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ll·lés en sortir de 
la vio i tambar 
un arbre a 
Vilagrassa 
La carretera A-2 en el seu pas 
pel terme municipal de Vila
grassa, concretament el punt 
quilometric 501, es va veu
re afectada ahir per un acci
dent de trimsit. Una furgoneta 
va sortir de la via, fet que va 
provocar que el vehicle topés 
contra un arbre i aquest cai
gués. El condutor; pero, va sor
tir il-les de l'aparatós accident. 

Ferit greu un escalador 
en caure d'una alli=ada 
de 5 metres a Espot 

Els Bombers de la Generali
tat van rescatar ahir a la tar
da a un escalador que va caure 
d'una altura de cinc metres a la 
muntanya d'Espot. Els serveis 
d'emergencies van rebre l'avís a 
les 11.51 hores i van activar l'he
licopter deis Bombers per fer la 
recerca de l'home. A la tarda, 
el van localitzar, ferit en estat 
greu i amb una possible fractura 
al bra~ i el SEM el va evacuar a 
!'hospital Arnau de Vilanova. 

Ferida la conductora d'un vehide accidental 
que va acabar en flames a Isona i Conca Delia 
Un ve hiele accidentat al voral de la C-14128 va cremar a lsona i Conca 
Delia. Emergencies va rebre l'avís a les 17.06 hores i es van activar S 
dotacions i 3 mitjans aeris deis Bombers. El foc es va propagar a la 
vegeta ció del voltant de la vi a. Perla seva banda, la conductora va ser 
rescatada previament i va estar evacuada ferida al centre hospitalari. 

Apaguen focs 
de vegetació 
a Alcarras i 
a Agramunt 
Dues dotacions deis Bombers 
van treballar ahír des de les 
12.12 hores en un foc de ve
getació vora el quilometre 452 
de I'N-11, a Alcarras, al cantó 
del comer~ Hipopótamo. El 
toe es va donar per extingir a 
les 13.18 hores. D'altra ban
da, van apagar 50 metres qua
drats de matolls a Agramunt. 

Unacigonya 
causa un incendi 
a Vilanova de la 
Ba ca, a la C- 6 
Una cigonya que va topars-se 
contra cabljat electric va cau
sar dilluns un foc a Vilanova de 
la Barca. Els Bombers van rebre 
un avís a les 21.13 hores pel foc 
d'una infraestructura electrica, 
segons van informar, el palde la 
llum va caure i va cremar una su
perficie de 500 metres quadrats 
de rostolls vora la C-16. 

Detinguts dos lleidatans 
d 1 una xarxa que distribuYa 
documents falsos per a 
la immigració irregular 
Un total de 90 acusats captaven els 
clients a través de les xarxes socials 
La Policía Nacional amb la 
coHaboració de la policía 
turca, ha detingut a 90 
persones - dues a lleida
que distribu'ien documents 
fals·os per a afavorir la 
immigració irregular. 

Lleida 
REDACCIÓ 

La organització captava els clients 
a través de les xarxes socials a Es
panya i, un cop rebien la meitat 
del pagament, fabricaven la do
cumentació a lstambul. La resta 
es pagava abans de l'enviarnent, 
en un termini de set dies. Entre el 
que oferien, hi havia passaports 
per 1.000 euros; permisos de re
sidEmcia per 750; visats Schengen 
per 500 euros i permisos de cir
culació per 350. La policía estima 
que els beneficis de la banda eren 
superiors al mi lió d'euros. 

Els arrestos s'han fet en 26 
províncies i als detinguts els im
puten els delictes de pertinen~a 
a organització criminal, falsedat 
documental, delictes contra els 
drets deis ciutadans estrangers, 
usurpació d'estat civil i contra la 
seguretat del transit . Els agents 
també han intervingut 71 do
cuments falsos, 4.300 euros en 
efectiu, diversos dispositius elec
tronics i documentació diversa. 

La xarxa s'oferia a través de 
les xarxes socials on feia publici
tat de vídeos exhibint documents 
fa lsos per transitar pel territori 
Schengen i així captava clients. 
Un cop els interessats hi contac
taven, els demanaven un número 
de teleton perque es posessin en 
contacte amb els fabricants deis 
documents, instal·lats a Turquía. 
Per missatgeria instantania, els 
demanaven les dades personals 

p_er fer el document i que es fes 
el pagament de la meitat del cost 
a través d'una empresa interna
cional d'enviament de diners. 
Un cop acabada la fabricació, els 
enviaven una fotografía al mobil 
per ta l que abonessin la resta i els 
documents s'enviaven per mis
satgeria als membres de la orga
nització radicats a Espanya en un 
termini total de set dies. 

La banda estava integrada per 
membres que es dividien en dues 
branques: una amb funcions de 
recepció i cobrament deis diners 
als clients a Espanya, en la seva 
majoria d'origen siria, pero tam
bé d'Argelia, Uzbekistan, Líban, 
Turkmenistan, Egipte, Líbia, lraq, 
Azerbaidjan i Marroc. 

L'altra, tenia funcions d'envia
ment de documents falsos i esta
va formada per ciutadans de Síria 
que operaven des d'lstanbul. 

Més de 8.000 persones es beneficien de la 
prestació de l'lngrés Mínim Vital a Lleida 

l·la, segons les variables, entre els 
462 i els 1.015 euros mensuals. 

Tal com va indicar el Crespín, 
" la P.Osada en marxa d'aquesta 
prestació, dins el context de vul
nerabilitat economica generada 
en el sí de moltes famílies en con
seqüencia de la pandemia pero 
que té caracter permanent, ha 
demostrat ser un;¡ eina adre~a
da a prevenir el risc de pobresa i 
l'exclusió social de les persones i 
ajudar les famílies o les persones 
que viuen soles a poder superar 
la situació de vulnerabilitat". 

Balaguer 
REDACCIÓ 

Un total de 8.088 lleidatans es 
beneficien actualment de l'lngrés 
Mínim Vital (IMV), la prestació 
que va posar en marxa el Govern 
d'Espanya al juny de 2020 amb 
l'objectiu d'acompanyar econo
micament aquelles persones i 
llars amb més dificultats econo
miques i sense recursos per co
brir les necessitats basiques. 
La dada la va facilitar ahir el sub
delegat del Govern a Ueida, Jo
sé Crespín, en la visita que ha 
dut a terme a !'Oficina d'Aten
ció i lnformació de la Seguretat 
Soc1al (CAISS) de Balaguer jun
tament amb la directora pro
vincial de I'INSS, Núria Uobet. 
Segons les dades· de l'organisme, 
d'aquests 8.088 beneficiaris ac-

La quantitat 
oscil-la entre els 
462 i els 1.015 

euros mensuals 

tuals d'aquesta prestació, 3.948 
són adults i 4.140 són menors 
d'edat. La prestació de I'IMV es 
rep de forma mensual en 12 pa
gues, contempla fins a catorze ti
pologies diferents de llars en fu n
ció del nombre de membres que 
hi conviuen o persones que viuen 
soles i estableix un nivell de ren
da garantida per a cada tipus de 
llar. La quantitat a percebre osci-

FOTO: Sub. Govern /Crespín a !'Oficina de la Seguretat Social a Balaguer 

Les Oficines d'Atenció i lnfor
mació de la Seguretat Social a 
Lleida, Balaguer, La Seu 

d'Urgell, Tarrega i Tremp ate
nen de forma presencial una mi
tja de gairebé 4.000 persones al 
mes en la tramitació de les dife
rents prestacions que gestionen 
que, a més a més de l' lngrés Mí
nim Vital, són totes les relacio
nades amb les prestacions de 
jubilació, de viudetat o les de 
naixement i cura del menor. 
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FOTO: Dlputacló 1 Talarn va visitar ah ir el terreny de les obres 

Els treballs d'urgéncia 
reforcen la roca de 1' Espígol 
que amena<;ava Gerb 
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, i l'alcaldes
sa d'Os de Balaguer i vicepresi
denta de la Diputació, Estefania 
Rufach, van comprovar ahir so
bre el terreny l'efectivitat de les 
obres d'urgencia finalitzades 
aquest mes de julio! amb que 
s'ha evitat l'amenac;a que la roca 
de I'Espígol caigués sobre el nu
cli urba de Gerb. La roca derEs
pígol, a uns 45 metres de la ca
rretera LV-9047, ha estat objecte 
d'un tractament de fixació deis 
seus elements de risc, al mateix 
temps que s'hi han mantingut 
els sistemes d'alarma per po
der-hi detectar possibles futurs 
moviments. 

Les obres de la roca de I'Es
pígol, en que la Diputació va 
aportar 250.000 euros, declara
des d'urgencia al mes de gener, 

es van iniciar arran de detectar 
profundes esquerdes de des
preniments. Una creixent caigu
da de pedres, després d'un fort 
temporal va portar l'ajuntament 
a actuar per esbrinar que pas
sava dalt de tot de la penya de 
I'Espígol. 

A finals de l'any passat es va 
forjar una intervenció de neteja 
i supervisió del talús, per inten
tar obtenir un diagnostic sobre 
la solidesa de la roca. Així, s'hi va 
posar una malla metal·lica per 
subjectar la caiguda de pedres 
i, a més, s'hi van instaJ.Iar sen
sors per detectar si hi apareixien 
noves fissures. També s'han ins
taJ.Iat 24 barnilles que perforen 
la muntanya a uns 25 metres de 
profunditat, quatre de les quals 
compten amb sensors per cap
tar si hi ha algun moviment. 

L/ Aquelarre aplicara 
algunes retallades per 
r augment deis preus 
La festa torna l'últim cap de setmana 
d'agost mantenint el seu esplendor 
l'Aquelarre de Cervera torna 
els dles 26, 27 1 28 dagost 
"el més normal possible", 
va dir ahlr la regidora de 
Festes, Mlrela Brandon, 
durant la presentacló de la 
44a edició. 

Cervera 
ACN 

Tot i que el pressupost és similar 
al de l'any 2019 -l'última edició 
que es va fer amb normalitat
s'han ·hagut d'aplicar retallades 
a causa de l'augment de preus, 
d'entre el 30% i el40% de mitjana 
en tarimes, estructures i material 
pirotecnic. Per aquest motiu s'ha 
decidit prescindir, entre d'altres, 
de l'espai de Pius XII. L'essencia 
de !'Aquelarre, pero, la festa del 
foc, la música i les bruixes, es 
manté intacta. 

L'impacte economic de !'Aque
larre per a la ciutat de Cervera es 
de quasi un milió d'euros, s'hi es
peren 30.000 persones duranttot 
el cap de setmana i es cremaran 
uns 360 quiJos de material piro-

FOTO: ACN 1 La nova edició de !'Aquelarre es va presentar ah ir 

tecnic. L'Aquelarre donara el tret 
de sortida el divendres 26 de ju
lio! amb la Trobada de besties de 
foc, que enguany tjndran en co
mú que totes les participants te
nen 2 o 3 caps. 

Teresa Miret, deis Diables de 
Cervera, va explicar que crema
ran menys pirotecnia a causa de 

l'augment de preus de la materia 
primera, pero que tornen "amb 
moltes ganes". 

L'espectacle central de dissab
te a la nit sera "més visual, més 
mobil i menys estatic que altres 
anys i estara inspirat en el Rag
narók, la mitología nordica", va dir 
el director artístic, Albert Parra. 

Una vintena 
d,establiments 
participen· 
divendres al 
Tremp Market 

ECP s' oposa a la incineració 
de residus a Juneda i recorda 
que ''és un perill pera la salut" 

Una vintena d'establiments 
adherits al Comer«; Associat 
de Tremp (CAT) participaran 
aquest divendres en el Tremp 
Market, un esdeveniment que 
uneix compres de proximitat, 
desfilades i demostracions de 
perruqueria en un ambient fes
ti u i amb moltes sorpreses. El 
públic trobara a la plac;a Cap
devila, de les 19.00 a les 13.30 
hores, més d'una vintena de 
parades des de moda, llibres, 
perruqueria i tatuatges, a més 
d'una oferta de menjar i begu
des per poder gaudir d'un ves
pre pie d'activitat. 

El Portaveu d'En Comú Podem a 
les Terres de Lleida, Jaume Mo
ya, i la responsable de Mobilitza
ció Territorial, Agnes Petit, es van 
reunir ahir a Juneda amb la Pla
taforma Aturem la Incineradora. 
La trobada ha tingut lloc després 
que el passat 8 de julio! el Govern 
ratifiqués a través d'una resolució 
signada per la consellera d'Acció 
Climatica, Teresa Jorda, l'autorit
zació ambiental peral projecte de 
Nova Tracjusa. 

ECP va transmetre el suport 
del partit a les accions de la Pla
taforma, que el passat mes d'abril 
va presentar un recurs per aturar 
aquesta autorització. "Aques
ta planta, que preveu incinerar 
45.000 tones de residus urbans, 
representa un perill tant per a la 

Trobada arnb 
la Plataforma 

Aturern la 
Incineradora 

salut de la gent, com per al me
di ambient", va assenyalar Moya 
que, al mateix temps va recordar 
que ECP sí que donaría suport a 
la reobertura de Tracjusa "sem
pre i quan fos un veritable instru
ment de suporta les explotacions 
ramaderes per posar en valor els 
purins com a recurs, pero no per 
a esdevenir una incineradora en
coberta de residus urbans". Des 

FOTO: NÍ!rla Garcla 1 Moment de la reunió celebrada ahir a Juneda 

d'ECP es van mostrar preocupa
ció pels elevats nivells de conta
minació de l'aire a les Garrigues i 
al Segria, que es veuran agreujats 
amb la posada en marxa de la in
cineradora. 

En aquest sentit, es van pre
guntar pel canvi de rumb de la 

consellera Jorda, "que en més 
d'una ocasió s'havia mostrat con
traria a la incineració de residus 
per tractar els purins i que, en 
canvi, ara hi dona el vistiplau". En 
la reunió també van participar un 
grup de militants del partit de la 
comarca de les Garrigues. 
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Les reserves deis pantans 
lleidatans estan per sota del 
43% i Rialb ja baixa del 19% 
lleida 
GENfS CASANOVAS 

Deis 1.645,3 hectometres cúbics 
d'aigua que poden embassar 
els pantans de la Confederació 
Hidrogratica de I'Ebre a la de
marcació de Lleida, actualment 
només n'hi ha 722,6. Aixo vol dir 
que aquests embassaments es
tan al 44% de la seva capacitat, 

Torna la Festa 
Majorde 
Raimatamb 
activitats per a 
tots els públics 
Ra1mat es prepara per tornar a 
celebrar la seva Festa Major d'en
guany amb un conjunt d'activitats 
que comencen dema dijous fins 
al diumenge 31 de julio!. 

Des de l'any 1964 Raimat 
compta amb I'Associació de 
Velns, organ que es va fundar per 
poder gestionar les mancances 
del poble i els dubtes que sorgien 

de mitjana. Si comparem aques
tes dades amb les de fa exacta
ment un any, la situació encara 
és més dramatica, ja que estaven 
al 73,6% en aquestes dates. El 
panta que presenta un nivel! més 
baix és el de Rialb, el qual ahir 
estava al 18,42% de la seva capa
citat, mentre que durant el julio! 
de 2021 es trobava al 60,76%. El 

dins del ve'ínat i que aquest any 
també ha organitzat la seva testa 
major. 

Entre les activitats més des
tacades en aquests quatre dies, 
els més joves podran gaudir d'un 
pare aquatic durant tota la jor
nada del divendres a les piscines 
municipals. El mateix día també 
hi haura una caminada popular i. 
la testa jove amb el DJ Enrie Font. 
El dissabte destaca el tradicional 
concurs de paelles o el campionat 
de bitlles organitzat pel Club Es
portiu Raimat. Finalment, el diu
menge es tara la tradicional missa 
major cantada perla Coral Mont
serratina a I'Església del Sagrat 
Cor; i la testa major tancara amb 
l'homenatge a la gent gran, un 
torneig de botifarra i el correfoc. 

FOTO: Aj. Raimat 1 Aquest any també hi haura homenatge a la gent gran 

panta de Canelles tampoc arriba 
a la nieitat de la seva capacitat i 
es queda en 38,08%. De moment, 
els pantans lleidatans amb uns 
millors registres són éls de Terra
dets, amb un 93,84% i el de Cava
llers, al Pallars Jussa, que es traba 
pie en un 95,39%. Pel que fa a la 
resta d'embassaments: Baser
ca esta a un 68,4%, Camarasa a 
61,90 per cent, Oliana al 46, 73% 
i Talarn al 79,31%. 

FOTO: ACN 1 El panta de Rialb es troba al.18% de la seva capacitat 

Aixf i tot, es preveu que aques
ta setmana baixin les tempera
tures i arribin algunes precipita
cions a Catalunya, fet que podría 
fer millorar la situació d'aquests 
embassaments. 

FESTA MAJOR 

dijo'us, 28 de julio! 
12.00 Repic de ca m panes 

18.30 lnauguració de l'exposició del Mossen Cinto 
Casanovas. Lloc: Sala d'Actes 

19.15 Rebuda de les autoritats i pregó de la Sra. 
Anna Casanovas Llorens. Lloc: Sala d'Actes 

20.00 Cercavila pels carrers de Raimat, amb els 
nostres gegants i capgrossos 

22.30 Ball d'inici de Festa Major amb música deis 
anys 60. lloc: Pista poliesportiva amb el grup Trio 
Alea. 

00.30 Tot seguit i fins que el cos aguanti amb el 
DJ Max. 

divendres, 29 de julio! 
09.00 Caminada popular ... i després l'esmorzar. 
Lloc: Pla~a Major 

11.30 Pare Aquatic. Lloc: Piscines Municipals 

16.30 Game Over, andromines electroniques 
per simular histories de la Play Station. Lloc: Sala 
d'Actes 

21.00 Corre Tapes amenitzada per la Xaranga Los 
Zapatillas. Lloc: Recorregut per la Pla~a Major 

23.30 Concert amb el grup de versions Band The 
Cool. Lloc: Pista Poliesportiva 

03.00 Festa jove amb el DJ Enrie Font, tota una 
experiencia glow party 

dissabte, 30 de julio! 
10.00 Campionat de bitlles organitzat per Club 
Esportiu Raimat. Lloc: Pista Bitlles 

RAIMAT 

11.00 lnflables i Balance Bikes!l Lloc: pista 

poliesportiva 

13.00 Concurs de paelles. Lloc: Pare de les 

Piscines. Després, durant o mentrestant, concurs 

de titellaires de la cervesa 

18.00 Gymkhana de fang. Lloc: Zona de la Va lleta 

23.30 Actuació de I'Orquestra Junior's. Lloc: Pista 

poliesportiva 

03.00 Actuació del DJ Moncho. Lloc: Pista 

poliesportiva 

diumenge, 31 de julio! 
11.30 Missa Major cantada per la Coral 

Montserratina. Lloc: Església del Sagrat Cor. 

12.30 Celebració del nostre homenatge a la gent 

gran, acompanyats pel grup Gerlen. Organitzat 

per I'Associació de Ve'íns de Raimat. Lloc: Pista 

poliesportiva 

16.00 VIl Torneig de Botifarra de Raimat. És el 

moment d'arreglar el món amb cafe, copa, puro 

í. .. cartes!!! U oc: Pista poliesportiva 

20.30 Espectacle de !'Escala en Hi-Fí. Lloc: Pista 

poliesportiva 

22.30 Correfocs 

" .. . 
L'ASSOCIACIO DE VEINS DE RAIMAT US DESIT JA 

UNA MOLT BONA FESTA MAJOR 
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