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municipis equipaments
x. santesmasses

Les autoritats a la inauguració de les instal·lacions.

La funerària Torné d’Agramunt 
amplia el seu tanatori a Cervera
❘ CeRVeRa ❘ La funerària Torné 
d’Agramunt va inaugurar ahir 
l’ampliació de les instal·lacions 
a Cervera, que multipliquen 
per quatre la superfície inici-
al. L’equipament compta amb 
quatre espais per a vetllatoris, 
una sala ecumènica per a cent 

persones, una altra d’exposició 
de fèretres i una altra de prepa-
ració de persones difuntes. Les 
instal·lacions de Torné a la capi-
tal de la Segarra estan situades 
a l’antiga fàbrica 3VVV’s des del 
1998. En l’actualitat l’empresa 
ocupa divuit treballadors.

Torrefarrera acull la 
segona fira de Legos
❘ toRRefaRReRa ❘ Torrefarrera 
acull aquest cap de setmana 
la segona edició de la Fira 
Torrefabrick, certamen so-
bre construccions Lego. En 
aquesta ocasió es trasllada 
al pavelló municipal i comp-
tarà amb un concurs de dio-
rames, una exposició, tallers 
infantils, uns escacs gegants, 
impressió 3D de bricks, rea-
litat virtual i una competició 
de robòtica.

Estrena de la nova seu 
del Geoparc Orígens
❘ tRemp ❘ Tremp acollirà dime-
cres vinent, dia 21 de desem-
bre, al matí la inauguració 
de la nova seu del Geopart 
mundial Unesco Orígens, 
al centre de la capital del 
Pallars Jussà. L’acte comp-
tarà amb la participació del 
president de la Diputació, 
Joan Talarn, i l’alcaldessa 
de Tremp i presidenta del 
Geoparc mundial la Unesco 
Orígens, Pilar Cases.

Premis per a treballs 
acadèmics sobre regs
❘ lleiDa ❘ L’Associació Cata-
lana de Regants (Acatcor) 
treballa en les bases per 
premiar treballs acadèmics 
de final de grau i de màster 
relacionats amb el regadiu. 
L’entitat va celebrar que les 
comunitats de regants pu-
guin sol·licitar la doble tarifa 
elèctrica. Durant la junta di-
rectiva a Tàrrega, van pre-
parar la desena trobada de 
les comunitats de regants de 
Catalunya, que està previs-
ta el pròxim mes de maig a 
Barcelona.

el poble de Bovera, amb la central nuclear d’Ascó al fons.

albeRt gonzález

r.r.
❘ lleiDa ❘ Lleida ha quedat exclo-
sa de les noves subvencions del 
fons de transició nuclear de la 
Generalitat, destinades a afa-
vorir el desenvolupament eco-
nòmic a l’entorn de les centrals 
d’Ascó i Vandellòs. El Parlament 
va aprovar ampliar-les dijous 
arran d’esmenes de Junts i el 
PSC. Els dos partits van anun-
ciar llavors que la reforma be-
neficiaria “tots els municipis” 
de fins a 12.000 habitants en 
un radi de 30 quilòmetres de 
les centrals. Tanmateix, el text 
que van pactar limita la llista de 
beneficiaris a “les comarques de 
les Terres de l’Ebre i el Camp 
de Tarragona”. Això deixa fo-
ra dinou pobles del Segrià i les 
Garrigues.

La reforma que van anunciar 
Junts i PSC havia d’incloure tots 
els municipis a la zona dos del 
pla d’emergències nuclear (Pen-
ta) d’Ascó i Vandellòs: són els 
que es troben en un radi d’entre 
10 i 30 quilòmetres de les cen-
trals. Dinou pertanyen al Segrià 
i les Garrigues, però no es be-
neficiaran del fons de transició 
nuclear. Alcaldes d’aquestes 
localitats ho veuen “discrimi-
natori” i exigeixen rebre també 
aquests ajuts.

Un dels municipis exclosos 
és Aitona, l’alcaldessa del qual, 
Rosa Pujol, va reclamar que 
“tots els municipis inclosos a 

Lleida queda exclosa dels nous  
ajuts per les centrals nuclears
Els amplien però deixen fora dinou pobles del Segrià i les Garrigues a menys de 30 
km d’Ascó || Alcaldes hi veuen “discriminació” i exigeixen rebre aquests fons

finançament cànon ambiental

la zona dos del Penta rebem el 
mateix tracte”. “Tots hem de ser 
iguals”, va recalcar. L’alcalde de 
Maials, David Masot, va denun-
ciar que l’acord parlamentari 
és “discriminatori” i va recla-
mar incloure-hi els municipis 
lleidatans. Municipis del sud de 

les Garrigues i el Segrià recla-
men sense èxit des de fa anys 
beneficiar-se de línies d’ajuts 
per a localitats a l’entorn de les 
centrals nuclears.

A les crítiques es va afegir 
el diputat del PSC per Lleida, 
Òscar Ordeig. Va publicar en 
xarxes socials que “els munici-
pis de les Garrigues i el Segrià a 
menys de 30 quilòmetres d’As-
có han de rebre diners del fons 
de les nuclears”. Va afegir que 
“caldrà fer les interpretacions 
o canvis necessaris perquè així 
sigui” i que “no tindria sentit 
excloure’ls”.

LeS cLAuS

Fons de transició nuclear
z es nodreix de l’impost de la 
generalitat a les nuclears. ini-
cialment un 20% de la recap-
tació s’havia de destinar a ajuts 
als municipis a l’entorn de les 
centrals. la reforma augmenta 
el percentatge al 50%. aquests 
ajuts se sumen als de l’estat, 
vinculats al pla d’emergència 
nuclear penta.

Pla d’emergències
z el pla d’emergències d’ascó 
i Vandellòs (penta) estableix 
dos zones: l’una, que engloba 
a municipis en un radi de 10 
quilòmetres de les centrals, i la 
dos, per als que són entre 10 i 
30 quilòmetres. només els de 
la zona u i els qualificats com a 
vies d’evacuació reben ajuts es-
tatals. lleida és zona 2.

Municipis exclosos
z els pobles a menys de 30 qui-
lòmetres d’ascó que no rebran 
ajuts del fons nuclear són aito-
na, Juncosa, l’albagés, llarde-
cans, alcanó, maials, almatret, 
la pobla de Cérvoles, bellaguar-
da, sarroca de lleida, bovera, 
seròs, el Cogul, el soleràs, la 
granadella, els torms, la granja 
d’escarp, torrebesses i granye-
na de les garrigues.

PSc de LLeidA
el diputat del psC per lleida 
Òscar ordeig insta a canviar 
la norma per incloure-hi  
els pobles lleidatans

❘ CastellDans ❘ El portaveu de l’en-
titat ecologista Ipcena, Joan Vá-
zquez, va pronunciar ahir una 
conferència en un local muni-
cipal de Castelldans. Ho va fer 
l’endemà que l’alcalde, Conrad 
Llovera, rebutgés cedir espais 
de l’ajuntament per a qualsevol 
acte en el qual Vàzquez exer-
cís de ponent. El primer edil 
va acusar dijous l’ecologista de 
buscar confrontació i Ipcena va 
amenaçar de presentar denún-
cia a la Fiscalia. L’ajuntament 
va cedir finalment una sala per 
a l’acte, una conferència contra 
el projecte de Nova Tracjusa 
de la plataforma Aturem la In-
cineradora a Juneda. Llovera 
va explicar que li van dir que 
Vázquez “no faria la ponèn-
cia”, es va reafirmar en el veto 
a l’ecologista i va avançar que 
analitzaran “quines mesures 
prendre perquè Vázquez no 

Conferència a Castelldans de Joan 
Vázquez després del veto municipal

municipis polèmica

Vàzquez va parlar en l’acte contra Nova Tracjusa a castelldans.

amaDo foRRolla

pugui venir a fer xerrades a 
Castelldans”. Per la seua ban-
da, el portaveu d’Ipcena va dir 
que mantenen la intenció de 
denunciar Llovera per vulne-

rar drets i va afegir que l’edil 
“no ha autoritzat un pregó” per 
anunciar la xarrada. L’alcalde 
ho va atribuir al fet que “no hi 
va haver temps per fer-ho”.
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cine documental
jorDi echevarria

estrena comercial d’‘el sostre groc’, amb debat inclòs a Lleida
❘ LLeiDa ❘ La pel·lícula documen-
tal El sostre groc, d’Isabel Coi-
xet, es va estrenar ahir a les 
pantalles de tot el país. La cinta 
narra el cas dels abusos sexuals 

a l’Aula de Teatre de Lleida, 
amb testimonis de les matei-
xes víctimes. A Lleida, la sala 
Screenbox va acollir també un 
debat organitzat per Dones a 

Escena, amb la participació 
prevista de dos de les protago-
nistes, la Marta i la Cristina. El 
film també s’estrenarà avui als 
cines de Tàrrega i de Bellpuig.

Fotografies de Pep Astudillo a l’Ateneu de Ponent
❘ LLeiDa ❘ L’Ateneu Popular de Ponent va inaugurar dijous passat 
l’exposició El poder de la mirada, del fotògraf Pep Astudillo, 
“amb retrats coloristes, de personatges almodovarians”, com 
va explicar el mateix autor. Podrà visitar-se fins a finals de 
gener, de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h.

Summerfest Cerdanya amb Bisbal, Malikian i Rosario
❘ puigcerDà ❘ El segon Summerfest Cerdanya, del 17 al 25 
d’agost a Puigcerdà, comptarà amb les actuacions de David 
Bisbal, Ara Malikian, Rosario, Miki Núñez, Els Amics de 
les Arts, Pablo López i Dàmaris Gelabert, entre d’altres. 
Entrades a la venda dilluns vinent al web del festival.

Els Stones anuncien un concert virtual al febrer
❘ LonDres ❘ Els Rolling Stones van anunciar ahir un concert 
virtual el proper 2 de febrer amb un espectacle gravat a la 
gira fa deu anys del 50 aniversari de la banda. Podrà veure’s 
a través de RollingStonesNewark.com.

Iberia Sumergida anul·la el xou d’avui a La Boîte
❘ LLeiDa ❘ El quintet aragonès Iberia Submergida, el grup més 
important de tribut a Héroes del Silencio, va anunciar ahir 
l’anul·lació del concert que tenien previst oferir aquesta nit 
a La Boîte de Lleida per “motius de salut”.

ateneu popuLar De ponent

Concert de Nadal solidari a El Carme de Mollerussa
❘ moLLerussa ❘ La capella de la parròquia d’El Carme de Mo-
llerussa acollirà demà diumenge (19.00 hores) una nova 
edició del ja tradicional Concert de Nadal que ofereixen 
els cantaires de la coral Stabat Mater. L’esdeveniment és 
organitzat per l’Associació de la Música de Mollerussa amb 
la col·laboració del consistori de la capital del Pla d’Urgell. 
El repertori estarà format majoritàriament per cançons i 
nadales nadalenques. L’entrada: 10 euros (gratuïta per a 
socis de l’entitat i menors). Val a destacar que la recaptació 
es destinarà a La Marató de TV3.

Cantates amb Bach Collegium, avui a l’Auditori
❘ LLeiDa ❘ La prestigiosa formació coral Bach Collegium de 
Barcelona oferirà avui (20.00 h, 15 €/13,5 €) a l’Auditori 
Enric Granados de Lleida un repertori de cantates de Bach 
i Händel, acompanyada del Cor de Cambra de l’Auditori i 
la soprano solista Raquel Andueza, sota la direcció de Pau 
Jorquera. Val a destacar que el concert s’emetrà en diferit per 
ràdio a tot Europa demà diumenge (10.00 h), en el context 
del Christmas Day de la UER, gràcies a la col·laboració i 
enregistrament de Catalunya Música.

ilegales, Quimi portet i els 
amics de les arts, a talarn
Del 14 al 17 de juliol al setè festival d’estiu de Lo Quiosc || Amb 
gastronomia quilòmetre 0 i aposta per la sostenibilitat

música presentació

redacció
❘ LLeiDa ❘ La setena edició del 
festival d’estiu Talarn Music 
Experience comptarà amb un 
cartell de luxe, amb Els Amics 
de les Arts, Ilegales i Quimi 
Portet com a figures principals. 
El restaurant i cocteleria Lo 
Quiosc, amb vistes privilegi-
ades sobre el pantà de Talarn, 
serà de nou l’escenari de tres 
nits d’intensa activitat musical, 
el cap de setmana del 14 al 16 
de juliol, els detalls del qual es 
van presentar ahir a Lleida, a 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
L’impulsor i ànima del festival, 
Ramon Mitjana, va destacar 
una aposta musical de qualitat 
que, a més, es combinarà amb 
una àmplia oferta de gastrono-
mia km 0 i per la sostenibilitat 
amb material biodegradable o 
reutilitzable i fins i tot volun-
taris que vetllaran per l’ús dels 
punts de recollida d’escombra-
ries i de burilles. La vicepresi-
denta de l’IEI, Estefania Ru-
fach, va assegurar que “muntar 
un festival musical no és fàcil, 
i menys al Pallars”, de manera 
que va felicitar aquesta aposta 
cultural pel territori recordant 
que en les sis anteriors edicions 
va sumar més de 10.000 espec-
tadors en uns 80 concerts. L’al-
calde de Talarn, Àlex Garcia, 
va afegir en aquest sentit que 
“aquestes xifres són tot un èxit, 
el festival atreu gent a Talarn i 
a la comarca”.

Presentació ahir a l’iei del festival Talarn Music experience.

iei

el carTell

Divendres, 14 de juliol. Obrirà la vetllada Caïm Riba amb el 
seu nou disc, que publicarà la pròxima primavera (20.00). A les 
22.30, Els Amics de les Arts, també amb nou disc, Allà on volia, 
que estrenaran al març. Més el DJ Viktor Ollé. 27 euros.

Dissabte, 15 de juliol. El cantautor de Flix Xarim Aresté obri-
rà la jornada central (21.00), abans de l’actuació (22.30) de la 
històrica banda Ilegales, amb el carismàtic Jorge Martínez al 
capdavant, a la gira del 40 aniversari. Més DJ Virginie. 29 €.

Diumenge, 16 de juliol. Tot un referent del pop-rock, Quimi 
Portet, tancarà el festival (20.00). 25 euros.

Entrades. Ja a la venda a talarnmusicexperience.com. Abona-
ment per a divendres i dissabte (49 €); per als tres dies (69 €).
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