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meteorologia Mesuraments

Fins a 50 litres al pla en la primera
tempesta en sis setmanes
En alguns punts es triplica l’aigua que sol caure en tot un mes de juliol

edgar aldana

Redacció

❘ Lleida ❘ El pla de Lleida ha registrat pluges que han superat
els 50 litres per metre quadrat
en alguns punts després d’un
mes i mig sense precipitacions i
d’alerta al camp per la sequera,
els efectes de la qual s’havien
agreujat amb les dos últimes
onades de calor. Les precipitacions més importants la nit i la
matinada de dilluns a dimarts
es van registrar a Gimenells,
on van caure un total de 54,3 l/
m² segons les dades del Servei
Meteorològic de Catalunya. A
Lleida ciutat, van assolir els 18,1
l/m², una quantitat de pluja que
no es veia a la capital de Ponent
des del passat 24 de maig.
Per donar una idea de l’inusual volum d’aigua, cal tenir
en compte que la pluja que sol
caure durant el mes de juliol a
la província és d’uns 15 l/m².
“Aquest tipus de copioses tempestes solen produir-se per les
altes temperatures, que són
les que provoquen que l’aigua
s’evapori de forma molt més
ràpida i en més quantitat”, va
explicar el meteoròleg Oleguer
Vilella, que al seu torn va indicar que és difícil predir “on i
quan descarregaran aquestes
tempestes” pel moviment dels
núvols.
Respecte a la calor i a les altes
temperatures que s’estan registrant, el meteoròleg va apuntar
que continuaran mantenint-se
durant l’estiu. “Tots els indicadors auguren que serà un estiu
molt calorós i molt sec.” I és que
segons l’agència estatal de Meteorologia (Aemet), el mes de
juny passat va ser el tercer més
sec del segle XXI, on es van arribar a registrar temperatures de
rècord com les d’Alcarràs amb
44 ºC o 42 ºC a Lleida durant
l’onada de calor.

infantesa

Aconsellen vacunar
els nens que viatgin
a països tropicals
❘ madrid ❘ Viatjar a països tropicals amb menors d’un any
pot suposar greus riscos per
a la seua salut, de forma que
s’ha de seguir el calendari
vacunal infantil i acudir al
pediatre, segons va destacar
ahir l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) amb
l’objectiu de conscienciar els
pares sobre la planificació
d’aquests viatges.

salut

L’OMS afegeix 51
medicaments a la
Llista d’Essencials
❘ madrid ❘ L’O r g a n it z ac ió
Mundial de la Salut (OMS)
ha actualitzat la seua Llista
de Medicaments Essencials
afegint-hi vint-i-vuit medicaments per a adults i vint-i-tres
per a nens, entre els quals es
troben cinc teràpies contra el
càncer, tres antibiòtics per a
infeccions resistents a múltiples medicaments essencials
i també els nous anticoagulants orals.
Les tempestes van estar acompanyades per un abundant aparat elèctric.

registres
LOCALITAT

l/m2

Gimenells

54,3

Les Borges

51

Alfarràs

50,2

Vallfogona de B.

47,5

Massoteres

44,9

Alguaire

43,6

Golmés

40,5

Baldomar

39,7

Raimat

39,3

Lleida

18,1

Benefici per al camp, sobretot
per a l’oliverar de secà
n Els agricultors de diferents
sectors van coincidir ahir a
qualificar de molt beneficioses les pluges caigudes a
Lleida en les últimes hores,
especialment els productors
d’olives en finques de secà, que es trobaven al límit
després de setmanes sense
precipitacions.
En principi, les organitzacions agràries van descartar
desavantatges per les precipitacions, sense entollament
de finques fins i tot a la zona
de Gimenells, on es van re-

gistrar les pluges més copioses. Tan sols en finques de
fruiters on s’estava en plena recol·lecció van haver de
retardar l’entrada als camps
unes hores per a l’inici dels
treballs al trobar-se humida
la terra.
Els fructicultors coincidien que ahir podien estalviar
en energia i aigua al no necessitar regar. En el cas dels
cereals, només se sospesaven
problemes molt puntuals en
algunes tasques de sembra
de panís de segona collita.

Estudis

Consumir lactis
redueix el càncer
colorectal
❘ Tarragona ❘ Investigadors de
la Universitat Rovira i Virgili
i IISPV han demostrat que el
consum elevat de lactis pot
arribar a reduir fins un 20%
el risc de desenvolupar càncer colorectal. A aquesta conclusió han arribat després de
realitzar una revisió de tota
la literatura científica existent sobre l’associació entre
consum de lactis i el risc de
càncer colorectal.

atenció addiccions

trànsit polèmica

Projecte Home atén 70
persones durant el 2018

Les autoescoles catalanes tornen a
protestar per la falta d’examinadors

❘ Lleida ❘ L’ONG Projecte Home va atendre a la província
de Lleida l’any passat un total
de 70 persones amb problemes
d’addicció a les drogues i a l’alcohol, entre d’altres, xifra que
en suposa 45 més que durant
l’any 2017. Les atencions es van
portar a terme des del seu centre situat a Tremp, en funcionament des de fa pràcticament
cinc anys, i des del de Balaguer,
estrenat a finals del 2018. La
cocaïna i l’alcohol destaquen

per ser les substàncies de més
consum. Concretament, la cocaïna és la droga de referència
per a un 33,9% de les persones
que sol·liciten ajuda, mentre que
l’alcohol ho és per al 32,2% dels
casos. Es tracta de dos substàncies que “habitualment solen
consumir-se de forma conjunta”, segons l’entitat. Un 13,6%
dels usuaris sol·liciten ajuda per
desintoxicar-se del cànnabis, la
tercera droga més consumida,
sobretot per joves.

redacció

❘ barcelona ❘ La Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC)
va convocar ahir una marxa
lenta pels carrers que envolten
la delegació del Govern central a Barcelona per dimarts
vinent, per reclamar solucions
a la situació de “col·lapse que
portem vivint els últims cinc
anys”. Segons l’entitat, a Catalunya hi ha un total de 50.000
alumnes que han d’esperar entre 6 i 7 mesos per poder exa-

minar-se de l’exercici pràctic.
En concret, aquesta iniciativa
s’emmarca dins de la campanya AutoSOScoles, que reclama a la Direcció General de
Trànsit més examinadors destinats a Catalunya.
En la protesta participaran el
president de la FAC, el lleidatà
Raül Viladrich, acompanyat
pels presidents de les associacions d’autoescoles de Girona
i Tarragona, Joan Sala i Vilanova i Carles Oliver, respecti-

vament, a més de Teresa Coll,
presidenta de la federació de
Barcelona. Està previst que
llegeixin un manifest davant
de la delegació.
Actualment a la província de
Lleida la situació està “normalitzada, encara que calen més
efectius”, mentre que a Barcelona hi ha 40.145 persones
esperant fer l’examen, 7.600 a
Girona. A Tarragona l’espera
se situa entorn dels 3 mesos i
mig.
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Efe/comunicació pau gasol

segre tàrrega

Pau Gasol es
casa amb
Catherine
McDonell
Diumenge a San
Francisco
agències

Campanya per aconseguir unes piscines
inclusives a l’Urgell, la Segarra i el Jussà

❘ san francisco ❘ L’aler pivot català dels Milwaukee Bucks de
l’NBA, Pau Gasol, es va casar
diumenge amb la periodista i
empresària nord-americana
Catherine McDonell a San
Francisco. El mateix jugador
va confirmar ahir el seu enllaç a Instagram. Els nuvis
es van dir el sí vull en una
cerimònia a la qual van assistir personalitats de l’esport
a banda dels seus familiars i
amics més íntims. Malgrat
que havien mantingut el
festeig en la privacitat, els
noucasats no van confirmar
fins ahir el seu enllaç. “El
moment més màgic que he
viscut a la meua vida! Em
fa molt feliç compartir amb
vosaltres un detall del nostre
casament!”, va anunciar Gasol. A més, la parella va demanar als convidats que, en
comptes de regals, donessin
suport a les associacions a la
Gasol Foundation, que lluita
contra l’obesitat infantil, i la
Tess Research Foundation,
que ajuda a finançar la investigació sobre una malaltia infantil.

Un grup de famílies del Grup Alba de Tàrrega va impulsar
ahir una campanya juntament amb l’entitat per aconseguir
unes piscines inclusives, iniciativa que difondran per les
comarques de l’Urgell, la Segarra i el Pallars Jussà.
carrefour

Carrefour rep el premi Reina Letícia 2018
de Promoció de la Inserció Laboral
Carrefour va rebre ahir el premi Reina Letícia 2018 de
Promoció de la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat. El guardó va ser entregat per la mateixa reina
a Almagro, Ciudad Real.

Gasol i Catherine McDonell, periodista i empresària.

ajuntament de mollerussa

Èxit de participació
dels ‘Tallers d’Estiu’
de Mollerussa

Un total de 105 nens d’entre
4 a 11 anys participen aquesta setmana als Tallers d’Estiu
de l’ajuntament de Mollerussa,
que tenen lloc entre el 25 de

juny i el 30 d’agost. L’alcalde
de Mollerussa, Marc Solsona,
va visitar ahir el casal infantil
i va destacar l’elevada participació que registra aquesta

activitat, “amb prop de 200
famílies usuàries”. Els tallers
tenen com a seu l’escola Ignasi
Peraire i, per segon any, ofereixen servei de menjador. Al

capdavant de la coordinació hi
ha Qualia, l’àrea de projectes
educatius de l’associació Alba.
Aquesta setmana és la que té
més inscrits.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No feu cap escàndol; ocupeu-vos dels
vostres assumptes i eviteu ficar-vos en
una confrontació. Apreneu dels errors i tracteu
companys i familiars amb compassió.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu-vos a prop de les persones
de confiança perquè us ajudin a veure
les situacions amb honestedat. Els suggeriments
oferts poden no ser la primera opció.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No deixeu que un incident emocional
s’interposi entre vosaltres i el que voleu
fer. No gasteu diners en articles que no necessiteu o productes que prometen l’impossible.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un canvi a la feina o a la llar us ajudarà
a fer un ajustament que necessiteu.
L’amor i el romanç es ressalten i un gest afectuós
us ajudarà a atansar-vos a algú.

TAURE 20-IV / 20-V.
Controleu les emocions quan tracteu
assumptes que poden afectar la vostra
posició. La incapacitat de deixar que d’altres facin
el que els plagui conduirà a l’aïllament.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Trieu les paraules amb prudència. Algú
sentirà una rancor que pot tenir efectes
a l’hora de tirar endavant. Oferiu pensaments
positius, no crítiques.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Aneu amb compte amb els sentiments.
Concentreu-vos en les millores que requereixen disciplina i treball. La satisfacció que
obtindreu per l’esforç valdrà la pena.

AQUARI 20-I / 18-II.
Preneu-vos un moment per decidir el
que voleu. No caigueu en una trampa
impulsada per la manipulació emocional. Avalueu
la situació i considereu què us farà feliços.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Tindreu bones idees, però si sou massa
agressius serà difícil aconseguir que
d’altres segueixin el vostre pla. Superviseu com
reaccionen els altres i feu ajustaments.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
El creixement personal, aprendre sobre
diferents cultures o ser voluntaris en
una cosa en què creieu tindrà un impacte en la
vostra vida. S’encoratja el romanç.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No us creieu tot el que escolteu. Feu la
vostra pròpia verificació dels fets i sigueu pacients quan us empenyin a prendre una
decisió ràpida. El temps està del vostre costat.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Podeu fer millores personals que us
ajudin físicament, econòmicament i
emocionalment. Designeu la quantitat que voleu
gastar-vos abans de fer un compromís.
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música
magdalena altisent

Rosalía i Clara
Peya, nominades
als Premis Alícia
❘ barcelona ❘ L’Acadèmia Cata·
lana de la Música va donar a
conèixer ahir els finalistes de
la primera edició dels Premis
Alícia, guardons que tenen
com a objectiu promocionar,
visibilitzar i posar de relleu
la música produïda en terri·
tori català i en el conjunt de
la seua activitat.
Jordi Savall, amb el Pre·
mi a la Trajectòria, i Rosalía
i Clara Peya, amb quatre no·
minacions cada una, són els
noms més destacats d’aques·
ta primera edició, que està
conformada per un total
d’onze categories.

concurs
Desenes de persones van gaudir ahir de l’espectacle aquaticomusical ‘Le piano du Lac’, a l’embassament de Terradets, a Cellers.

Piano flotant al Pallars Jussà

El pantà de Terradets es va convertir en un auditori musical improvisat per a
l’espectacle ‘Le piano du Lac’ || El recital aquàtic es repetirà avui dimecres
redacció

❘ cellers ❘ El pantà de Terradets,
al Pallars Jussà, es va vestir ahir
d’auditori musical per acollir el
singular espectacle flotant de
Le piano du Lac, en el qual
un piano de cua navega en ple
concert. Es tracta d’un singu·
lar muntatge nascut fa sis anys
als Alps francesos i del qual des
d’aleshores s’han ofert mig miler
de representacions en territori

gal, amb uns 100.000 especta·
dors. Des del 2017, aquest pia·
no flotant ha emprès una gira
internacional que cada any té
per objectiu arribar a diferents
paratges aquàtics d’Espanya.
Així, el mes de setembre passat
la gira catalana va passar per
les aigües dels pantans de Rialb
i de Sant Llorenç de Montgai i
pel riu Segre a Lleida, a la zona
de les comportes de Pardinyes.

Aquest estiu, l’embassament de
Terradets, a la zona de Cellers,
és l’únic punt d’actuació de Le
Piano du Lac a les comarques
de Lleida.
El públic va gaudir amb l’ac·
tuació d’un quartet, liderat per
la intèrpret de piano i cantant
Delphine Countant, el violoncel·
lista Daniel Trutet; la pianista
Violette Prevost i la ballarina
Mónica Cofiño, una singular tri·

pulació que va compartir amb
els espectadors la màgia de to·
car i ballar en un marc incom·
parable. L’espectacle es repeti·
rà avui dimecres a partir de les
20.00 hores a la zona davant de
l’Hotel Terradets, amb taquilla
voluntària. Aquests concerts
ja es van poder gaudir aquest
mes a Besalú (Girona), el pantà
de Sau i el parc de l’Agulla de
Manresa.

El cartell per al
Dia de la Seu
Vella, desert
❘ lleida ❘ Els Amics de la Seu
Vella van informar ahir que
el jurat va declarar desert el
concurs per a l’elecció del
cartell de la pròxima edi·
ció del Dia de la Seu Vella,
a l’octubre. Aquest 2019 és
el tercer any en què l’associ·
ació convocava aquest con·
curs, dotat amb 500 euros de
premi. Des de l’entitat, que
dissenyarà el cartell d’aquest
any, també es va mostrar la
sorpresa perquè només s’hi
van presentar dos originals,
quan en anys anteriors havi·
en sigut una dotzena.

