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La leridana Meritxell Serret, 
delegada en Bruselas de 
la Generalitat | PÁG. 15

eL vAr sALvA A esPAÑA 
Acaba primera y jugará en octavos 
el domingo ante Rusia | PÁG. 21-22

accidente mortal en la Granadella. 
Un hombre de 77 años falleció ayer en una 
salida de vía del vehículo que conducía y del 
que era el único ocupante.  | PÁG. 14

Odontologia  -  Ortodoncia  -  Implantologia  -  Periodoncia  -  Estetica dental

1ª Visita, RX y Estudio GRATIS 390€IMPLANTE DENTAL ORTODONCIA INVISIBLE 1990€390€ 1990€

Demanda de 300 leridanos 
contra el Popular por unas 
acciones ‘a precio irreal’

inForm. 
PÁG. 12

La entidad bancaria podría haber 
falseado su situación para venderlas

Los afectados solicitan el retorno 
de la inversión inicial realizada

Foto: Selena García / el dron esparcirá semillas en la zona afectada

Proyecto en el Parc Científic 
para “sembrar la vida” con 
drones tras los incendios
Los incendios forestales están inspirando nuevas ideas para devol-
ver la vida a las zonas afectadas. Así, el Parc Científic presentó ayer 
un dron en el que se coloca un recipiente repleto de semillas para 
“sembrar la vida”, según su impulsor, Lot Amorós. | PÁG. 7

El telescopio XO, instalado en 
el centro de Sant Esteve de la 
Sarga (el Pallars Jussà), gestio-
nado por la NASA, ha permiti-
do el descubrimiento de dos 
nuevos planetas situados fue-
ra del sistema solar. | PÁG. 11

El telescopio 
del Pallars 
descubre 
dos nuevos 
exoplanetas

Foto: Selena García / los vecinos llenaron la plaza major de la capital de l’Urgell

emotivo silencio en tàrrega 
por el niño ahogado el sábado

tàrrega mostró su solidaridad y guar-
dó ayer por la tarde un minuto de si-
lencio por el menor ahogado el sábado 
en las piscinas municipales. | PÁG. 13
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Descobreixen des del Montsec 
dos nous planetes extrasolars
Els detecta el telescopi XO, instal·lat a Sant Esteve de la Sarga

XO és un telescopi instal·lat al 
municipi de Sant Esteve de la Sar-
ga, al Montsec (Pallars Jussà) i 
gestionat per la NASA, que en els 
darrers anys cada nit ha escom-
brat el cel en recerca de nous pla-
netes extrasolars. Ha estat grà-
cies a un programa endegat per 
l’Institut del Telescopi Espacial 
Hubble, que va incloure el Mont-
sec i també altres dos telescopis, 
un al Teide (Canàries) i l’altre a 
Utah (Estats Units). 

Durant cinc anys (del 2012 al 
2016) aquests tres telescopis de 
forma coordinada han escom-
brat el cel per trobar exoplanetes 
gegants que girin al voltant d’es-
trelles brillants. És a dir, planetes 
que orbitessin una estrella dife-
rent del Sol i per tant fora del Sis-
tema Solar.

I la recerca ha tingut recom-
pensa. Segons informa a LA MA-
ÑANA Kike Herrero, astrònom de 

l’lnstitut d’Estudis Espacials de 
Catalunya (IEEC), en tot aquest 
temps des del Montsec s’han 
descobert dos exoplanetes de la 
mida de Júpiter, batejats amb els 
noms de XO-6 b i XO-7 b. El pri-
mer ja està confirmat oficialment 
i publicat en l’Astronomical Jour-
nal, i el segon, tot apunta que es 
farà en breu.

D’aquests dos planetes extra-
solars no existeixen imatges di-
rectes perquè realment són im-
possibles de veure i es detecten 
de forma indirecta, pel que es diu 
la tècnica de trànsits, mesurant 
canvis de brillantor en l’estrella 
que orbiten. Es calcula que a l’es-
pai hi ha uns 4.000 exoplanetes.

Així mateix, el telescopi Joan 
Oro que hi ha a l’Observatori As-
tronòmic del Montsec, ha partici-
pat en la caracterització dels nous 
exoplanetes. Aquest telescopi és 
un dels més grans de Catalunya i 
des de l’any 2009 està a ple fun-
cionament. Està totalment robo-
titzat i automatitzat i entre els an-
ys 2010 i 2018 hi han fet recerca 
un centenar d’astrònoms de tot 
el món, molts de francesos, ale-

manys i americans. Situat a 1.570 
metres d’altitut es calcula que a 
l’any fa entre 1.000 i 1.500 obser-
vacions.

VISITES GUIADES GRATUÏTES

Donat el caràcter d’aquest 
equipament científic, l’Obser-
vatori Astronòmic del Montsec 
només s’obre al públic amb vi-

sites guiades amb motiu de les 
jornades de portes obertes. La 
visita consisteix en un recorre-
gut guiat per les diferents ins-
tal·lacions de l’observatori (el 
telescopi Joan Oró, el telescopi 
Fabra-ROA Montsec i el telescopi 
XO-Montsec), en la qual s’explica 
com es realitzen les observacions 
astronòmiques i quina recerca es 

da des de l’Observatori. La visita 
té una durada aproximada d’una 
hora i és gratuïta. Cal inscriure’s 
al web de l’Institut d’Estudis Es-
pacials de Catalunya.

Les properes visites progra-
mades són per als diumenges a 
partir de les 12.00 hores el dia 15 
de juliol, el 12 d’agost i el 9 de se-
tembre.

FOTO: Observatori Astronòmic del Montsec / En primer pla, el telescopi Joan Oró, a Sant Esteve de la Sarga
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CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Sant Esteve de la Sarga

L’any 2013 diversos municipis al 
voltant de la Serra del Montsec 
van ser declarats van ser decla-
rats per la Unesco com a Reser-
va i Destí Turístic Starlight per la 
qualitat del seu cel fosc. Només 
des de llocs com l’Observatori 
Astronòmic del Montsec, on es 
troba el Telescopi Joan Oró, es 
poden observar a ull un tots els 
detalls de la nostra galàxia, la Via 
Làctia. Es tracta de la galàxia es-
piral a la qual pertany el sol, for-
mada per uns 200.000 milions 
d’estrelles, a més de nebuloses 
i cúmuls estel·lars. Des de l’he-
misferi nord, les nits de juliol i 
agost són ideals per mirar de lo-
calitzar aquesta franja lluminosa 
que travessa de nord a sud.

El complex astronòmic també 
té un altre dels seus centres a 
Àger, a la comarca de la Nogue-
ra, que enguany celebra els seus 
10 años de fundació.

Precisament aquest dijous dia 
28 hi ha previst la inauguració 

del nou espai d’exposicions del 
Centre d’Observació de l’Univers 
(COU), que disposarà d’una su-
perfície de 280 metres quadrats.
Acollirà l’Espai Starlight-Cel Fosc, 
una sala que facilitarà que els vi-
sitants es submergeixin en l’ex-

periència singular dels cels fos-
cos. Serà la primera instal·lació 
d’aquest tipus a l’Estat espanyol 
i ajudarà a valorar la importància 
de poder contemplar els estels.
A l’acte d’inauguració està pre-
vista l’assistència dels Presidents 

de la Generalitat Artur Mas i Jo-
sé Montilla, així com de la conse-
llera de Presidència, Elsa Artadi.
En finalitzar aquest any, 270.000 
persones hauran visitat el Centre 
d’Observació de l’Univers en els 
seus 10 anys de funcionament.

Un lloc únic on 
es pot observar 
a ull nu tots 
els detalls de            
la Via Làctia

FOTO: OAdM / Les nits de juliol i agost són ideals per mirar de localitzar la Via Làctia, la franja lluminosa que travessa el cel del nord a sud
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Un any més a l’estiu, la Re-
gidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Balaguer or-

ganitza les estades esportives 
Estiuesport, que estan dedicades 
als nois i noies de Balaguer i de 
tota la comarca. Les places del 
primer torn amb la primera acti-
vitat, el Triaesport, que arriba a la 
seva 18a edició i s’està portant a 
terme des d’ahir dilluns dia 25 de 
juny i finalitzarà el proper 6 de ju-
liol, estan pràcticament cobertes 
amb més de 80 participants, que 
podran gaudir d’aquesta activitat.  

Com s’ha fet en els darrers 
anys hi ha activitats diferen-
ciades i molt variades que 

se situen en franges tamporals 

al llarg del dia i on es practiquen 
esports convencionals que poden 
ser escollits pels participants. En-
tre els esports a triar que es po-
den practicar en les diferents ins-
tal·lacions  esportives s’hi troben 
el tennis, el futbol, el bàsquet, la 
gimnàstica rítmica, el hip-hop, el 

patinatge, la natació, l’hoquei o 
les arts marcials, entre molts d’al-
tres. L’oferta és, per tant, molt va-
riada i, per això, l’organització es-
pera, com cada edició, una bona 
acceptació per part de les famílies 
de la capital de la Noguera i de to-
ta la comarca.

Més de 80 infants prenen 
part al primer torn de 

l’Estiuesport de Balaguer

El ‘Triaesport’ 
arriba a la   
18a edició i   
va començar 
ahir dilluns

FOTO: Ajuntament de Balaguer
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La humanitat ja té coneixement 
de l’existència de dos exoplanetes 
més, gràcies al telescopi XO, ins-
tal·lat al centre astronómic que es 
troba a Sant Esteve de la Sarga, al 
Pallars Jussà, gestionat des de la 
NASA. La redactora d’aquesta ca-
sa es va interessar pels noms dels 
planetes i, abans de contestar, el 
científic va deixar anar un som-
riure tot explicant que els noms 
escollits no eren massa “romàn-
tics”. Han estat batejats com XO-
6 b i XO-7 b.

DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD
Telèfon: 973 001 140

Rosa M. Perelló
Alcaldessa de 
Tàrrega

Enrique            
Herrero
Científic

Matteo Salvini
Ministre de 
l’Interior d’Itàlia

L’alcaldessa ha sabut en tot mo-
ment gestionar satisfactòriament 
el dol i la solidaritat després de la 
tràgica mort d’un nen a les piscines 
municipals de la capital de l’Urgell.

Aquest jove científic forma part de 
l’equip del centre d’astronomia de 
Sant Esteve de la Sarga, gràcies a un 
telescopi del qual s’han descobert 
dos nous exoplanetes.

El ministre italià continua amb les 
seves propostes davant la immigra-
ció. Ara vol que l’ONU i la UE finan-
cien centres de migrants a les fron-
teres externes de Líbia.

D’AQUÍ I D’ALLÀARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen |

La foguera 
crema tot 
lo dolent
M’agraden les fogueres i el ri-
tual. Simbolitzen el desig de 
canviar lo negatiu a positiu. 
Diumenge la brasa viva encara 
era abundant, com si no ha-
guessin acabat la feina. Un fo-
llet que té poders màgics i per 
això ho sap, m’explicava que 
aquest any han quedat més 
esgotats que mai. Era com si 
tothom hagués acumulat els 
darrers anys piles de malsons 
i els hagués tret tots de cop 
dient: “crema... no puc supor-
tar-ho més”. M’explica que hi 
ha hagut qui ha llençat al foc 
capses plenes de mòbils vells. 
Quan li han preguntat què feia, 
diu que ha contestat ràpid: “A 

veure si el foc s’emporta d’una 
vegada per sempre la mala llet 
dels que insulten a través de 
les xarxes” . M’explica que han 
cremat dibuixos de cares sen-
se ulls, perquè desaparegui la 
ceguesa i mala fe dels que uti-
litzen el poder per calumniar 
altres i denigrar-los pel gust 
de fer-los mal. Diu que han 
cremat moltes lletres de l’abe-
cedari, pels mals del món que 
vivim: C (corrupció), C (con-
frontació), D (demagògia), E 
(exclusió), I (incertesa), I (injus-
tícia), I (intolerància), I (imposi-
ció), M (mentides), P (populis-
me), P (por), S (superficialitat), 
T (trencadissa), V (violència), X 
(xenofòbia)... Les brases, a ho-
res d’ara, continuen cremant.

Un follet amb poders 
màgics m’explicava 
que aquest any ha 
quedat més esgotats 

Els petits 
poden escollir 
entre una 
variada oferta 
esportiva 
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