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Vielha, Oliana, Tremp i el Pont
de Suert registren la primavera
més plujosa dels darrers 69 anys
Els punts on s’ha recollit més pluja és en cotes superiors als
2.000 metres d’altitud a Espot, Boí i a la Bonaigua
Any de neu i de pluja.
Això s’ha traduït aquesta
primavera que els rius
baixin amb un fort cabal,
fent el somni dels esports
d’aventura. Les muntanyes
també s’han omplert de
bolets i una cara negativa
han estat les esllavissades.
Lleida
ACN
La primavera d’aquest 2018 (mesos de març, abril i maig) ha estat
excepcionalment plujosa a sectors del Pirineu i Prepirineu occidental. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, de manera
general ha estat la més plujosa
des del 2013 i en aquests sectors,
localment s’han enregistrat els
valors pluviomètrics primaverals
més alts d’almenys els darrers 69
anys.
La pluviometria d’aquesta primavera ha presentat superàvit a
la major part de Catalunya, un fet
que no succeïa des del 2013. En
alguns punts del Pirineu i Prepirineu occidental, amb dades des
de l’any 1950, ha estat la primavera més plujosa de les respectives sèries. També cal destacar
punts de Ponent, on s’han recollit
quantitats que permeten qualificar la primavera de 2018 de molt
plujosa, i fins i tot localment la
més plujosa de, com a mínim, els
darrers 20 anys.
La distribució de la precipitació mostra una primavera molt
plujosa (més del 190% respecte
de la precipitació mitjana climàtica) al Pirineu i Prepirineu, sectors de Ponent i de les serralades
prelitorals. En analitzar les sèries
històriques disponibles, que s’inicien l’any 1950, 4 sèries del quadrant nord-occidental presenten
el rècord de precipitació per a
una primavera: Vielha, Oliana (Alt
Urgell), Nerets-Tremp, i el Pont
de Suert. Per tant, en aquests
indrets la primavera de 2018 ha
estat la més plujosa d’almenys els
darrers 69 anys.
A més, 9 estacions de la XEMA
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amb 20 o més anys de dades, situades a les comarques de la Noguera, la Segarra, la Conca de Barberà, Osona i el Vallès Oriental,
han enregistrat el rècord de precipitació primaveral. Per a altres 9
estacions, la primavera del 2018

ha estat la segona més plujosa,
mentre que per 6 ha estat la tercera en el rànquing, i a 4, la quarta més plujosa. S’evidencia així, al
marge dels rècords absoluts, que
la primavera d’enguany ha estat
d’entre les més plujoses de les
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darreres dècades a àmplies àrees
del territori. En xifres absolutes, la
pluja recollida ha estat superior
a 600 mm a punts elevats del Pirineu occidental. El valor més alt
enregistrat per les estacions de la
XEMA i de la Xarxa d’Observadors

Meteorològics (XOM) ha estat de
789,9 mm a Espot (2.519 metres),
al Pallars Sobirà, seguit de 664,6
mm a Boí (2.535 metres), a l’Alta
Ribagorça, i de 626,4 mm a Bonaigua (2.266 metre), també al Pallars Sobirà.
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Un conductor de 47 anys
mor en una sortida de
via a Tarroja de Segarra
És la segona víctima mortal de la setmana després
que dimarts a Coll de Nargó morís una motorista
Tarroja de Segarra
REDACCIÓ
Un conductor de 47 anys, F. A.
S., veí de Barcelona, va perdre
ahir la vida quan el vehicle que
conduïa va patir una sortida de
via en el quilòmetre 9 de l’L-311,
al terme municipal de Tarroja de Segarra. Segons va informar el Servei Català de Trànsit
(SCT), l’home era l’únic ocupant
del vehicle i va quedar atrapat
en l’interior del cotxe. Els Mossos estan investigant les causes d’aquest sinistre mortal. Els
serveis d’emergències van ser

alertats de l’accident a les 12.55
hores. Arran de la incidència es
van activar quatre patrulles dels
Mossos, quatre dotacions dels
Bombers i dues ambulàncies
del SEM. A l’L-311 a Tarroja de
Segarra es va circular amb pas
alternatiu fins les 15.09 hores
aproximadament i es van registrar aturades de mig quilòmetre.
Es tracta del segon accident
mortal d’aquesta setmana a les
carreteres lleidatanes, ja que el
dimarts una motorista va morir
en un xoc amb un turisme a la
C-14, a Coll de Nargó.

Donen als Bombers quadres
que reconeixen la seva tasca
i que s’exposaran a Lleida
Els Bombers de la Generalitat han
rebut de la Fundació Pau Costa
una donació de nou quadres en
reconeixement a la seva tasca. Es
tracta de nou còpies del quadre
‘Distensió d’equip’ de l’artista i
dibuixant Josep Serra i Tarragón,
amb el qual ha volgut fugir dels
tòpics d’heroïcitat i elitisme per

“humanitzar” el treball dels bombers del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF). Tot i que l’artista ja
havia dibuixat sobre la temàtica
dels incendis, va ser arran de les
històries narrades pels bombers a
Horta de Sant Joan que va créixer
el seu interès per la feina que fa
aquest col·lectiu. Les obres s’ex-

Els Mossos detenen un
veí de la Seu d’Urgell per
vendre marihuana a menors
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un home de 40 anys i
veí de la Seu d’Urgell com a presumpte autor d’un delicte contra
la salut pública, setmanes després que haguessin tingut coneixement que, suposadament,
venia marihuana des d’un pis situat al carrer Santa Joana de Lestonnac de la capital alturgellenca.
La policia catalana va obrir una
investigació per tal de poder con-

cretar el punt de venda i constatar si realment s’estava produint
tràfic de drogues. Posteriorment,
els agents van localitzar l’habitatge i van comprovar que s’havien
dut a terme diverses operacions
de compra-venda d’aquesta substància estupefaent, sobretot a
menors d’edat. A més, hi van trobar una quantitat de droga valorada en gairebé 1.300 euros.
Els agents de la policia catala-
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posaran a les dependències que
tenen les unitats GRAF als parcs
de Bombers de de Girona, la Pera, Lleida, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Móra d’Ebre,
Reus i Tremp. Pau Costa, bomber
de Sant Julià de Vilatorta (Osona), va ser un dels cinc bombers
del GRAF que van perdre la vida
a l’incendi d’Horta de Sant Joan
el juliol de 2009. Amb un objectiu
divulgatiu i artístic, el fons Art&Fire recull la interpretació de diferents artistes sobre els incendis
forestals. L’entrega va tenir lloc a
la seu del Departament d’Interior.

na van detenir el presumpte venedor el passat dilluns a la tarda
en el moment en què sortia de
l’edifici on vivia. Dimarts al matí
es va realitzar una entrada i perquisició al pis i, posteriorment,
també es va escorcollar el seu vehicle. Els mossos van localitzar un
total de 254 grams de marihuana,
dues balances de precisió, bossetes i 500 euros en bitllets fraccionats. Des de la policia catalana
van informar que el valor de la
droga ascendiria a 1.291 euros. El
detingut va passar aquest dimecres a disposició del jutge d’instrucció en funcions de guàrdia de
la Seu d’Urgell, que va decretar la
seva llibertat amb càrrecs.

Un incendi crema
1.000 metres
quadrats de
matolls a Rosselló
Un incendi va cremar ahir una
superfície de 1.000 metres
quadrats de matolls a Rosselló.
Segons van informar fonts dels
Bombers de la Generalitat, el
servei d’emergències van ser
alertat de la incidència a les
16.13 hores. Ràpidament es va
activar el corresponent protocol d’extinció d’incendis i fins
al lloc dels fets es van desplaçar
dues dotacions del cos.

Denuncien la
“pèsima gestió” dels
caps de Trànsit dels
Mossos de la Seu
El sindicat de Mossos USPAC ha
denunciat la “ineficiència i pèssima gestió” dels caps de l’Àrea
Regional de Trànsit de la Regió
Policial del Pirineu Occident,
a la Seu d’Urgell. Així mateix,
també va destacar la mancança d’efectius Vielha, el que provoca que agents de Tremp es
tinguin que desplaçar per dur a
terme diversos serveis.

Una persona resulta intoxicada
lleu per inhalació de fum en un
incendi d’un pis de Balaguer
Una persona va resultar ahir intoxicada de caràcter lleu, per
inhalació de fum, en un incendi
que es va originar en un habitatge situat al número 39 del carrer Urgell de Balaguer. En aquest
sentit, els serveis d’emergències
van ser informats dels fets a les
14.30 hores. El foc va tenir lloc

a la terrassa, concretament en
una habitació on es trobava la
rentadora. Així, es van desplaçar
dues dotacions dels Bombers de
la Generalitat, el SEM i policia
local. A més, d’extingir l’incendi
també es va fer un sanejament
per uns vidres a punt de caure.
El ferit va ser traslladat al CAP.

FOTO: Mossos d’Esquadra / Imatge de la droga localitzada per la policia
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Lleida tramita uns 70
casos de la Llei de la
Segona Oportunitat
L’objectiu és que es pugui refer la
vida sense la ‘motxila’ del deute
En molts casos els afectats,
principalment particulars
i autònoms, han perdut
l’habitatge i encara tenen
pendent deute. La llei els
perdona el 100% del deute
per a què puguin refer la
vida professional i personal.
Lleida
CARME QUINTANA
Durant el període comprès des de
finals de 2016 fins aquest mes de
juny una setantena de persones
insolvents de la demarcació de
Lleida s’han acollit a la Llei de la
Segona Oportunitat, que permet
la possibilitat d’exonerar els deutes contrets i començar de zero.
Segons van informar ahir fonts
de l’empresa Repara tu Deuda,
primera companyia que aplica
aquesta Llei a l’Estat espanyol
i líder en aquest segment, en
aquests moments estarien tramitant uns 70 casos de la demarcació, que la majoria corresponen
a particulars amb deutes domèstics i en segon terme a autònoms.
Les mateixes fonts van indicar

Jornada de la Diputació
amb oficines de turisme
L’Epicentre-Centre de visitants
del Pallars Jussà, amb seu a
Tremp, va acollir ahir la Jornada
d’InterOficines, organitzada pel
Patronat de Turisme de la Dipu-

FOTO: N.G / Imatge d’arxiu del polígon El Segre de la ciutat de Lleida

que l’objectiu d’aquesta llei és
que els emprenedors que hagin
tingut un fracàs empresarial puguin refer la seva vida professional “sense la motxila” del deute
pendent.
“En molts casos els afectats
durant els anys de crisi han perdut l’habitatge i encara els hi queda deute, i amb aquesta llei se’ls

exonera del 100% del deute”, van
manifestar les mateixes fonts.
La majoria de persones afectades desenvolupaven oficis com
electricista, pintor o llauner, vinculades al món de la construcció.
A nivell estatal també hi ha el
cas d’algun metge, concretament
cirurgià, que hauria montat consulta i que va haver de tancar.

Eurecat posa en marxa un
laboratori industrial a Lleida
Lleida
SALVADOR MIRET (ACN)
El centre tecnològic Eurecat va inaugurar ahir unes noves instal·lacions de 1.200 metres quadrats
al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), on
ha posat en funcionament un
laboratori industrial que permet
fer assajos en condicions climàtiques controlades i de resistència
en màquines i materials, mesurar magnituds físiques i analitzar instal·lacions hidràuliques i
oleohidràuliques, entre altres
funcions. La nova seu d’Eurecat
a Lleida, que ja es troba en funcionament, s’ubica a la planta
baixa de l’edifici H3 i a l’hangar
annex, instal·lacions que ocupava la Fundació Maqcentre –integrada ara a Eurecat-, en les quals
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tació de Lleida amb la finalitat
que els diferents responsables
de les oficines de turisme de les
comarques de Lleida intercanviïn informació i material.

La intel·ligència artificial i
les noves tecnologies, a la
Trobada al Pirineu
La Seu d’Urgell acollirà els propers 14 i 15 de juny la 29a edició
de la Trobada Empresarial al Pirineu que sota el títol ‘Liderant
un creixement sostenible’ espera reunir durant dos dies més
de 600 empresaris i professionals. La cimera econòmica, que
ja s’ha consolidat com una de
les jornades de referència per a
l’empresariat català, comptarà
enguany amb la presència de

treballa un equip de 14 professionals altament qualificats que
estan desenvolupant actualment
28 projectes a la capital del Segrià, amb un pressupost d’uns 2
milions d’euros, dels quals el 60%
són amb empreses, mentre la
són d’abast europeu.
Des de Lleida, Eurecat “aporta coneixement altament qualificat a empreses lleidatanes, del
conjunt de Catalunya i a nivell
europeu”, mitjançant uns “transferència tecnològica efectiva i
propera”, en els àmbits industrials, digitals i biotecnològics,
segons ha remarcat el president
d’Eurecat, Xavier Torra, en la inauguració de la nova seu del
centre tecnològic privat a Lleida.
Les noves instal·lacions han de
permetre “apropar la innovació
tecnològica arreu” i, a la vegada,
“poder tenir una relació més propera amb les indústries”, per tal
que més empreses apostin per la
innovació.

professionals de prestigi com
Inma Puig, Javier Luxor o Amancio López, entre d’altres. Vicenç
Voltes, president de l’Associació
Trobada Empresarial al Pirineu,
ha afirmat que, en aquesta edició, es vol posar el focus en el fet
que “les empreses han de ser
sostenibles mediambiental i socialment i, per suposat, aquest
creixement també ha de ser sostenible en el temps”.

La majoria de
lleidatans que
contracten
assegurançes
tenen entre
46 i 55 anys

Prop de 10 milions de persones confien a l’Estat espanyol
els seus estalvis al món de l’assegurança. Unespa, l’associació
empresarial de l’Assegurança,
va presentar ahir a Madrid l’estudi “Estem segurs 2017”, que
conté un perfil de l’estalviador
a Espanya.
En el cas de la demarcació de
Lleida, la majoria d’estalviadors
es troben en la franja d’edat
compresa entre els 46 i 55 anys.
L’oferta de productes és variada
i abarca des de plans de previsió a rendes vitalícies o assegurançes individuals.

