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Renfe canvia els trens de l’Avant pels 
de l’AV City, que vibren més.

p. 7
Les quatre punyalades que va rebre 
la víctima d’Acadèmia eren mortals.

p. 9

S.e.
❘ LLeiDA ❘ L’ocupació al sector de 
la distribució comercial (super-
mercats) a les comarques del pla 
de Lleida s’ha incrementat en un 
8,14% en l’últim bienni respecte 
a l’anterior, segons l’Anuari de la 
Distribució Comercial del sector 
quotidià en règim d’autoservei 
que elabora la direcció general 
de Comerç. En concret, aquest 
àmbit ocupa 2.551 persones a 
Ponent, enfront de les 2.359 del 
període 2015-2016. En canvi, 
a l’Alt Pirineu i Aran l’ocupa-
ció va caure lleugerament, un 
0,77%, al passar de 518 a 514 
empleats. 

D’aquesta manera, pel que 
fa al conjunt de la província, 
l’augment és del 6,5%. L’infor-
me analitza les cinquanta pri-
meres empreses de gran dis-
tribució amb punts de venda a 
Catalunya i estudia l’evolució 
de l’oferta de productes alimen-
taris, drogueria i perfumeria en 
règim d’autoservei en el període 
2017-2018.

Pel que fa a l’oferta comer-
cial, l’estudi determina que la 
superfície de venda al pla ha 
augmentat un 6,76 per cent 
(de 108.595 metres quadrats 
a 115.937) i s’ha passat de 275 
a 277 establiments (+0,73%).  
A més, la densitat comercial 
(metres quadrats per cada mil 
habitants) ha pujat un 6,81 per 
cent (de 304 a 325). A les comar-
ques de muntanya, la superfície 
de venda ha crescut un 5,85% 
(de 20.235 m² a 21.418), s’han 
guanyat cinc locals (de 50 a 55) 
i la densitat comercial ha passat 

Els supermercats creixen un 6% en superfície 
en dos anys a Lleida i els empleats, un 6,5%
Segons assenyala l’Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià, com productes alimentaris, 
drogueria i perfumeria || L’Alt Pirineu i Aran, amb la rendibilitat més alta de tot Catalunya

comerç informe

de 282 a 300 m² per habitant 
(+6,54%).

Per comarques, l’Urgell té la 
densitat comercial més gran de 
Ponent (431 m² per cada mil ha-
bitants), però en xifres absolutes 
és la comarca del Segrià la que 
aglutina més superfície de ven-
da (70.091 m²) i més de la meitat 

dels establiments comercials de 
tota la província (168).

Festiu d’obertura comercial
D’altra banda, avui dissabte 

és un dels festius d’obertura co-
mercial autoritzada per la Gene-
ralitat de Catalunya, encara que 
la previsió és que a l’Eix Comer-

cial obrin bàsicament cadenes i 
franquícies, segons va indicar el 
president de la Federació d’As-
sociacions de Comerciants de 
l’Eix, Llorenç González.  De fet, 
aquest festiu només acostuma 
a ser aprofitat per aquest tipus 
d’establiments, així com per les 
grans superfícies.

La promotora de 
Torre Salses confia 
en l’aprovació  
del projecte
n Eurofund, la societat 
que promou una zona 
comercial a Torres Salses 
(entre la Bordeta i Magra-
ners), i la resta de propi-
etaris del pla SUR 42 re-
marquen que han tramitat 
el desenvolupament del 
sector “amb rigor i sem-
pre complint la llei”. “És 
per aquest fet que confiem 
plenament en la pròxima 
aprovació dels expedients 
administratius pendents i, 
com no pot ser de cap altra 
manera, Eurofund respec-
tarà l’estimació de les al-
legacions que el consistori 
consideri pertinents”. 

La firma va respondre 
d’aquesta manera a la de-
cisió de la Paeria de re-
visar tots els expedients 
relatius a Torre Salses i 
de contestar una a una 
“sense pressa” les 652 
al·legacions que s’han 
rebut. D’aquesta mane-
ra, destaca que manté 
“el diàleg amb les admi-
nistracions i confia en el 
compliment dels acords 
aprovats amb la Paeria per 
a un ràpid desenvolupa-
ment d’un projecte molt 
positiu per a Lleida i els 
seus ciutadans”.

leS clauS

Pla de Lleida
z  Al Segrià hi ha 168 establi-
ments d’autoservei de produc-
tes alimentaris, drogueria i per-
fumeria amb una superfície de 
venda total de 70.091 m² i una 
dotació de 229 m² per cada mil 
habitants. A l’Urgell n’hi ha 28, 
15.542 i 431, respectivament. Al 
Pla d’Urgell són 23, 10.538 i 285. 
A la Noguera, 23, 9.371 i 245. A 
les Garrigues, 20, 5.263 i 279. i, 
finalment, a la Segarra, 15, 5.132 
i 229.

Alt Pirineu i Aran
z A l’Alt Urgell hi ha 13 establi-
ments, amb 5.818 m² de super-
fície de venda total i 288 m² per 
cada mil habitants. Al Pallars Jus-
sà són 13, 4.329 i 335. Al Sobirà, 
7, 1.798 i 261. A Aran, 5, 3.426 i 
347. i a l’Alta Ribagorça, 3, 777 i 
204.

Rendibilitat econòmica
z Se situa en 5.239 €/m² a l’Alt 
Pirineu i Aran, la rendibilitat més 
alta de tot Catalunya, i la de Po-
nent és de 5.071 (la mitjana cata-
lana és de 5.002). algunes botigues de l’eix obriran avui, festiu autoritzat.

SeGRe

La Generalitat veu “immoral” la demanda 
d’Endesa a una dona vulnerable

tribunals subministraments

❘ LLeiDA ❘ El conseller de Treball, 
Assumptes Socials i Famílies, 
Chakir el Homrani, va veure 
ahir “immoral” la demanda ju-
dicial interposada per Endesa a 
una veïna vulnerable de Lleida 
per un deute de 5.000 euros per 
impagaments de subministra-
ments, com va publicar aquest 
diari. “Demostra insensibilitat 
social, amoralitat i immorali-
tat”, va afirmar. Va lamentar 
que la demanda sigui paral·lela 
a la negociació del Govern amb 

Endesa per a un conveni sobre 
aquests deutes. A Lleida ciutat 
hi ha registrades 1.261 famílies 
vulnerables amb un deute glo-
bal d’1,5 milions. “Endesa sap 
que hem tancat un document 
d’acord entre les administraci-
ons” amb els requisits que volen 
posar sobre la taula, va asse-
gurar. Va afegir que “hem de 
recordar que Endesa és respon-
sable de la situació en la qual ens 
trobem per no haver firmat la 
proposta de conveni que va fer 

la Generalitat el 2017, que era 
al 50% com demana ara l’em-
presa. Actualment, les compa-
nyies elèctriques i la Generalitat 
estan negociant un conveni que 
dictamini qui ha de sufragar el 
deute per pobresa energètica. 
El tinent d’alcalde d’Habitatge 
i Transició ecològica, Sergi Ta-
lamonte, va dir que la Paeria 
està amb contacte amb la Ge-
neralitat perquè deixin clar als 
jutjats que no es poden acceptar 
aquestes demandes.

Aixecament de la suspensió de llicències

❘ LLeiDA ❘ El Butlletí Oficial de la Província va publicar ahir l’acord 
del ple de la Paeria d’aixecar la suspensió de llicències pel nou 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Ara està ple-
nament vigent el del 1995.

Ramon Mur, reelegit al capdavant del Col·legi de Metges
❘ LLeiDA ❘ Ramon Mur va ser reelegit ahir president del Col·legi 
de Metges a l’encapçalar l’única candidatura presentada. El 
vicepresident és Sebastià Barranco. José Daniel Lacasta, Íñigo 
Lorente, Carlos Querol, Margarita Puigdevall, María Irigoyen, 
Laura Melé, María Chiné i M. Pilar Guiu completen la junta.

Més de 166.000 aspirants a 4.005 places de Correus
❘ mADRiD ❘ Més de 166.000 persones s’han inscrit al procés selec-
tiu convocat per Correus per cobrir 4.005 llocs fixos, 826 dels 
quals a Catalunya i 60 a Lleida.

Pes a Catalunya
z Ponent i l’Alt Pirineu i Aran re-
presenten el 5,67% de la superfí-
cie comercial de gran distribució 
de Catalunya, i el 6,61% dels es-
tabliments del sector. A tot Cata-
lunya, el 82,8% tenen contracte 
indefinit i només un 26,1% d’alts 
càrrecs són dones.

Rànquing d’ensenyes
z L’estudi analitza el lideratge de 
les ensenyes per superfície de 
venda i a les comarques del pla 
Supermercats Pujol ocupa el pri-
mer lloc, seguit de Dia i mercado-
na. A l’Alt Pirineu i Aran, els líders 
són Caprabo, Supermercats Pujol 
i mercadona.
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l.g.
❘ lleiDa ❘ L’activitat dels jutjats 
lleidatans al tancament del se-
gon trimestre d’aquest any va 
registrar un augment respecte 
al mateix període del 2018, amb 
un 10 per cent més de causes ju-
dicials ingressades, sobretot per 
qüestions de família i mercantil, 
en l’àmbit civil, i de delictes de 
menors o per violència contra 
la dona, a la secció penal. Se-
gons les dades publicades ahir 
pel Consell General del Poder 
Judicial, els tribunals de la pro-
víncia de Lleida van ingressar 
un total de 12.729 assumptes 
nous entre els mesos d’abril i 
juny d’aquest any, la qual cosa 
implica un augment del 9,9% 
respecte als mateixos mesos de 
l’exercici anterior. Aquest aug-
ment es deu, en més proporció, 
al creixement de l’activitat als 
jutjats mercantils, que resolen, 
entre altres qüestions, les de-
mandes presentades per pro-
ductes financers abusius com les 
clàusules sòl o les preferents. Se-
gons el Poder Judicial, aquests 
jutjats han ingressat un 330 per 
cent més d’assumptes a les co-
marques de Ponent en el segon 
trimestre de l’any. Els segueixen 
els casos ingressats a la secció 
civil de l’Audiència Provincial 
de Lleida, que també resol sobre 
les demandes contra la banca, 
amb un increment del 51,5%, i 
els assumptes de família, amb 
un augment del 33,4%.

 En l’àmbit penal, els jutjats 
menors de la província han re-
gistrat un 72,5% més de cau-
ses entre els mesos d’abril i juny 
d’aquest any, i d’altra banda l’in-
crement als jutjats que tramiten 
les denúncies per violència con-
tra la dona ha estat d’un 16,6%. 
El Poder Judicial assenyala que, 
al final d’aquest trimestre, els 

tribunals de Ponent tenien un 
total de 18.719 causes judici-
als en tràmit, la qual cosa re-
presenta un 18% més que en el 
mateix període del 2018. Així 
mateix, es van dictar un total de 
3.280 sentències, un 9,6% més. 
L’increment més notable són les 
resolucions en l’àmbit civil, amb 
un 30,4% més de sentències, i 
pel que fa al penal l’augment és 
d’un 1,4%.

En el conjunt d’Espanya, les 
dades recollides a l’informe 
mostren que la taxa de litigio-
sitat s’ha mantingut en nivells 
similars als de fa un any, amb 
33,6 assumptes per cada 1.000 
habitants.

SentèncieS
entre els mesos d’abril i 
juny els jutjats lleidatans 
van dictar 3.280 sentències, 
un 9,6% més que el 2018

Els jutjats de Lleida tenen 
18.700 assumptes pendents
Augmenten sobretot en els de família, mercantil i delictes de 
menors || L’increment és d’un 18 per cent en un any

tribunals activitat

Vista de la seu dels jutjats de lleida al canyeret.

segre

Evacuat a l’hospital al 
caure amb una moto 
elèctrica a Tremp

trànsit sinistralitat

redacció
❘ tremp ❘ Un motorista va ser eva-
cuat ahir a l’hospital de Tremp 
al caure amb el seu vehicle al 
nucli urbà d’aquesta localitat. 
Els Bombers de la Generalitat 
van rebre l’avís a les 16.22 ho-
res que un motorista havia tin-
gut una caiguda quan circulava 
amb un ciclomotor elèctric al 
carrer Conca de Tremp, a l’al-
tura del número 3. Fins al lloc 
es va traslladar una dotació dels 
Bombers, així com serveis sa-
nitaris que van atendre el ferit, 
que va ser evacuat amb una 
fractura a la cama a l’hospital 
de Tremp.

Així mateix, al migdia es va 
produir un accident en el qual 
es van veure implicats dos tu-
rismes a l’A-14 al terme muni-
cipal d’Almenar. 

Fins al lloc dels fets es van 
traslladar quatre dotacions dels 
Bombers, encara que cap dels 
ocupants dels vehicles va patir 
ferides. 

Per la seua banda, el Servei 
Català de Trànsit i l’Associació 

Nacional d’Empreses del Sector 
de les Dos Rodes organitzen 
aquest cap de setmana una no-
va sessió formativa dirigida a 
motoristes a la Llosa del Cavall, 
al Solsonès.

preVenció
trànsit i anesdor organitzen 
aquest cap de setmana una 
sessió formativa per a 
motoristes al solsonès

Sufoquen un foc de 
vegetació a Arbeca

emergències

❘ arbeca ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar ahir un 
incendi de matolls que es va 
originar al marge del quilòme-
tre 71 de la carretera C-233, 
al terme municipal d’Arbe-
ca. Fins al lloc dels fets es va 
traslladar una dotació que va 
apagar les flames en menys de 
mitja hora.

Jornada sobre 
incendis forestals

prevenció

❘ la guingueta D’àneu ❘ Bombers 
i GRAF van impartir ahir 
diverses conferències sobre 
incendis forestals en el marc 
d’una jornada celebrada a la 
Guingueta d’Àneu organitza-
da en el desè aniversari del foc 
d’Horta de Sant Joan, en el 
qual van morir cinc bombers 
lleidatans.
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Macedònia confisca carn de porc 
espanyola amb pesta porcina africana.

p. 23
L’Ibex-35 escala un 1,86% i es queda 
a les portes dels 9.300 punts.

p. 23

redacció
❘ LLeIDa ❘ El nivell de preus es va 
moderar set dècimes a la pro-
víncia de Lleida durant el mes 
de setembre, segons les dades 
publicades ahir per l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE). 
D’aquesta manera, l’IPC es va 
situar en el 0,1% interanual, la 
taxa més baixa des de l’agost 
del 2016. En relació amb el mes 
anterior, els preus van descendir 
tres dècimes i la inflació es va 
situar en el -0,2%. El principal 
causant d’aquest retrocés de 
la inflació a les comarques de 
Ponent, Pirineu i Aran va ser 
l’abaratiment de l’electricitat. A 
més, els carburants també van 
marcar preus més econòmics 
que els del setembre del 2018. 
D’aquesta manera, també es 
va abaratir el preu dels trans-
ports. Al contrari, va augmentar 
la despesa per al consumidor 
dels serveis d’hostaleria, així 
com el de l’ensenyament, coinci-
dint amb l’inici del curs escolar. 
D’altra banda, a Tarragona els 
preus van baixar tres dècimes el 
mes passat i la inflació interanu-
al va tancar en el -0,4%. En el 
cas de Girona, els preus també 
van caure tres dècimes i, igual 
que a Lleida, l’IPC va marcar 
el 0,1%. En canvi, a Barcelona, 
la inflació va acabar el setem-
bre en el 0,5% malgrat que els 
preus també van retrocedir dos 
desenes. Amb tot, en el conjunt 
de Catalunya, l’IPC interanual 
es va situar en el 0,3%, que és 
el nivell més baix també des de 
l’agost del 2016. A nivell estatal, 
la inflació es va moderar i va 

L’IPC cau set dècimes a Lleida al 
setembre per la baixada de la llum
Els combustibles també són més barats que fa un any i deixen la inflació interanual 
en el 0,1%, mínim des de l’any 2016 || A Catalunya se situa en el 0,3 per cent

preus estadística

tancar el setembre en el 0,1% 
interanual, que igualment és la 
taxa més baixa des de l’agost de 
fa tres anys. Tant en el cas cata-
là com en el conjunt de l’Estat 
l’abaratiment de l’electricitat va 
contribuir a abaixar el nivell de 
preus en comparació amb l’any 
passat. En vista d’aquestes da-
des, el sindicat UGT va instar 

que els salaris recuperin el po-
der adquisitiu perdut durant la 
crisi a un ritme “més adequat” 
per estimular la demanda inter-
na. En la mateixa línia, CCOO 
va assegurar que l’augment del 
salari mínim interprofessional 
i els fruits de la negociació col-
lectiva han contribuït a “apor-
tar estabilitat” a l’economia. 

D’altra banda, la patronal CE-
OE va descartar que apareguin 
“pressions inflacionistes” en els 
propers mesos i va vaticinar 
que l’any acabarà amb l’IPC al 
0,7% de mitjana. En la mateixa 
línia, Funcas va coincidir en la 
predicció i va col·locar la taxa 
mitjana anual en el 0,7% per a 
aquest any.

Benestar a les 
granges de  
Vall Companys

empresa

❘ LLeIDa ❘ El Grup Vall Com-
panys ha obtingut la certi-
ficació en benestar animal 
Interporc Animal Welfare 
Spain (IAWS) a les granges 
de porcs com a reconeixe-
ment al treball que la com-
panyia lleidatana ha portat a 
terme per reforçar la política 
de sostenibilitat i benestar 
animal. Els primers produc-
tes que es proveiran amb 
el certificat IAWS seran els 
sobres de pernil curat. En 
aquest sentit, la línia de pro-
ductes de pernil curat repre-
senta el 35% de la producció 
porcina del grup.

Quatre lleidatans 
deixen per l’ERO 
el Santander

ocupació

❘ LLeIDa ❘ Quatre treballadors 
més del Santander a la pro-
víncia de Lleida van abando-
nar aquesta entitat durant el 
mes de setembre en el marc 
de l’Expedient de Regula-
ció d’Ocupació que porta a 
terme l’entitat d’Ana Botín. 
D’aquesta manera, des que 
va començar el procés, la xi-
fra d’empleats del Santander 
a Lleida que marxat de l’en-
titat ja ascendeix a cinc. En 
total, al conjunt de l’Estat, 
un total de 1.812 persones 
han deixat el Santander per 
l’ERO. Al final del procés ar-
ribaran a 3.223.

El 60% de firmes 
catalanes estan 
amb el BBVA

banca

❘ BaRCeLONa ❘ Sis de cada deu 
empreses catalanes treballen 
amb el BBVA. Així ho van 
manifestar els membres de 
l’equip directiu de l’entitat 
en el marc d’una reunió de 
la cúpula del banc a Catalu-
nya que va tenir lloc ahir. A 
més, en aquesa reunió, van 
destacar que el banc ha in-
crementat en un 92 per cent 
en inversió en consum i un 
72 per cent en fons d’inver-
sió. Igualment, van posar en 
relleu que el 60% dels clients 
del BBVA ja són digitals. Ac-
tualment, l’entitat dóna feina 
a 5.000 catalans.

Publicat el calendari 
laboral de l’any que ve

laboral previsions

❘ MaDRID ❘ El Butlletí Oficial de 
l’Estat va publicar ahir la re-
solució de la direcció general 
de Treball per la qual es fixa 
el calendari laboral per a l’any 
que ve. S’hi recullen un total de 
dotze festius estatals, els matei-
xos que hi ha hagut el 2019, dels 
quals només vuit se celebraran 
de manera conjunta a tot l’es-
tat espanyol, el mateix nombre 
que aquest any. Són el dia de 
Cap d’Any, l’Epifania, el Diven-
dres Sant, la Festa del Treball, 

l’Assumpció, el 12 d’octubre, la 
Puríssima Concepció i Nadal. 

Tenint en compte que Tots 
Sants i el 6 de desembre cauen 
en diumenge, seran les comu-
nitats autònomes les que deci-
diran a quina data traslladen 
aquests dos festius. Tret de Ca-
talunya i el País Valencià, serà 
festa a totes les comunitats el 
Dijous Sant. Per una altra ban-
da, el dia de Sant Jaume Apòstol 
únicament serà festiu a Galícia 
i el País Basc.

ajuNtaMeNt De tReMp

Formació ■ Un total de quinze olivicultors del Pallars Jussà 
van participar dimarts i dimecres en les jornades formatives a 
través del programa Al teu gust, aliments del Pallars que van 
tenir lloc a les instal·lacions de l’IRTA al Mas Bovet de Reus.

l’ipc al Setembre

Font: INe
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Voluntaris reobren camins 
històrics de la vall de Siarb
Més de 160 joves dels camps de treball de Balmes Blancs

patrimoni projectes

Voluntaris provinents de l’Agrupament escolta i guia Ixent, en un dels camins de Llagunes.

balmeS blancS

redAccIó
❘ Soriguera ❘ Més de 160 joves 
voluntaris d’arreu del món han 
recuperat camins històrics de la 
vall de Siarb, situada al Pallars 
Sobirà, que portaven més de 
quaranta anys intransitables. 
Ho han dut a terme a través de 
deu camps de treball i progra-
mes d’intercanvi internacionals 
que ha organitzat l’associació 
Balmes Blancs entre els me-
sos d’abril i octubre. Concre-
tament, els diversos partici-
pants han reobert els camins 

de Racons i Vinyals, a l’entorn 
de Llagunes, i han reconstruït 
trams de murs de pedra seca, 
a més de refer diverses canalit-
zacions d’aigua als camins de 
Canemassos i Serra de Freixa.  
Segons expliquen des de l’enti-
tat, el projecte de recuperació 
i manteniment de camins va 
nàixer ara fa tres anys amb un 
primer camp de treball al qual 
van assistir vuit voluntaris de 
l’Agrupament Escolta La Tor-
xa, d’Igualada. 

Després de l’èxit d’aques-

ta primera iniciativa, Balmes 
Blancs, entitat que gestiona el 
refugi Vall de Siarb, va organit-
zar més camps de treball oberts 
a joves provinents d’esplais 
de tot Catalunya. L’objectiu 
d’aquest projecte, que es de-
senvolupa a la zona del port del 
Cantó del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, és “crear un espai de 
descobriment en el qual, mit-
jançant el senderisme, es con-
necti i es potenciï tot el llegat 
històric, cultural i natural de 
la vall de Siarb”.

música, jocs i 
gastronomia  
al castell  
del remei
Festa major amb 
gegants, demà

lleure festes

❘ penelleS ❘ La finca del Castell 
del Remei s’omplirà demà, un 
any més, de música i activitats 
lúdiques per a tota la família, 
en el marc de la celebració de 
la festa major. El tradicional toc 
de sirena al celler de Penelles 
donarà a les deu del matí el tret 
de sortida a les diverses activi-
tats, que inclouran un mercat 
de productes artesans i de pro-
ximitat, passejos en carruatges 
de cavalls, una trobada de pun-
taires, un espai de food truck, 
diferents visites guiades i una 
col·lecció de roba d’aixovar 
de Victòria Antó, entre altres 
propostes. 

El pregó d’aquest any, que 

anirà a càrrec d’Amadeu Ros, 
president de la Comunitat Ge-
neral de Regants dels Canals 
d’Urgell, precedirà la celebra-
ció d’una missa cantada. Els 
capgrossos, gegants i grallers 
prendran el Castell del Remei 
a les 12.00 hores, moment en 
què també tindrà lloc una ses-
sió de sardanes. 

I, a partir de les 12.30 hores, 
un vermut popular amb música 
en directe a ritme de swing i 
blues té previst fer gaudir els 
assistents. Durant tota la jor-
nada, els diversos jocs tradici-
onals de fusta, les firetes i les 
castells inflables faran que els 
més petits s’ho passin d’allò 
més bé.

Imatge d’arxiu de la festa anual de l’any passat.

científics de l’IrBLleida que estudien l’obesitat.

investigació salut
irblleiDa

❘ lleiDa ❘ Un estudi de l’Institut 
de Recerca Biomèdica (IR-
BLleida) analitza la relació 
entre la pèrdua de pes i les fa-
ses inicials de l’aterosclerosi, 
l’acumulació de greix a les ar-
tèries. La investigació tindrà 
com a mostra una trentena de 
persones amb obesitat mo-
derada, és a dir, que tinguin 
un índex de massa corporal 
entre 35 i 40. Durant l’estu-
di, hauran de seguir una di-
eta baixa en calories o una 
dieta comercialitzada com 
Mètode PnK o Pronokal, que 
es basa en un consum reduït 
d’hidrats. 

L’objectiu és establir la 
relació entre la reducció de 
càrrega de greix a les artèries 
i la pèrdua de pes. “L’obesitat 
és una de les malalties més 
prevalents, més infravalora-
des, menys diagnosticades i 

menys tractades de la nostra 
història”, va explicar el cap 
del servei d’Endocrinologia 
de l’hospital Arnau de Vila-
nova i responsable de la in-
vestigació, Albert Lecube. 
“Davant d’aquesta situació, 
diversos grups d’investigació 
han decidit declarar la guerra 
a l’obesitat, entre els quals hi 
ha el grup ODIM, que rea-
litza diversos assajos clínics 
que avaluen l’impacte de la 
pèrdua de pes sobre dife-
rents aspectes de la salut”, 
va apuntar.  

Segons l’Enquesta de Sa-
lut de Catalunya de l’any 
2016, un de cada dos adults 
té excés de pes. En les dones, 
la prevalença del sobrepès 
augmenta amb l’edat, men-
tre que en els homes és més 
elevada en el grup de 45 a 
64 anys.

estudien la relació  
entre la pèrdua de pes  
i el greix a les artèries

lleida, únic  
lloc on es 
reprodueix  
la trenca

fauna

❘ lleiDa ❘ Lleida es manté com 
l’únic lloc de la península 
Ibèrica amb reproducció 
de la trenca, un ocell ca-
talogat com a espècie en 
situació crítica, que es tro-
ba en perill imminent a la 
Península. Així es desprèn 
de l’últim balanç elaborat 
en el marc del projecte de 
conservació d’aquesta au 
que impulsa la conselleria 
de Territori. 

Aquest any s’ha localit-
zat una parella reproduc-
tora d’aquesta au, amb tres 
pollets que han aconseguit 
volar, i la posta va tenir lloc 
a mitjans del mes de juny: 
des que l’any 2010 es va 
extingir a Osca, Lleida és 
l’únic lloc de tota la penín-
sula Ibèrica on es reprodu-
eix aquesta espècie.

L’Alt Pirineu celebra el 
Dia de la Salut Mental
❘ la Seu D’urgell ❘ La Regió Sa-
nitària Alt Pirineu i Aran es 
va sumar ahir a la celebra-
ció del Dia Mundial de la 
Salut Mental amb diverses 
activitats a Tremp, la Seu 
d’Urgell i Oliana que tenien 
com a objectiu sensibilit-
zar la ciutadania sobre els 
trastorns mentals i la llui-
ta contra l’estigmatització 
que pateixen les persones 
afectades.

Festa de la Mare de Déu 
del Miracle a Balaguer
❘ balaguer ❘ Balaguer cele-
brarà demà la Festivitat de 
la Mare de Déu del Miracle 
amb una jornada que co-
mençarà a les dotze del matí 
amb una missa amb música 
del Cor de Cambra de Giro-
na. Després d’una sessió de 
sardanes a les 13.00 hores 
a la plaça Mercadal, tindrà 
lloc el Retaule del Miracle 
(18.00 hores).

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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