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EMERGENCIES ONADA DE CALOR

El Governja
treballa en I'Eix
de les Garrigues

Un incendi arrasa 36 hectarees a
Ager, en una zona de difídl accés

1LLEIDA 1El vicepresident de la
Generalitat, Jordi Puigneró,
va assegurar, en resposta a
una resolució del PSC aprovada en una comissió del
Parlament, que el Govern
"té com a prioritat la millora del camí de Torrebesses a
Castelldans" i va assegurar
que han compartit amb la
Diputació un "full de ruta"
per a liixo. D'altra banda, el
PSC i UA a la Diputació han
presentat una moció per al
pie de dijous en la qual demanen a la Generalitat que
s'aprovi aquest any l'Estatut
del Municipi Rural.

INICIATIVES

Ruta sobre
l'impade de
línies eledriques
1LLEIDA 1La Plataforma Contra
els Macroprojectes Energetlcs de les Terres de Ponent
va organitzar dissabte una
ruta nocturna per les zones
afectarles tant pel tra~at de
la línia de molt alta tensió
Lupus {que promou Forestatia) com per pares eolics per
conscienciar sobre !'impacte que poden tenir aquestes
infraestructures al territori.
L'acte va comptar amb més
de 80 persones. L'entitat
va qualificar la iniciativa
d'"exit" i va anunciar que estudien organitzar més rutes.
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Hauria estat causat per un helicopter que transportava material per a unes obres a
les vies del tren i va tocar un cable 11 A Terradets, en una zona amb restriccions
REDACCIÓ

1AGER 1Un incendi a Ager, que
es va declarar ahir a les 15.10
hores, havia calcinat a última
hora d'ahir 36,41 hectarees al
congost de Terradets, al Montsec d'Ares. Es tracta d'un deis
46 municipis lleidatans i un deis
dos massissos de Ponent -juntament amb la Baronía de Rialbque es troben en el maxim nivell
d'alerta des de divendres passat
per risc d'incendis forestals.
Mireia Brugués, alcaldessa
d'Ager, va explicar que la causa s'atribueix a un accident.
"El cable d'un helicopter que
transportava material per a
unes obres a la vía del tren va
tocar un cable electric i es va
originar el foc", va explicar. Es
tracta d'una zona de molt difícil accés entre la via del tren i
una zona d'escalada, perla qua!
cosa els Bombers van transportar amb helicopter els efectius
de les unitats especialitzades,
els GRAF i els EPAF, per poder
treballar sobre el terreny amb
eines manuals en suport a les
descarregues dels mitjans aeris. Es van activar 17 dotacions
terrestres i 11 mitjans aeris. Les
flames van arrasar una zona de
terreny escarpat. El foc va saltar
fins a la cresta i va causar algun
focus dispers a la zona de Castell de Mur, al Pallars Jussa, que
es va poder controlar. S'estimava que el foc tenia una afecta-
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L'incendi es va declarar a les 15.10 hores entre la via del tren i una zona d'escalada.

ció provisional i aproximada de
36,41 hectarees, totes de l'espai
protegit de la serra del Montsec.
Burgués va explicar que no
hi ha nuclis habitats, per la
qual cosa no va ser necessari
fer desallotjaments i va afegir
que en moments així "s'entén la
necessitat de tancar els accessos
als pares naturals", perque, en
cas que hi hagués algú escalant

o caminant, només pot abandonar la zona a peu.
Perla seua part, lpcena va
assegurar que si els Agents Rurals denuncien els fets, es personaran, i si no presentaran ells
una denúncia per un presumpte
delicte contra el medí ambient.
D'altra banda, un incendi va calcinar una hectarea a Castellar
de la Ribera.

El conseller d'Interior, Joan
lgnasi Elena, va anunciar que
el pla Alfa 3 es prorrogara fins
divendres. Ho va dir a l'incendi
del Bages (vegeu la pagina 16).
El president de la Generalitat,
Pere Aragones, va demanar
"extremar les precaucions".
Ahir Tremp, amb 39,7°, va assolir la temperatura maxima del
día a Catalunya. ·

SUCCESSOSINSEGURETAT

Roben beguda i una cafetera de
la Festa del Carme d'Aicoletge
Velns es concentraran avui davant l'augment de robatoris
A. GUERRERO

La zona afectada per l'ensorrament va quedar tan cada.

Reobren dos bars de Tarrega
després d'ensorrar-se un balcó
1TARREGA 1La Policía Local de
Tarrega va reobrir ahir cap a
les 13.30 hores el carrer de la
Vilanova de la capital de l'Urgell, tancat per prevenció des
de diumenge després d'esfondrar-se part del balcó d'una
casa senyorial (vegeu SEGRE

d'ahir). D'aquesta forma, van
poder reobrir els dos establiments afectats, el bar Kirikú i
el restaurant D'Tapes.
Esta previst que dema l'ajuntament i els propietaris revisin
!'estructura de l'immoble, informa Laia Pedrós.

1ALCOLETGEI Els ve'ins d'Alcoletge han dit prou i han convocat
pera aquesta tarda a les 19.00
hores una concentració davant
de l'ajuntament per demanar
més seguretat arran de l'augment de robatoris que s'han
produ'it a la localitat en els últims mesos.
L'últim va tenir !loe diumenge a la tarda quan diverses persones van sostreurede la Festa
de la Verge del Carme begudes
i una cafetera valorada en uns
2.000 euros que l'associació
Els Timons havia guardat en
un local que hi ha als baixos
del consistori.
L'alcalde, Josep Maria Gras,
va explicar que "soc el primer
que comparteixo el malestar
deis ve'ins i el primer interessat

a posar fi a aquesta situació
pero, en certs aspectes, estero
lligats de peus i mans". En
aquest sentit, els vems expliquen que els autors dels robatoris són un grup de persones
que okupen un bloc de pisos
LESCLAUS

de l'avinguda Lluís Companys.
"La situació és insostenible.
S'ha de fer alguna cosa per
acabar amb els robatoris", va
afirmar una velna. Per aquesta
raó, han convocat una concentració per a aquesta tarda per
exigir més seguretat i vigilancia policial.

lntent de robatori a Bellvís
Avui a les 19.00 hores
1 Es preveu que la concentració de protesta tingui lloc avui
a les 19.00 hores davant de
l'ajuntament.

Ajuntament
1 L'alcalde, Josep Maria Gras,
va explicar que "comparteixo
el malestar deis ve"ins i volem
posar fi a aquesta situació".

D'altra banda, uns lladres
van intentar robar durant la
matinada d'ahir al bar de les
piscines municipals de Bellvís.
Josep Maria Roca, responsable
de l'establiment, va explicar
que "han intentat for~ar la
porta i les reixes pero no han
pogut. També ens han comentat que aquesta nit haurien
intentat robar en un parell de
cases".
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Salut. Un estudi de I'IRBLieida associa la

GUIA

psicopatia amb una posició social baixa.

Festival. Compte enrere pera la inauguració
aquest diumenge vinent del Dansaneu.
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NAIXEMENTS ESTADÍSTICA

Nova caiguda de la natalitat a Lleida
Les comarques del Pla d'Urgell i la Segarra són les úniques que van registrar l'any passat un
increment de naixements respecte al2019 11 L'edat mitjana de les mares se situa en els 32,7 anys
M. CABELLO

DAD ES

La natalitat continua caient a les comarques lleidatanes.
Segons xifres provisionals publicades ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (ldescat), l'any passat van nflixer a la
MENORS
MARES ESTRANGERES
NAIXEMENTS
província 3.207 nens i nenes, la
qual cosa representa un descens
~s el nombre de nadons que van Una vintena de menors d'edat Un 36,5% deis nascuts l'any pasdel5,65% respecte al2020 i gainaixer l'any passat a la província, van ser mares el2021 i una d'elles sat van ser fills de mares de nacirebé un 8% menys que el2019.
un 7,9% menys que el2019.
tenia menys de 15 anys.
onalitat estrangera.
Pera l'Idescat, aquesta disminució en els naixements reflecteix
!'impacte de la pandemia pero
s'inscriu en una tendencia de
descens de la natalitat que ha .
estat contínua en les dos últimes
decades.
Per comarques, només el Pla
d'Urgell i la Segarra van registrar el 2021 una xifra superior
de naixements respecte al2019,
mentre que la natalitat a la Noguera es va mantenir igual que
l'any anterior. L'edat de les mares continua retardant-se i se
situa de mitjana en els 32,7 anys
-l'edat al nflixer el primer fill és
de 31,7 anys-. Tot i així, l'any
passat vint lleidatanes menors
d'edat van ser mares: una tenia
menys de quinze anys, quatre
en tenien 15, unes altres quatre en tenien 16 i onze van ser
mares als 17.
Respecte a la nacionalitat de
les mares, el36,5% deis nascuts
a Lleida entre el gener i el desembre de l'any passat van ser
fills de mares estrangeres, un
percentatge per sobre de la mitjana catalana, que se situa en el
31,7%. En el conjunt de Catalunya, l'any passat es van registrar El mes de juliol, amb més naixements • La pe tita Blau Verdeny Teixidó és un deis més de 3.000
un total de 57.704 naixements, nadons que van nllixer l'any passat a la demarcació de Lleida. Va nflixer el día 27 de julio!, mes en
un 1,3% menys que l'any 2020. el qual es va registrar el major nombre de naixements, amb una xifra total de 330.
1 LLEIDA 1

NENES
Júlia

Aína

Martina

Arlet

Jana

Lia

Mía

Maria

Abril

Ona

NENS
Mare

Biel

Martí

Poi

Jan

Arnau

Pau

..............................

Al ex

Hugo
···································

El segon i tercer trimestres les
xifres són semblants a l'any anterior, mentre que el quart trimestre mostra un creixement de
les xifres de naixements amb un
augment del9,7% respecte del
quart trimestre del 2020, any
excepcional a causa de la crisi
de la Covid-19.

Noms preferits
Júlia í Marc es mantenen com
els noms predilectes deis lleidatans a l'hora d'elegir-los per als
seus nadons, segons !'estadística de l'Idescat. El segueixen
en el rfmquing Martina, Jana,
Mía, Abril, Aina í Arlet per a
les nenes, així com Martí, Jan,
Pau, Afex, Biel i Poi en el cas
dels nens.

PROPOSTES LLEURE

Primera sessió astronomica
aCal Soldat, al Jussa
CASTELL DE MUR 1 Des de la cara
nord del Montsec, "un deis millors enclavaments de Catalunya per admirar el cel nocturn",
en paraules de l'astrofísic Kike
Herrero, els participants de dissabte en la Nit sota les estrelles
a Cal Soldat van poder disfrutar d'una sessió d'observació
astronomica que va incloure el
seguiment amb telescopi d'astres com la Lluna, Saturo i els
seus anells, !'estrella doble Albireo, la Nebulosa de l'Anell,
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el Cúmul d'Hercules amb una
lluminositat superior a 500.000
sols i la Galaxia M82, situada a
12.000.000 d'anys llum de la
Terra. Així mateix, els observadors van poder divisar fins en
dos ocasions !'Estación Espacial Internacional, que es troba
permanentment en orbita. La
proxima sessió a Cal Soldat, a
Castell de Mur, tindra lloc el día
13 d'agost, coincidint ambla popular pluja d'estrelles coneguda
com Perseids.

Nil

Els participants en la sessió d'Observació a Cal Soldat, al costat de l'astrofísic Kike Herrero.

