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comarques | pàg. 13
Sis ferits, un de gravetat evacuat en 
helicòpter a l’Arnau, en una col·lisió         
a la carretera C-13 a Talarn

GuIa | pàg. 34
Campanya per conservar l’entorn 
natural, arqueològic i històric del    
Tossal de Moradilla

1,30 €

Confinen vuit urbans de Lleida a 
l’haver-los escopit un contagiat
Joves || Els menors de 30 anys passen 
a ser el 26% de positius després de la 
desescalada quan abans eren el 8%

Sense aforaments || A partir d’avui 
ja no hi ha limitacions i només cal 
mantenir la distància i la mascareta

Crisi econòmica || Espanya registrarà 
la depressió més significativa dels 
països avançats, segons l’FMI

Un jove qUe va elUdir l’aïllament i el control mèdic i qUe va protagonitzar Una baralla a la mariola

A. v. b.

La ‘platja‘                   
del pantà de  
Canelles, ahir.

ITMAr fAbregAT

El turisme de proximitat i esportiu 
guanya adeptes pel coronavirus

LLeida ❘ 11 és notícia ❘ 3-7 esports ❘ 21

Vol en 
parapent a 
Organyà.

guia ❘ 29

detecten un ós a 
la vall de boí i el 
municipi exigeix 
estar-ne informat
Petjades i pèls testifiquen el        
seu pas per l’Alta Ribagorça,         
on els albiraments són cada 
vegada més freqüents

17033

rcolomina
Resaltado



13comarquesSegre 
Dijous, 25 de juny del 2020

Xarrada sobre   
la pedra seca al 
Centre de l’Oli de 
la Granadella

formació

❘ la granaDella ❘ El Centre de 
la Cultura de l’Oli de Catalu-
nya de la Granadella celebra 
avui una conferència online 
sobre la construcció amb pe-
dra seca i la seua influència 
en l’arquitectura contempo-
rània. Serà a les 19.00 hores 
i s’analitzarà la importància 
d’aquest matèria a la comar-
ca així com la seua utilització 
en importants construccions 
com la Sagrada Família de 
Barcelona.

D’altra banda, el Museu de 
l’Oli de la Cooperativa i el 
Centre de l’Oli tornaran a re-
cuperar els horaris habituals.

En un altre ordre de coses, 
la població obrirà les piscines 
municipals aquest dissabte 
dia 27.

Bellpuig            
també obrirà  
les piscines                
l’1 de juliol

lleure

Segre tàrrega
❘ bellpuig ❘ L’ajuntament de 
Bellpuig ha decidit, final-
ment, obr ir les piscines 
municipals aquest estiu. El 
consistori va fer una consulta 
popular entre els usuaris de 
l’equipament de l’any passat 
i la resta de la ciutadania que 
ha estat favorable. L’alcal-
de, Jordi Estiarte, va argu-
mentar que “no s’ha donat 
de baixa gaire gent i previ-
siblement augmentaran els 
aforaments”. Obriran l’1 de 
juliol en un horari d’11 a 21 
hores. De moment, els dos 
únics municipis de l’Urgell 
que no obriran les piscines 
municipals aquest estiu són 
Tornabous i la Fuliola.

Diverses dotacions dels Bombers van treballar ahir en l’extinció de l’incendi al camió que va bolcar ahir a l’eix transversal.

x. santesmasses

x. SanteSmaSSeS/l.g.
❘ talarn ❘ Sis persones, una d’elles 
de caràcter greu, van resultar 
ahir ferides en la col·lisió fron-
tal entre dos vehicles que es va 
registrar a la carretera C-13 al 
terme municipal de Talarn. Els 
serveis d’emergències van rebre 
l’avís a les 12.30 hores quan, per 
causes que es desconeixen, dos 
turismes van col·lidir. 

Fins al lloc es van activar 
diverses dotacions dels Bom-
bers, el SEM i dels Mossos d’Es-
quadra. Cap dels passatgers va 
quedar atrapat a l’interior dels 
vehicles i els sanitaris van aten-
dre sis persones, una d’elles de 
gravetat, que va ser evacuada en 
helicòpter a l’hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida. 

La resta, tres ferits menys 
greus i dos de lleus, van ser tras-
lladats a l’hospital de Tremp. 
A causa de l’accident, es van 
produir retencions de diversos 
quilòmetres a la via al quedar 
tallades.

D’altra banda, l’impacte d’un 
camió contra la mitjana va pro-
vocar ahir el tall de l’Eix Tran-

Sis ferits, un de gravetat, en una 
col·lisió a la carretera C-13 a Talarn
El SEM va evacuar en helicòpter el ferit més greu a l’hospital Arnau || Un camió 
bolcat i incendiat obliga a tallar durant més d’una hora l’Eix Transversal

trànsit sinistralitat

Un dels vehicles implicats ahir en la col·lisió a la carretera C-13 a talarn.

bombers De la generalitat

versal durant més d’una hora 
en els dos sentits de la marxa, 
amb cues de més de 10 quilò-
metres. El sinistre va tenir lloc 
cap a les 12.40 hores a l’altura 
de Calonge de Segarra. Després 
d’impactar contra la mitjana en 
una zona de descens i amb molts 

revolts abans d’arribar a Calaf, 
el vehicle va bolcar i es va ar-
rossegar sobre la calçada uns 
20 metres, la qual cosa va pro-
vocar l’incendi que va deixar 
totalment calcinat el camió. El 
conductor va resultar il·lès.

En plena collita de cereal, el 

temor que les flames superessin 
el tram d’autovia va fer que els 
bombers hi destinessin nou do-
tacions terrestres i dos helicòp-
ters. Cap a les 14.00 hores, una 
vegada controlat l’incendi, es va 
obrir un carril en cada sentit de 
la marxa.

bombers De la generalitat

Calcinades més de 6 hectàrees a Llimiana ■ Un incendi va calcinar 
ahir 6,3 hectàrees de vegetació agrícola a Llimiana. Els Bombers 
van activar 9 dotacions i 3 mitjans aeris per frenar la propagació 
del foc en un camp de cereal no segat.
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economia
www.segre.com/economia

Denuncien maniobres per enfonsar
els preus de la fruita en origen.

p. 19
Desfeta de l’Ibex-35, que baixa
dels 7.200 punts.

p. 19

Sindicats i intel·lectuals van presentar ahir una sèrie de mobilitzacions dissabte.

redacció/agèncieS
❘ lleIDa/maDrID ❘ Quatre de cada 
deu treballadors que han acabat 
immersos en un expedient de 
regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) estan ocupats en firmes 
de la ciutat de Lleida. En total, 
35 poblacions de la província, 
incloses les capitals de comar-
ca, concentren el 86% del total. 
Així es desprèn de l’últim in-
forme detallat fet públic per la 
conselleria de Treball, que data 
de dimecres.

A la capital del Segrià, han 
estat 12.451 treballadors els que 
han acabat amb els seus contrac-
tes suspesos de forma parcial o 
total pels efectes de les mesures 
de la lluita contra el coronavi-
rus i la crisi econòmica derivada 
també de la pandèmia. El gruix 
correspon al sector del comerç, 
amb 3.244, i el segon sector que 
presenta més afectació és el de 
l’hostaleria, que voreja els dos 
mil.

En total hi ha 35 municipis 
de la demarcació amb més d’un 
centenar d’afectats. Són per or-
dre alfabètic de les comarques 
i poblacions; la Seu d’Urgell 
(886), Naut Aran (125), Les 
(108), Vielha (596), les Borges 
Blanques (228), Artesa de Se-
gre (363), Balaguer (976), Ponts 
(264), Térmens (139), la Pobla 
de Segur (159), Tremp (266), 
Sort (195), Golmés (246), Mo-
llerussa (1.664), Torregrossa 
(120), Vila-sana (142), Cerve-
ra (825), Granyanella (157), 
Guissona (205), Torà (110), Al-
carràs (425), Alcoletge (258), 
Alguaire (539) Almacelles 

Quatre de cada deu treballadors afectats   
per ERTO són d’empreses de Lleida ciutat
Un total de 35 municipis, inclosos les capitals de comarques, concentren més del 86 per cent ||  
Els sindicats convoquen mobilitzacions per reclamar una reconstrucció social justa

laboral ocupació

(160), Almenar (109), Alpicat 
(221), Lleida (12.451), Rosselló 
(132), Torrefarrera (565), Olius 
(126), Solsona (719), Agramunt 
(408), Anglesola (120), Bellpuig 
(403) i Tàrrega (1.750). En total, 

a la província s’han vist afec-
tats per ERTO 30.568 treballa-
dors. Una part ja n’ha sortit, en 
la mesura en la qual les seues 
empreses han reprès l’activi-
tat, com comerços o bars, però 
molts continuen encara depe-
nent dels pagaments del Sepe 
(l’antic Inem) i pendents que 
aquests es puguin prolongar 
més enllà del dia 30, quan te-
òricament conclouen.

En aquest context, els líders 
de CCOO i UGT, Unai Sordo 
i Pepe Álvarez, van reclamar 

ahir, al costat de representants 
de la cultura, la ciència o el pe-
riodisme, un pacte per la “re-
construcció social” per al qual 
han convocat concentracions 
aquest dissabte amb totes les 
mesures de protecció. 

Álvarez va insistir en la ne-
cessitat de posar les bases per 
a un territori que sigui capaç 
de fabricar el que es necessita 
per fer front a situacions com 
aquesta, i també d’abordar una 
profunda reforma del sistema 
fiscal.

Setembre
el cost d’ampliar els erTO 
fins al setembre es  
presenta com un escull          
en la negociació

Oferta de rebaixa 
de cotitzacions per 
a expedients si      
hi ha rebrots
n El Govern central ha 
plantejat als agents socials 
una nova proposta per a la 
pròrroga fins al 30 de se-
tembre dels expedients de 
regulació temporal d’ocu-
pació (ERTO) en la qual 
destaquen dos novetats: el 
manteniment dels ERTO 
de força major total per a 
les empreses que encara 
no han tornat a l’activitat 
i la possibilitat que les em-
preses que es vegin obli-
gades a tancar de nou per 
culpa d’un rebrot del coro-
navirus poden acollir-se a 
un ERTO de força major. 

Planteja, d’altra banda, 
que als ERTO de força 
major total vigents actu-
alment se’ls apliqui una 
exempció en les cotitza-
cions empresarials del 
70% el juliol, del 60% a 
l’agost i del 35% al setem-
bre en el cas d’empreses 
amb menys de cinquanta 
treballadors. 

Per a les empreses amb 
més de cinquanta emple-
ats, l’exoneració de quotes 
serà del 50% al juliol, del 
40% a l’agost i del 25% al 
setembre. Aquests percen-
tatges són menors que els 
actuals.

rEcomanació dE rEg
neceSSitatS SetmanalS d’aigua delS principalS cultiuS (m3/ha). Setmana del 24 al 30 de JunY

cultius aitona El poal la Granadella albesa Torres de Segre Maials
(Segrià) (pla d’urgell) (Garrigues) (Noguera) (Segrià) (Segrià)

Pomera 167 195 -- 242 199 --
Perera 181 210 -- 257 214 --
Presseguer (agost) 180 209 -- 256 213 --
alfals mínim (acabat de segar) 45 59 -- 108 68 --
alfals màxim (per segar) 266 304 -- 350 305 --
Presseguer (juny) 232 267 -- 313 268 --
ametller (reg suport) 0 0 0 18 0 0
Nectarina (juliol) 232 267 -- 313 268 --
Presseguer (agost rDC) 181 210 -- 257 214 --
Olivera (reg suport) 62 78 49 127 86 78
Panís 167 194 -- 242 -- --
evapotranspiració (eTo) 339 377 346 373 365 358
Precipitació efectiva 107 110 124 60 97 101

a la PÀGINa WeB De rUralCaT http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/agrometeo.dades es POT CONsUlTar la PreDICCIÓ meTeOrOlÒGICa Del serVeI meTeOrOlÒGIC 
De CaTalUNYa Per als PrÒXIms 8 DIes al VOsTre mUNICIPI.
CÀlCUl realitzat amb dades de la XaC, seTmaNa Del 17/06 al 23/06.les recomanacions es refereixen a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, 
amb plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajusteu les dosis. Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, s’ha de dividir entre 10 el valor de la taula 
i multiplicar-lo pel marc de plantació. Dades més específiques a l’eina de recomanacions de reg de ruralcat a www.ruralcat.net o a l’oficina del regant 
(eCa de Tàrrega).

Els EUA amenacen amb 
nous aranzels a Europa

EXporTacioNS TaXES

❘ WasHINGTON ❘ El departament 
de Comerç dels Estats Units 
va amenaçar ahir d’imposar 
nous aranzels de fins al cent 
per cent del valor a una nova 
llista de productes per import 
agregat 2.750 milions d’euros 
procedents d’Espanya, el Regne 
Unit, França i Alemanya en el 
marc de l’autorització per part 
de l’Organització Mundial del 
Comerç (OMC) per aplicar ta-
rifes addicionals en resposta 
als ajuts públics prestats a Air-

bus per la UE. Entre els nous 
productes d’aquests quatre pa-
ïsos amenaçats pels aranzels 
nord-americans es troben les 
olives, el xocolate i el cacau, la 
cervesa, la ginebra i el vodka. 
D’altra banda, també s’inclou 
maquinària i algunes classes de 
camions.

L’any passat, els EUA ja van 
aprovar elevar al 25% la taxa 
aplicada a una sèrie de produc-
tes d’alimentació, inclòs l’oli 
d’oliva.
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El senyor

Miquel Jovells Morera
La família comunica als seus familiars, amics i coneguts que se 
celebrarà la cerimònia de comiat el dissabte dia 27 de juny a les 
8 de la tarda a l’església parroquial de Sant Salvador de Golmés.

 Golmés, 25 de juny del 2020

Tempestes i calamarsades al Pirineu i 
Alfarràs registra la temperatura més alta

TEMPS LLEIDA

❘ LLeiDA ❘ Alfarràs va registrar 
ahir el rècord de calor a Cata-
lunya a l’assolir els termòme-
tres en aquesta zona els 34,4 
graus centígrads. La calor esti-
val també es va notar a Lleida, 
on es van assolir els 34 graus, 
i a Vielha, on els termòmetres 
es van atansar als trenta. A les 
comarques del Pirineu hi va 
haver tempestes i algunes cala-
marsades. A Sant Esteve de la 

Sarga, una tempesta va provo-
car a última hora de la tarda la 
caiguda de pedres en pendents 
de talussos, segons va indicar 
l’alcalde, Jordi Navarra. Això 
va comportar sortides de dota-
cions de bombers. Navarra va 
indicar que la forta tempesta 
va causar despreniments de ro-
ques a la carretera de Guàrdia 
a Moró. Va afegir que alguns 
veïns van haver de retirar-les 

de la calçada i va tornar a quei-
xar-se pel mal estat de la via. 
A l’Alt Urgell, pluges a la Seu 
van provocar el col·lapse d’al-
gunes clavegueres, que per la 
pressió de l’aigua van quedar 
aixecades i el riu de la Color 
es va tenyir de roig, cosa que 
succeeix en episodis de tem-
pestes. A Montellà i Martinet 
van caure 67 litres per metre 
quadrat i hi va haver pedra.

Algunes de les cabres utilitzades per a l’estassada.

AGRO PALLARS
ACN

ACN
❘ ViLAmur ❘ La localitat de Vi-
lamur, al Pallars Sobirà, està 
utilitzant un ramat d’un cen-
tenar de cabres per desbros-
sar el perímetre del poble, on 
hi ha molts horts abandonats 
i plens de vegetació. L’objec-
tiu és minimitzar així el risc 
que aquest estiu es produei-
xin incendis. 

Segons l’ajuntament de 
Soriguera, del qual depèn el 
nucli, amb aquesta iniciativa 
s’aconsegueix mantenir net i 
protegit l’entorn del poble i a 
més es proporciona als ani-
mals aliment durant diverses 
setmanes. 

Per ara, les cabres pastu-
ren per una cinquantena de 
camps abandonats, però el 
consistori no descarta pro-
posar a altres pastors que 
realitzin accions similars en 

altres pobles de la zona. Els 
animals, que surten a pastu-
rar cada dia, estan tancats 
dins d’un camp clos elèctric 
per evitar que entrin dins 
dels horts que estan conreats.

Sostenibilitat
Imma Torres, regidora de 

l’ajuntament de Soriguera, 
va explicar que tots els ha-
bitants estan d’acord amb 
aquesta pràct ica, ja que 
s’aconsegueix una estassa-
da ecològica i sostenible que 
no deixa restes. 

Torres també va recordar 
que la vegetació seca es con-
verteix amb la calor en un 
focus molt perillós de possi-
bles incendis. L’any passat en 
aquesta zona ja es va produir 
un foc a causa de les males 
condicions que presentaven 
els horts abandonats.

Cabres a Vilamur per 
desbrossar els horts i 
prevenir incendis

La Xina celebra 
la que podria ser 
l’última festa de 
menjar gos

Naixen trigèmins 
infectats per 
Covid d’uns 
pares sans

TRADICIONS MÈXIC

❘ PeQuÍN ❘ Moltes localitats 
del sud de la Xina celebren 
aquests dies, coincidint amb 
el solstici d’estiu, la cone-
guda com a festa de la carn 
de gos, en la qual s’arriben 
a consumir-ne fins a 10.000 
exemplars. 

S’espera que sigui l’últi-
ma vegada que se celebra 
aquesta tradició, ja que ar-
ran de la crisi sanitària pro-
vocada pel coronavirus, i 
per evitar nous rebrots, el 
govern del gegant asiàtic ha 
prohibit els mercats d’ani-
mals vius i ha exclòs els 
gossos de la llista d’animals 
considerats de granja, per la 
qual cosa no poden criar-se 
per a consum. Ciutats com 
Hong Kong o Macau ja han 
prohibit consumir aquesta 
carn.

❘ CiuTAT De mÈXiC ❘ Uns trigè-
mins nounats van donar 
positiu en la prova de co-
ronavirus a l’estat mexicà 
de San Luis Potosí. En un 
primer moment es va pen-
sar que els petits podrien 
haver-se encomanat a tra-
vés de la placenta materna, 
però la ministra de Sanitat, 
Mónica Liliana, va assegu-
rar que els dos progenitors 
van donar negatiu en el test 
PCR. Les autoritats sanità-
ries del país van obrir una 
investigació per provar 
d’aclarir aquest cas “inèdit” 
i “sense precedents a nivell 
mundial”.

Quant a la salut dels na-
dons, dos d’ells es trobaven 
estables, mentre que el ter-
cer va presentar problemes 
respiratoris.

un ós a la Vall de Boí
Detectat el cap de setmana a la vall de sant Martí || El municipi 
demana a la Generalitat que l’informi quan hi hagi albiraments

fAuNA GRANS DEPREDADORS

r.r.
❘ LLeiDA ❘ Un ós va recórrer el 
cap de setmana passat la vall 
de Sant Martí, a la Vall de 
Boí. Petjades i pèls testifi-
quen el seu pas per aquesta 
zona dissabte i diumenge, 
l’endemà que fotografiessin 
un exemplar caminant per 
una carretera a la Vall Fosca. 
Aquests albiraments s’han 
succeït en poc temps i en àre-
es pròximes entre si, encara 
que els Agents Rurals creuen 
que podria tractar-se de dos 
animals diferents. Anàlisis 
de l’ADN de mostres reco-
llides als dos llocs podrien 
aclarir els dubtes.

L’alcaldessa de la Vall de 
Boí, Sònia Bruguera, va ex-
plicar que es va assabentar de 
forma “extraoficial” d’aquest 
albirament i demanarà a la 
Generalitat que informi 
l’ajuntament quan constati 
la presència de l’ós al muni-
cipi. La població d’aquesta 
espècie es concentra a Aran i 
el Pallars Sobirà, encara que 
augmenten amb els anys els 
albiraments al Jussà i a l’Alta 
Ribagorça.

A. V. B.

Una petjada de l’ós a la Vall de Boí, vora el peu d’una persona.
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