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COMARQUES

AIGÜES BALANÇ PRIMAVERA

MUNICIPIS

El Pirineu ja registra la primavera
més plujosa dels últims 69 anys

Torrelameu
homenatja els
presos polítics

Durant els mesos de març, abril i maig a Vielha, Oliana, Tremp i el Pont de Suert ||
Dades rècord de més de 600 litres per metre quadrat a Espot, Boí i la Bonaigua
FANNY ESTEVE

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Aquesta primavera és
ja la més plujosa dels últims 69
anys al Pirineu, amb municipis
que superen de molt els 600 litres per metre quadrat des del
mes de març passat. Així es
desprèn de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya
(SMC), segons les quals municipis com Vielha, Oliana, Tremp
i el Pont de Suert estan a prop
de triplicar la seua mitjana de
precipitacions. Això s’ha traduït
en avingudes en els cabals dels
rius i pantans plens.
Espot és el municipi on més
ha plogut, amb 789,9 litres per
metre quadrat en els últims
tres mesos. A Boí han assolit
els 664, mentre que a la Bonaigua n’han caigut 626,4. Així
mateix, nou estacions meteorològiques de l’SMC amb més
de vint anys d’antiguitat a les
comarques de la Noguera i la
Segarra han registrat el rècord
de precipitacions.

Més de seixanta dies
En conjunt, el Pirineu suma
més de seixanta dies de precipitacions (a partir dels 0,2 litres
per metre quadrat) i al Prepirineu ja són més de 40. A les
comarques de l’interior de Catalunya la mitjana se situa entre 30 i 40 dies, mentre que als
municipis del pla de Lleida és
d’entre 20 i 30 dies. Pel que fa a

❘ TORRELAMEU ❘ L’ajuntament de
Torrelameu instal·larà aquest
dissabte les plaques als carrers per homenatjar els líders
independentistes que es troben a la presó i als exiliats a
Alemanya, Bèlgica, Suïssa i
Escòcia.
L’acte començarà al migdia
i està previst que hi assisteixin familiars tant dels presos
com dels exiliats. Aquest és
un reconeixement inèdit a
Lleida i a Catalunya, a causa
que fins al moment s’havien
dedicat carrers al referèndum d’independència de l’1
d’octubre.

INICIATIVES

Agramunt i la
Seu estrenen
Carnet Jove
Boira ahir al matí a Lleida ciutat.

les temperatures, la mitjana dels
últims tres mesos s’ha caracteritzat per l’absència de pics de
calor, una situació que ha frenat
el desglaç i ha conservat la neu
en cotes altes. Així mateix, hi
va haver nevades inusuals el ple
mes de maig, mentre que Lleida
ciutat es va despertar ahir amb
una densa boira, una cosa fora
del que és habitual en aquesta

època de l’any. La pluja constant
i abundant ha tingut també com
a conseqüència nombrosos despreniments que han afectat les
carreteres del Pirineu els últims
mesos. L’últim, ahir a l’N-260 al
Pont de Suert, si bé no va arribar a tallar el trànsit. A Ribera
d’Urgellet, l’ajuntament va estudiar reobrir la carretera després
d’una segona caiguda de roques

que la va tallar dimecres (vegeu
SEGRE d’ahir), tot i que hi va
renunciar al considerar que el
pendent era inestable. A Tercui
(Tremp), zona en què l’avinguda
de la Noguera Ribagorçana va
deixar diversos dies aïllats els
veïns, el cabal va descendir prou
per obrir un dels dos accessos
que el comuniquen amb la carretera N-230.

❘ LLEIDA ❘ La Seu i Agramunt
són dos dels set municipis
que participen en el projecte del Carnet Jove Municipal,
que busca oferir avantatges
de proximitat als joves i també vol potenciar els comerços locals. Els ajuntaments de
les localitats que participen
en aquesta prova pilot promocionaran l’ús del Carnet
Jove a les seues poblacions
i a partir del mes d’octubre
està previst que es comencin
a expedir els nous carnets,
que incorporaran el logo dels
ajuntaments.

AGRICULTURA PREMIS

Segon premi Felip Domènech
a la defensa de la pagesia
LLEONARD DELSHAMS

X.R.

❘ LLEIDA ❘ Unió de Pagesos ha convocat la segona edició del premi
Felip Domènech Costafreda,
que reconeix la trajectòria d’una
persona i una entitat en defensa de la pagesia. El president
de la Diputació, Joan Reñé, va
recordar ahir a la presentació
del guardó que Domènech va
ser un dels activistes més destacats en el sindicalisme agrari i va destacar que va ser una
persona “molt compromesa”
amb la “defensa dels interessos del col·lectiu”. Per la seua
part, el coordinador nacional
d’UP, Joan Caball, va apuntar
que han fet arribar les bases de
la convocatòria a totes les cooperatives de Catalunya i altres
entitats perquè hi presentin les
seues candidatures, que es poden enviar fins al pròxim 29 de
juny. L’acte d’entrega dels guar-

Reñé (seg. esq.) ahir a la presentació del premi Felip Domènech.

dons es portarà a terme el 16
d’octubre a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs. A l’anterior convocatòria es van atorgar al tècnic
agrònom de viticultura Agustí
Villarroya i al parc agrari del
Baix Llobregat.

La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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MOBILITAT

Compromís reclama
abaratir la zona
blava de la Seu
❘ LA SEU ❘ Compromís per la
Seu, a l’oposició a l’ajuntament, va insistir ahir a reclamar una rebaixa en la tarifa
per aparcar en zona blava
al municipi, després que el
consistori aprovés una moció en aquest sentit el 2017.
Compromís va valorar que
el pàrquing de pagament
ha d’utilitzar-se com una
eina per afavorir la rotació
de vehicles i no “amb afany
recaptatori”.

PARTITS

La CUP de la Seu
vol més publicitat
per a les mocions
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El grup municipal de la CUP de la Seu
d’Urgell, a l’oposició a l’ajuntament, ha presentat una moció en la qual insta el consistori a publicar a la pàgina
web municipal totes les mocions aprovades i a establir
noves normes perquè els regidors puguin realitzar-ne
un seguiment i verificar si
el govern compleix aquests
acords.

TURISME

Jornada per difondre
informació turística
de Lleida
❘ TREMP ❘ L’Epicentre de Tremp
va acollir ahir una jornada
dirigida a responsables d’oficines de turisme lleidatanes
per intercanviar material
promocional de les diferents
comarques. Sota el títol d’InterOficines, es tracta d’una
iniciativa del Patronat de
Turisme de la Diputació per
afavorir la difusió de l’oferta
turística del conjunt de les
comarques de Lleida.

MUNICIPIS

El govern de
Vielha es reuneix
amb veïns de nuclis
❘ VIELHA ❘ L’ajuntament de Vielha va iniciar ahir a Arròs
i Vila una sèrie de trobades
amb veïns dels nuclis agregats, que tenen com a finalitat explicar-los les actuacions
del consistori, conèixer-ne
les inquietuds i obtenir-ne
propostes. Diferents membres del govern es desplaçaran als diferents pobles del
municipi durant les properes
dos setmanes.
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INSTITUCIONS PROJECTES

La Diputació museïtzarà les restes
arqueològiques del nou edifici

Al solar de rambla Ferran es troba part de la muralla medieval de Lleida i patrimoni
andalusí || L’immoble entrarà en servei a començaments de l’any 2019
LLEONARD DELSHAMS

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ La Diputació museïtzarà
les restes arqueològiques que
s’han trobat al solar de rambla
Ferran a Lleida on es construeix
el nou edifici. Fonts de la presidència de la corporació van
explicar que “s’escenificarà en
3D totes les èpoques que han
viscut en aquest espai” i s’oferiran serveis d’audioguia als visitants. En aquest sentit, al solar
s’han trobat restes de ceràmica
d’època romana, una sínia (una
màquina per elevar aigua per al
regadiu) andalusina i part de la
muralla medieval de la capital
del Segrià i vestigis del conegut com a barri de les adoberies.
La intenció és que aquest espai,
annex al Palau Provincial, es
converteixi en un “nou atractiu turístic per a la ciutat”. Per
no danyar aquestes restes durant la construcció de l’edifici,
els operaris treballen a sobre
de plataformes que funcionen
com a passarel·les.
Les obres es troben en fase
de consolidació dels fonaments
i a finals d’aquest mes es començarà a aixecar l’estructura. Està previst que l’immoble
entri en servei a començaments
del 2019 i s’hi traslladarà el patronat de Promoció Econòmica, que actualment es troba a
l’edifici President (a l’altre costat de la rambla) i l’organisme
de recaptació de tributs de la

Imatge de les obres de construcció del nou edifici de la Diputació a la rambla Ferran.

Diputació disposarà de més espai. Així mateix, les plantes del
Palau Provincial connectaran
amb les noves dependències i
s’ampliaran àrees com la de noves tecnologies, perquè el nou
edifici serà “bàsicament, per
als serveis que s’ofereixen als
ajuntaments” i comptarà amb
una superfície aproximada de
1.700 metres quadrats. La Di-

putació va aprovar la compra de
la finca, per un import de tres
milions d’euros, al novembre del
2004 i els treballs arqueològics
al solar van quedar paralitzats
l’any 2007 per la Paeria, al·legant que no disposaven del permís pertinent.
Les tasques per documentar
i estudiar les restes es van reprendre el 2015 i el mes de fe-

brer passat es van adjudicar les
obres de construcció de l’edifici
a la unió temporal d’empreses
(UTE) d’Acsa i Romero Polo,
per un import que ascendeix a
2,8 milions d’euros. Val a recordar que l’última ampliació
d’aquestes característiques de
la Diputació a Lleida es remunta al 1996, quan es va adquirir
l’edifici President.
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CICLISME VOLTA INTERNACIONAL A LLEIDA
LLEONARD DELSHAMS

El CD Altorricó, al límit
de la desaparició
❘ ALTORRICÓ ❘ La junta del CD
Altorricó ha convocat una
reunió aquesta nit davant
del risc de desaparició. Al·
lega “cansament” i que “són
moltes petites tasques a fer,
però poques mans”. L’equip
va jugar aquesta temporada
a Primera Regional i va pujar
com a campió a Preferent.

Pigem, dos sobre el par,
al Shot Clock Masters
❘ VIENA ❘ El golfista lleidatà
Carlos Pigem va acabar amb
(+2) la primera jornada del
torneig Shot Clock Masters
que es disputa a Àustria, que
pertany a l’European Tour. El
líder és el suec Oscar Lengden amb (-6), seguit del malagueny Miguel Ángel Jiménez
amb (-5).

D’esquerra a dreta, Albert Masana, Modest Capell, Sergi Escobar, Edgar Baró, MarcVilanova, Lluís Ropero i Miquel Martínez.

“És especial córrer la Volta”

Sis lleidatans, tres dels quals repeteixen, corren amb l’objectiu de deixar-se
veure || L’últim guanyador va ser Jaume Vilamajó, de Tàrrega, el 1980
XAVIER MADRONA

❘ LLEIDA ❘ La seixanta-unena edició
de la Volta Ciclista Internacional a Lleida arrancarà aquesta
tarda a les 16.00 i hi competiran, finalment, sis lleidatans
que coincideixen que per a ells
participar en la ronda ciclista de
la seua terra “és especial”. Són
Albert Masana (Oleka); Modest
Capell (Compak); Marc Vilanova, Lluís Ropero i Edgar Baró
(Cicles Vic); i Miquel Martínez
(MVK 25). Cap d’ells opta a la
victòria final, un èxit que només
va aconseguir el 1980 Jaume Vilamajó. Després Josep Viladoms
va ser segon en una altra edició
i Sergi Escobar, l’ara director de
la cursa, va acabar quart.
Tres d’ells (Ropero, Capell i
Masana) repeteixen respecte

HORARIS DE PAS
LLOC

Sortida Lleida
Pas Puigverd de Lleida
Esprint especial Palau d’Anglesola
Esprint especial Sant Llorenç Montgai
Premi Muntanya Vilanova de la Sal (2a)
Premi Muntanya Port d’Àger (2a)
Pas Cellers
Meta Tremp/plaça Capdevila

a l’any passat. Lluís Ropero,
natural de Rosselló, va explicar ahir que el seu objectiu “és
poder disputar alguna etapa,
ja que l’any passat em vaig es-

KM

38 KM/H
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trenar a la Volta”. Modest Capell, de Torregrossa, vol “ajudar
els companys, acabar sobretot
i si puc, posar-me en alguna
escapada”.

Albert Masana, de Puigverd,
que va ser el millor lleidatà a
l’edició passada a l’acabar vintè
a la general, no arriba bé aquest
any. “Vinc d’una lesió, no estic
al cent per cent, de manera que
aniré dia a dia a veure com em
trobo.”
Per a Edgar Baró, de Solsona,
és la seua primera participació
i li agradaria “poder disputar
algun mallot”. Marc Vilanova és
més ambiciós: “Intentaré guanyar una etapa i si és a casa,
a Tremp, molt millor.” Miquel
Martínez, de la Seu d’Urgell,
admet que “vinc a aprendre i a
deixar-nos veure amb l’equip”.
Avui la primera etapa Lleida-Tremp, de 131 km, compta
amb dos alts, el de Vilanova de
la Sal i el port d’Àger.

El pilot Héctor Barberà,
positiu per alcoholèmia
❘ VALÈNCIA ❘ El pilot de motociclisme Héctor Barberà va
ser detingut dijous a la matinada a València per agents
de la Policia Local a l’haver
donat positiu en un control
d’alcoholèmia a l’avinguda
Balears, segons va informar
Las Provincias.

L’italià Moscon,
líder de la Dauphiné
❘ LANS-EN-VERCORS ❘ El francès
Julian Alaphilippe (Quick
Step) va imposar el seu potent final a la quarta etapa
de la Dauphiné entre Chazey-sur-Ain i Lans-en-Vercors (181 km), primer final a
alt d’on va sortir com a líder
l’italià Gianni Moscon (Sky).

Imputats tres futbolistes
per delicte sexual
❘ EIBAR ❘ El Jutjat número 1
d’Eibar va imputar el jugador de l’Eibar Sergi Enrich i
dos exjugadors del Club més,
Antonio Luna i Eddy Pascual, per enregistrar i difondre
un vídeo de contingut sexual
amb una dona.
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SOCIETAT

ENTITATS INVESTIGACIÓ

ACTIVITATS

Més tutelats a Ponent

Compta amb 600 persones impossibilitades judicialment i sota control d’una
fundació || Un estudi de la UdL apunta que seran un miler en vuit anys
R.RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Les comarques lleidatanes compten actualment amb
600 persones adultes impossibilitades judicialment (per
trastorn mental, discapacitat
intel·lectual o deteriorament
cognitiu) que estan tutelades
per alguna de les deu fundacions que hi ha a la província
dedicades a aquesta objectiu.
Tot i que la xifra s’ha mantingut estable en els últims anys,
es calcula que en els pròxims
vuit podria incrementar-se fins
al miler de persones per l’augment dels diagnòstics de problemes de salut mental. Aquestes
són algunes de les conclusions
de l’estudi Protecció i suport a
l’exercici de la capacitat a Lleida: present i futur, realitzat per
la Càtedra d’Innovació Social
de la UdL a petició de la Fundació Tutelar Terres de Lleida
i finançat per la Diputació. “El
perfil de les persones tutelades
està canviant. Els que tenen una
discapacitat intel·lectual només
han augmentat un 2% en els últims dos anys, mentre que els
que tenen un trastorn mental ho
ha fet en un 17%”, va explicar
Carles Alsinet, director de la
càtedra, durant la presentació
de l’estudi que va tenir lloc al
Campus de Cappont.
Per fer front a aquest increment de persones tutelades, l’estudi apunta a la necessitat, no
de crear noves fundacions, sinó
d’enfortir les que hi ha actualment a la província i disposar de

DADES

600

10

17%

PERSONES TUTELADES

ENTITATS

MÉS AMB TRASTORN MENTAL

A dia d’avui, a Ponent hi ha siscents adults tutelats per entitats.

La província compta amb deu
fundacions tutelars.

Els tutelats amb trastorn mental
augmenten un 17% en dos anys.
ITMAR FABREGAT

Art per enaltir
la tasca dels
Bombers

Un moment de la presentació de l’estudi, ahir, al Campus de Cappont.

nous recursos, com un nombre
més elevat de pisos tutelats, i
dissenyar noves accions. “També serà necessària més formació
del personal de les entitats res-

pecte al treball amb els tutelats
per algun tipus de trastorn mental”, va apuntar Alsinet.
Actualment, a les comarques
lleidatanes la mitjana de perso-

nes tutelades és d’1,3 per cada
mil habitants, que és superior a
la mitjana catalana (0,9) a causa del major envelliment de la
població.

MAR MARTÍ/ACN

Lleida lidera la vacunació
d’embarassades per grip
i tos ferina a Catalunya
ferina, prop del 60 per cent. Segons afirma Estany, s’ha trencat
el tabú existent sobre la grip al
considerar que és una malaltia
lleu. Tanmateix, va alertar que
pot tenir complicacions importants i va recordar que no
es pot vacunar el nadó fins als
tres mesos, ja que s’han trobat
casos de nounats afectats de tos
ferina i alguns d’ells han arribat
a morir. Un altre tema abordat

TRENCANT MITES

Més formació i noves
eines a la infermeria
per atendre els dubtes
sobre les vacunes

❘ LLEIDA ❘ Els Bombers de la Generalitat han rebut de la Fundació Pau Costa una donació
de nou quadres en reconeixement a la seua tasca. Les
obres s’exposaran a les dependències dels Grups d’Actuacions Forestals (GRAF)
de Lleida, Tremp, Girona, la
Pera, Manresa, Cerdanyola
del Vallès, Rubí, Móra d’Ebre
i Reus. Es tracta de nou còpies del quadre Distensió
d’equip de l’artista i dibuixant Josep Serra, inspirat
per les històries de l’incendi del mes de juny del 2009
a Horta de Sant Joan, en el
qual van morir cinc bombers
lleidatans.

INVESTIGACIÓ

Neurotecnologia
per rehabilitar
pacients

Infermeres demanen protegir la mare i el nadó
L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ Més de 130 persones
ja s’han inscrit per participar a la caminada solidària
amb Down Lleida diumenge
que ve, 10 de juny. La sortida tindrà lloc a les nou del
matí davant de l’aparcament
del Decathlon. S’ofereix als
participants dos rutes, una
de curta de 6,5 quilòmetres
i una altra de més llarga de
10. El preu de la participació
és de quatre euros i els que
s’hi inscriguin rebran una
bossa i una samarreta. A la
jornada assistiran la presidenta de DownLleida, Pilar
Sanjuán, i el tinent d’alcalde
Xavier Rodamilans. L’objectiu és arribar a les dos-centes
inscripcions.

EXPOSICIÓ

SANITAT CONGRÉS

❘ LLEIDA ❘ La vacunació d’embarasses per grip i tos ferina a Lleida
supera la mitjana catalana i el
col·lectiu d’infermeria de família insisteix en la importància
de “protegir” la mare i el nadó
d’aquestes malalties que poden
comportar complicacions greus.
Així es va pronunciar ahir Pepi
Estany, coordinadora del grup
de vacunes de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC),
que ahir va celebrar la sisena
Jornada de Vacunes a Igualada. La infermera lleidatana va
assenyalar que a la província
de Lleida la vacunació d’embarassades per grip es troba per
sobre del 20 per cent i de tos

Caminada
solidària amb
Down Lleida

Vista del Teatre Ateneu d’Igualada, on ahir es va celebrar la jornada.

al congrés, amb l’assistència de
més de 300 infermeres de tot
Catalunya, van ser els mites sobre les vacunes. Entre aquests,
Estany va recordar un estudi
elaborat per un metge anglès
que va relacionar la vacuna de
la triple vírica amb l’autisme.
Una investigació que es va rebatre per falsedat i el facultatiu
va ser expulsat del col·legi de
metges britànic. “Malgrat que

s’ha demostrat que no és cert,
encara hi ha gent que relaciona
aquesta vacuna amb l’autisme.”
Per donar respostes a la població, el col·lectiu ofereix eines
als professionals per saber explicar què és real i què no. Un altre
mitjà que ajudarà la divulgació
serà el blog del grup de vacunes (infovacaldia.com) per donar informació a professionals
i ciutadania.

❘ BARCELONA ❘ La plataforma tecnològica Guttmann, NeuroPersonalTrainer permetrà
l’estimulació i rehabilitació
cognitiva de persones amb
deteriorament o dèficit cognitiu com a conseqüència
d’una malaltia neurològica,
psiquiàtrica, demències o
trastorns del desenvolupament, segons va informar
ahir Innobrain. Amb l’Institut Guttmann, treballa per
integrar noves tecnologies
amb la interacció persona-ordinador, estratègies de monitoratge de l’expressió emocional o algoritmes d’intel·ligència artificial per predir el
resultat de les intervencions.

