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lleida i comarques

successos balanç

mobilitat

Quatre nens han mort ofegats
en els últims cinc anys a Lleida

Insten Adif a
rebaixar els
peatges a trens

Almenys dos menors han resultat ferits de gravetat en espais aquàtics || A tot
Catalunya, s’han registrat vint-i-set morts durant l’últim lustre
laura cortés/acn

a.g.b.

❘ lleida ❘ Quatre menors d’edat
han mort ofegats i almenys dos
més han resultat ferits de gravetat en espais aquàtics durant els
últims cinc anys a les comarques
de Lleida. L’últim cas és l’adolescent de catorze anys que van
morir dilluns passat a l’hospital
hores després d’haver-se ofegat a les piscines de la Granja
d’Escarp. Aquests quatre casos formen part de les vint-iset morts que s’han registrat
en l’últim lustre a Catalunya,
segons l’Informe d’Ofegament
de menors en espais aquàtics,

obres

advertència

Experts recorden que
un menor pot ofegar-se
amb tot just vint
centímetres d’aigua
elaborat per l’Associació Espanyola de Tècnics en Salvament
Aquàtic i Socorrisme (AETSAS)
i Abrisud. A Espanya, han estat
un total de 150 nens i Màlaga
és, amb dotze casos, la província que lidera aquest rànquing.
L’any passat van morir dos
menors. Precisament, dissabte es va complir un any de la
mort d’un nen de sis anys a les
piscines municipals de Tàrrega
i a l’agost va morir un nen de set

La Granja d’Escarp va fer dos minuts de silenci pel menor que va perdre la vida dilluns passat.

anys a les Borges Blanques. L’altre accident mortal es va produir el juliol del 2015 quan un
nen de dotze anys i nacionalitat
francesa va morir al caure del
caiac al riu Noguera Pallaresa
a Rialp.
Així mateix, l’any 2017 van
poder salvar la vida a un nen
de sis anys a Guissona i un altre
nen de set anys a Mollerussa que
van estar a punt d’ofegar-se a
les piscines. En els dos casos,

van ser evacuats en estat crític.
Per evitar nous accidents, els
experts van recordar que un
menor pot ofegar-se amb tan
sols vint centímetres d’aigua i
en menys de dos minuts.

Recomanacions
Per això, aconsellen no deixar-los sols i conscienciar-los
sobre els riscos que té jugar o
córrer a prop de voreres, tobogans o escales. Així mateix, van

recomanar ensenyar els nens a
entrar sempre a poc a poc a la
piscina; no tirar-se de cap a la
part menys profunda i recollir
els joguets que es queden dins
de l’aigua, entre altres consells.
També insten els pares a establir
torns entre adults per controlar
els nens i, en el cas de menors
de cinc anys, la supervisió del
tacte, és a dir, que el menor estigui almenys a l’abast del braç
en tot moment.

trànsit emergències

Tres ferits, dos
de greus, en
una col·lisió a la
C-13 a Talarn

Reparen voreres
del pont de
Pardinyes
❘ Lleida ❘ La brigada municipal de Lleida iniciarà demà
la reparació de la vorera del
pont de Pardinyes. L’actuació haurà de restablir el paviment a la vorera més pròxima al pavelló municipal,
deformada com a conseqüència del creixement de les arrels dels arbres. Per portar
a terme aquests treballs, els
operaris hauran d’ocupar un
dels dos carrils de la circulació, al tram comprès entre
l’accés al camí de Grenyana
i l’avinguda de Tortosa. Estarà tancat al trànsit mentre
durin les obres, que hauran
d’estar a punt en un màxim
de dos setmanes.

temperatures

Lleida, en alerta
groga per la
calor des d’avui

Tallada la C-14 per
un despreniment
m.c.

❘ talarn ❘ Tres persones van resultar ferides, dos d’elles de gravetat, en un accident de trànsit
ahir a la carretera C-13 a Talarn.
Segons va informar el Servei
Català de Trànsit, el sinistre
es va produir pocs minuts després de les cinc al quilòmetre 91
d’aquesta via. Per causes que es
desconeixen, dos turismes van
col·lidir frontalment a prop del
càmping Gaset.
Fins al lloc es van traslladar
quatre patrulles dels Mossos i
quatre dotacions dels Bombers
que van haver d’excarcerar un
dels ferits, que s’havia quedat
atrapat. Així mateix, el Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)

❘ madrid ❘ La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) veu necessari
“modificar en profunditat”
els cànons o peatges que Adif
cobra als trens per circular
per les vies i utilitzar les estacions davant l’arribada de
nous operadors que competiran amb Renfe a l’AVE a
partir del desembre del 2020.
En aquest sentit, la CNMC considera que aquest és
un dels “desafiaments” que
“condicionaran” que el desembarcament d’operadors
“generi una competència intensa” i que els usuaris “es
beneficiïn de millores en els
preus dels bitllets i la qualitat
del servei”.

El despreniment d’una roca va obligar a restringir ahir la circulació de la carretera C-14 a Bassella.

va activar un helicòpter i dos
ambulàncies medicalitzades,
que van evacuar un dels ferits
greus a l’Arnau de Vilanova i els
altres dos a l’Hospital Comarcal
del Pallars.

Per facilitar el treball dels serveis d’emergència, la carretera
C-13 va estar tancada en els
dos sentits de la marxa durant
diverses hores. D’altra banda,
el despreniment d’una roca de

grans dimensions va obligar
a restringir la circulació de la
carretera C-14, al terme municipal de Bassella (Alt Urgell).
L’incident no va causar danys
personals.

❘ Lleida ❘ La província de Lleida
es manté des d’avui en alerta
groga per risc d’altes temperatures, que podrien arribar
als 37 graus. Segons assenyalen les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia
(AEMET), també estaran en
alerta Saragossa, Mallorca i
Osca, on les màximes podrien assolir 35 graus.
La que representaria la
primera onada de calor de
l’estiu té previst arribar al
punt més àlgid demà. Per
aquesta raó, la Paeria ja ha
iniciat el pla de prevenció
de riscos per la calor per
protegir els col·lectius més
vulnerables.
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marta alòs || viure per veure

privat

Sant Joan

l’ascensor

La filla de
Romeva

D

urant alguns anys, l’església d’Isil
troba en la posició més al nord. És la nit
havia estat el nostre referent de
del foc, la nit de les bruixes, la nit en què
les Falles. L’amic Pep Coll ho
els Països Catalans s’agermanen una vedescriu visualment en la seva
gada més per evidenciar que compartim
Guia dels indrets mítics i llegendaris del
molt més que una llengua. Pel meu pare,
Pallars Sobirà (de París, 2010): “Les faaquesta era la nit més estimada. Des de la
lles enceses davallen de la muntanya del
galeria dels meus avis, del pis més alt del
Faro i, després d’anar a fer un tomb fins al
carrer Llull del Poblenou, m’ensenyava
els terrats dels voltants. Quan era jove,
cementiri a veure els difunts i de purificar
em deia, la nit de Sant Joan, tots aquests
els carrers del poble, fan cap a la plaça
terrats estaven il·luminats per fanalets de
on cremaran al peu de la falla principal.
colors. I menjàvem coca dolça. De sucre. I
El foc baixat de la muntanya escalfarà la
per beure, moscatell del bo. “Les nits de
festa al llarg de la nit, envoltat per l’aigua És la nit del foc, de
Sant Joan, els terrats eren nostres”, i lladel Noguera. Meravelles de la nit de Sant
vors els seus ulls eren els d’un adolescent.
Joan.” Certament la nit de Sant Joan és les bruixes, la nit
Ara els petards, cada vegada més sorollouna meravella que se’m fa impossible de en què els Països
comparar amb altres esdeveniments dels Catalans demostren
sos, més insuportables, han substituït les
Països Catalans. Enguany les Falles de la
fogueres dels barris. A Sant Llorenç, els
Pobla de Segur i les de Sort ens han estal- que compartim més
veïns llençaven a la foguera els mobles
viat les cues interminables i el neguit anual que una llengua
vells i, per als més menuts, encenien pede pensar si trobarem un lloc on entaforar
tites fogueres que les nenes saltàvem per
damunt agafant-nos les faldilles prisades
el cotxe. A Sort va ser espectacular poder
contemplar com 140 fallaries, mudats amb els vestits de amb les mans. Els vells ens deien que ens purificàvem i
pubilla i hereus, desfilaven pels carrers, després, quan la que així no ens calia anar a confessar. “No t’ho creguis
nit es va imposar i va cobrir tot d’una negror inquietant, pas”, em va dir un dia un capellà, “perquè si no et confesbaixessin de la muntanya de Santa Magdalena amb la ses, quan saltis la foguera les bruixes se t’emportaran”.
falla encesa. Des de ben petita que el solstici d’estiu em Aquell capellà no va saber mai que jo era una bruixa,
té ben fascinada. Un espai en el temps, quan el Sol es almenys durant la nit de Sant Joan.

xavier santesmasses

Una de les dos filles
de Raül Romeva i
Diana Riba ha participat aquest cap de
setmana en el Campionat de Catalunya
d’atletisme disputat a
les Basses i amb molt
bons resultats. L’Elda,
que ja té tretze anys,
va ser la vencedora
en el triple salt i en
220 metres tanques.
Tota una promesa
de l’atletisme català.
Llàstima que el seu
pare no podrà abraçar-la per felicitar-la,
però segur que troba
la manera de mostrar-li l’orgullós que
n’està.

Ensurt a
la Flama
El president del club
ciclista Terraferma,
que era un dels portadors de la Flama
del Canigó, va tenir
un accident a Oliana i va haver de ser
traslladat a l’Arnau
de Vilanova. Per sort,
era molt menys greu
del que semblava al
principi.

la imatge
del dia

Jaume Piñol
President de l’escola
de futbol de Bellpuig,
que un any més ha
reunit aquests dies 31 equips i 350
nens i nenes al torneig internacional.

Enric Figueres
Coordinador del Grup
Cultural Garrigues,
encarregat de repartir ahir la Flama del
Canigó a Lleida, en
qui personifiquem
l’esforç de tants.

Mick Jagger
El cantant britànic, de
75 anys, dels Rolling
Stones ha tornat als
escenaris tan sols onze setmanes després
d’una operació cardíaca. Geni i figura.

L’imaginari
popular del Corpus
La Patum és la festa per
excel·lència a Catalunya
de la celebració del Corpus, però són moltes les
poblacions de Lleida i la
Franja que engalanen
els carrers amb catifes
i treuen el seu imaginari popular. A la foto,
Cervera.

Recep T. Erdogan
El candidat centrista
de l’oposició, Ekrem
Imamoglu, va guanyar ahir l’alcaldia
d’Istanbul, un dur
cop per al president de Turquia.

