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Està previst que avui l’embassament de Rialb assoleixi la cota màxima (403,6 hectòmetres cúbics).

ITMAR FABREGAT

H. C. / E. F.
❘ LLEIDA ❘ El pantà de Rialb asso-
lirà la cota màxima i el volum 
d’aigua més elevat (403,6 hm3) 
al llarg del dia d’avui, cosa que 
s’aprofitarà per posar a prova 
sistemes de la presa que habi-
tualment no entren en funci-
onament ja que la mitjana de 
reserves d’aigua del pantà és 
molt inferior. L’important nivell 
d’aigua del riu Segre ha possibi-
litat l’ompliment del pantà per 
tercera vegada des que es va 
estrenar, el 1999. De fet, entre 
avui i demà podria sobrepassar 
el volum màxim. Les anteriors 
ocasions van ser el 2010, quan 
es va completar l’ompliment del 
pantà, i 2014. La Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre, que 

és la titular de l’embassament, 
aprofitarà el nivell màxim del 
pantà per comprovar el funcio-
nament del sobreeixidor de llavi 
fix, a l’extrem superior del dic. 
Rialb, com la majoria d’embas-
saments a Lleida, no ha deixat 
de guanyar reserves des del mes 
de gener passat, quan contenia 
190 hm3 d’aigua. Les pluges i la 
gestió de l’avinguda d’aigua al 
Segre durant la primavera ha 
causat a més desperfectes en 
algunes riberes. És el cas d’Ar-
tesa de Segre, l’ajuntament del 
qual ha quantificat els danys als 
camins i accessos a masies per 
les pluges de l’abril i el maig, 
que ascendeixen a 48.000 eu-
ros. Els ajuntaments valoren 
ara els danys després de tenir 

els marges del riu durant més 
de cinquanta dies sota l’aigua. 

Més afectacions
A Lleida s’hauran de fer al-

gunes actuacions de resembrat 
de gespa, neteja o substitució 
d’algun aspersor que pot ha-
ver quedat ple de fang, retirar 
canyes i altres sediments. A la 
Granja d’Escarp s’han vist afec-
tades finques de fruiters que 

van quedar negades i es preveu 
demanar a la CHE més mante-
niment. A Balaguer s’haurà de 
replantar gespa a la zona de la 
canalització, reposar alguna ca-
nonada de reg de degoteig que 
s’ha vist afectada i millorar la 
zona d’aparcament del riu. Pre-
cisament, Balaguer condiciona 
la celebració de l’últim tram de 
la Transsegre al cabal de riu. 
L’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, 
va apuntar que si segueix així 
el cabal del riu s’haurà d’ha-
bilitar una altra sortida de les 
barques per al segon tram de 
la festa (diumenge) i garantir 
la seguretat dels participants. 
“D’aquí a una setmana se sabrà 
com estan els marges del riu”, 
va dir Vidal.

Rialb assoleix la cota màxima
Els ajuntaments comproven els danys a les riberes després de més de cinquanta 
dies sota l’aigua || Balaguer condiciona la Transsegre al cabal del riu Segre

AIGÜES EMBASSAMENTS

Lleida promociona  
el turisme actiu 
entre americans

TURISME

❘ LLEIDA ❘ El Patronat de Turis-
me de la Diputació va par-
ticipar ahir en una trobada 
professional amb deu turo-
peradors nord-americans per 
donar-los a conèixer l’oferta 
turística de Lleida relaciona-
da amb el turisme actiu i els 
productes de cicloturisme i 
senderisme. La jornada, or-
ganitzada per l’Agència Ca-
talana de Turisme, va tenir 
lloc ahir a la tarda a Calella.

Pràctiques per  
als alumnes de 
l’acadèmia de Talarn

EXÈRCIT

❘ LLEIDA ❘ L’Acadèmia de Subo-
ficials (AGBS) de l’exèrcit a 
Talarn organitza per cinquè 
any consecutiu les maniobres 
de l’exercici Minerva, que 
tindran lloc entre dilluns i di-
vendres de la setmana que ve 
a les zones d’Aramunt, Salàs 
i l’acadèmia. Està previst que 
hi participin els cinc-cents 
alumnes de l’AGBS que re-
bran els seus despatxos el 
mes de juliol.

Més de 90 matrícules 
a la guarderia Els 
Minairons de la Seu

ENSENYAMENT

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El servei d’En-
senyament de l’ajuntament 
de la Seu d’Urgell va infor-
mar ahir que ja s’han forma-
litzat un total de noranta-dos 
matrícules per al curs que ve 
a la guarderia Els Minairons, 
que obrirà de nou totes les 
aules i permetrà donar ca-
buda a “totes les peticions 
presentades per les famílies 
de la ciutat”.

Retiren els pisos en venda 
al grup Sant Isidori

HABITATGES MOLLERUSSA

❘ LLEIDA ❘ La immobiliària ma-
drilenya Haya Real Estate ha 
retirat del portal a internet els 
cinc pisos al grup Sant Isidori 
de Mollerussa que va posar a la 
venda fa dos setmanes (vegeu 
SEGRE del 12 de juny passat), 
en el marc d’una licitació al mi-
llor postor que havia de con-
cloure el dia 30 d’aquest mes. Es 
tracta d’habitatges afectats per 
l’expedient de ruïna que pre-
para l’ajuntament per a aquests 
blocs, i la resolució del qual s’es-

pera cap a finals d’aquest mateix 
mes.

L a  s o r t i d a  a  l a  ve n d a 
d’aquests habitatges, a preus 
que oscil·laven entre els 9.314 
i els 47.735 euros, va provocar 
sorpresa a l’ajuntament de Mo-
llerussa, que va exposar la situ-
ació d’aquests pisos davant de la 
Generalitat. Dies després els im-
mobles havien desaparegut del 
portal d’internet de l’empresa, 
que no ha fet declaracions sobre 
aquesta qüestió.

Estudi per detectar carències als  
serveis per a gent gran de l’Urgell

SERVEIS SOCIALS GENT GRAN

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ El consell de l’Urgell 
elabora un estudi per detec-
tar les carències que hi ha als 
municipis de la comarca sobre 
serveis per a la gent gran. El 
president de l’ens comarcal, 
Salvador Bonjoch, va reconèi-
xer que “l’índex d’envelliment 
de la població és molt alt i un 
75 per cent dels vint municipis 
de l’Urgell pateix un despobla-
ment progressiu”. Bonjoch va 
destacar que l’objectiu d’aquest 

estudi, les conclusions del qual 
està previst presentar el mes 
de novembre, és detectar les 
necessitats amb la finalitat de 
garantir la qualitat de vida de 
les persones grans que residei-
xen als pobles de la comarca. 

En aquest sentit, va avan-
çar que l’estudi analitzarà la 
mobilitat, l’alimentació, la ne-
teja, la medicació, l’acompa-
nyament o la vida social, en-
tre d’altres. Aquesta setmana 
s’ha informat els alcaldes dels 

vint municipis i també es farà 
a les entitats i col·lectius que 
ofereixen serveis i activitats 
a la gent gran de l’Urgell, i als 
serveis socials de cada muni-
cipi. L’estudi compta amb un 
pressupost d’aproximadament 
8.000 euros i està finançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC). El consell preveu 
crear una borsa de treball, en 
especial de dones de mitjana 
edat, per atendre les demandes 
que sorgeixin de l’estudi.

TRANSSEGRE
Es mantindrà l’arribada de 
les barques a Balaguer, però 
es prioritzarà la seguretat 
dels participants 
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MOSSOS D’ESQUADRA

Tràfic de drogues a Artesa de Segre ■ Un veí d’Artesa de Segre 
va ingressar ahir a la presó acusat de traficar amb cocaïna. Li 
van trobar 108 grams, 3.600 euros i set mòbils.

ACN

Accident mortal a la Cerdanya ■ Un conductor de Berga de cinquanta-tres anys va morir ahir 
al matí al xocar frontalment amb el cotxe contra un camió a l’N-260 a Isòvol, al límit entre 
Lleida i Girona. Un motorista també va resultar ferit a Ribera d’Urgellet.

BOMBERS

❘ MENÀRGUENS ❘ Sis do-
tacions terrestres i 
un helicòpter dels 
Bombers van sufo-
car ahir al migdia 
un incendi a Me-
nàrguens. Quatre 
dotacions més van 
sufocar un foc que 
s’havia produït 
a Torregrossa.

Sufoquen focs 
agrícoles a 
Menàrguens  
i Torregrossa

MOSSOS D’ESQUADRA

❘ TREMP ❘ Els Mossos 
d’Esquadra han 
rescatat aquesta 
setmana a Tremp 
un aligot que van 
trobar amb una ala 
trencada i sense 
poder moure’s al 
mig de la carrete-
ra. El van traslla-
dar a Vallcalent.

Mossos rescaten 
una au rapinyaire 
amb una ala 
trencada a Tremp

Vista dels agents durant l’operació policial.

POLICIA NACIONAL /EUROPOL

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ La Policia Nacional i Eu-
ropol han detingut un jove al Pla 
d’Urgell en el marc d’una ope-
ració contra dos organitzacions 
dedicades al tràfic de menors 
marroquins. Segons van infor-
mar fonts policials, l’arrest a Po-
nent es va portar a terme el mes 
de maig passat. Es tracta d’un 
jove marroquí de vint-i-dos anys 
i amb domicili a Oviedo que es 
trobava per motius laborals al 
Pla d’Urgell. Aquest individu 
és un membre de la xarxa de 
nivell baix.

L’operació policial s’ha realit-
zat en dos fases. Els investiga-
dors estimen que més d’un cen-
tenar de nens han estat víctimes 
de la xarxa desmantellada. Des-
prés de ser captats al Marroc, 
creuaven la frontera de manera 
clandestina mitjançant diver-
sos mètodes, principalment en 
pastera, pels quals s’arribava a 
pagar uns 2.000 euros, i fins i tot 
8.000 si les condicions climato-
lògiques eren adverses.

A la primera fase d’aquesta 

Detingut al Pla d’Urgell per  
traficar amb menors marroquins
Formava part d’una organització que va segrestar més d’un centenar de víctimes

SUCCESSOS OPERACIÓ POLICIAL

operació, alguns dels detinguts 
d’origen marroquí treballaven 
com a personal laboral en diver-
sos centres de menors a Astúri-
es. Les indagacions dels agents 
van possibilitar, en una segona 
fase de l’operatiu, la desarticu-
lació d’una altra organització 
interconnectada amb la primera 

i dedicada al segrest dels menors 
a l’arribar a les costes espanyo-
les. Se’ls ocultava en boscos de 
la província de Cadis o en pi-
sos de l’organització sense dei-
xar-los continuar el seu periple 
fins que rebessin el pagament de 
500 euros per part de les seues 
famílies des del Marroc.

Les investigacions es van 
iniciar després de la detecció 
d’un increment notable dels 
menors estrangers no acompa-
nyats marroquins en un centre 
de menors d’Astúries, proce-
dents majoritàriament d’una pe-
tita àrea geogràfica a prop del 
desert del Sàhara. En aquesta 
fase va ser arrestat un jove al 
Pla d’Urgell, on es trobava per 
motius laborals. En total es va 
detenir vint-i-dos persones a 
Madrid, Oviedo, Gijón, Caste-
lló, Algesires, Zamora, Barce-
lona, Bilbao i Múrcia. Pel que 
fa a la segona fase de l’operatiu, 
els agents van actuar contra els 
segrestadors dels nens amb de-
tencions a Jerez de la Frontera, 
Bilbao i Barcelona. La xarxa 
no dubtava a enviar sicaris per 
amenaçar o agredir altres or-
ganitzacions que els prenien els 
menors traficats per ells. Així 
mateix, els detinguts utilitzaven 
fortes mesures de seguretat per 
no ser descoberts i es comuni-
caven fent servir aplicacions de 
veu IP.

A judici cinc persones 
acusades de vendre 
droga a Ponent

TRIBUNALS

❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida 
té previst celebrar dimecres i 
dijous de la setmana que ve 
tres judicis en els quals un 
total de cinc persones són 
acusades de traficar amb 
drogues. Dos homes van ser 
detinguts a la ciutat de Llei-
da, dos més a Tàrrega i el cin-
què, a Balaguer. S’enfronten 
a peticions de fins a cinc anys 
de presó.

Acusat d’intentar 
atropellar el seu  
soci a Andorra

JUDICI

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La Fiscalia 
va demanar una condemna 
de nou anys de presó per a 
un empresari acusat d’in-
tentar assassinar el seu so-
ci a Andorra. El judici es va 
celebrar dijous i la Fiscalia 
considera que l’acusat va in-
tentar atropellar al que era 
el seu soci el 15 de juny de 
l’any passat per discrepàncies 
personals, segons va infor-
mar ahir el Diari d’Andorra.
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Calor. Tanquen les piscines de la Bordeta al 
veure’s desbordades d’usuaris

43
Música. Mollerussa inaugura el primer
Mon Amour Summer Festival

49

MAGDALENA ALTISENT

L.G./SEGRE TÀRREGA
❘ LLEIDA ❘ Últims preparatius per 
donar la benvinguda a l’estiu 
i celebrar la festivitat de Sant 
Joan en una de les nits més mà-
giques de l’estiu. El foc serà el 
principal protagonista i també 
les temperatures a l’alça, la qual 
cosa anima encara més els parti-
cipants. En desenes de localitats 
van començar ahir a preparar 
les fogueres, apilant fustes i car-
trons abans d’encendre avui la 
metxa. A Lleida ciutat, al tanca-
ment d’aquesta edició s’havien 
comunicat l’autorització al de-
partament de Protecció Civil 
per instal·lar vint-i-dos fogueres 
en diferents barris. Una de les 
més emblemàtiques serà la de la 
Seu Vella, que cremarà per setè 
any consecutiu i en la qual el 
Cercle de Belles Arts de Lleida 
i Arts de Ponent han convidat 
tots els artistes a la performan-

ce Art i foc que organitzen les 
20.00 hores per cremar al foc 
màgic papers, apunts o esbos-
sos com a exercici renovador. 
Diversos centres excursionistes 
i ciclistes van iniciar ahir el camí 
per entrar la flama que encen-
drà les fogueres. També el Pi-
rineu viurà amb il·lusió aquesta 
nit màgica amb la baixada de les 
falles a Alins, Isil, Boí, Casós, 
el Pont de Suert i Vilaller. Una 
tradició del foc que també se 
celebrarà a la Val d’Aran, amb 
les festes del Taro d’Arties i de 
l’Haro a Les.

Avisos
Aquesta nit no faltaran a la 

taula les tradicionals coques de 
Sant Joan, tant dolces com sal-
des i, al carrer, els petards. Per 
evitar incidents, el departament 
d’Agricultura va demanar ahir 
prudència, sobretot amb els més 
petits, i màxima col·laboració 
per evitar qualsevol mena d’im-
prudència que pugui causar un 
incendi forestal. Com a preven-
ció, s’incrementen els efectius 
dels Agents Rurals, Bombers, 
serveis d’emergències i polici-
als. Durant els últims dies, s’ha 
actuat en incendis en fogueres 
i algun foc menor que s’ha ori-
ginat per petards.

Revetlles a punt per Sant Joan
Ponent ultima els preparatius per commemorar el solstici d’estiu, amb més d’una vintena de 
fogueres a Lleida ciutat || Les falles seran les protagonistes a vuit municipis del Pirineu

FESTES TRADICIONS

Fustes apilades ahir a la foguera instal·lada al barri de Cappont, una de la vintena que cremarà aquesta nit.

MAGDALENA ALTISENT

PRECAUCIÓ
Agricultura demana 
extremar la prudència amb 
petards i fanalets per no 
causar incendis forestals

El grup d’excursionistes que ahir van sortir a recollir la Flama del Canigó.

SEGRE TÀRREGA

ALGUNES PROPOSTES

Lleida
z 21 hores: Hi ha vint-i-dos fo-
gueres previstes, entre les quals 
la del Turó de la Seu Vella.

Aitona
z  21.30 hores: Quarta edició 
de l’Ancesa Jove del Baix Se-
gre. Amb activitats tot el dia. A 
aquesta hora, encesa de la fo-
guera, sopar popular i música.

Tàrrega
z A partir de les 20 hores: Tradi-
cional concert de Can Colapi 
i sopar nostàlgic al Càmping 
Municipal.

Falles i Haro
z 22.30: Cap a aquesta hora està 
previst l’inici de la baixada de 
falles a Alins, Isil, Boí, Casós, el 
Pont de Suert i Vilaller. També 
hi haurà la crema de l’Haro a 
Les i el Taro d’Arties.

Les Borges Blanques
z 21.00 hores: La placeta del Ter-
rall farà d’escenari de l’arribada 
motera de la flama del Canigó, 
seguida del manifest i una ses-
sió de ball.

n Un grup de sis persones del 
centre excursionista CIM de 
Bellpuig va sortir ahir a pri-
mera hora del matí d’aquesta 
localitat de l’Urgell per pujar 
al cim de la muntanya i reco-
llir la Flama del Canigó, que 
durant el dia d’avui reparti-

ran més de trenta ciclistes de 
la Penya Pedal de Bellpuig 
per diferents pobles de l’Alt 
Urgell, la Noguera, el Pallars 
Jussà, la Segarra i l’Urgell.   
Ramon Serra és membre del 
centre excursionista CIM i 
ahir va explicar que “a Bell-

puig vam ser pioners a anar 
a buscar la Flama del Canigó 
als anys setanta, a Reus amb 
el grup de joves La Fontana”. 
Després se’n van encarregar 
els Amics de la Flama de Bell-
puig i des del 2008, el centre 
excursionista CIM.

El CIM de Bellpuig surt a recollir la Flama del Canigó
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Moment en què els tècnics col·loquen un collar amb GPS a un trencalòs al Pallars Jussà.

GENERALITAT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Tècnics de la Genera-
litat i investigadors de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) han 
col·locat dispositius emissors 
GPS a dos pollets de trencalòs 
en llibertat per primera vegada 
a Catalunya. Segons va infor-
mar el departament de Territori 
i Sostenibilitat, han accedit als 
nius, situats en penya-segats de 
la comarca del Pallars Jussà, per 
agafar mostres de sang dels ani-
mals i col·locar-los el dispositiu. 
Els pollets que s’han marcat ara, 
d’uns noranta dies, es van tor-
nar al niu, situat a dalt d’un pe-
nya-segat, després de prendre’ls 
mesures, i treure’ls mostres de 
sang, que serviran per deter-
minar el sexe i comprovar-ne 
l’estat de salut. 

Aquest seguiment permetrà 
conèixer el moment en el qual 
els pollets abandonin el niu, així 
com els seus moviments pel Pi-
rineu. L’objectiu és aprofundir 
en el coneixement de l’ecologia 
de diverses espècies, de manera 
que el projecte inclou marcar 
diversos tipus d’ocells, com l’au-
frany, el voltor comú i el voltor 
negre.

Les dades que s’han recollit 
permetran conèixer amb de-
tall l’ús de l’espai que fan to-
tes aquestes espècies, que són 
primordials en els ecosistemes 
agroramaders, pel paper que 
tenen en l’eliminació de les 

Seguiment amb GPS a dos 
trencalossos al Pallars Jussà
Projecte pioner a Catalunya de la mà de la Generalitat i la Universitat de Lleida

FAUNA INVESTIGACIÓ

carronyes del bestiar domèstic 
que mor a la muntanya, i en la 
prevenció de la propagació de 
malalties.

Actualment, la població en 
llibertat de trencalòs al Pirineu 
català arriba a les quaranta-vuit 
parelles (un 33 per cent del total 
del Pirineu). L’evolució de la po-
blació ha estat bastant positiva, 
i ha passat de tan sols unes sis 
parelles l’any 1980, localitza-
des a les comarques pirinenques 

més occidentals, a les quaran-
ta-vuit que hi ha en l’actualitat, 
esteses per totes les comarques 
pirinenques i prepirinenques. 
No obstant, la mortalitat per la 
utilització de verins, per col·li-
sió amb cables i per intoxicació 
amb el plom de les bales que 
s’utilitzen per caçar mantenen 
el nivell d’alerta bastant alt, va 
afegir la conselleria de Territori 
i Sostenibilitat. S’espera que el 
seguiment serveixi per contri-

buir a evitar que l’espècie entri 
una altra vegada en un ràpid 
procés de regressió.

Aquesta actuació s’ha portat 
a terme amb la col·laboració del 
Grup de Suport de Muntanya 
dels Agents Rurals i de tècnics 
de la Societat Aragonesa de 
Gestió Ambiental (SARGA) en 
el marc d’un projecte d’investi-
gació que impulsa el departa-
ment de Ciència Animal de la 
Universitat de Lleida.

R.  BANYERES
❘ LLEIDA ❘ L’instant de començar a 
baixar les escales cap a l’àrea 
de radioteràpia oncològica de 
l’hospital Arnau de Vilanova i 
el seu inhòspit búnquer és un 
dels moments de més angoixa 
i incertesa per als pacients. Les 
consultes i el tracte del perso-
nal és un dels aspectes que els 
generen més confiança i ben-
estar. Són alguns dels resul-
tats del projecte Radiació +++  
–impulsat pel Centre d’Art 
la Panera amb els professio-
nals del grup Domestic Data 
Streamers de Barcelona, que 
té com a objectiu humanitzar 
un espai com l’àrea oncològica, 
així com visibilitzar el procés 
curatiu dels pacients a través 
de tallers artístics. D’aquesta 
manera, ahir van instal·lar un 
enorme plafó en el qual hi ha 
dibuixat un plànol de l’hospi-

tal. En aquest, pacients i pro-
fessionals col·loquen petites 
figures humanes de diferents 
colors per representar un estat 
d’ànim diferent. 

La intenció és que l’artista 
Lara Costafreda faci una aco-
lorida intervenció artística a 
l’àrea, cosa per a la qual s’estan 
buscant fons.

Pacients i sanitaris elaboren un 
‘plafó d’emocions’ a l’Arnau

SANITAT ART

El color de les figures mostra l’estat d’ànim de cada espai.

LLEONARD DELSHAMS

Trastorns 
psiquiàtrics amb 
una base comuna

SANITAT

❘ BARCELONA ❘ Un estudi interna-
cional, que ha comptat amb 
la participació d’investiga-
dors catalans, ha confirmat 
una forta correlació genètica 
entre trastorns psiquiàtrics 
com l’esquizofrènia, l’autis-
me, el trastorn bipolar, la 
depressió major i el trastorn 
per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat. Aquest estu-
di, publicat a Science, obre 
la porta a una nova redefi-
nició d’aquests trastorns i a 
un tractament més individu-
alitzat, alhora que permetrà 
desestigmatitzar les persones 
que els pateixen.

Firmes contra  
el sexisme al 
sector sanitari

IGUALTAT

❘ BARCELONA ❘ Prop de 9.000 
persones han donat suport 
fins al moment a la deman-
da del Sindicat d’Infermeria 
(SATSE), perquè es consti-
tueixi un Observatori de la 
Dona que lluiti contra la di-
fusió d’imatges i conductes 
sexistes que suposin un greu 
atemptat a la dignitat perso-
nal i professional de totes les 
dones que treballen en el sis-
tema sanitari. La recollida de 
firmes, a través de la plata-
forma Change.org, s’inclou 
a la campanya “Trenca amb 
els estereotips”.

Jornada informativa sobre protecció de dades a Pimec
❘ LLEIDA ❘ Una vintena d’empresaris i empresàries van assistir ahir 
a la jornada informativa sobre la nova llei orgànica de Protecció 
de Dades que va organitzar Pimec Lleida. La patronal estima que 
un 75 per cent de les pimes catalanes encara no s’ha adaptat a la 
normativa i que l’aplicació tindrà un cost de trenta milions d’euros.

Els catalans gastaran un 29% menys en les vacances
❘ BARCELONA ❘ Els catalans preveuen gastar en les vacances d’estiu 
un total de 1.178 euros de mitjana, xifra que suposa una caiguda 
del 29% respecte a l’any passat, si bé és un 11% més respecte als 
1.063 euros de mitjana que preveu gastar el conjunt dels espa-
nyols, segons dades publicades ahir per l’Observatori Cetelem.

PIMEC
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