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Ciclistes de l’associació L’Aspardenya d’Alcarràs al punt de partida d’una ruta de BTT.

AMADO FORROLLA

R. R.
❘ LLEIDA ❘ El Segrià senyalitzarà 
més de 200 quilòmetres de ru-
tes per a bicicletes de munta-
nya (BTT) a Alcarràs, la Granja 
d’Escarp i Gimenells, a través 
d’un conveni entre els tres ajun-
taments i el consell per satisfer 
la “creixent demanda per part 
de turistes, ciclistes i població 
local”. Així consta en el text de 
l’acord, que inclou més d’un cen-
tenar de senyals. Això permetrà 
tant renovar els dels circuits ja 
existents com establir nous re-
correguts, segons responsables 
d’aquest projecte, que s’afegeix 
a altres iniciatives en curs a les 
comarques lleidatanes per im-
pulsar l’anomenat “turisme d’al-
forges” amb bicicleta (vegeu el 

desglossament).
Aquests senyals adoptaran 

un disseny establert per la Di-
putació, que assigna a cada ruta 
un color en funció de la seua 
dificultat de forma similar a la 
classificació de les pistes d’es-
quí: verd per a les fàcils, blau 
per a les de dificultat mitjana, 
i roig i negre per a les difícils i 
molt difícils, respectivament. 
El conveni preveu que el con-
sell assumeixi el cost d’aquesta 
senyalització (amb càrrec a una 
subvenció de 15.680 euros de 
l’ens provincial) mentre que el 
manteniment posterior corres-
pondrà a cada municipi.

La Granja d’Escarp, amb vuit 
rutes de BTT que sumen més 
de 124 quilòmetres, ultima ja 

El Segrià senyalitzarà més de 200 km 
de rutes per a bicicletes de muntanya
Conveni entre el consell i els ajuntaments d’Alcarràs, Gimenells i la Granja d’Escarp 
|| Tant per renovar recorreguts existents com per crear-ne altres de nous

TURISME ACTIU

la instal·lació d’aquests nous 
senyals als seus recorreguts in-
corporant la distinció de dificul-
tat per a cadascun. A Alcarràs, 
amb tres rutes que sumen uns 
75 quilòmetres, l’ajuntament ha 
posat el projecte en mans de la 
secció de ciclisme de l’associa-
ció esportiva L’Aspardenya, que 
planteja renovar la senyalitza-
ció dels recorreguts ja marcats 
i considera també la possibilitat 
de prolongar-los per connectar 
amb el circuit de BTT de la lo-
calitat veïna del Pla de la Font, 
al municipi de Gimenells i un 
dels primers del pla de Lleida. 
En aquest cas, el conveni amb 
el consell permetria renovar la 
senyalització deteriorada d’uns 
14 quilòmetres de rutes.

CLASSIFICACIÓ
Cada circuit es classificarà 
per dificultat i per colors,  
de forma similar a les  
pistes d’esquí

n Lleida ciutat és el punt de 
partida de projectes per a dos 
rutes ciclistes de llarg recor-
regut, que tenen com a fina-
litat impulsar el turisme de 
bicicleta. La més important 
és la que promou la Gene-
ralitat des de la capital del 
Segrià fins a Girona, a través 
de poblacions com Tàrrega, 
Cervera, Calaf, Manresa i 
Vic i d’espais naturals com 
l’Estany d’Ivars i Vila-sana. 

Batejada com “Intercata-
lunya”, aprofitarà majorità-
riament camins ja existents 

i trams de carreteres locals 
amb un escàs trànsit de ve-
hicles. A aquesta iniciativa 
se suma el projecte que el 
departament de Territori 
va anunciar el mes de març 
passat per a una altra ruta 
ciclista des de Lleida fins al 
Pallars Jussà, que haurà de 
transcórrer en bona mesura 
paral·lela a la línia ferrovià-
ria entre Lleida i la Pobla de 
Segur. Haurà de connectar 
amb les estacions de tren i 
enllaçar amb la futura ruta 
“Intercatalunya”.

Una ruta de Lleida a Girona i una 
de paral·lela al tren de la Pobla

Projectes per 
millorar la xarxa 
de camins del 
Solsonès

CONSELL

❘ SOLSONA ❘ El consell del Solso-
nès ha aprovat diversos pro-
jectes per al condicionament 
de camins a fi de prevenir 
incendis forestals, amb un 
pressupost total de 60.499 
euros. També va donar el 
vistiplau a altres projectes 
per pavimentar el camí d’in-
terès comarcal de Madrona 
a Cavallol, una actuació al 
terme municipal de Pinell 
valorada en 50.000 euros; i 
per rehabilitar el Camí de la 
Ribera entre Solsona i Riner, 
amb un pressupost que as-
cendeix als 8.357 euros. Fi-
nalment, també ha aprovat 
treballs de conservació i se-
nyalització de la carretera 
de Prades per un valor total 
de 12.524 euros.

Disminueix el 
cabal dels rius 
passat l’episodi 
d’avingudes

AIGÜES

❘ LLEIDA ❘ El cabal dels rius va 
disminuir ahir notablement 
després de l’episodi d’avin-
gudes de diumenge i de di-
lluns, durant el qual el Segre 
va arribar a un nivell rècord 
dels últims 5 anys amb 380 
metres cúbics per segon a 
Balaguer. Per la capital de 
la Noguera circulaven ahir 
233 metres cúbics, mentre 
que al seu pas per Lleida 
eren 266 (davant els 398 de 
dilluns). Per la seua part, la 
Pallaresa transportava 65 
metres cúbics per segon a 
Collegats i la Garona, 48 a 
Bossòst. Els pantans d’Olia-
na i Rialb es troben al 82% i 
el 91% de la seua capacitat, 
respectivament.

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Els hotels del Pirineu 
han tancat el pont de l’1 de 
maig amb una ocupació del 70% 
durant el cap de setmana i del 
60 per cent entre dilluns i ahir. 
Segons el director del Patronat 
de Turisme de la Diputació, Juli 
Alegre, els càmpings i establi-
ments de turisme rural de totes 
les comarques de Lleida també 

han comptat amb el 60 per cent 
de les seues places reservades, 
encara que algunes cases ru-
rals van arribar a penjar el car-
tell de complet entre dissabte i 
diumenge. 

Així mateix, Alegre va apun-
tar que el sector dels esports 
d’aventura ha dut a terme un 
60% de les activitats previs-
tes. Va assegurar que “la cli-

matologia no ha acompanyat” 
i que si hagués fet bon temps 
“els resultats de les empreses 
de turisme actiu haurien estat 
excepcionals”. No obstant, el 
director del patronat va afirmar 
que aquestes dades d’ocupació 
són “bons resultats” després 
dels de Setmana Santa (que va 
ser de rècord, amb uns 85.000 
visitants), que demostra “el bon 

Els hotels del Pirineu, al 70% 
d’ocupació aquest pont de maig
El mal temps desllueix els resultats dels esports d’aventura

TURISME BALANÇ
nivell del sector turístic de la 
demarcació”, que està “satisfet” 
amb aquestes dades.

Final de l’esquí
D’altra banda, l’estació d’es-

quí de Masella va tancar ahir 
la millor temporada de la seua 
història amb més de 500.000 
esquiadors, una xifra que su-
posa un increment del 18% en 
el nombre de visitants respec-
te a l’anterior. Els responsables 
de les instal·lacions atribueixen 
aquest augment a les abundants 
nevades d’aquest any, que han 
permès allargar la temporada. 
Val a recordar que les estacions 
de Lleida van tancar la campa-
nya a l’abril amb 1,3 milions de 
forfets venuts.

LA DADA

100%
EN CASES RURALS

Algunes cases rurals de les co-
marques de Lleida van arribar al 
100% d’ocupació.

60%
ESPORTS D’AVENTURA

El sector dels esports d’aventu-
ra ha comptat amb el 60% de 
les places reservades.

rcolomina
Resaltado
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Acaba el termini 
per presentar-se 
a bomber

PERSONAL

❘ LLEIDA ❘ Avui finalitza el ter·
mini per presentar sol·lici·
tuds a la nova convocatòria 
per a cent cinquanta bombers 
funcionaris de la Generalitat 
de Catalunya. Els aspirants 
hauran de superar una pri·
mera fase eliminatòria amb 
diverses proves: aptituds i de 
coneixements, física, de con·
ducció de vehicles pesants, 
psicològica, mèdica i de pro·
va de coneixements de llen·
gua catalana i llengua cas·
tellana. D’aquesta selecció 
sortiran els cent cinquanta 
elegits per fer el curs de for·
mació i les pràctiques.

Alerten d’una 
aplicació falsa 
de Bankia

PREVENCIÓ

❘ MADRID ❘ La Guàrdia Civil, 
a través del seu compte de 
Twitter, va alertar ahir que 
s’ha detectat una aplicació 
falsa al mercat oficial d’apli·
cacions de Google Play. 
L’aplicació fraudulenta, que 
suplanta la de Bankia, té l’ob·
jectiu de capturar l’usuari i 
contrasenya de la víctima, 
segons va informar l’Oficina 
de Seguretat de l’Internauta. 
En aquest sentit, es recoma·
na que abans d’instal·lar una 
aplicació es comprovi que no 
és falsa i es faci la revisió dels 
permisos.

A. GUERRERO/L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Un total de nou perso·
nes han perdut la vida en acci·
dents de trànsit en els quatre 
primers mesos de l’any a les co·
marques de Lleida, xifra que 
representa un descens del 35 
per cent respecte al mateix perí·
ode de l’any anterior, quan a 30 
d’abril ja es comptabilitzaven 
14 morts. D’aquesta forma, les 
xifres d’aquest 2018 tornen als 
registres mitjans de l’últim lus·
tre, exceptuant el 2017.  Així, 
per exemple, entre gener i abril 
del 2014 es van registrar vuit 
víctimes, el 2015 n’hi va haver 
també vuit mentre que el 2016 
van ser deu els morts. Així ma·
teix, val a destacar que l’any 
passat hi va haver un destacat 
augment de la sinistralitat, amb 
un total de 40 víctimes mortals, 
deu menys que el 2016. Això va 
provocar que el Servei Català 
de Trànsit posés en marxa cam·
panyes extraordinàries de pre·
venció i incrementés els controls 
a la carretera, especialment a 
motocicletes.

L’ú lt im acc ident mor ta l 
d’aquest any a Lleida es va 
produir el 16 d’abril quan un 
matrimoni de Sant Esteve de la 
Sarga va perdre la vida a Castell 
de Mur al sepultar una allau de 
roques el cotxe en el qual viat·
javen. D’altra banda, un jove 
de 19 anys va resultar ferit de 
gravetat ahir en una sortida de 

via amb el seu vehicle a Cama·
rasa. Segons van informar els 
serveis d’emergències, l’avís va 
tenir lloc a les 6.32 hores a la 
carretera LV 9227 al punt qui·
lomètric 1,5. A causa de la col·
lisió, el conductor, únic ocupant 
del vehicle, va resultar ferit de 
caràcter greu i va ser evacuat 
per una ambulància del Sistema 
d’Emergències Médiques (SEM) 

a l’hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida. En l’assistència tam·
bé van intervenir dos dotaci·
ons dels Bombers. Dos hores 
després, un altre conductor va 
patir ferides lleus en una sor·
tida de via a la C·26 al terme 
municipal de Balaguer. El xòfer 
va ser traslladat per ser atès al 
CAP de la capital de la Noguera. 
Així mateix, un conductor de 

42 anys va ser evacuat a l’Ar·
nau amb pronòstic menys greu 
en una espectacular sortida de 
via a la C·12 a Balaguer. Per 
causes que es desconeixen, va 
perdre el control del cotxe i va 
fer diverses voltes de campana. 
Quant a l’operació tornada del 
pont de l’1 de maig, no es van 
registrar retencions rellevants 
a la província.

Aquest vehicle es va accidentar ahir a la C-26 a Balaguer i va acabar en una explotació agrícola.

ÒSCAR MIRÓN

Descendeixen un 35% les víctimes 
mortals a les carreteres de Lleida
Nou persones han mort d’accident aquest any per les catorze del mateix període 
del 2017 || Dos ferits ahir en sortides de via a Balaguer i Camarasa

TRÀNSIT BALANÇ

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ Un individu 
va ser empresonat a finals de 
la setmana passada a Andor·
ra per suposats abusos sexuals 
a un menor d’edat. Es tracta 
del conseller de la comunitat 
portuguesa, David Borges, se·
gons va informar ahir el Diari 
d’Andorra. 

L’home, de 36 anys, va ser 
detingut dimecres al migdia a 
la parròquia d’Encamp després 
que els pares d’un nen de ca·
torze anys denunciessin el cas 
davant de la Policia. Pel que 
sembla, tant l’arrestat com el 
menor haurien declarat que les 
relacions van ser consentides. 
No han transcendit més detalls 
de la investigació.

El jutge que investiga el cas 
va decretar divendres l’ingrés 
preventiu a la presó de la Co·

mella per a David Borges im·
putat per un delicte d’abusos 
sexuals a menors.

A més de conseller de la co·
munitat portuguesa a Andor·
ra, Borges és president de la 
Casa de Portugal. Va ser elegit 

conseller el 6 de setembre de 
l’any 2015 en uns comicis en 
què només van participar el 3 
per cent dels 1.400 electors. Es 
tracta d’un càrrec públic esco·
llit pels residents portuguesos 

a Andorra i la seua funció és 
la de representant davant del 
país lusità en temes d’emigra·
ció. D’aquesta forma, serà el 
govern de Portugal qui deci·
deixi si manté o cessa Borges. 
Concretament, el seu cas l’es·
tudiarà el Consell de la Comu·
nitat Portuguesa.

El Tribunal de Corts d’An·
dorra va condemnar l’any 
passat a dos penes de cinc i 
quatre anys de presó l’avi i el 
pare d’una jove a qui durant 
els anys 2009 i 2012 van fer 
tocaments, quan la víctima era 
menor. Durant el judici, que va 
tenir lloc l’abril de l’any passat, 
la víctima va explicar que el 
seu avi també la va violar dos 
vegades el 2013, encara que el 
metge forense no li va donar 
credibilitat.

Empresonat a Andorra per 
mantenir relacions amb un nen
L’arrestat és el conseller de la comunitat portuguesa

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

DENÚNCIA
Els pares del menor van 
denunciar el cas i, pel que 
sembla, les relacions van 
ser consentides

RURALS MEDI AMBIENT
AGENTS RURALS

Imatge del moment de la intervenció dels rurals.

Multat per navegar sense permís 
pel pantà de Santa Anna
❘ IVARS DE NOGUERA ❘ Agents Rurals 
del departament d’Agricultura 
i Agents per a la protecció de la 
Naturalesa d’Aragó han denun·
ciat davant de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre el patró 
d’una embarcació després de 
ser sorprès navegant al pantà 

de Santa Anna malgrat només 
tenir autorització per fer·ho als 
embassaments de Mequinensa, 
Riba·roja i Flix. 

També li van obrir un expedi·
ent per no acreditar la desinfec·
ció de l’embarcació del musclo 
zebra.
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HORÒSCOP

Mans Unides de la Seu d’Urgell recapta 
1.500 euros per a una escola d’Uganda
Mans Unides de la parròquia de la Seu d’Urgell va recaptar 
diumenge 1.500 euros amb la venda de flors solidàries al 
passeig Joan Brudieu. Els diners es destinaran a millorar 
una escola de Butema, a Uganda.

BISBAT D’URGELL

AGUALATE

Ràfting, mercadillo i sopar de germanor 
per als veïns d’Albalat de Cinca
Albalat de Cinca va acollir dissabte passat una festa par·
ticipativa per celebrar el quart aniversari de l’empresa de 
turisme actiu Agualate. Hi va haver ràfting, un sopar, un 
mercadillo i un concert per als joves.

Multitudinari aplec dels veïns de Ponts a la col·legiata de Sant Pere
Ponts va celebrar ahir el tradi·
cional aplec a la col·legiata de 
Sant Pere, que organitzen els 
Amics de Sant Pere amb la col·
laboració de l’ajuntament i al·

tres entitats locals. Al matí, unes 
300 persones van participar en 
una caminada solidària fins a 
la col·legiata, en la qual es van 
recaptar aliments per a Càritas. 

També hi va haver un esmorzar 
popular, una missa cantada amb 
la Coral Pontsicana, sardanes, 
un dinar de germanor, un es·
pectacle de màgia i un sorteig.

AGUSTÍ CUCURULLS

El consell comarcal del Jussà condecora 
una veïna de Conques pel seu centenari
El president del consell comarcal del Pallars Jussà, Cons·
tante Aranda, va entregar ahir una medalla commemo·
rativa a Antònia Plana i Roca, una veïna de Conques, a 
Isona i Conca Dellà, amb motiu dels seus 100 anys.

AJUNTAMENT D’ISONA I CONCA DELLÀ

El barri del Secà de Sant 
Pere tanca amb èxit la 
seua Setmana Cultural
El barri del Secà de Sant Pere de la 
ciutat de Lleida ha culminat amb 
èxit la seua Setmana Cultural, que 
ha comptat amb unes 60 activitats. 
Organitzada per la comissió Escola 
i Entorn del Secà, va incloure ac·
tivitats de tot tipus com un taller 
de decoració de galetes, exposició 
de treballs de robòtica, tallers de 
manualitats, concerts i jocs florals, 
entre d’altres.

DOWN LLEIDA

Unes 1.200 persones, a       
la Festa de les Cassoles 
de Puigverd de Lleida
Puigverd de Lleida va celebrar ahir 
una nova edició de la Festa de les 
Cassoles. L’esdeveniment gastro·
nòmic va comptar amb la parti·
cipació de 50 penyes i un total de 
1.185 persones inscrites. L’element 
comú d’aquesta festa és la tradicio·
nal cassola de tros. L’Ampa Nostra 
Terra va fer un sorteig de productes 
locals i Lo Jovent va organitzar jocs 
tradicionals.

AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Arregleu els assumptes inconclusos. 
Reviseu els acords, contractes o infor-

mació mèdica que ajudin a preparar-vos per al 
futur. Preneu la iniciativa i feu el que calgui.

TAURE 20-IV / 20-V.
Està bé fer les coses de manera diferent. 
Utilitzeu la imaginació per elaborar un 

pla que encoratgi millors relacions amb persones 
importants. Cuideu la salut.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les emocions seran difícils de controlar. 
Aneu amb compte amb el que us diuen 

o el que succeeix. La intuïció no us ajudarà i pot 
portar-vos a una situació precària.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Ser conscient amb els altres us ajudarà 
a crear noves oportunitats. La vostra 

atenció donarà fruits sempre que sigueu vosal-
tres qui reuniu tota la informació.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
L’actitud juganera i la capacitat per re-
lacionar-vos amb persones de totes les 

edats us donaran avantatge al tractar les activi-
tats grupals. Parleu lliurement.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Els acords, finances conjuntes i qüesti-
ons domèstiques s’hauran d’examinar 

amb compte. Hi haurà demandes, estar ben 
preparat per contrarestar-les serà millor.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Parlar d’assumptes personals amb un 
company o amb algú de qui vosaltres 

voleu ajuda us donarà tranquil·litat i us ajudarà 
a obtenir instruccions.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Algú del passat o amb qui treballeu no 
serà honest amb vosaltres. Qüestioneu 

contractes, negociacions i aliances d’empreses 
que no es desenvolupen.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La forma en què tracteu éssers estimats, 
socis o qui té influència sobre els canvis 

que voleu aconseguir marcarà una diferència en 
el resultat.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Tractar amb algú que és emocionalment 
inestable o amb un individu que ha 

significat alguna cosa en el passat crearà inesta-
bilitat o incertesa a la vostra vida.

AQUARI 20-I / 18-II.
L’objectiu ha de ser una millora en com 
us guanyeu la vida i la millor manera 

d’utilitzar habilitats, experiència i coneixement 
per aconseguir metes econòmiques.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Cuideu la salut. Aneu amb compte al 
tractar amb amics o parents que ten-

deixen a aprofitar-se de vosaltres. Concentreu-vos 
en les persones que tenen interessos similars.
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