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esports | pàg. 24
el lleida iniciarà la lliga a terol                           
el 4 de setembre i el primer partit a 
casa serà per la diada contra l’ebro

1,70 €

GUIA | pàg. 41
liciten per 400.000 euros les obres          
per completar la rehabilitació de les 
cobertes del claustre de la seu Vella

jordI echeVarrIa

Un centenar de persones es van 
manifestar ahir davant de la 
Paeria per demanar la paralitza-
ció del polígon de Torreblanca, 
que afectarà uns 20 habitatges.

Manifestació per 
demanar que es 
paralitzi el polígon        
de Torreblanca

lleida ❘ 9

La ministra Teresa Ribera va 
precisar ahir que bars, restau-
rants i comerços podran posar el 
termòstat de l’aire condicionat 
“entorn dels 25 graus”, en una 
flexibilitat que arriba arran de 
les crítiques de diversos sectors 
per les mesures d’estalvi energè-
tic, en vigor a partir de dimarts 
vinent.

lleida ❘ 8

La ministra 
matisa que            
els comerços  
i l’hostaleria 
podran estar a 25º
Arran de les queixes pel 
pla d’estalvi energètic

Trombes d’aigua i vents 
forts fuetegen Lleida sense 
arribar a mitigar la sequera
Nens desallotjats ||  
65 menors i els seus 22 
monitors, evacuats d’un 
campament a Aramunt

Bombers || Van efectuar 
diverses sortides, tant 
al Pirineu com al pla, la 
majoria per arbres caiguts

Descens tèrmic || Les 
temperatures baixen fins 
a 20 graus a Isona i Conca 
Dellà després de la tempesta

jordI echeVarrIa

Arbre caigut sobre un vehicle ahir a la tarda al carrer Enric Granados de Lleida.
c. saNs

és notícia ❘ 3

Oliana, sota mínims
Espectacular desplegament po-
licial a Prat de la Riba dijous a 
l’intentar multar la Urbana un 
jove que anava en patinet sense 
casc i a gran velocitat.

Batalla campal al 
multar la Urbana             
un jove en patinet  
a Prat de la Riba

lleida ❘ 10
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Aiguats, vendavals i calamarsa van fuetejar ahir Lleida, on els Bombers van efectuar almenys una vintena de 
sortides i van evacuar 66 nens i nenes i 22 monitors d’un campament a Conca de Dalt. Les tempestes arriben 
en plena sequera i fins ara no han pogut mitigar l’escassetat de cabal als rius i de reserves als pantans.

Ruixats, vendavals i pedra fuetegen 
Lleida sense arribar a mitigar la sequera
Fortes ratxes tomben arbres i una tempesta obliga a evacuar un campament

aigua XÀFECS i SEQuERa

redacció / x.r. / l.g.
❘ lleiDa ❘ Fortes tempestes van 
fuetejar ahir Lleida en plena se-
quera, amb aiguats, vents que 
van arribar als 90 quilòmetres 
per hora i granís. Es van afegir 
a les precipitacions breus, in-
tenses i localitzades que han 
caigut al llarg dels últims dies 
a les comarques lleidatanes, i 
que fins ara no han aconseguit 
mitigar l’escassetat de cabal als 
rius i de reserves als pantans, en 
el nivell més baix en 15 anys.

Els Bombers van efectuar 
una vintena de sortides al tan-
cament d’aquesta edició per 
emergències derivades dels 
xàfecs i les fortes ratxes de 
vent. Dijous a la nit van evacu-
ar un campament on pernoc-
taven 65 menors i 22 monitors 
a prop d’Aramunt (Conca de 
Dalt). Una tempesta que va dei-
xar més de 20 litres per metre 
quadrat en qüestió de minuts 
va negar l’àrea d’acampada i 
va tombar tendes de campanya. 
Els evacuats van ser traslladats 
il·lesos a la Pobla de Segur i els 
van instal·lar al poliesportiu.

El 112 va rebre una trentena 
de trucades, sobretot a Lleida 
ciutat. A la capital del Segrià 
hi va haver diverses actuacions 
per la caiguda d’arbres, com al 
carrer Enric Granados, que va 
afectar una línia elèctrica, així 
com a Baró de Maials, a l’Ll-11 
i al carrer Paer Casanovas. 

També hi va haver sortides 
per caigudes d’arbres i branques 
a Tremp, Vilanova de la Barca i 
Isona, entre altres municipis. Al 
Solsonès es van extingir dos in-
cendis de vegetació causats per 
llamps a Pinell i Navès. També 
a Oliana es va rebre avís per un 
foc causat per un llamp.

Les pluges més importants 
es van registrar a Sant Romà 
d’Abella (Isona i Conca Dellà). 

Allà van arribar els 46,7 litres 
per metre quadrat, la major part 
dels quals, 45,2 litres per metre 
quadrat, van caure en només 
mitja hora. 

En aquesta població, les for-
tes pluges van provocar un des-
cens dràstic de les temperatures 
que, segons el Meteocat, es van 

Un arbre caigut ahir a la tarda a la plaça espanya de lleida.

jorDi echevarria

desplomar més de vint graus en 
poc més d’una hora.

A la Pobla de Segur van cau-
re 29,5 litres per metre quadrat i 
a la Seu d’Urgell van ser 18,1. El 
fort vent també va deixar ratxes 
de 90,4 quilòmetres per hora a 
Sant Romà d’Abella i de 78,1 a 
Organyà.

A la Pobla de Segur i Isona 
hi va haver pedra. En aques-
ta última població la tempes-
ta va tombar uns contenidors 
i va inundar els lavabos de les 
piscines. El granís va tornar a 
caure a la tarda barrejat amb 
pluja en municipis del Segrià i 
les Garrigues com Alfés i Cas-

telldans, on els danys en finques 
de fruita estan encara per de-
terminar. També va aparèixer 
a l’Urgell, en municipis com 
Guimerà. Els pronòstics mete-
orològics apunten a la possibi-
litat de més tempestes el cap 
de setmana, especialment a les 
comarques de muntanya.

incendiS per llampS
els Bombers van rebre 
avisos per incendis  
causats per llamps  
al Solsonès i l’alt Urgell

➜

La pedra castiga 
una altra vegada 
fruiters al Segrià  
i les Garrigues
n La calamarsa va tornar 
a castigar ahir a la tarda 
zones de fruiters als muni-
cipis d’Alfés i Castelldans. 
Així ho van explicar fonts 
de l’ADV Terres de Po-
nent, que van indicar que 
en aquestes localitats va 
caure pedra de mida pe-
tita barrejada amb aigua 
i que els possibles danys 
s’hauran de determinar 
en els propers dies. Tam-
bé hi va haver calamar-
sades en altres municipis 
lleidatans com Guimerà, 
la Pobla de Segur i Isona 
i Conca Dellà. Les d’ahir 
van ser les vuitenes al 
llarg d’una campanya de 
la fruita caracteritzada 
des del principi per una 
escassa producció, a cau-
sa de les gelades del mes 
d’abril passat.

climaDelleiDa / twitter

pedra a guimerà.

la dada

46,7
litRES

a Sant romà d’abella (isona i 
conca Dellà) van caure 46,7 li-
tres per metre quadrat, el regis-
tre més alt de tot catalunya.

90,4
QuilòmEtRES pER hoRa

també a Sant romà d’abella, 
fortes ratxes de vent van arri-
bar ahir als 90,4 quilòmetres 
per hora.

els Bombers van traslladar a la pobla els menors i monitors acampats a prop d’aramunt.

BomBerS
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El señor

Juan Manuel Luque Herrera
Viudo de Manuela Morilla Carrasqueño
Ha fallecido cristianamente el día 5 de agosto de 2022 a los 93 años, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
(E.P.D.)
Sus hijos, José Andrés (†) y Maite; Juan Antonio y Mercè, Pili y Joan Antoni, Nachi y Juan Manuel, Gloria y Javier; 
nietos, Beatriz y Oriol, Andrea y Luis, Marta y Álvaro, Joan y Mariona, Oriol, David, Irene y Mariona; biznietos, Pablo, 
Mateo, Luca y Enzo; cuñados, sobrinos, demás familia y la Razón Social LUQUE JOIERS os comunican tan sentida 
pérdida y os ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana domingo día 7, a las 10.30 horas de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Sant Joan.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 6 de agosto de 2022

El papa Francesc reforma l’Opus Dei 
per treure-li poder i independència
Passa a formar part del Dicasteri del clergat i haurà d’informar cada any de la seua tasca

el papa Francesc, en una de les seues intervencions a la Santa Seu.

EFE

❘ ciutat DEl vaticà ❘ El papa Fran-
cesc ha decidit a través d’un 
document papal reformar la 
influent organització catòlica 
Opus Dei, coneguda a Europa i 
l’Amèrica Llatina per les seues 
posicions conservadores. Se-
gons va avançar dijous El Mun-
do, aquest document, sota el tí-
tol Ad charisma tuendum (Per 
tutelar el carisma), ja vigent, 
“treu poder i independència” 
a la poderosa organització dins 
de l’Església, segons experts en 
assumptes religiosos.

“Alguns han interpretat les 
disposicions de la Santa Seu en 
termes de rebaixament de ca-
tegoria o pèrdua de poder. No 
ens interessen aquest tipus de 
dialèctiques, ja que per a un ca-
tòlic no té sentit l’ús de catego-
ries de poder o mundanes”, va 
assegurar Manuel Sánchez, de 
l’oficina de premsa de l’Opus 
Dei reiterant la posició oficial 
d’aquesta prelatura.

El pontífex argentí, que des 
que va assumir el papat el 2013 
s’ha compromès a reformar la 

religió vaticà

Cúria Romana, el govern cen-
tral de l’Església, sumit en una 
sèrie d’escàndols, ha aprovat 
diverses mesures per moder-
nitzar i garantir més transpa-
rència dins de la institució. En 
aquesta ocasió, les disposicions 
del papa afecten una poderosa 
organització religiosa que Joan 

Pau II va elevar a l’inici del seu 
pontificat, el 1982, al grau de 
“prelatura personal”. Es tracta 
a més de l’única prelatura exis-
tent, un veritable privilegi, ja 
que la va equiparar a una diò-
cesi amb tot el poder de decisió 
que això significa. 

“Quaranta anys després, el 

papa Francesc busca acabar 
amb una estructura excessiva-
ment jeràrquica i rescatar els 
valors carismàtics d’una insti-
tució marcada per les lluites de 
poder i la singularitat que la fa 
única (de moment) al món”, va 
comentar Jesús Bastante, de la 
pàgina especialitzada Religión 
Digital.

Segons algunes de les mo-
dificacions decidides pel papa 
argentí, aquesta prelatura passa 
“a dependre del Dicasteri (o mi-
nisteri) del Clergat” i cada any, 
en comptes de cada cinc, el pre-
lat haurà de presentar a aquest 
òrgan un informe sobre la situa-
ció interna i el desenvolupament 
del seu treball apostòlic.

Segons algunes interpretaci-
ons del text, el líder de l’Opus 
Dei deixarà de ser considerat 
com un bisbe i no podrà osten-
tar les vestidures episcopals. La 
forma de govern de l’Opus Dei 
estarà “basada més en el caris-
ma que en l’autoritat jeràrqui-
ca”, recalca el papa Francesc en 
el seu document.

tot llest per a        
la Baixada dels 
Raiers de coll de 
Nargó el dia 13
La candidatura a la 
Unesco, al desembre

tradicions

❘ cOll DE NaRgó ❘ La Baixada 
dels Raiers de Coll de Nar-
gó arribarà el proper 13 
d’agost a la 33 edició, amb 
sortida dels rais a les 12.00 
h des dels Clops de Fígols i 
amb la mirada posada que 
la tradició arribi a ser consi-
derada Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat 
per part de la Unesco a finals 
d’aquest any. La candidatu-
ra multinacional El ràfting 
amb fusta, presentada per 
Áustria, Txèquia, Alemanya, 
Letònia, Polònia i Espanya, 
de la qual formen part els ra-
iers de Coll Nargó i els de la 
Pobla de Segur, serà consi-
derada per a la inscripció en 
la Llista Representativa del 
Patrimoni el proper octubre 
a París. La decisió definitiva 
s’anunciarà el proper mes de 
desembre en la reunió del co-
mitè intergovernamental de 
la Unesco a Marràqueix. La 
festa recuperarà la celebració 
del dinar popular a la plaça 
de l’Ajuntament.

Dos morts per llamps a 
prop de la casa Blanca

successos meteorologia

eFe
❘ washiNgtON ❘ Almenys dos perso-
nes van morir i dos més es tro-
baven ahir ferides de gravetat 
arran de la caiguda de diversos 
llamps dijous passat als voltants 
de la Casa Blanca, segons van 
confirmar fonts policials a la 
cadena CBS. 

Les persones mortes van ser 
identificades com James i Don-
na Mueller, de 76 i 75 anys i na-

turals de Wisconsin, que van 
morir electrocutades mentre 
passejaven pel parc Lafayette, 
que es troba davant de la resi-
dència del president nord-ame-
ricà. Els altres dos ferits corrien 
perill de mort, segons va confir-
mar la Policia. “Ens entristeix la 
tràgica pèrdua de vides al parc 
Lafayette”, va lamentar ahir la 
secretària de Premsa de la Casa 
Blanca.

Espanya comptabilitza 365 casos més de 
verola del mico, que ja voregen els 5.000

salut epidèmia

eFe
❘ maDRiD ❘ Espanya va compta-
bilitzar ahir 365 casos més de 
virus de la verola del mico i es 
manté com el país europeu i el 
segon del món amb més afec-
tats per aquest brot, de què 
s’han encomanat ja un total 
de 4.942 persones, dels quals 
139 han estat hospitalitzats i 
dos van morir, a València i a 
Còrdova. 

Les dades actualitzades pel 
ministeri de Sanitat mantenen 
Espanya com el primer país 
europeu –aglutina gairebé la 
meitat dels 11.536 positius de-
tectats al continent– i el segon 
del món –només superat pels 
Estats Units, que depassa els 
7.100– més afectat per aquesta 
alerta declarada emergència 
de salut pública internacional 
a finals de juliol. 

Per comunitats, Madrid con-
tinua sent la que acumula més 
nombre de casos, amb 1.817, 
davant de Catalunya (1.558 
després de sumar 152 noves 
infeccions) i, molt més allunya-
des, Andalusia (661), Valèn-
cia (284), el País Basc (130), 
les Canàries (118) i les Balears 
(111). La immensa majoria dels 
pacients notificats, 4.863, són 
homes i 79, dones.
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