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Totes les comarques de Lleida excepte 
Aran van guanyar població el 2021

demografia estadística

redacció
❘ LLeiDa ❘ Totes les comarques 
lleidatanes van guanyar po-
blació el 2021, segons les dades 
que va fer públiques ahir l’Ins-
titut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat). En canvi, la Val 
d’Aran va perdre 34 veïns l’any 
passat, després que Vielha i 
Naut Aran augmentessin el seu 
cens el 2020. Els municipis de 
menys de 5.000 habitants van 

registrar el 2021 més entrades 
que sortides de persones i van 
ser els principals receptors de 
la migració dins de Catalunya 
durant la pandèmia de la Co-
vid-19. L’any passat van arri-
bar a les comarques de Lleida 
un total de 7.712 persones. El 
Segrià va ser la comarca que 
va guanyar més població, amb 
1.495 persones. D’aquestes, 
1.249 procedien d’altres paï-

sos, mentre que 346 persones 
eren originàries d’altres zones 
d’Espanya. Segons les dades 
de l’Idescat el saldo migratori 
entre Catalunya i l’estranger 
va ser positiu en el conjunt de 
Lleida i les taxes de migració 
neta més grans es van regis-
trar a les comarques del Pallars 
Jussà (10,9 per mil habitants) 
i l’Alta Ribagorça (8,7 per mil 
habitants).

Avaria al tren de Manresa amb 300 viatgers
❘ LLeiDa ❘ El tren de la línia de Manresa (R-12) va patir ahir 
una avaria per un tall en el proveïment elèctric a l’altura de 
Vacarisses, que va afectar 300 viatgers del comboi que va 
sortir a les 14.15 de l’Hospitalet de Llobregat i havia d’arribar 
a Lleida a les 17.36. Els passatgers van ser traslladats a un 
altre tren que els va portar a Terrassa, i allà van pujar a un 
tercer que els va dur fins a la capital del Segrià, segons Renfe.

Firmes d’Almenar creen un bombó d’espirulina
❘ aLmenar ❘ Dos empreses d’Almenar, Organa Espirulina i Ori-
gen Bean to Bar Lleida, han creat un bombó saludable que 
sadolla la gana, elaborat amb cacau i espirulina, una micro-
alga considerada un superaliment amb vitamines, minerals, 
proteïnes i antioxidants. Els han dissenyat la doctora en 
Nutrició de la UdL Blanca Salinas-Roca i la dissenyadora 
d’aliments Alexa Trilla.

Jornada sobre el món rural a Llavorsí
❘ LLavorsí ❘ La gestió forestal sostenible, la nova ruralitat, el 
repte de la despoblació i el relleu generacional de les empre-
ses agrícoles van ser alguns dels temes que es van debatre 
ahir en la jornada sobre la contribució del món rural català 
al Pacte Verd Europeu celebrat a Llavorsí. També es van 
donar a conèixer alguns exemples d’iniciatives innovadores 
per aconseguir aquests objectius.

El Parc de l’Alt Pirineu, pel turisme sostenible
❘ LLavorsí ❘ El Parc Natural de l’Alt Pirineu encara la recta fi-
nal per obtenir l’acreditació de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible que atorga la Federació Europarc. Aquest mes es 
posarà en marxa el procés de participació per acabar d’ela-
borar el Pla d’Acció de la Carta i a finals d’any es presentarà 
la candidatura davant de la Federació.

Almacelles en Comú qüestiona la multa d’Olivart
❘ aLmaceLLes ❘ El grup municipal d’Almacelles En Comú, a l’opo-
sició, va qüestionar ahir la multa que l’alcaldessa, Vanesa 
Olivart, va imposar a la seua mare per obres sense permís. 
La formació creu que la sanció de 800 euros pot suposar un 
tracte de favor i afirma que el consistori n’ha imposat de fins 
a 15.000 euros a altres veïns per infraccions urbanístiques.
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Cadenes a la Bonaigua a 
l’intensificar-se les nevades
Inusuals a finals de setembre, després d’un estiu de calor i 
sequera extrema || Les temperatures cauen als 5 graus sota zero

meteorologia incidències

m.m.b./acn
❘ LLeiDa ❘ El Pirineu de Lleida va 
registrar ahir la primera ne-
vada d’importància de la tar-
dor, que va obligar a utilitzar 
cadenes per circular al matí 
pel port de la Bonaigua. La 
cota de neu va descendir fins 
als 1.500 metres i es va acu-
mular sobre les pistes d’esquí 
d’Aran i el Pallars Sobirà. Van 
ser unes precipitacions inusu-
als a finals de setembre, que 
van contrastar amb un estiu 
caracteritzat per la intensa ca-
lor i una sequera extrema. La 
neu va estar acompanyada d’un 
fort descens de les temperatu-
res, que en alguns punts d’alta 
muntanya van arribar a cinc 
graus sota zero. Avui el temps 
tendirà a estabilitzar-se encara 
que les temperatures mínimes 
continuaran sent baixes a les 
comarques de muntanya.

La neu coincideix amb el 
final de l’any hidrològic, que 
va concloure ahir amb reser-
ves inferiors a la mitjana dels 

últims cinc anys a la conca de 
l’Ebre, una cosa extrapolable 
a Lleida, on el Canal d’Urgell 
i el Segarra-Garrigues han 
necessitat restriccions per la 
sequera. El Segre segueix en 
situació d’emergència, la Pa-
llaresa en alerta i la Ribagor-
çana, en prealerta. El pantà de 

Rialb, al Segre, que és el que 
més ha acusat l’escassetat, em-
magatzema 19,7 hectòmetres 
cúbics i es troba el 4,8% de la 
seua capacitat. Oliana té unes 
reserves de 22,3 hectòmetres 
cúbics, mentre que Canelles, a 
la Ribagorçana, acumula 194 
hectòmetres cúbics.
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Les instal·lacions de l’estació de Port ainé ahir.
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El senyor

Juan Antonio Blanch García
Metge

 Lleida, 1 d’octubre del 2022

Col·legi Oficial de Metges de Lleida

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Lleida expressa 
el seu més sentit condol.

Unitats de Bombers i del SeM davant la Casa de Cultura de girona després de l’explosió.

acn

Explosió ‘experimental’ a 
Girona amb divuit ferits
Una activitat amb nitrogen de la Nit de la ciència a la casa de 
cultura || Deu menors afectats i una nena de 5 anys greu

successos accident

aCn
❘ Girona ❘ Divuit persones van 
resultar ferides a última hora 
de la tarda d’ahir com a conse-
qüència d’una explosió al pati 
interior de la Casa de Cultu-
ra de Girona en el marc de les 
activitats i experiments de la 
Nit de la Ciència. Un dels ferits 
(una nena de 5 anys) es trobava 
al tancament d’aquesta edició 
en estat greu, 3 de menys greus 
i 14 de lleus. Del total, 10 són 
menors. Cinc dels ferits van ser 
traslladats a l’Hospital Trueta 
i uns altres 13 al Santa Cateri-
na de Salt. Pel que sembla, el 
succés va ocórrer quan es feien 
uns experiments amb nitro-
geno. L’alcaldessa de Girona, 
Marta Madrenas, va assegu-
rar que no existia risc químic 
per a la població, mentre que 
Protecció Civil va activar el 

pla Procicat en estat d’alerta. 
Els Bombers van enviar al lloc 
cinc dotacions i també van ac-
tuar els Mossos d’Esquadra. El 
ferit més greu va ser l’ajudant 
de l’experiment. 

Madrenas va explicar que 
l’activitat científica estava or-
ganitzada per la Universitat 
de Girona, i que quan va tenir 
lloc l’explosió hi havia “moltes 
persones” al pati de l’edifici. 
Va afegir que s’estava mani-
pulant un bidó amb nitrogen 
líquid, però sense saber-se de 

moment el que va provocar la 
deflagració. 

Jordi Martinoy, director dels 
serveis territorials del depar-
tament d’Interior a Girona, va 
concretar que en el moment 
dels fets es trobaven entre 200 i 
300 persones al recinte. També 
va indicar que en l’experiment 
es manipulava aigua calenta 
amb hidrogen, i que “no hi ha 
hagut cremades ni inhalació 
de fums”, però que “l’impacte 
d’elements d’aquest bidó” ha 
provocat els quinze ferits. 

Martinoy va agrair als res-
ponsables d’una manifestació 
que havia de transcórrer a prop 
de la zona per commemorar 
l’1-O que s’avinguessin a sus-
pendre-la perquè els serveis 
d’emergències poguessin ac-
cedir amb facilitat al lloc de 
l’explosió.

aCtivitat popUlar
En el moment de 
l’explosió, es trobaven 
entre 200 i 300 persones  
al recinte

equip d’oncologia radioteràpica de l’hospital arnau.

salut campanya
institut català DE la salut

❘ llEiDa ❘ El servei d’Oncologia 
Radioteràpica de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida ha posat en 
marxa una innovadora cam-
panya de comunicació dirigi-
da als pacients que inicien un 
tractament de radioteràpia. 
Després de la primera visita 
amb l’especialista, el pacient 
rep una targeta amb un codi 
QR amb què pot descarre-
gar-se un vídeo explicatiu del 
tractament que ha de seguir 
i, d’aquesta forma, pot repas-
sar a casa tota la informació 
que se li ha donat durant la 
primera visita. 

El vídeo reprodueix la 
visita amb el mateix espe-
cialista que atén el pacient, 
dirigint-se-li en primera per-
sona com si es tractés de la 
mateixa visita. Els vídeos, 
penjats al canal de YouTube 

de l’hospital, expliquen els 
tractaments dels càncers de 
recte, mama, pulmó, pròs-
tata, cerebral, de cap i coll i 
del ginecològic. A més, hi ha 
dos vídeos més sobre què és 
la radioteràpia i com arribar 
al servei d’Oncologia Radi-
oteràpica. A cada pacient se 
li entrega una targeta amb el 
codi QR que va directament 
al vídeo del seu tractament 
en concret. 

“Vam detectar la necessi-
tat de millorar la comunica-
ció amb els pacients de radi-
oteràpia, perquè sortien de la 
primera visita desconcertats 
després de rebre molta infor-
mació de cop”, explica Moi-
sés Mira, cap d’aquest servei 
de l’Arnau, el primer centre 
de l’Institut Català de la Sa-
lut a posar en marxa aquesta 
iniciativa.

suport a través de vídeos 
a pacients oncològics            
a l’arnau de Vilanova

Barbal, ahir a la biblioteca que porta el seu nom a tremp.

llibres novetat
bibliotEca maria barbal

❘ trEmp ❘ Més d’un centenar 
de persones van abarrotar 
ahir la biblioteca Maria de 
Barbal de Tremp per assistir 
a la presentació de la nova 
novel·la de l’escriptora palla-
resa, Al llac, acabada de pu-
blicar per Columna. És una 
història ambientada al pantà 

de Sant Antoni en la dècada 
dels 60, que narra “els dies 
lluminosos de la infància i els 
records esplendorosos” d’un 
grup de familiars i amics que 
van els diumenges d’estiu al 
llac, com es coneix popular-
ment l’embassament al Pa-
llars Jussà.

maria barbal presenta a tremp 
la seua nova novel·la, ‘al llac’
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