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La façana del teatre de l’Ateneu de Tàrrega.

Tàrrega, Balaguer, Cervera i Sort també
avancen la Diada per lamarxa aBarcelona
S’afegeixen a Solsona i al consell del Solsonès,mentre que les Borges prepara el programade la celebració
|| La capital del Pallars Sobiràmantindrà l’homenatge aMoragues el mateix dia 11 de setembre

CELEBRACIONSONZEDESETEMBRE

R.R. /J.G.
❘ LLEIDA ❘Els ajuntaments deTàrre-
ga,Balaguer,Cervera i Sort s’han
sumat al consistori de Solsona i
el consell del Solsonès (vegeu
SEGRE de divendres passat) a
l’avançar els actes de celebració
de l’Onze de Setembre per faci-
litar que el nombre més elevat
possible de veïns acudeixin a la
manifestació independentista
convocada per l’Assemblea Na-
cional de Catalunya (ANC) a
Barcelona ambmotiu de la Dia-
da. Per la seua part, l’ANC or-
ganitza, en col·laboració amb di-
ferents consistoris, viatges amb
autocar des de diferents muni-

cipis lleidatans per acudir a la
marxa a la tarda a la capital ca-
talana.

Així, aTàrrega la celebració
començarà la vigília de la Dia-
da, amb la Marxa deTorxes per
la Independència. El dia 11,
s’avançaran els actes a la plaça
Rafel Casanova, com l’ofrena
floral i el cant d’Els Segadors,
que en anys anteriors se celebra-
va al migdia.A les 15.00 sorti-
ran els busos de l’ANC cap a
Barcelona.

L’alcalde de Cervera, Ramon
Royes, va explicar que els actes
de la Diada es concentraran al
matí i que la Paeria sufragarà

X.S.

part del cost de l’autocar que ha
disposat l’ANC per viatjar a la
manifestació a Barcelona des de
la capital de la Segarra. Les Bor-
ges, que celebrarà el 10 de se-
tembre un ple per reclamar el
pacte fiscal, encara no ha elabo-
rat un programa d’actes per l’On-
ze de Setembre. L’alcalde, Enric
Mir, va assenyalar que el consis-
tori dóna suport a l’Assemblea
fent publicitat a través del pre-
gó i mitjans municipals de l’au-
tocar a Barcelona des de la lo-
calitat. Balaguer celebrarà l’ac-
te oficial el dia 10 i Sort tras-
lladarà alguns actes també per
a aquell dia.

Mor un francès de 51 anys al caure
per un terraplè amb un quad a Alins
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Golmés converteix en gratuïta la
bàscula per evitar que la saquegin
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■ La junta de l’Ateneu deTàr-
rega va acordar dilluns no ex-
hibir l’estelada en els seus ac-
tes i instar els socis a onejar-
la a títol personal als espais i
les activitats de l’entitat.
Aquesta decisió respon a la
polèmica en els últims dies per
una bandera independentista
a la façana del teatre de l’Ate-
neu que, segons la direcció, va
penjar un membre durant la
celebració d’un concert.Al-
guns socis van fer patent el seu
descontentament amb cartes

a mitjans de comunicació lo-
cals.

Davant d’aquesta polèmi-
ca, la junta va decidir en la ses-
sió mensual que l’Ateneu ha
de continuar celebrant debats
i activitats de tot tipus sense
excloure les opcions indepen-
dentistes, però no actuar com
a plataforma d’una o una al-
tra opció política. El president,
Joan Lluís Tous, va afirmar:
“Hem organitzat xerrades i
debats sobre temes com la vi-
abilitat de Catalunya com a es-

tat o les seleccions esportives
catalanes i pensem seguir fent-
ho” i va puntualitzar que no
onejar l’estelada pretén afa-
vorir la pluralitat política a
l’entitat.

Encara que el teatre és pro-
pietat de l’Ateneu, l’ajunta-
ment paga a l’entitat un llo-
guer per les instal·lacions.“El
consistori, com a llogater
d’aquest espai, pot exhibir l’es-
telada en els seus actes si ho
creu oportú”, va assenyalar
Tous.

‘No’ de l’AteneudeTàrregaa l’esteladaenels seusactes

VIATGEABARCELONA

Horaris de sortides
❚ En alguns municipis comTàrre-
ga ja s’ha establert l’hora de sor-
tida, a les 15.00 hores a l’estació
d’autobusos. En d’altres, com
Cervera, encara s’està organitzant
el viatge.

Inscripcions per a lamarxa
❚ A les Borges Blanques i altres
municipis de les Garrigues, la ins-
cripció de viatgers als autocars
per acudir a la marxa a Barcelo-
na està oberta fins al dia 5 de se-
tembre.

Senseplaça Espanyaa Tàrrega
❚ L’Assemblea Nacional de Cata-
lunya a Tàrrega farà diumenge
un acte simbòlic de canvi de
nom de la plaça Espanya i propo-
sarà al consistori que ho aprovi
en ple.

ACTES ALMATÍ

Altres ajuntaments

concentren els actes al

matí per facilitar el viatge

a Barcelona

Francesc Piñol, premiat
coma garriguenc de l’any

CELEBRACIÓHOMENATGE

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Francesc Pi-
ñol, antic president del consell
de les Garrigues entre els anys
1991 i 2003 i exalcalde de la Po-
bla de Cérvoles durant set man-
dats, rebrà aquest any el premi
Olivera d’Or al garriguenc de
l’any. Piñol, que també va ser di-
putat provincial per CiU entre
el 2003 i el 2007, rebrà el guar-
dó, que atorga el consell comar-
cal, dissabte que ve, en el marc
de la festa major de les Borges
Blanques.

Amb aquest premi, el jurat re-
coneix la tasca de Piñol en qües-
tions com la millora de la xarxa
viària, de serveis i d’equipaments
a la comarca des dels seus dife-
rents càrrecs públics.També des-
taca la seua dedicació a la pro-
moció turística i cultural de les
Garrigues com a alternativa a
l’agricultura.Des de la presidèn-
cia del consell, va impulsar la re-
collida comarcal de les escom-
braries i la construcció de l’abo-
cador.

El webmunicipal de
Sort, bloquejat per virus

MUNICIPISCOMUNICACIONS

❘ SORT ❘ Programes de navegació
a Internet comMozilla Firefox
i Google Chrome i antivirus
bloquegen almenys des de dis-
sabte el web oficial de l’ajun-
tament de Sort (www.sort.cat)
al constatar que és transmisso-
ra d’un troià, un softwarema-
liciós que pot ocasionar danys
als ordinadors dels usuaris. El
consistori té constància
d’aquest problema des de di-
lluns i treballa per resoldre’l
avui. Segons sembla, el troià es

transmet a través d’un dels en-
llaços promocionals del web
municipal a una pàgina exter-
na.

La solució, va explicar l’al-
calde, Llàtzer Sibís, passarà per
eliminar l’enllaç i revisar els
arxius del portal del consisto-
ri per verificar que no estiguin
infectats i ocasionin problemes
a usuaris.Aquest softwarema-
liciós té l’origen en vuit domi-
nis, alguns dels quals estan re-
gistrats a Rússia.Francesc Piñol.
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