-
vençuda que “durant aquesta 

legislatura assolirem el 2% del 
pressupost dedicat a Cultura, 
no us preocupeu!”. 

Entre les activitats de la Set-
mana del Llibre s’han previst 
175 presentacions i taules redo-
nes dirigides al públic adult; 60 
al familiar; 150 firmes d’autors 

i 28 itineraris literaris, 9 dels 
quals programats fora de Bar-
celona gràcies a la col·laboració 
amb Òmnium Cultural. Ahir 
Pagès va presentar la versió grà-
fica de Cavalls salvatges, del 
recentment desaparegut Jordi 
Cussà, amb dibuixos de Kap.

2% CuLturaL
La consellera Garriga diu 
que durant aquesta 
legislatura s’arribarà al 2% 
del pressupost per a cultura

La gala dels  
Goya 2022  
tindrà públic

cine

❘ vaLència ❘ La 36a edició dels 
Premis Goya, al Palau de 
les Arts de València el 12 de 
febrer del 2022, serà la del 
“retrobament del cine amb 
el públic”, retrà homenatge a 
Berlanga en el centenari del 
naixement i comptarà amb 
un model nou amb diversos 
presentadors. Així ho va 
anunciar ahir el president de 
l’Acadèmia de Cine, Mariano 
Barroso, que va detallar que 
els Goya 2022 “superaran el 
presentador únic o parella” 
i tindran diverses “grans fi-
gures”, amb actuacions mu-
sicals i actes paral·lels.

alicia Keys torna 
als Mtv nou  
anys després

música

❘  n o va  yo r K ❘  L a  c a nt a nt 
nord-amer icana A l ic ia 
Keys va llançar ahir el nou 
single, LALA, amb l’estre-
lla internacional Swae Lee, 
i va anunciar el seu retorn a 
la gala dels premis MTV de 
vídeos musicals, que suposa-
rà la seua primera aparició 
en nou anys. La cantant no-
vaiorquesa, guanyadora de 
quinze Grammys, actuarà 
a la gala d’aquests populars 
guardons, que se celebrarà 
demà al Barclays Center de 
Nova York, matinada de di-
lluns ja a Espanya.
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