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Les platges més visitades
pels lleidatans ja estan a
punt per a l’estiu

www.segre.com

Competència amenaça Afrucat
per preveure pujades de la fruita
Preus || Els productors, després d’anys
de pèrdues, van confiar en un lleuger
repunt per a aquesta campanya

Covid-19 || La pandèmia ha encarit els
costos de producció per les mesures de
prevenció obligatòries

Generalitat || Aquest organisme públic
considera que les declaracions d’aquesta
associació podrien infringir la llei
economia ❘ 23
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L’escola
Maria-Mercè
Marçal de Tàrrega.

Adéu al curs escolar més trist
i obren els parcs infantils

Un ós caminant per
una via de la vall Fosca
L’ajuntament de Torre de Capdella fa un
pregó alertant els veïns
comarques ❘ 16

Èxode al Pirineu i a
les platges després
de mesos confinats

“La precarietat del
temporer afavoreix
el virus”, diu Simón

El 83% de residències
ja poden rebre
els familiars

La Paeria rectifica i no rebaixa les piscines

El primer cap de setmana de
lliure mobilitat per Catalunya
provoca retencions viàries.

Lleida va sumar ahir 38 nous
positius i Espanya va elevar
les defuncions en 1.177 més.

Les verdes, tot i que en queden encara quatre de roges
amb les visites vetades.

Centrals solars poden
desbancar pagesos
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Aparatós incendi del remolc
d’un camió a l’A-2 a Sidamon.
p.

www.segre.com/comarques
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Quinze peticions d’ajuts de
100 euros per gastar a Naut Aran.
p.
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fauna grans depredadors

Un ós sorprèn al Pallars després de caminar
per l’L-503 prop d’un poble de la vall Fosca

El fotografien en una zona pròxima a Molinos i provoca una desbandada de vaques al costat de Paüls
|| Agents Rurals i la Torre de Capdella insten a informar de qualsevol nou albirament
r. ramírez

❘ la torre de capdella ❘ L’ajuntament de la Torre de Capdella
va advertir ahir als veïns de
la presència d’un ós al municipi, després d’albirar-lo al matí
caminant per la calçada de la
carretera L-503, “molt a prop
del nucli de Molinos”. Així ho
va afirmar el consistori en un
ban municipal, que explica que
l’animal va anar des d’allà en direcció al poble d’Astell. La seua
presència a la zona va provocar
la fugida a la desbandada d’un
ramat d’una quarantena de vaques a prop de Paüls, que es van
escapar trencant un camp clos
elèctric.
Veïns de Paüls van advertir a
l’amo del ramat que les vaques
estaven mugint famolenques al
costat del poble. El propietari i
tinent d’alcalde del municipi,
Francesc Porta, ja havia acudit a reunir-les altres vegades
en dies anteriors, sense poder
explicar-se per què abandonaven prats on “tenien herba de
sobres”, va explicar. Va saber
el per què quan va veure la
fotografia de l’ós que un conductor havia fet a prop de Molinos. “Estaven espantades”, va
concloure.
Els Agents Rurals també van
rebre avís de la presència de l’ós
i hi van enviar una patrulla. Al
lloc van trobar empremtes i
pèls, que van recollir per provar
d’identificar l’exemplar mitjançant anàlisi de l’ADN, segons
van explicar fonts del cos. El
tinent d’alcalde, per la seua part,
va explicar que es va trobar amb

infraestructures

França reclama a
Espanya l’autòpsia
al mascle Cachou

els agents quan encara no sabia
de l’ós i va lamentar que aquests
no li expliquessin res sobre la
qüestió. “És una cosa que els
veïns de la zona hem de saber”,
va dir. Hores més tard, el consistori ho explicava en un ban.
Tant l’ajuntament de la Torre
de Capdella com els Agents Rurals van instar qualsevol que vegi l’ós al municipi a notificar-ho,
ja sigui contactant amb el lloc
d’aquest cos de la Generalitat a
Sort o bé trucant al telèfon 112.
Els Rurals van indicar que això
ajudaria a seguir-lo i recollir-ne
informació.

n El Govern francès reclama a Espanya les conclusions de l’autòpsia a l’ós
Cachou, que van trobar
mort a Aran el mes d’abril
passat. L’informe està sota
secret de sumari i el jutjat d’instrucció de Vielha
l’ha prorrogat més enllà
del període d’un mes inicialment previst.
Entitats ecologistes van
assenyalar en el seu dia
la possibilitat que aquest
exemplar hagués mort
enverinat.

ban municipal

El consistori va emetre
un ban al migdia per
advertir de la presència
de l’ós al municipi
Hi ha hagut albiraments d’óssos en els últims anys a la vall
Fosca, encara que la presència
d’aquesta espècie a la zona és
més infreqüent que al Pallars
Sobirà i Aran. L’estiu passat, l’ós
Goiat va devorar un vedell del
ramat propietat de Porta.
La conducta de l’ós, que caminava en ple dia a prop d’una
zona habitada, ha ocasionat preocupació en aquesta zona. Per
la seua banda, els Rurals van
valorar que, basant-se en la informació de la qual disposen,
no hi ha indicis d’un comportament anòmal per part d’aquest
exemplar.

Veten una marxa
per l’exemplar
mort a trets

L’ós a l’L-503 a prop de Molinos, fotografiat des d’un cotxe.

a.a.

n La prefectura de l’Arieja
ha prohibit una manifestació que entitats favorables
a l’ós havien convocat per
avui dissabte a la localitat
de Foix.
Aquest acte tenia com
a finalitat protestar per
la mort a trets de l’exemplar trobat el passat dia
9 a l P i r i ne u f r a nc è s.
Aquest succés ha fet augmentar la confrontació
entre els defensors i els
contraris al programa de
reintroduccions.

municipis polèmica

La rotonda
d’Alcarràs, a punt
al 100% a l’estiu

L’Alt Urgell apuja el preu
del menjador escolar

❘ alcarràs ❘ Els treballs d’urbanització de la nova rotonda
d’Alcarràs, que uneix l’N-II
amb la carretera de Vallmanya
(L-800), estaran acabats aquest
estiu, segons va explicar ahir
el secretari d’Infraestructures
de la Generalitat, Isidre Gavín.
La rotonda, que ha suposat una
inversió de més d’un milió per
part de la Generalitat, va entrar
en servei a mitjans de desembre
i quedaven pendents aquestes
últimes obres.

❘ la seu ❘ Compromís va criticar ahir la pujada del preu del
menú escolar a l’Alt Urgell. El
consell va defensar la mesura
després d’un estudi de costos
de l’empresa que gestiona el
servei. El preu per a alumnes
que utilitzin el menjador habitualment serà de 6,33 euros
(un 2% més) i els que l’utilitzin
de forma esporàdica pagaran
6,96 € (un 7% més). D’altra
banda, al ple d’aquesta set-

c. sans

Gavín (tercer dreta) va visitar ahir les obres de la rotonda d’Alcarràs.

mana es va formalitzar la renúncia del president, Miquel
Sala (JxCat), que seguirà com
a conseller. També va renunciar Imma Salvador (JxCat) i la
substiutuirà l’alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, que el partit proposa com
a presidenta. Sala va posar el
càrrec a disposició del partit
per una polèmica a l’anunciar
un ERTO als menjadors escolars i el partit nega que això estigui relacionat amb el relleu.
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comunicacions trens

Renfe elimina les
tarifes econòmiques
en AVE i Avant

s.c.d. / x.r.

❘ lleida ❘ Renfe ha eliminat de
forma temporal les tarifes
econòmiques, anomenades
tarifes promo, per a trens
AVE, Avant i Llarga Distància. Per contra, la companyia
ampliarà a partir de dilluns
un 50% l’oferta i s’arribarà a
un terç dels trajectes habituals. D’altra banda, els trens
de la línia de Lleida a Barcelona per Manresa (R-12) i
per la costa (R-13 i R14) recuperen avui la totalitat de les
freqüències coincidint amb
la recuperació de la mobilitat
per tot Catalunya, ja que fins
ara se n’oferia la meitat.
Fonts de Renfe van explicar que la supressió de tarifes promo “és una mesura
temporal i es recuperaran
en les properes setmanes”.
Aquest anunci va provocar
queixes dels usuaris, que ho
van considerar un abús i una
falta de consideració cap a la
ciutadania.
En relació amb les mesures
de seguretat, la companyia ja
no ha de deixar seients lliures
entre els passatgers, encara
que l’ús de mascareta és obligatori. El servei de restaura-

www.segre.com/club

Telèfon del Club

973 248 008

ció, repartiment d’auriculars
i premsa i venda d’articles està suspès.
D’altra banda, un tren
de mercaderies perilloses
(transportava benzè i òxid de
propilè) va quedar aturat cap
a les 06.30 hores d’ahir en un
túnel entre Raimat i Lleida
(a la línia que uneix Lleida
i Saragossa per Montsó) per
una avaria a la catenària.

incidències

Un tren de mercaderies
perilloses es va aturar
entre Lleida i Raimat per
una avaria a la catenària
Tècnics d’Adif van retirar el
cablatge desprès i el comboi,
procedent de Puertollano,
va poder continuar la marxa
al migdia, remolcat per una
locomotora de gasoil, cap al
port de Tarragona. Es preveu que la circulació quedi
restablerta avui i Renfe va
habilitar un servei per carretera per als vint-i-dos viatgers dels dos trens que es
van veure afectats.
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energia polèmica

Centrals solars poden
desbancar agricultors
Promotors lloguen finques a preus molt superiors que els pagesos
|| UP demana prioritat per a plaques en teulades i polígons
r. r. / agències

Operaris treballant després de la incidència entre Lleida i Raimat.

comarques

❘ lleida ❘ El boom de les renovables, amb projectes per a grans
centrals solars a Lleida, entra
en competència en alguns casos amb l’agricultura, segons
Unió de Pagesos (UP). El sindicat va apuntar que promotors
lloguen finques a un preu molt
superior que els agricultors: va
apuntar a més de mil euros per
hectàrea i any per terreny que,
fins ara, s’arrendava per 200
o 300.
“Hi ha pressió d’empreses de
renovables sobre l’agricultura”, va apuntar la coordinadora
d’UP a la Catalunya Central,
Rosa Calsina. “Molts agricultors arrenden sòl al no tenir-ne
prou per aconseguir rendibilitat”, va dir. Carles Vicente,
responsable d’organització, va
afegir que el sindicat té constància d’agricultors a qui els
han dit que no els renovaran
l’arrendament si el projecte per
a una central solar obté els permisos. En el cas de Lleida, va

afegir, “es plantegen projectes d’energia en espais de nous
regadius”.
Per aquesta raó, UP va reclamar que el desplegament de
les renovables limiti l’ocupació
de sòl agrícola i doni prioritat a
la instal·lació de panells solars

en cobertes d’edificis i polígons
industrials, així com en espais
pròxims a línies elèctriques per
poder reduir la necessitat de
construir més. L’entitat buscarà aliances amb municipis,
associacions i empreses amb
aquesta finalitat.

el boom de les renovables

Ofertes que quintupliquen el
preu del lloguer de parcel·les
n Fons d’inversió d’arreu
del món impulsen el boom
de les renovables, en un moment en el qual les plaques
fotovoltaiques han abaixat
el preu fins a un 80 per cent
respecte al de fa una dècada
i són rendibles sense primes
de l’Estat. D’aquesta manera, l’empresa lleidatana Sofos busca terrenys per ins-

tal·lar-les a prop de subestacions elèctriques. També
ho fa la firma tarragonina
Sun Energy, que busca terrenys per poder llogar durant trenta anys en localitats de les Garrigues com la
Granadella, Bovera, l’Albi i
Vinaixa; i també al Segrià,
especialment entre Lleida
i Artesa.

mercats

diplomàcia

fauna

Arbeca i Juneda es
parteixen parades del
Mercat d’Antiguitats

El conseller Bernat
Solé es reuneix
amb els cònsols

La Vall dels Voltors
inicia la temporada
turística a Tremp

❘ juneda/arbeca ❘ Arbeca acollirà de nou diumenge el Mercat
d’Antiguitats amb la peculiaritat que es repartiran les
parades amb el mercat de
Juneda, que ja va començar a celebrar-se el dia 31 de
maig. Així, segons els organitzadors, n’hi haurà setanta
parades en un i setanta més a
l’altre i es podran respectar
les mesures de seguretat sense deixar fora cap paradista.

❘ agramunt ❘ El conseller d’Exteriors, Bernat Solé, es va
reunir ahir amb els cònsols
a Barcelona per tractar la
reactivació de Catalunya
després de la pandèmia del
Covid-19. Solé va destacar
l’“estret contacte” durant la
crisi sanitària per “facilitar
el retorn a casa de catalans
desplaçats a l’estranger quan
ha fet falta”, informa Segre
Tàrrega.

❘ tremp ❘ La zona de la Terreta al municipi de Tremp es
prepara per iniciar la temporada de visites d’estiu i ha
finalitzat les obres de restauració del mirador de Sapeira
per fer-lo més segur. A més,
el Casal dels Voltors de la
Terreta ha reprès les visites
amb cita prèvia de dijous a
diumenge de les 10.00 a les
14.00 hores en grups de vint
persones màxim.

