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Imatge del centre de comandament dels Bombers des d’on es va coordinar el dispositiu.

Imatge dels residus.
BOMBERS

AGENTS RURALS

R. RÍOS / A.G.B. / X.S.
❘ FÍGOLS I ALINYÀ ❘ Bombers, Mos-
sos, Agents Rurals i voluntaris 
van buscar sense èxit durant tot 
el dia d’ahir el boletaire perdut 
des de primera hora de la tarda 
de dimarts a Fígols i Alinyà. El 
desaparegut és Narcís Cisque-
lla, un veí de Guissona de 68 
anys que és molt aficionat a la 
recollida de bolets. Durant tota 
la jornada es va desplegar un 
ampli dispositiu format per tres 
helicòpters (que el dia anterior 
no hi van poder participar pràc-
ticament a causa de la boira que 
hi havia a la zona), una desena 
de dotacions de Bombers, així 
com els GRAE i el seu grup caní. 
També s’hi van sumar patru-
lles de la policia catalana, amb 
unitats de muntanya i canines, i 
els Agents Rurals. Així mateix, 
van comptar amb el suport de 
voluntaris.

L’home va desaparèixer a 
primera hora de la tarda de di-
marts. Els Bombers van rebre 
l’avís a les 16.17 hores. Havia 
sortit a buscar bolets amb un 
company i no va tornar al ve-
hicle. Els serveis d’emergències 
van mantenir contacte telefònic 
amb l’home, que s’havia deso-
rientat. Li van fer una sèrie de 
senyals lluminosos però, mal-
grat que el boletaire els veia, es 
movia i no van poder trobar-lo. 
També el va localitzar un pas-
tor, però al tornar de deixar les 
ovelles ja no el va trobar. El 
contacte es va mantenir fins a 
la matinada. Va passar la nit al 
ras. La recerca es va centrar en 
la zona coneguda com a Tossal 
dels Cossos.

D’altra banda, ahir es va eva-
cuar a l’hospital de Tremp l’ex-
cursionista que dimarts va re-
sultar ferida a Aigüestortes. La 
jove va passar la nit en un refugi 
després de la caiguda.

Segueixen buscant el boletaire 
perdut dimarts a Fígols i Alinyà
Un veí de Guissona de seixanta-vuit anys que es va desorientar quan anava amb 
un amic || Ampli dispositiu amb Bombers, Mossos, Agents Rurals i voluntaris

EMERGÈNCIES MUNTANYA

Un dels tres helicòpters que es van activar.

BOMBERS

Veïns de la 
Segarra ofereixen 
la seua ajuda
n Veïns de Guissona i de 
Torrefeta i Florejacs, mu-
nicipi del qual és originari 
el boletaire que va desa-
parèixer, es van oferir 
ahir com a voluntaris per 
col·laborar en les tasques 
de recerca. Els alcaldes 
de les dos localitats van 
mantenir contactes amb 
els responsables del dispo-
sitiu per oferir-los l’ajuda. 
La notícia de la desapari-
ció ha provocat un gran 
impacte en aquestes dos 
localitats.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Un total de 137 persones 
han mort en accidents de trànsit 
a Catalunya entre l’1 de gener i 
l’11 de setembre d’aquest any, 
un 28% més que  el mateix perí-
ode del 2017, en el qual hi va ha-
ver 107 morts, segons les dades 
que van donar a conèixer ahir 
el departament d’Interior i el 
Servei Català de Trànsit (SCT). 

Lleida és l’única província cata-
lana en la qual no augmenta la 
mortalitat en accidents de tràn-
sit, amb 31 víctimes, 28 de les 
quals zones interurbanes i tres 
en zones urbanes. Trànsit tam-
bé ha constatat que un 16% de 
les persones mortes no portava 
el cinturó de seguretat posat, i 
són principalment passatgers 
posteriors.

El conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, va presentar ahir el 
balanç de sinistralitat d’estiu, 
amb 52 víctimes, un 12 per cent 
més que en el mateix període 
del 2017. Buch va constatar que, 
malgrat registrar-se certa con-
tenció de la sinistralitat respecte 
a principis d’any, “no estem sa-
tisfets”. D’aquesta manera, va 
assegurar que “córrer, l’ús del 

Un 16% de víctimes mortals per 
trànsit no portava el cinturó posat
Lleida és l’única província en la qual no augmenten els morts

BALANÇ SINISTRALITAT
mòbil al volant, no respectar els 
senyals de circulació, el consum 
d’alcohol i drogues o no portar 
el cinturó de seguretat ens porta 
a ser suïcides i, fins i tot, homi-
cides a les carreteres”. 

El responsable d’Interior va 
explicar que es continuarà tre-
ballant en el pla de contenció 
d’accidents de trànsit realitzant 
controls de vint-i-quatre hores 
i es farà una nova distribució 
d’aquells trams de via on hi ha 
més presència policial en funció 
de la mobilitat durant la tem-
porada de tardor i hivern. Les 
distraccions, amb una presència 
del 24 per cent en el total dels 
accidents amb víctimes, conti-
nuen sent el primer factor con-
current de sinistralitat.

Multats per 
abocar residus 
en un bosc  
de Foradada

RURALS

❘ FORADADA ❘ Els Agentes Rura-
les han identificat i denunciat 
els responsables d’un abo-
cament de residus sòlids ur-
bans en una zona forestal de 
Foradada, a la comarca de 
la Noguera. Els Agents Ru-
rals van aixecar una acta i 
van requerir els denunciants 
perquè els portessin a un cen-
tre de recollida autoritzada. 
Després de comprovar que 
els van dipositar en un lloc 
autoritzat d’Artesa de Segre 
i que havien netejat el ter-
reny, els Rurals han trami-
tat l’acta per infracció de la 
llei de Residus a l’ajuntament 
de Foradada perquè resolgui 
aquest cas.

Incendi en una 
fàbrica d’alumini  
de Seròs

EMERGÈNCIES

❘ SERÒS ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar ahir a la 
tarda un incendi a l’exterior 
d’una fàbrica d’alumini de 
Seròs. Els Bombers van rebre 
l’avís a les 15.15 hores i fins 
al lloc dels fets van despla-
çar cinc dotacions. El foc es 
va originar als filtres de les 
mànegues d’un dipòsit. No 
hi va haver ni desallotjats ni 
tampoc ferits.

Una àguila reial, 
electrocutada  
a la vall Fosca

FAUNA

❘  L A TO R R E D E C APD ELL A ❘  Els 
Agents Rurals van recuperar 
el cadàver d’una àguila reial 
a la vall Fosca. Tot apunta 
que va morir electrocutada. 
Els Agents Rurals van asse-
gurar que Endesa, a petició 
d’ells, ja havia fet modifi-
cacions en alguns suports 
d’aquesta línia. Ara han de-
manat a la companyia que 
faci canvis als suports que no 
s’havien modificat.
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REDACCIÓ
❘ EL PONT DE SUERT ❘ La Generalitat 
va reconèixer ahir setanta-cinc 
esportistes de l’Alt Pirineu i 
Aran, així com dos equips del 
Club Cúrling d’Aran, que van 
obtenir resultats destacats du-
rant el 2017 a les respectives 
especialitats, en l’àmbit cata-
là, estatal i internacional. En-
tre els atletes reconeguts que 
es van distingir ahir al Pont de 
Suert figuren Kilian Jornet, 
Tòn Cónsul, Pep Fillat, Miquel 
Travé i Núria Vilarrubla, entre 

d’altres. A tots els esportistes 
i equips se’ls va entregar una 
reproducció de la litografia Cas-
tellers i escacs de l’artista Isidre 
Mercadé.

Durant l’acte, que es va por-
tar a terme al cine Ribagorça-
na del Pont de Suert, també es 
van entregar sis premis als mi-
llors esportistes de l’Alt Pirineu 
i Aran durant l’any passat. El 
millor esportista masculí va ser 
Miquel Travé, per les seues me-
dalles al Mundial júnior i l’Es-
tatal absolut d’eslàlom. La mi-

llor esportista femenina va ser 
Núria Vilarrubla, que també va 
destacar al Mundial, Copa del 
Món i Estatal d’eslàlom. El guar-
dó a la millor promesa masculi-
na va ser per al patinador Tòn 
Cónsul, que va ser acompanyat 
per Anna Esteve com la millor 
promesa femenina pels resultats 

en esquí alpí. Oriol Ruiz i Al-
mudena Ruiz van ser premiats 
com els millors esportistes amb 
altres capacitats. Finalment, es 
va entregar el guardó Fita Es-
portiva a Oriol Ruiz per haver 
batut el rècord d’Espanya de 
piragüisme eslàlom a la prova 
WSB1 en categoria infantil.

Guardó als  
millors de l’Alt 
Pirineu i Aran
La Generalitat premia 75 esportistes pels seus 
èxits || Fita Esportiva per a Oriol Ruiz

POLIESPORTIU GUARDONS

Oriol Ruiz va rebre el premi Fita Esportiva pels seus resultats.

Els esportistes guardonats per la Generalitat a l’Alt Pirineu i Val d’Aran després de l’acte celebrat al Pont de Suert.

PEDRO PELAYO

PEDRO PELAYO

Nadal renuncia a  
la gira asiàtica per 
una lesió de genoll

TENIS

❘ PALMA DE MALLORCA ❘ Rafa Na-
dal va anunciar ahir que no 
participarà en els tornejos 
de Pequín i Xangai, perta-
nyents a la gira asiàtica, pels 
problemes que arrossega al 
genoll dret. “Hem decidit 
amb el meu equip mèdic i 
tècnic la no-participació en 
la gira asiàtica per recuperar 
el genoll de la manera que 
sempre hem fet”, va mani-
festar Nadal.

La Lliga ACB amplia 
les revisions a   
l’Instant Replay

BÀSQUET

❘ MADRID ❘ La temporada 2018-
19 de la Lliga ACB amplia-
rà les situacions revisables 
a l’Instant Replay, en què 
augmentarà la capacitat dels 
àrbitres de comprovar juga-
des conflictives, i establirà 
la possibilitat que cada en-
trenador sol·liciti la revisió 
d’una jugada, nous supòsits 
que s’aplicaran des de demà 
a la Supercopa de Santiago 
de Compostel·la.

Vuitena edició del 
Memorial Ramon 
Maria Serret

FRONTENIS

❘ MOLLERUSSA ❘ Les instal·lacions 
del Frontó Club de Tennis 
Mollerussa acolliran aquest 
dissabte la vuitena edició del 
Memorial Ramon Maria Ser-
ret, en el qual prendran part 
un màxim de setze parelles 
de categoria sènior. Els par-
tits de classificació arranca-
ran a les 8.30 i la final està 
prevista a les 18.30. Els gua-
nyadors rebran 200 euros.
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M. C.
❘ LLEIDA ❘ L’Orquesta Panorama 
2018, el conjunt musical més 
gran d’Espanya amb una vin-
tena d’artistes i ballarins sobre 
l’escenari, inclourà la ciutat de 
Lleida dins de la gira Deluxe 
Tour el pròxim 29 de setembre. 
Així ho van anunciar ahir l’al-
calde, Fèlix Larrosa, i la regi-
dora de Cultura, Montse Parra, 
durant la presentació del cartell 
i el programa de les Festes de 
la Tardor 2018, que té previst 
oferir més de 150 propostes lú-
diques per a tota la família del 
28 al 30 de setembre. 

Tanmateix, les associacions 
i entitats lleidatanes ja escalfa-
ran motors la setmana d’abans 
amb l’Obert del Centre Històric, 
l’Aplec de la Sardana, el Mer-
cat de la Música i la recreació 
del casament de Berenguer IV 
i Peronella, que es convertiran 
en aperitiu de les festes. Com 
cada any, la plaça del Dipòsit 
i la plaça de la Panera concen-
traran la majoria d’actuacions 
musicals, entre les quals des-
taquen la dels grups Tremen-
dos, Pastorets Rock i Colors de 
Rumba (divendres); i Remolke, 
Hermanos Lobo i Hora de Jo-
glar (dissabte). La cultura po-
pular i la tradició seran altres 
plats forts del programa de les 
festes, que reunirà els gegants 
i capgrossos de diferents punts 
del territori amb el Seguici de 
les Festes de Tardor. 

La Diada Castellera, una de 
les trobades més destacades de 
les colles castelleres, portarà 
el diumenge dia 30 els Xiquets 
de Valls i també els Capgrossos 
de Mataró.

Lleida, a punt de nou per a les festes
L’Orquesta Panorama 2018 serà un dels plats forts de les Festes de la Tardor, amb més de 150 
propostes lúdiques || La Diada Castellera i els espectacles pirotècnics, entre les activitats

CELEBRACIONS PROGRAMA

Unes festes molt musicals ■ Tremendos, Pastorets Rock, Remolke i Hora de Joglar seran algunes de 
les ofertes musicals d’aquestes festes, que comptaran també amb l’actuació de l’Orquesta Panorama 
2018 (a la imatge), que atansarà els lleidatans al seu espectacle Deluxe Tour.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

■ “Les Festes de la Tardor són 
una gran oportunitat per re-
descobrir els carrers de la nos-
tra ciutat”, va explicar l’alcal-
de, Fèlix Larrosa, alhora que 
va destacar que “hem d’estar 
orgullosos de la capitalitat que 
exerceix Lleida, una ciutat que 
hem estat preparant perquè 
sigui un referent cultural”. El 
cartell d’aquest any està disse-
nyat per Natàlia Sentis i Xus 
Mesalles, que van explicar 
que “l’objectiu era transmetre 
l’esperit de la festa de forma 

senzilla, per la qual cosa vam 
optar per representar les emo-
cions amb una explosió de co-
lors. Els elements culturals de 
la ciutat queden representats 
amb les siluetes del Marraco o 
els gegants”. 

Per la seua part, la regidora 
de Cultura, Montse Parra, va 
destacar el caràcter familiar de 
les activitats de les festes i va 
fer una crida a la participació 
en unes festes que “busquen 
l’equilibri entre cultura, lleure, 
història i esport”.

“Les Festes de la Tardor són una 
oportunitat per descobrir Lleida”

ÒSCAR MIRÓN

Un moment de la presentació del cartell d’aquest any.

AGENDA

Divendres, 28 de setembre
z 19.00: Lectura del pregó a càr-
rec de la mezzosoprano Marta 
Infante. A la plaça Paeria.
z  20.00: Ballada de sardanes 
amb la Cobla Municipal de Llei-
da. A la plaça Paeria.
z 22.30: Actuació de Tremendos. 
A la plaça del Dipòsit. 01.00: 
Pastorets Rock.

Dissabte, 29 de setembre
z 11.30: Des de la plaça Paeria, 
Seguici de les Festes de la Tar-
dor, amb els Nanos de Xàtiva 
com a convidats especials.
z 20.30: XXII Gran Nit de Foc des 
de l’avinguda Blondel.
z 22.00: Espectacle de l’Orques-
ta Panorama 2018, a l’esplanada 
entre el col·legi Federic Godàs i 
l’Atlètic Segre.

Diumenge, 30 de setembre
z 11.00: XIV Ruta del Garrotín a 
la plaça Sant Joan.
z 12.00: Diada Castellera amb 
els Castellers de Lleida, els Xi-
quets de Valls i els Capgrossos 
de Mataró, a la plaça Paeria.

La Loteria deixa a 
Albesa part del 
primer premi

ATZAR

❘ ALBESA ❘ El bar restaurant Cal 
Toni d’Albesa va repartir dis-
sabte passat part del primer 
premi de la Loteria Nacional, 
afavorit amb 60.000 euros 
per dècim. El número gua-
nyador va ser 22999. Susan-
na Garcia, copropietària de 
l’establiment, es va mostrar 
molt satisfeta i va assegurar 
que “no sabem quants dè-
cims vam distribuir perquè 
els bitllets es van adquirir per 
màquina”. També va tocar en 
cinc localitats més.

❘ LLEIDA ❘ La província de Lleida 
va registrar l’any passat un total 
de 4.797 canvis de residència 
entre municipis lleidatans. Se-
gons l’últim informe de l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), la majoria de comar-
ques lleidatanes van registrar 
un saldo migratori positiu, a 
excepció del Pallars Jussà, on 
el nombre de persones que van 
arribar a aquest territori (821) 
va ser inferior al nombre de per-
sones que se’n van anar (853). 
El Segrià destaca per tenir el 

nombre més elevat de fugues a 
l’estranger, amb 3.305 emigra-
cions fora del país, seguida de la 
Noguera (450). A l’altre extrem 
es troba l’Alta Ribagorça, on no-
més set persones van trobar una 
nova residència fora de l’Estat 
Espanyol. Així mateix, el Segrià 
va ser la comarca de la província 
que va registrar un flux d’immi-
gracions més gran, fins a rebre 
un total de 7.745 persones pro-
vinents de diferents punts del 
territori nacional o internaci-
onal, una xifra molt més baixa 

si tenim en compte que 7.550 
persones van deixar la comarca 
l’any passat. 

Respecte al conjunt de Cata-
lunya, durant l’any 2017 es van 
detectar 236.694 moviments 

migratoris interns, la qual cosa 
representa un 2,8% més respec-
te a l’any anterior i un canvis 
en l’evolució dels canvis de re-
sidència entre municipis cata-
lans, ja que des de l’any 2010 
no es produïa un augment en el 
nombre de migracions dins del 
territori català. En aquest sentit, 
el Barcelonès destaca pel volum 
d’immigrants que rep (123.751) 
i concentra la major part de les 
4.216 entrades d’immigrants 
a Catalunya des de diferents 
punts d’Espanya.

Lleida va registrar 4.797 canvis de residència el 2017
MIGRACIÓ DEMOGRAFIA

CANVI DE TENDÈNCIA
Per primera vegada des  
del 2010, augmenten els 
moviments de migració 
interna a tot Catalunya

El Pallars Jussà, l’única comarca lleidatana amb un saldo migratori negatiu l’any passat
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