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Més de mil ramaders protesten a
França contra més óssos al Pirineu
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L’església d’Algerri no preveu
reobrir en almenys tres mesos
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tallats accessos al Cinca després 
de la crescuda que va negar el 
parc fluvial, si bé l’ajuntament 
va indicar que la situació no ha 
causat afectacions importants 
i està sota control: si es com-
pleixen les previsions, el cabal 
començarà a descendir a partir 
d’avui, informa José Díaz. Al 
matí, el cabal era de 450 metres 
cúbics per segon i no va ser ne-
cessari tallar el camí de Massal-
coreig, segons l’alcalde, Miguel 
Luís Lapeña.

Per la seua part, la Garona al 
seu pas per Bossòst tenia ahir un 
cabal de 64,91 metres cúbics per 

segon amb tendència a la baixa 
i amb la previsió de mantenir-se 
estable. 

Pantans plens
Diumenge va superar els 80 

metres cúbics per segon, el llin-
dar a partir del qual s’activa l’es-

tat d’alerta per risc de riuades. 
El final de l’episodi de pluges de 
diumenge passat, amb pedra a 
les comarques del pla i nevades 
en cotes altes del Pirineu; i el fet 
que el fred ha aturat el desglaç 
ha contribuït que el nivell del riu 
comencés a descendir diumenge 
a la tarda i continués fent-ho al 
llarg de la jornada d’ahir. En el 
conjunt de Lleida, els pantans 
continuaven desembassant per 
deixar espai al cabal procedent 
del desglaç. Rialb estava pràcti-
cament ple, si bé aquesta situa-
ció ja es donava l’any passat per 
aquestes dates.

E. FARNELL / H. C. / R.R.
❘ LLEIDA ❘ El cabal del Segre va 
assolir ahir la punta màxima de 
la crescuda i va registrar a Bala-
guer un nivell rècord en els úl-
tims cinc anys. Cap a les 9.00 del 
matí va arribar als 380 metres 
cúbics per segon, una xifra sen-
se precedents des de l’episodi de 
crescudes del 2013, quan el riu 
va arribar als 490 metres cúbics. 
El punt àlgid de la crescuda va 
arribar posteriorment a Llei-
da, que al tancament d’aquesta 
edició superava els 398 metres 
cúbics per segon. Malgrat tot, 
Protecció Civil va desactivar 
el pla d’emergències Inuncat a 
descendir el nivell dels rius al 
Pirineu, encara que va mantenir 
la prealerta al ser encara més alt 
de l’habitual.

A Balaguer, l’alcalde Jordi Ig-
nasi Vidal va assegurar que el 
risc ja havia passat, ja que la pre-
visió és que el cabal del riu vagi 
a menys en les pròximes hores. 
Va assegurar que el subminis-
trament d’aigua no està afectat 
encara que la població segueix 
en prealerta. “Hem de controlar 
qualsevol pujada del riu”, va dir. 
Després de la crescuda  fins als 
380 metres cúbics per segon, 
el cabal havia descendit a mig 
matí fins als 308. El consistori 
va mantenir tancats els accessos 
a la canalització.

També Fraga mantenia ahir 

AIGÜES EPISODI DE CRESCUDES

Lleida rebaixa l’alerta després d’assolir un 
cabal rècord als rius però manté la guàrdia
Balaguer registra la punta màxima del Segre des del 2013 i queden tallats accessos al riu, com a la capital 
|| Desactivada l’alerta de l’Inuncat després de descendir els nivells d’aigua al Pirineu

El riu Segre a Balaguer, on va assolir una punta màxima de 380 metres cúbics per segon.

EDGAR ALDANA

PUNTA MÀXIMA
A Lleida ciutat, el                     
cabal es va acostar als  
400 metres cúbics  
d’aigua per segon

LES CLAUS

Ràfting
z L’associació d’empreses d’es-
ports d’aventura del Sobirà ha 
habilitat trams alternatius a la 
Pallaresa per a la pràctica del 
ràfting amb seguretat. El riu va 
passar de més de 100 metres 
cúbics per segon diumenge a 
80 ahir al seu pas per Llavorsí. 
Els trams alternatius es van ha-
bilitar entre Llavorsí i Moleta, i 
Sort i Montardit.

Rius
z El cabal del Segre a Balaguer 
va assolir els 380 metres cúbics 
per segon, xifra inèdita des del 
juny de 2013. La Garona, per la 
seua part, va tornar progressi-
vament a la normalitat després 
de superar els 80 metres cúbics 
per segon diumenge.

Pantans
z Els desembassaments van ser 
generalitzats, amb més de 20 
preses alliberant cabal. La presa 
de la Mitjana de Lleida va asso-
lir uns 398 metres cúbics per 
segon, Camarasa va arribar als 
200 i Sant Antoni en va deixar 
anar 146.

Neu
z Nevades al Pirineu al llarg de 
diumenge van deixar entre 5 i 
20 centímetres en cotes altes.

Previsió
z La baixada de les temperatu-
res ha frenat les aportacions a 
les capçaleres dels rius i la pre-
visió és d’estabilitat en els ca-
bals de la Garona, el Segre i les 
Nogueres. Les previsions apun-
ten a la possibilitat de més ne-
vades avui al Pirineu i de pluges 
localitzades i intenses.

Activitats anul·lades
z L’augment del cabal del Segre 
a Balaguer també ha provocat 
que s’anul·lés la celebració d’ac-
tes del Posa’t la Gorra a la capital 
de la Noguera, a la zona de la ca-
nalització. Es faran a l’avinguda 
Països Catalans i Pere III.

Accessos a nuclis habitats
z Les pluges de l’últim mes han 
afavorit despreniments en car-
reteres de muntanya. El consell 
del Jussà aprovarà demà una 
moció conjunta per reclamar 
que administracions superiors 
assumeixin els accessos a nuclis 
habitats.

ITMAR FABREGAT AUÈ TV

Accessos impracticables ■ El riu Segre al seu pas per Lleida va 
assolir nivells màxims i a la nit continuava augmentant de cabal. 
La canalització està tallada als usuaris i és impracticable.

Aran recupera la normalitat ■ El riu Garona va recuperar la nor-
malitat i Protecció Civil considera que no hi ha riscos. Tot i així, 
a Bossòst mantenia un cabal de més de 64 metres cúbics.

ACCESSOS
Les capitals de la Noguera i 
el Segrià mantenen els 
accessos al riu tallats per 
evitar riscos a la població
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R. BANYERES
❘ PENELLES ❘ La tercera edició del 
GarGar Festival de Murals i 
Art Rural de Penelles, que se 
celebra aquest cap de setmana 
vinent, ja té llestos gairebé 900 
metres quadrats de parets i mu-
rals per als vint-i-quatre artistes 
participants, que disposaran 
del mateix nombre d’espais per 
pintar.

Una de les novetats d’aquest 
any és que, pensant especial-
ment a animar el nucli antic 
de la població, l’artista català 
Valentí Gubianas ha ideat una 
espècie de conte sobre la font 
del municipi dividit en diverses 
imatges repartides en diferents 
espais. “Era difícil trobar solu-
cions per pintar les parets de la 
part històrica del poble, sempre 
era el que quedava més deslluït 
i crec que aquesta idea li donarà 

molta vida”, va afirmar Maria 
del Mar López-Pinto, una de les 
organitzadores del certamen. 

A més, el GarGar comptarà 
amb dos exposicions. Una serà 
“una experiència interactiva”, 
segons López-Pinto. Es tracta 
de la proposta New York Pe-
nelles, un monogràfic sobre 
l’artista francès Zeso WF, que 
s’exhibirà a la sala d’exposici-
ons Sala B. 

El creador s’ha convertit en 
el primer artista resident del 
GarGar. Així, després de la 
seua intervenció de l’any pas-
sat al festival, es va traslladar 
des de Nova York, on residia, 
a Penelles, on es va instal·lar 
durant quatre mesos i va pin-
tar alguns quadres inspirats 

El GarGar s’atreveix amb el nucli antic
Un dels artistes pintarà una història sobre la font de Penelles en el marc del festival de ‘street art’, 
que se celebra aquest cap de setmana || Tercera edició amb 24 creadors i 900 metres de murs

ART CERTAMEN

ELS PARTICIPANTS

Jorge Rodríguez Gerada 
(Cuba-Catalunya)
Kinmx (Irlanda)
Dzia (Bèlgica)
Monkeybird (França)
Third (Portugal)
Danny Rumbl (Holanda)
Harry James (França)
Mon Devane (Galícia)
Taker One (Hongria)
Projecto Matilha (Portugal)
Wild Welva (Huelva)
Vorja Sánchez (Catalunya)
Tim Marsh (Regne Unit)
Yantrart Design (Lleida)
Alecrim (Portugal)
Ione (Tenerife)
Kekone (Osca)
Oriol Arumí (Lleida)
Eslic (Catalunya)
Llukutter (Lleida)
Valverde (Catalunya)
Valentí Gubianas (Catalunya) 
Ocor Lalala (Penelles)
Swen Smitchz (Lleida-Alemanya)

ÒSCAR MIRÓN

Un dels artistes convidats l’any passat, executant el treball del seu mural al GarGar Festival.

en el municipi. Ara, aquestes 
obres es mostraran en públic 
amb projeccions superposades 
i els assistents podran tocar les 
peces. “És la primera vegada 
que tenim un artista resident 
i el resultat i les sensacions se-
ran tota una sorpresa”, promet 
López-Pinto. L’altra mostra se-
rà una exposició convencional 
sobre el món rural.

L’objectiu del GarGar és dur a 
terme intervencions artístiques 
i culturals en espais públics per 
millorar el poble i atansar l’art 
a tothom. De moment, ho està 
aconseguint, ja que cada vegada 
desperta més interès turístic. 
Per això, el festival ha progra-
mat també diversos concerts 
durant els dos dies que dura el 

certamen, així com tallers, en-
tre els quals destaquen propos-
tes de construccions de vaixells 
de suro, de tractors de ceràmica 
de grafiti amb esprais a sobre 
de plàstic, per experimentar 
amb el fang a través del torn, 
de reciclatge de llibres vells, de 
dansa o de cal·ligrafia de gran 
format. A més, per primera 
vegada acudirà el col·lectiu La 
Guerrilla del Gilda, que oferirà 
un taller participatiu de gan-
xet. Els assistents també podran 
degustar cerveses artesanes o 
reposar forces menjant en els 
food trucks.

GarGar Festival de Murals 
i Art Rural està organitzat per 
l’ajuntament de Penelles i l’em-
presa Binomic.cat.

INTERNACIONAL
Els artistes són de països 
com, França, Holanda, 
Bèlgica o Hongria, a més  
de Catalunya i Lleida

n La popularitat creixent 
del GarGar Festival ha pro-
piciat que, com ja va avan-
çar SEGRE a començaments 
d’aquest mes, una producto-
ra de televisió gravi aquesta 
tercera edició del festival i 
s’hagi compromès a rehabili-
tar l’antic cine de la població, 
tancat des de l’any 2004. 

La firma començarà les 
obres una vegada s’acabi la 

tercera edició del certamen 
de street art i la setena de la 
Fira del Món Rural. Aquest 
edifici s’ubica en un immo-
ble de la família Vilaltella 
al centre de la població, que 
el cedeix al consistori per-
què es puguin dur a terme 
les obres. Està previst que 
la cessió sigui de quatre anys 
prorrogables per quatre anys 
més.

OPORTUNITATS

La popularitat del certamen 
possibilita la reobertura del cine

‘Lleida Canta al Delta’, amb 
gairebé un miler de cantaires

MÚSICA CORAL

Un dels grups corals participants diumenge passat a Deltebre a ‘Lleida Canta al Delta’.

❘ DELTEBRE ❘ La meteorologia va-
riable d’aquesta primavera no 
va impedir l’èxit de l’aplec Llei-
da Canta al Delta, diumenge 
passat al delta de l’Ebre, amb la 
participació de prop d’un miler 
de cantaires de 42 formacions 
corals (vint-i-sis de lleidatanes) 
procedents de vuit comarques 
de Lleida (Segrià, Urgell, Pla 
d’Urgell, les Garrigues, Alt Ur-
gell, Noguera, Pallars Jussà i Se-
garra) i nou més de Barcelona 
i Tarragona. Amb l’epicentre 

de la cita coral a la localitat de 
Deltebre, que va col·laborar en 
l’organització d’aquesta activitat 
musical impulsada des del 2009 
per la coral Maristes Montserrat 
de Lleida, els cantaires van ac-
tuar durant la jornada en espais 
tan diversos com camps d’ar-
rossars, l’Ebre i la seua desem-
bocadura i la platja de Riumar. 
La festa va culminar amb un 
dinar popular a la localitat de 
Deltebre i un cant comú final 
de totes les corals.

FRANCESC BALCELLS
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