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Caos al repartir
l’aigua en
cisternes a pobles
del Segrià i
les Garrigues
Retards i avaries van
demorar la distribució
jordi echevarria

El primer dia de repartiment
amb cisternes d’aigua a 14 dels
25 pobles de la Mancomunitat
de les Garrigues va arrancar de
forma caòtica amb avaries i retards que van demorar la distribució fins després del migdia. El
retorn a la normalitat del subministrament segueix sense data.
comarques ❘ 13

Victòria!!! i a dos passos de l’ACB
esports ❘ 26-29

Aragonès, convençut que els
Jocs d’Hivern són una gran
oportunitat per al Pirineu
Trobada || Proposa a la Seu
una declaració d’impuls per
a tota la muntanya

Ministra || Sánchez admet
dèficit inversor i anuncia la
variant de la Pobla

Empreses || El 78%
mantindrà beneficis i el
65% crearà nova ocupació
és notícia ❘ 3-5

Argimon anuncia
que l’Arnau tindrà
UCI neonatal i
també pediàtrica
El conseller Josep Maria Argimon va anunciar ahir a Lleida
que l’hospital Arnau tindrà ben
aviat una UCI neonatal i més endavant una altra de pediàtrica.
lleida ❘ 9

comerç

Grup Ametller obrirà la
seua primera botiga a
Lleida a l’antic INSS
lleida ❘ 11

tribunals

Detingut a Tremp un
home fugit del Brasil que
va abusar de les fillastres
comarques ❘ 17
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va inaugurar ahir la 33 Trobada al Pirineu amb un balanç del primer
any del seu govern i fent una defensa a ultrança dels Jocs Olímpics, una oportunitat que, va dir, “el territori no
pot deixar escapar”. A més, va anunciar mesures per agilitzar projectes empresarials i evitar fugues a Aragó.
trobada al pirineu

“El territori no pot deixar escapar
l’oportunitat dels Jocs Olímpics”

➜

Aragonès proposa una “declaració del Pirineu” per impulsar-ne el progrés
c. sans

e.m.m./c. sans

❘ la seu d’urgell ❘ Pere Aragonès
va mostrar ahir la seua confiança en el Comitè Olímpic Espanyol davant dels rumors que
no recolzarà una candidatura
única des de Catalunya. Va defensar que els Jocs permetran
accelerar inversions en infraestructures per al territori que
quedaran com a llegat i donaran a conèixer la marca Pirineu.
“Catalunya i el Pirineu estan
preparats per acollir-lo i organitzar-lo en la seua totalitat”,
va dir, i va afegir que “estem
preparats per presentar un projecte imbatible”. Ho va afirmar
poc després que mitja dotzena
d’activistes anti-JJOO el rebessin amb cartells quan va arribar
a la Trobada. De fet, el president
es va mostrar segur que rebran
un amplíssim suport de la ciutadania quan pugui conèixer el
projecte definitiu.
Entre els projectes de l’Executiu, va plantejar “donar forma a
una declaració del Pirineu” per
identificar prioritats de les comarques pirinenques i impulsar
el progrés econòmic. Es tracta,
va dir, que tingui els mateixos
serveis i oportunitats que la resta de Catalunya, per millorar la
competitivitat i el benestar de
la població d’aquest territori.
Va citar des de les oportunitats
del teletreball fins a analitzar
quines infraestructures s’han
de prioritzar.
A preguntes dels empresaris
sobre mesures per evitar la fuga
d’empreses a Aragó al·ludint a
burocràcia i traves, va fer un
anunci que va situar a la tardor.
Preveu aprovar un reglament
que té per objectiu facilitar l’activitat econòmica, reduint tràmits per a aquells projectes que
siguin considerats estratègics.
Tot plegat després d’afirmar
davant dels centenars d’empresaris presents a la Trobada
que els tràmits no són traves,
sinó normes, i que aquestes són
importants. Va defensar a més
l’increment de fons per a Formació Professional i adequar-la a
les demandes de les empreses,
que tenen problemes per cobrir
certs llocs de treball.
Una altra de les qüestions
plantejades per l’empresariat
va ser la major fiscalitat a Catalunya respecte a altres territoris. Aragonès va defensar els
impostos com a via per al que
va qualificar d’imprescindible
redistribució i cohesió social.
Amb tot, va recalcar que el pro-

Pere Aragones, al centre, amb els responsables de la Trobada al Pirineu, ahir a la Seu d’Urgell.
c. sans

La setmana que
ve presenta la
querella per haver
estat espiat
n Pere Aragonès va aprofitar ahir la visita a la Seu
d’Urgell per anunciar que
la setmana vinent presentarà una querella després
d’haver estat espiat amb
el polèmic programa Pegasus. Tot això després de
deixar clar a la Moncloa
que per restablir la confiança cal transparència,
assumpció de responsabilitats i garanties que no hi
ha ni hi haurà més espionatges. Va dir que sempre
està disposat a asseure’s
i dialogar, però va posar
en dubte la voluntat de
l’Estat.
D’altra banda, va defensar la necessitat d’estabilitat del Govern en un
moment com l’actual i es
va mostrar còmode treballant amb tots els seus
consellers d’ERC i Junts.

Més implicació
de la Generalitat
en la gestió
forestal

El president i l’alcalde de la Seu, en la visita a les tasques de gestió forestal Integra Pirineus.

blema de Catalunya no són els
impostos, sinó el dèficit fiscal,
que va xifrar en 16.000 milions d’euros anuals. En aquesta
línia, va advertir l’Executiu de
Pedro Sánchez que “el temps
de les paraules ha passat”, amb
referència a l’execució pressupostària de tot just un 35% a
Catalunya. “Ara és el moment

de l’execució i els compliments
i que l’Estat deixi de pensar en
forma radial”, va assenyalar el
president, que al seu torn va
defensar que Catalunya pugui
prendre les seues pròpies decisions amb instruments d’Estat.
Va apressar a perfeccionar els
mecanismes de seguiment de
l’execució d’inversions i que es

faci “sobre bases concretes”.
Va demanar acords concrets
per a les infraestructures i va
lamentar que la presentació de
propostes per a la mobilitat al
Vallès Occidental que anava a
fer ahir mateix la ministra de
Transport, Raquel Sánchez, “no
estan avalades per cap acord
concret, per tant són paraules”.

n El president de la Generalitat va aprofitar per
conèixer de primera mà
les tasques de gestió forestal d’Integra Pirineus,
fundació d’inserció sociolaboral amb persones en
situació de risc d’exclusió
a l’Alt Urgell. Durant la
visita a la finca Les Moreres, la directora, Urgell
Escribà, va reclamar al
Govern més implicació
en la gestió i neteja dels
boscos del Pirineu i que
els requisits per complir
els programes d’ajuts públics estiguin adaptats a
les especificitats del territori, un punt sobre el qual
Aragonès es va comprometre a treballar.
Acompanyat per l’alcalde, Francesc Viaplana, va acabar el seu pas
per la Seu amb una visita
a les instal·lacions del Parc
Olímpic del Segre.
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ració de 21 milions d’euros fa
deu anys a tancar l’últim amb
387. Va repassar a més el seu
projecte Agropac, amb una inversió que xifra en 180 milions,
amb l’objectiu d’una producció
cent per cent sostenible i circular. Ametller és soci amb el
grup Baró d’una Organització
de Productors de Fruites i Hortalisses, i va explicar que estan
oberts a noves incorporacions
de productors. A preguntes dels
assistents sobre la situació del
sector fructícola de Lleida, va
alertar que ha de competir per
qualitat, no per preu. En aquest
sentit, va alertar que amb una
producció de la província normal, sense la caiguda del 70%
per les gelades, els preus avui
del producte estarien enfonsats.
Per això, va dir que el sector té
en aquest aspecte una oportu-

cocunat

L’start-up de cosmètica
natural preveu facturar cent
milions l’any que ve i doblar
la xifra en dos o tres
nitat i un repte.
Pel seu costat, la cofundadora
i CEO de l’empresa de cosmètica
natural Cocunat, Sara Werner,
va explicar l’experiència d’una
empresa emergent que va nàixer
com a “marca nadiua digital” i
que de 4 milions d’euros en facturació va passar en vuit mesos
als 32, amb un creixement del
800%, amb una important empenta internacional. Ara espera assolir els cent milions l’any
vinent i duplicar-los en un termini de dos a tres anys. És un
cas d’èxit en què van passar de
ser una plataforma de vendes
d’altres marques a llançar la seua pròpia amb el fet diferencial
de garantir que no usen cap tòxic als seus productes, que són
a més dirigits a homes i dones.

La variant de la Pobla sortirà
aquest estiu a informació pública

La ministra Sánchez admet que Lleida i el Pirineu acusen falta històrica d’inversió
C.SANS

e.m.m.

❘ la seu d’urgell ❘ La ministra de
Transport, Raquel Sánchez, va
admetre ahir que Lleida i el Pirineu acusen una falta històrica
d’inversió que la Moncloa intenta esmenar. En aquesta línia,
va fer un repàs de les últimes
anunciades a la demarcació i
va aprofitar, per exemple, per
anunciar que aquest estiu sortirà a informació pública el projecte de variant de la Pobla de
Segur i que “aviat” es licitarà la
rotonda de Montferrer. Va dir
que el projecte està aprovat però
s’ha hagut d’actualitzar per l’increment dels preus de les matèries primeres. Després d’afirmar
que s’inverteixen anualment de
l’ordre de 5 milions d’euros anuals en la conservació de l’N-260,
va afirmar que a mitjà i curt termini la prioritat és augmentar
la seguretat viària amb millora
d’alguns trams.
Va admetre els problemes en
el ferm de l’autovia A-2 a Lleida
i va recordar que s’han licitat 26
milions d’euros per reformar
25 quilòmetres: 17 en el tram
d’Alcarràs i 8 a Cervera. També,
que s’està redactant l’estudi informatiu per augmentar la capacitat de l’N-240 entre Lleida i
les Borges.
Amb l’AP-2 lliure de peatges,
va dir, es poden plantejar nous
enllaços per millorar la connectivitat de la Plana de Lleida i les
Garrigues, com el nou enllaç a
Castelldans.
En aquest sentit, va avançar
que al juliol es presentarà un
c. sans

Jordi Gallardo, Josep Serveto, José Crespín i Àngel Ros van rebre la ministra Raquel Sánchez.

pla complet per a l’AP-2 i l’AP-7
amb nous enllaços i ampliació
de carrils en alguns trams per
millorar la capacitat de les vies
per donar resposta a la nova realitat sense peatges.
A més va repassar les inversions previstes en els pressupostos del 2022, arran de la polèmica generada per la baixa
execució dels del 2021, amb tot
just un 35% a Catalunya. D’altra banda, va insistir que el volum ha estat el més important
des del 2010.

Va demanar als polítics que
es dediquin “a apagar focs, no a
llançar gasolina al foc”, amb la
qual cosa reaccionava a l’absència de representants de la Generalitat a l’acte de Terrassa en
el qual va anunciar que l’Estat
pagarà la connexió nord entre
Sabadell, Terrassa i Castellar
del Vallès per la B-40. Es tracta
d’un acte en què el president,
Pere Aragonès, veu paraules
més que fets.
Pel seu costat, el ministre de
presidència i economia d’Andor-

ra, Jordi Gallardo, va aprofitar
la clausura per destacar la transformació econòmica que viu el
Principat. Va remarcar l’esforç
per aconseguir una economia
de gran valor afegit, en el qual
va emmarcar l’última inversió
de Grifols.
El president de la Trobada,
Josep Serveto, va considerar
complerts els grans objectius
de les jornades, que han atret
en aquesta ocasió 650 persones,
la qual cosa representa tot un
rècord en la 33 edició.

El 78% de les empreses preveuen
mantenir o augmentar beneficis
El 65% esperen crear nous llocs de treball en els propers 6 mesos

Diverses start-ups van poder explicar les seues experiències.

una base de dades de més de
25.000 persones, està situada
a la Seu gràcies a la tecnologia
i és una eina que “ajuda a combatre la despoblació de les zones
rurals”, va dir Vallejo.
Un altre dels empresaris que
van explicar la seua experiència
és Emilio Frojan, CEO de Velca Motor, marca de motocicle-

tes urbanes espanyola cent per
cent elèctriques, que va reclamar als ajuntaments una “taxa
zero” d’impost en els vehicles
elèctrics.
José Fuertes, CEO d’Owo
Game, ha creat una tecnologia
pionera de “sensacions físiques
reals” a través d’algoritmes que
permet “sentir” els videojocs.

❘ lleida ❘ El 78% de les empreses
presents a la Trobada al Pririneu
preveuen mantenir o augmentar
els seus beneficis aquest any.
Aquesta és una de les conclusions del baròmetre de la jornada. En concret, el 87,65% dels
empresaris que van contestar
esperen créixer en facturació,
mentre que un 11,11% temen
veure-la reduïda. Però, en el
capítol de beneficis, només el
48,08% confien a millorar-los,
juntament amb un 29,81% que
aspiren a mantenir-los en nivells
sense canvis. Un 20,19%, pel
seu costat, donen per fet que els
seus resultats baixaran. La resta dels enquestats, fins a sumar
el cent per cent, corresponen a
aquells que es van inclinar per
expressar el “no sap o no contesta”. En matèria d’ocupació,

l’empresariat lleidatà confia a
poder incrementar les seues
plantilles en el proper mig any
de forma majoritària. Així ho
van respondre el 65,42% dels
participants en el baròmetre de
la Trobada, mentre que poc més
del 28 descarten poder generar
nous llocs de treball en els propers sis mesos. En un context
d’encariment dels costos de producció i amb colls de botella a
l’hora de poder accedir a certes
matèries o productes, una de les

preus

Més de la meitat de
les firmes de Lleida els
han apujat per sobre
d’un 5 per cent

qüestions analitzades és com
s’estan comportant les empreses
de Lleida en la seua política de
preus. Més de la meitat, en concret un 52,25%, han elevat els
seus preus per sobre d’un 5%.
Un altre 27,93 % també han
augmentat tarifes, encara que
en aquest cas per sota d’aquest
5%. Finalment, el 19,82% restant no han tocat els preus.
L’energia és una de les grans
preocupacions de l’empresariat, amb un 38,53% que temen
més pujades, un 42,2% que
confien en l’estabilització i un
19,27% que preveuen baixades.
Quant a plans de sostenibilitat,
el 65,81% de les companyies
ja els tenen i sols un 9,4% els
descarten, mentre que la resta
els estan preparant o ho tenen
en cartera.
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La deriva de l’aigua potable
Santiago Planas de Martí
Enginyer agrònom
Agrotecnio CERCA Center - UdL

Els recents episodis de contaminació per
herbicides, de quelcom tan essencial com l’aigua
potable, clamen una solució urgent. Els habitants de
les Garrigues es mereixen que l’aigua disposi de
plenes garanties tot l’any. El mateix cal esperar per a
la ramaderia intensiva, molt present a la comarca.
Els agents contaminants han
estat ben identificats. Dues
substàncies herbicides habituals al cultiu del panís, s-metolaclor i terbutilazina. Les analítiques de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre revelen
la seva presència al riu Segre
durant tot l’any. Els informes
són públics al seu portal. A la
primavera, quan es realitzen
els tractaments herbicides, la
concentració incrementa i, en
ocasions, malgrat la potabilització, se superen els límits
admesos a la UE (0,10 micrograms per litre per a una substància i 0,50 micrograms per
litre per al conjunt de fitosanitaris detectats).
El panís es cultiva extensament als regadius de la Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell. En total, 32.000 hectàrees
(DACC, 2022) que es tracten
amb herbicides. La quantitat
total aplicada es comptabilitza
en desenes de tones que majoritàriament segueixen un procés
de degradació al sòl.
No obstant, una part gens negligible s’infiltra o llisca amb
l’aigua o bé es trasllada directament per via aèria en el moment

de l’aplicació fins als marges de
les parcel·les de cultiu. A via,
l’aèria, és la majoritària. Tècnicament es designa com deriva
ja que està constituïda per la
part del producte aplicat que
no es diposita sobre l’objectiu.
El s-metolaclor i la terbutilazina segueixen pels desguassos i arriben al Segre, majoritàriament, amb les aigües dels
afluents del marge esquerre,
els rius Sió i Corb, la Clamor
de les Canals i la Femosa. Els
tres primers, abans de la derivació del Canal de Seròs a les
comportes de Lleida. A partir
d’aquest punt, l’aigua flueix pel
canal fins al Pantà d’Utxesa on
es troba la captació de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues que proveeix d’aigua potable els pobles i granges.
Existeixen diverses mesures per mitigar la deriva. Les
més decisives, ajustar la dosi a
la mínima necessària i tractar
amb vent en calma. També ferho a velocitat moderada, amb
un equip precís, dotat de broquets de reducció de deriva que
proporcionen gotes robustes.
I, la més important, respectar
una banda de seguretat sense

tractar fins al marge de la parcel·la que, en el cas dels herbicides que ens ocupen, hauria
de tenir una amplada mínima
de 10 metres. Cal personal cada cop més especialitzat per a
la pràctica dels tractaments,
format també en tècniques de
precisió.
Aquestes mesures preventives són les habituals als països centreeuropeus que, com
nosaltres, disposen d’extenses
superfícies de panís. Anys enrere, patien episodis de contaminació similars. Tanmateix,
els agricultors, tècnics prescriptors, empreses de tractaments i,
especialment, les administracions han actuat conscientment,
generalitzant les bones pràctiques sanitàries.
De fet, aquestes pràctiques
responsables són obligades per

la legislació europea des de fa
més d’una dècada (Directiva
128/2009/CE sobre Ús sostenible dels Fitosanitaris). Malauradament, en aquesta qüestió
anem molt endarrerits i les conseqüències són greus.
Cal l’acció decidida i urgent
del DACC, competent a totes
bandes (sanitat dels cultius,
protecció de les aigües) i la implicació de les Agrupacions de
Defensa Vegetal. Disposem del
coneixement necessari per adequar les mesures preventives
al nostre context productiu:
acaba de rebre una distinció
la investigació sobre mitigació
de la deriva desenvolupada pel
Centre Agrotecnio-UdL. També l’IRTA treballa en la mesura
del potencial contaminant de
la deriva.
És bastant probable que la

conjuntura mundial ens condueixi a incrementar la superfície de panís i, conseqüentment,
el risc associat als herbicides.
Doble motiu, doncs, per accelerar les actuacions. Però el
mal inicial ja està fet (descontaminar és llarg i costós). Tal
vegada, caldrà considerar el
que aquests dies s’ha proposat
obertament: subministrar les
Garrigues amb aigua del Canal Segarra-Garrigues, que ja
proveeix diferents pobles de
la Segarra, l’Urgell i la Conca
de Barberà.
Cal analitzar la viabilitat
tècnica i econòmica de la proposta, però en cap cas aquesta
possibilitat inhibeix l’obligació
dels qui fan ús dels herbicides
i de l’administració a reduir
dràsticament la contaminació
d’Utxesa.

És bastant probable que la conjuntura mundial ens condueixi a incrementar
la superfície de panís i, conseqüentment, el risc associat als herbicides

col·laboració

Geoparc mundial UNESCO Orígens,
un territori a protegir
M. Pilar Cases i Lopetegui
alcaldessa de Tremp i Presidenta
del Geoparc mundial UNESCO Orígens

El municipi de Tremp forma
part d’un territori únic i especial, designat l’any 2018 per la
UNESCO com a Geoparc pel
fet de tenir un patrimoni i paisatges geològics singulars i de
rellevància internacional. Al
Geoparc Orígens, un territori
de més de 2.000 km 2 format
per 19 municipis de 4 comarques diferents, es pot explicar
una història geològica de més
de 500 milions d’anys. Però
no només es tracta la geologia sinó que integra la resta de
patrimonis naturals i culturals
del territori. Alhora el Geoparc
és una eina de gestió territorial

que es basa en la conservació
del patrimoni i el foment de la
recerca científica; la transmissió d’aquest coneixement científic a la societat per empoderar-la, fer-la coneixedora dels
valors patrimonials i alhora
custodiant de tot aquest llegat;
i en la implementació d’un model de desenvolupament sostenible. Aquest últim valor és
l’objectiu final del Geoparc,
que vetlla per beneficiar la població local i usar els recursos
del territori com a motor de
desenvolupament econòmic local sostenible per lluitar contra
el despoblament i l’envelliment

del territori generant nous llocs
de treball.
Segons la meva opinió cal
desenvolupar l’article 50 de
la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat que
considera els geoparcs com
àrees protegides per instruments internacionals. El Ministeri de Medi Ambient, amb la
participació de la Generalitat
de Catalunya, ha d’elaborar
unes directrius de conservació d’aquests espais. Aquestes
directrius han de constituir el
marc orientatiu per a la planificació i gestió dels geoparcs

i s’han d’aprovar mitjançant
acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient. Passats 15 anys, encara no s’ha
desenvolupat.
Mancances com aquestes fan
que el Geoparc i els municipis que en formen part adoptin mesures complementàries
davant amenaces cap al territori com l’allau de sol·licituds
de plaques fotovoltaiques, que
tenen una afectació potencial
d’unes 700 hectàrees. Aquests
macroprojectes creen greus
impactes als valors naturals i
culturals del territori, la des-

El Geoparc vetlla per beneficiar la població local
i usar els recursos del territori com a motor de
desenvolupament econòmic local sostenible

naturalització del paisatge i la
pèrdua progressiva d’identitat
del territori. Fet que afecta directament el propi desenvolupament sostenible acordat
el setembre del 2015, quan
es va constituir l’Associació
Geoparc.
Una d’aquestes mesures ha
estat l’elaboració d’un estudi titulat Eines per la gestió i ordenació del paisatge i de l’espai
agrari a l’àmbit del Geoparc
Orígens. Aquest estudi proposa unes directrius que estan a
disposició dels ens municipals
perquè, si ho consideren oportú, les puguin adoptar en el seu
planejament urbanístic.
En conclusió, tot i no estar
en contra de les energies renovables, els nombrosos projectes de parcs fotovoltaics i línies
de molt alta tensió que s’han
presentat són més una amenaça que una oportunitat per
al territori. En aquest sentit,
el Geoparc mundial UNESCO
Orígens ha de tenir una consideració especial i cal disposar
de temps per aprofundir en la
conservació real del territori.
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Grup Ametller obrirà la seua primera
botiga a Lleida a la seu de l’INSS.
p.

www.segre.com/lleida

11

Els jutjats tenen 24.942 causes
pendents a Lleida.
p.

Sanitat XXVI Reunió anual de la societat catalana de pediatria

L’Arnau tindrà una UCI neonatal en
breu i una de pediàtrica més endavant

Anunci del conseller Argimon en la reunió dels pediatres catalans a Lleida ||
Un 30% de places d’Atenció Primària pediàtrica no les cobreixen especialistes
amado forrolla

s.e.

❘ lleida ❘ El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va anunciar ahir en la inauguració de la
XXVI reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria, que
l’Arnau de Vilanova “estrenarà
en breu UCI neonatal i l’UCI
pediàtrica no tardarà gaire”.
Argimon va elogiar poder recuperar després de dos anys la
presencialitat d’aquesa trobada, que se celebra ahir i avui a
la Llotja i en la qual participen
250 professionals, i va subratllar
que la pediatria és de les poques especialitats que inclouen
el vessant d’Atenció Primària i
l’hospitalària fins a la seua màxima complexitat, l’UCI.
La presidenta de la societat,
Anna Gatell, va reconèixer
que estan “preocupats pel relleu generacional” del sector i
va afirmar que “sobre un trenta per cent de places d’Atenció
Primària pediàtrica a Catalunya
estan cobertes per metges no
pediatres”, percentatge que va
apuntar que s’incrementa fora
de Barcelona.
Així mateix, va destacar la
importància d’elaborar un mapa
territorial per saber “la distribució de real dels equips, perquè
potser sí que hi ha prou pediatres però estan mal repartits,
i així optimitzar els recursos
professionals”.
Va apostar per “augmentar la
capacitat resolutiva dels equips
territorials, que els recursos tecnològics es puguin agrupar i beneficiar-se que hi ha pediatres
experts en alguns temes que faci

El conseller Argimon va inaugurar la reunió de la Societat Catalana de Pediatria.

que els nens puguin ser atesos
allà i no haver de ser derivats
als hospitals”. “Invertir en salut
pediàtrica és una aposta clara
de futur”, va subratllar.
Argimon va recollir la demanda de “creure en un model
amb una organització cada vegada més autònoma dels equips
territorials, on treballen conjuntament hospitals i Atenció
Primària”.
“Ens hem de citar la societat
i el departament per posar fil a
l’agulla i elaborar el mapa, no
tots els equips han de ser iguals

perquè no totes les necessitats
són iguals. Hi hem de treballar
i fer també molta pedagogia a la
ciutadania sobre que els equips
territorials són un benefici per
als professionals i ho acaba sent
per a la societat”, va indicar.
D’altra banda, Lleida va acollir ahir la primera de les set
jornades de treball, en la qual
està prevista la participació total de més de 700 professionals
d’Atenció Primària i Comunitària, que tenen per objectiu
consensuar un document que
reculli els seus reptes de pre-

sent i futur. En el projecte, que
es denomina “Millorem la salut
de les persones tenint cura de
l’Atenció Primària”, participa
la Societat Catalana de Mediació en Salut i col·laboren més
d’una desena d’entitats de l’àmbit sanitari.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
jordi echevarria

Taller de suport vital bàsic per a escolars ■ Un total de 150 alumnes de sisè de Primària de diferents centres d’Infantil i Primària de
Lleida van participar ahir durant tot el matí en un taller de suport vital bàsic, coordinat per Silvia Zambudio i Eduard Solé. Primer
van assistir a una sessió teòrica i després van posar en pràctica per grups els coneixements apresos.

12

universitat

Selectivitat
des de dimarts
per a 2.304
alumnes
Les proves recuperen
el format de tres dies
❘ lleida ❘ Un total de 2.304
alumnes lleidatans, 40.557 a
tot Catalunya, s’examinaran
a partir de dimarts vinent i
fins dijous de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU),
que aquest any recuperen el
format de tres dies, després
que en els últims dos anys
les proves es repartissin al
llarg de quatre a causa de la
pandèmia.
Són nou inscrits més que
l’any passat i la gran majoria (1.809) són estudiants
que han acabat Batxillerat,
altres (286) venen per lliure
i un tercer grup (209) procedeixen de FP de grau superior i només s’examinaran
d’alguna assignatura de la
fase específica.
D’altra banda, a Lleida hi
haurà tretze tribunals: nou a
la capital (cinc al campus de
Cappont de la Universitat de
Lleida, dos a Agrònoms, i un
a Medicina i un altre al Rectorat), i un a la Seu d’Urgell,
Tremp, Vielha i Tàrrega.

serveis

Una avaria deixa
sense llum 1.400
clients gairebé
dos hores
❘ lleida ❘ Una avaria a la xarxa
elèctrica va deixar ahir sense
llum 1.373 clients de la zona
de l’Escorxador i de Joc de
la Bola durant gairebé dos
hores. Segons van informar
fonts d’Endesa, la incidència es va registrar a les 9.44
hores i la van atribuir a una
desconnexió fortuïta de la
xarxa elèctrica. No va ser
resolta de forma definitiva
fins a les 11.30 hores. Les
mateixes fonts van precisar
que el centre de control va
fer diverses maniobres fins
a detectar el punt exacte de
l’avaria per poder actuar. La
incidència va afectar, a més
de centenars de particulars,
diversos comerços de la zona
de l’Escorxador, que no van
poder fer cobraments i van
veure interrompuda algunes
activitats, mentre que diversos veïns van assegurar que
durant el temps que va durar
l’avaria la llum tornava de
forma intermitent.
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Nova comissaria
dels Mossos a
Mollerussa
el 2024
Segons la previsió de la
conselleria d’Interior
❘ mollerussa ❘ La conselleria
d’Interior preveu que la nova
Àrea Bàsica Policial (ABP)
del Pla d’Urgell-Garrigues
estigui edificada el 2024, tal
com va anunciar l’any passat el conseller Joan Ignasi
Elena en la presentació del
projecte a Mollerussa. Així
ho va confirmar ahir el director dels Serveis Territorials
d’Interior a Lleida, Xavier
Garrós, durant la Junta Local de Seguretat de la capital del Pla d’Urgell que es va
emportar a terme al teatre
L’Amistat. La junta, presidida
per l’alcalde, Marc Solsona,
va comptar amb la participació de la directora general de
l’Administració de Seguretat,
Sònia Andolz, i responsables
dels cossos de seguretat que
operen a la ciutat.
En la reunió es va destacar que la mitjana de fets
delictius a la ciutat de Mollerussa és de quaranta-vuit
per mil habitants, molt per
sota de la de Catalunya, que
se situa en 61 per mil, i la de
la Regió Policial de Ponent,
que és de 52 per mil. Solsona va valorar positivament
aquestes xifres i va assegurar
que una nova ABP a la zona permetrà millorar encara més els resultats. També
es va mostrar satisfet que es
compleixin els terminis per
dotar la ciutat d’aquesta nova
infraestructura.

comarques

17

successos investigació

Detingut a Tremp un home fugit del
Brasil que va abusar de dos fillastres

L’acusat, de 39 anys, va ser localitzat al Jussà arran de la denúncia pels mateixos
fets de la filla de la seua actual parella || Arrestat a l’abril, està a la presó
policia nacional

l.g.

❘ tremp ❘ Agents de la Policia
Nacional van detenir el passat
mes d’abril a Tremp un ciutadà
brasiler que s’havia escapat del
seu país per eludir la Justícia
després de ser acusat d’abusar
sexualment de dos fillastres,
menors d’edat. Precisament, el
sospitós va ser localitzat gràcies a la denúncia d’una altra
víctima, resident a Tremp, que
va denunciar davant del Jutjat
d’Instrucció de la capital del
Pallars Jussà que el seu padrastre, el detingut, abusava
sexualment d’ella i que tenia
coneixement que havia comès
els mateixos fets contra unes al-

tres víctimes

Està acusat d’abusos
continuats a dos fillastres al
Brasil i de la filla de la seua
actual parella a Tremp
tres dos menors d’edat. Arran
de la denúncia de la víctima, la
jutge de Tremp va demanar a la
Policia Nacional que comprovés els antecedents penals del
sospitós i amb la col·laboració
de la Interpol van comprovar
que era buscat per les autoritats del Brasil, ja que se l’havia
acusat d’haver-se aprofitat de la
seua condició de padrastre per

Moment del trasllat del fugitiu per agents de la Policia Nacional a Tremp.

abusar sexualment de les seues
dos fillastres al seu país natal.
Els abusos es van produir de
forma freqüent durant el 2015
i el 2016 quan la mare de les
víctimes no era a casa o mentre
domia. Després de ser denunciat
a la policia brasilera, el sospitós
va fugir a Espanya.
Al conèixer el parador del fugitiu a Tremp, es va dictar una

ordre internacional de detenció. Va ser arrestat per agents
de la Policia Nacional de Lleida
el passat 20 d’abril, segons van
concretar fonts policials.
El detingut ja va declarar per
videoconferència davant de
l’Audiència Nacional i va ser
traslladat a la presó a l’espera
de resoldre la resolució sobre
l’extradició.

Segons l’últim balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, a les comarques lleidatanes
es van registrar un increment
del 22% de les denúncies per
delictes sexuals en el primer trimestre de l’any. Així, es va tenir
coneixement de 39 delictes, dels
quals nou van ser agressions sexuals amb penetració, la qual
cosa representa el 23% del total.

emergències prevenció
jordi echevarria

Un incendi a prop de les vies del tren, ahir al Camí de Granyena de Lleida.

amado forrolla

Un foc de vegetació agrícola al costat de l’N-240 va causar una gran columna de fum

Calcinades 14 hectàrees vora l’N-240 en l’inici de l’onada de calor
❘ Lleida ❘ Deu dotacions terrestres i quatre mitjans aeris dels
Bombers de la Generalitat van
treballar ahir a la tarda en l’extinció d’un incendi agrícola a
Lleida que, segons les primeres estimacions, va afectar unes

14,5 hectàrees d’un camp d’ordi. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, el foc
es va declarar a les 19.10 hores
a prop de l’N-240, als afores de
Magraners.
Els equips d’extinció van

aconseguir controlar el foc, que
va generar una gran columna
de fum visible des de diversos
quilòmetres de distància i va
ser donat per controlat una hora
després d’originar-se.
Els Bombers també van tre-

ballar ahir al matí en sengles incendis de vegetació en el marge
de l’LV-9047 al seu pas per Os
de Balaguer i al Camí de Granyena de la capital del Segrià,
just al costat de la via per on
passa l’AVE. Aquest cap de set-

mana arriba una gran onada de
calor després del mes de maig
excepcionalment càlid d’aquest
any. Segons el Meteocat, dilluns
i dimarts arribarà al punt més
àlgid i deixarà temperatures de
més de 39 graus a Ponent.
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festejos tradicions

Educació Rànquing

Tot llest a la Pobla per obrir
la temporada de falles

El 17 de juny, 150 fallaires i pubilles descendiran la muntanya de
Santa Magdalena || Recupera la normalitat després de la pandèmia
acn

m.c.e.

❘ la pobla de segur ❘ Compte enrere perquè les falles tornin a
tenyir de foc la foscor de les
nits del Pirineu. La Pobla de
Segur serà el municipi encarregat d’obrir el calendari
d’aquesta tradició el 17 de juny
vinent, quan 150 fallaires i pubilles descendiran la muntanya
de Santa Magdalena fins a la
plaça de la Pedrera. La festa,
que se celebra en honor a la
Verge de Ribera i té més de
setanta anys d’història, recupera la normalitat després de
la cancel·lació del 2020 per la
crisi sanitària de la Covid-19 i
la baixada simbòlica que es va
celebrar l’any passat. En aquest
sentit, l’alcalde de la Pobla de
Segur, Marc Baró, va explicar
que “hi ha moltes ganes de recuperar la tradició i de tornar
a la normalitat. Mostra d’això
és que les inscripcions s’han
omplert amb un total de 150
participants que des de l’1 de
juny passat ja estan preparant
les seues falles”. Durro continuarà el 18 de juny que ve
amb la temporada de falles
al Pirineu, una tradició amb
arrels mil·lenàries que fa set
anys va ser reconeguda com
a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la Unesco. La
nit de Sant Joan, la més curta
i màgica de l’any, serà el torn
dels municipis d’Alins, Alàs,
Vilaller, Boí i el Pont de Suert.

❘ lleida ❘ Un total de 26 investigadores de la Universitat de
Lleida (UdL) es troben en el
rànquing de les 5.000 científiques espanyoles i estrangeres que treballen a l’Estat
més destacades. Aquesta
classificació ha estat publicada pel Consell Superior
d’Investigacions Científiques
(CSIC). La més ben situada
és la catedràtica laboral de
l’Escola Politècnica Superior
(EPS) Luisa F. Cabeza Fabra,
que ocupa el lloc 24, seguida
de la catedràtica de Tecnologia d’Aliments de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària i Forestal i de
Veterinària (ETSEAiFidV),

Olga Martín Belloso, al número 26.
Les altres investigadores
de la Universitat de Lleida
que apareixen al rànquing
són: Roxana Savin, Maria
Teresa Sebastià, Marta Castañer, Gemma Oms, Gemma Filella, Laia Miró, Rita
Puig, Íngrid Martorell, Aran
Solé, Iziar Amaia Ludwig,
Assumpta Estrada, Rosa
M. Poch, Ramona N. Peña,
Estela Mariné, Carolina Villacampa, Victoria I. Marín,
Chrysovalantou Lamnatou,
Ester Defilis, Carmina Nogareda, Rosa Gil Iranzo,
Maria Àngels Balsells i Ester Vilaprinyó.

La festa simbòlica de l’any passat a la Pobla, amb tres fallaires.

Una vintena de raiers solcarà la
Noguera Pallaresa el 3 de juliol
■ Més d’una vintena de
raiers solcaran el riu Noguera Pallaresa el 3 de juliol vinent en la que serà la
44 edició d’aquesta diada,
una tradició amb què es ret
homenatge a aquest ofici
històric del Pirineu català
que servia per transportar carregaments de fusta.
L’acte principal serà el descens dels tres rais des de la
presa de Llania fins al Pont
de Claverol, tot i que la festa

jordi echevarria

començarà l’1 de juliol amb
ball i activitats per als més
petits. La presidenta de l’Associació Cultural de Raiers
de la Noguera Pallaresa,
Paula Dalmau, va explicar
que “aquest any recuperarem el 100% de la programació, que comptarà amb la
tradicional Espardenyada,
balls i el dina de germanor
de diumenge”. A Coll de
Nargó, la Festa de Raiers
serà el 14 d’agost.

Arranca la recollida d’aliments a Plusfresc

Salut formació
COILL

Tècniques de
suport vital per
a infermeres
lleidatanes

❘ lleida ❘ La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc va
arrancar ahir la recollida d’estiu solidària que organitza
per desè any consecutiu en benefici del Banc dels Aliments.
Sota el lema Aliments per Lleida, la fam no fa vacances,
Plusfresc recollirà fins avui productes de primera necessitat
als seus establiments.

Flanc de Dama organitza una jornada d’escacs
❘ lleida ❘ Flanc de Dama organitza avui a la plaça de la Constitució de Lleida a partir de les 10.00 hores l’Street Chess
Party, una activitat d’escacs que comptarà amb dos taulers
gegants en els quals els participants podran fer diverses
partides i fer un repte sorpresa.

Curs de formació
fins al dia 21
❘ Lleida ❘ El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida
porta a terme un curs l’objectiu
del qual és difondre i especialitzar les tècniques de Suport
Vital Avançat pròpies de les
infermeres d’acord amb les recomanacions de la European
Resuscitation Council 2022.
El curs, que s’allargarà fins al
21 de juny vinent, està impartit pels també infermers David
Besó i Mònica Besó, va tenir
una fase prèvia online i ara du
a terme la seua part presencial i pràctica. S’ensenyarà com
reconèixer un pacient crític i
prevenir l’aturada cardíaca, la
tècnica de la reanimació car-

Vint-i-sis investigadores
de la UdL, entre les
5.000 millors de l’Estat

Almenar inicia el XXVI Mercat Medieval

Un dels alumnes del curs durant una de les pràctiques.

diopulmonar bàsica, la utilització del desfibril·lador extern automatitzat, el maneig
de la via aèria i la ventilació i
els accessos vasculars. A més
d’això, es formarà també en
monitoratge cardíac, electrocardiografia i reconeixement
del ritme. Es tractaran les arrítmies periparada, la reanima-

ció cardiopulmonar pediàtrica,
l’aturada cardíaca i la síndrome
coronària aguda. Tota aquesta formació s’anirà posant en
pràctica de manera presencial
amb tallers i simulacions integrades que tindran lloc a la
seu col·legial i que permetran
l’assoliment de tots aquests
coneixements.

❘ almenar ❘ Avui arranca la 26a edició del Mercat Medieval
d’Almenar amb més d’una desena d’activitats entre les quals
destaquen l’actuació de la Cirquestra de la companyia Improvisto’s amb música per tot el mercat a les 13.00 hores. A
la tarda, cerimònia de vassallatge del segle XI amb explicació i visualització de com s’armava i es vestia un cavaller
d’època medieval a partir de les 18.00 hores a l’església. Per
finalitzar, demostració de cavalleria i peonia del segle XI a
les 21.30 hores i, seguidament, espectacle nocturn de foc i
llum Finger light a la Bassa.

Mercadona dona 6.041 kg de cigrons a Creu Roja
❘ barcelona ❘ Mercadona va fer entrega de 6.041 kg de cigrons
cuits a la Creu Roja Catalunya, una ajuda en la qual han
participat 251 supermercats de les províncies catalanes.
Aquesta donació forma part de les que la cadena du a terme amb altres entitats socials i organitzacions benèfiques
de Catalunya. Mercadona ha donat a Lleida 131.000 quilos
d’aliments i articles d’higiene entre gener i maig.
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Clients de Bonpreu i Esclat donen
22.100 euros a la Fundació Aspros
L’opció de l’Arrodoniment Solidari oferta pels supermercats Bonpreu i Esclat als seus clients en cada compra ha
aconseguit 131.000 donacions per valor de 22.100 euros
que s’han destinat a la Fundació Aspros.
ceesc

Down Lleida fa entrega dels premis del concurs Ciutadà XXI
L’Associació Down Lleida va
fer entrega dels premis del concurs de redacció Ciutadà XXI
als alumnes Txell Martí de l’escola Otogesa de Maials; Roger

Fontova de l’escola Santa Maria
de Castelló de Farfanya; Asier
Mascarilla de l’institut L’Olivera
de la Granadella; Anna Gasull
i Berta Mercè de l’escola Pia de

amado forrolla

Graduació del doble
grau en Educació
Infantil i Primària

Fira Vallbonatura, de Vallbona de les
Monges, acull la tercera jornada #ESrural
Vallbona de les Monges va acollir ahir la tercera jornada
#ESrural: L’educació social i l’educació ambiental, organitzada pel grup sènior del col·legi d’educadors socials
de Catalunya, que celebra el seu desè aniversari.
IMO

Balaguer; i Laia Fernández de
l’escola Vedruna de Balaguer.
El certamen va comptar amb
la participació de més de 80
alumnes.

El Centre de Cultures de la Universitat de Lleida va acollir ahir
a la tarda la cerimònia de lliurament d’orles dels estudiants de la
doble titulació d’Educació Infantil
i Educació Primària, que van ser
apadrinats per la professora de la
UdL Sílvia Cavalcante. Els joves
van estar acompanyats dels seus
familiars i amics a l’auditori del
campus de Cappont.
edgar aldana

Sort celebra la desena
edició de la cantanta
infantil Patuflash
Els alumnes de Primària de l’escoles del Pallars Jussà i el Pallars
Sobirà van participar ahir en la desena edició de la Cantata Infantil
al Pallars, Patuflash. Els centres
participants van ser: el col·legi Minairons; el CEIP Llavorsí, el col·legi À Serafí Casanovas; el col·legi
Els Raiers; el ZER Pallars Jussà;
el col·legi La Vall Fosca, i el ZER
Pallars Sobirà.

Alumnes de l’IMO donen 280 euros
recaptats durant el curs a Afanoc
Alumnes de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) van
donar ahir a l’Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya (Afanoc) 280 euros, que han
recaptat en les activitats realitzades durant el curs.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Avalueu les situacions i actueu amb
rapidesa. Comuniqueu-vos amb un
amic o parent que pugui oferir-vos informació
sobre un problema a què us enfronteu.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Invertiu temps i diners en el que us
brindi més a canvi. Feu-vos càrrec de la
vostra felicitat. Passeu el dia envoltats de persones i activitats que us omplin el cor d’alegria.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Fer molt i massa ràpid us portarà problemes. Agafeu-vos temps i esbrineu
què és millor. Comuniqueu-vos amb algú que
tingui una cosa que desitgeu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un canvi a la llar influirà positivament
en la vostra vida i en la forma en què
feu les coses. Adoptar un enfocament senzill farà
que la vida sigui més satisfactòria.

TAURE 20-IV / 20-V.
Una actitud disciplinada valdrà la pena
quan treballeu amb d’altres. Establiu
estàndards i acabareu en una posició de lideratge. Confieu en l’instint.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No feu canvis innecessaris ni assumiu
despeses que no podeu pagar. Investigueu, apreneu dels errors i dediqueu energia a
la superació personal. Sigueu coherents.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Eviteu ser curts de mires. Digueu el que
teniu al cap i seguiu el cor. L’espontaneïtat se sumarà a l’entusiasme, però també podrà
ser un problema.

AQUARI 20-I / 18-II.
Negueu-vos a permetre que algú limiti
el que podeu fer. Digueu no a les aliances d’empreses o les despeses compartides.
Mantingueu possessions, béns i creences.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Completant els desafiaments s’obté la
llibertat. Us sentireu millor una vegada
que ho tingueu tot a lloc i res s’interposi entre
vosaltres i les coses que desitgeu aconseguir.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu en activitats orientades a
passar temps amb persones que trobeu
edificants i mentalment estimulants. Compartiu
els vostres sentiments.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Passeu més temps a casa. Moveu les
coses i classifiqueu els articles que ja no
utilitzeu. Ordenar el vostre espai alleujarà l’estrès
i us donarà aire.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Permeteu que la imaginació s’imposi.
Obriu el cor a aquells que comparteixen
la vostra passió i preocupació per marcar la
diferència.

