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El primer cap de setmana d’estiu omple el congost i la platgeta del segre a la noguera

Allau de visitants a Mont-rebei i
Camarasa que irrita els alcaldes
maite monné

Consistoris ||
Demanen evitar la
massificació pel risc
de rebrots del virus

Alerta dels Bombers
davant d’un altre
incendi forestal a
la Pobla de Cérvoles

Menys contagis ||
Lleida millora dades
dels últims dies i
registra 40 casos

Els Bombers alerten que es
presenta “una setmana severa” d’incendis forestals per les
altes temperatures, que ahir van
arribar a 35 graus a Ponent. A la
Pobla de Cérvoles es va produir
el segon incendi en zona boscosa del cap de setmana.

Índexs alts || Ponent,
tot i haver-hi menys
positius, segueix
‘en observació’
Sensesostre || La
Paeria paga uns dies
l’hotel al no cabre
als pavellons

lleida i comarques ❘ 13

Els independentistes
veuen irreversible el
procés 10 anys després
de la sentència del TC
Diversos cotxes multats pels Mossos a Camarasa per estacionar en llocs prohibits.
xavier santesmasses

Les residències
‘verdes’ ja podran
deixar sortir els usuaris
El Procicat va aprovar ahir el
pla per a la represa a les residències, molt més lax per a les
visites i sortides dels usuaris.

Torra, amb les
heroïnes de Guissona

La Generalitat vol
repensar el model
dels geriàtrics

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va assegurar ahir
a Bassella que la sentència de
l’Estatut de fa 10 anys va marcar el camí “irreversible” de la
independència de Catalunya.
Per la seua part, l’expresident
Zapatero aposta pel diàleg.
LLeida i com. ❘ 14 ❘ panorama ❘ 16

Tàrrega tindrà set
punts de wifi gratis
a partir de dimecres
vinent, 1 de juliol

L’alt índex d’incidència del Covid-19 a les residències obliga
l’Executiu a canviar el model
assistencial.

L’ajuntament de Tàrrega posarà
en marxa a partir de dimecres
set punts d’accés de wifi gratuït
en diversos espais públics del
municipi, davant de la creixent
demanda.
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Les aglomeracions van tornar el cap de setmana passat a Mont-rebei i la Platgeta de Camarasa en el primer cap de
setmana de l’estiu. A les queixes dels alcaldes per problemes de trànsit i incivisme, se n’afegeixen altres de noves,
al constatar que s’incompleix la distància social i altres mesures de seguretat per evitar contagis per coronavirus.
coronavirus

turisme

Alcaldes denuncien aglomeracions en
el primer cap de setmana de l’estiu
A la Platgeta de Camarasa i Mont-rebei, espais a l’espera de regular l’aforament

maite monné

ajuntament de sant esteve de la sarga

Els marges de la carretera d’accés a Mont-rebei, plens de cotxes.
r. ramírez

❘ lleida ❘ El primer cap de setmana de l’estiu va arribar amb
aglomeracions a Mont-rebei i
el parc Maria Rúbies de Camarasa, conegut també com la
Platgeta. L’afluència massiva de
persones i vehicles és una imatge que es repeteix any rere any,
tot i que aquesta vegada es dóna
en el marc de la crisi sanitària
del coronavirus. A les reiterades queixes dels alcaldes per
problemes de trànsit i incivisme
d’anys anteriors, se n’afegeixen
altres de noves, al constatar que
els visitants no compleixen les
mínimes mesures de precaució
per evitar contagis, com portar
mascareta en espais tancats i
mantenir les distàncies respecte
a altres persones.
A Camarasa, els Mossos d’Esquadra van multar nombrosos
vehicles que obstruïen la circulació en diferents punts del
municipi. L’alcaldessa, Elisabet
Lizaso, va explicar que “alguns
conductors ignoren senyals i
guals i fins i tot han trencat cadenes que impedien aparcar”.
Escombraries i incivisme al parc
al costat del Segre han portat el
consistori a instal·lar un cartell
que prohibeix defecar. Pel que
fa a Covid-19, “ocupen taules
del bar abans que les desinfectin o entren tapant-se nas i boca amb la samarreta a mode de
màscara”.
Per frenar la massificació, el
consistori confia a poder aplicar
ben aviat l’ordenança, encara
en tramitació, que exigirà el
pagament de 5 euros per cotxe, 2 per moto i 50 per autocar. L’acumulació de vehicles
als marges de la carretera es va
tornar també a repetir el cap de
setmana en l’accés a Mont-rebei,
la qual cosa va provocar l’enuig

de l’alcalde, Jordi Navarra. “Volem que vingui gent, però no
aquesta massificació que omple
de cotxes una carretera deteriorada i deixa escombraries
per tot arreu”, va assenyalar el
primer edil. Aquesta situació
ja habitual adquireix especial
gravetat en el marc de la pandèmia. “Al congost és impossible
mantenir les distàncies de seguretat al creuar-se amb algú”, va
apuntar Navarra. Val a recordar
que institucions de Lleida i Osca
col·laboren en un projecte per
regular l’afluència de públic a
Mont-rebei.
Tant Lizaso com Navarra van
destacar que la falta de mitjans
impedeix als ajuntaments de poblacions petites combatre amb
eficàcia la massificació. “La
promoció ens ha portat més turistes dels que hi caben”, va concloure l’alcalde de Sant Esteve.

Cotxes multats per obstruir el pas a Camarasa.
maite monné

Alguns dels visitants que van anar ahir al parc al costat del riu Segre a Camarasa.

el turisme recupera l’activitat de forma gradual
maite monné

Visitants ahir a l’entorn del
pantà de Sant Llorenç.

L’arrancada
definitiva de la
temporada turística
n L’inici de l’estiu després
del final de l’estat d’alarma ha suposat l’arrancada
definitiva de la temporada
turística per al sector de
l’hostaleria i el dels esports
d’aventura, si bé les ocupacions més grans s’esperen
a partir del proper mes de
juliol i a l’agost. El 80% de
les empreses de ràfting de la
Pallaresa ja fan descensos i
és freqüent veure turistes en
zones com el pantà de Sant
Llorenç, a la imatge.
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atletisme ultradistàncies

futbol
J. Antoni Romero

Moment de l’arribada d’Eugeni Roselló a la Pobla de Segur.

avenida studio

L’atleta, notablement cansat després de l’esforç.

Gesta inèdita i solidària

L’atleta de la Pobla de Segur Eugeni Roselló completa en 57 hores un recorregut
de 215 quilòmetres || L’objectiu era recaptar fons per a l’Hospital del Pallars
redacció

❘ lleida ❘ L’atleta pallarès Eugeni
Roselló, corredor de muntanya
especialitzat en ultradistàncies i membre de l’equip Black
Diamond, va completar ahir
un exigent repte esportiu i al
mateix temps solidari que va
iniciar divendres. Batejada com
Carros del Cel, uneix dos travessies de llarga distància, la
Ports del Cel, que discorre pel
Parc Natural de l’Alt Pirineu, i
la Carros de Foc, al Parc Nacional d’Aigüestortes. Un repte
inèdit que va aconseguir completar ahir arribant a la seua

localitat natal, la Pobla de Segur, on va ser rebut per desenes de veïns. Eugeni Roselló va
completar un recorregut total
de 215 quilòmetres, amb més
de 14.000 metres de desnivell
positiu acumulat i que l’atleta
va recórrer en poc més de 57
hores, després d’haver sortit
divendres de matinada des de
Tavascan.
El vessant solidari consistia
que per cada quilòmetre recorregut, ell donava 1 euro a l’Hospital Comarcal del Pallars, amb
l’objectiu de comprar una central de monitoratge, per poder

monitoritzar tant malalts d’urgències com de planta. També
s’ha obert una pàgina web amb
informació, en la qual es podien fer donacions per a aquesta
causa. Ahir ja s’havien superat
els 2.000 euros, aportats per
més de 70 donants. L’Eugeni

carros del cel

El trajecte elegit unia per
primera vegada dos rutes
extremes, la Ports del Cel
i la Carros de Foc

va arribar ahir al migdia a la
Pobla, sense poder contenir
l’emoció, tant per la gesta inèdita que havia completat com
per les mostres d’afecte que va
rebre. Durant el recorregut, que
va ser especialment dur en les
hores nocturnes, va passar per
llocs emblemàtics com el refugi Ernest Mallafré, al costat de
l’estany de Sant Maurici, i el
tram final cap a la Colomina.
Després ja va afrontar el descens cap a Capdella, per encarar l’últim tram fins a arribar
a la Pobla, on encara va tenir
forces per agrair el suport rebut.

L’Sttutgart
ascendeix a
la Bundesliga
❘ berlín ❘ L’Stuttgart ascendirà a la Bundesliga al costat
de l’Arminia Bielefield i el
Heidenheim disputarà la
promoció contra el Werder
Bremen, mentre que l’Hamburg es quedarà, almenys un
any més, a la Bundesliga 2,
després dels resultats de la
jornada d’ahir. D’altra banda, el Wolfsburg va tancar
el seu quart títol consecutiu
de la Bundesliga femenina,
amb un torneig pràcticament
perfecte en el qual ha guanyat tots els partits tret de
dos empats. Ahir va golejar
5-0 el Bayer Leverkusen.

futbol base

Unió de clubs
per demanar
ascensos
❘ barcelona ❘ Al voltant de 70
clubs de futbol base s’han
unit a través d’una plataforma nascuda a Barcelona
i anomenada “Units pels ascensos”, que té com a objectiu lluitar contra la decisió de
l’FCF de no permetre aquesta
temporada ascensos de categoria en el futbol base. Els
clubs implicats han posat en
marxa una recollida d’avals
amb l’objectiu de convocar
una assemblea extraordinària i anuncien una demanda
judicial per frenar aquesta
decisió.

atletisme carreres populars

Alguns dels participants de la doble cita que ha organitzat aquest cap de setmana la Lliga Ponent Virtual, que coordina Iter5.

Miralcamp i Torrefarrera, doble
jornada de la Lliga Ponent Virtual

Dos dels atletes que van prendre part d’aquesta jornada.

❘ lleida ❘ La Lliga Ponent Virtual
ha viscut aquest cap de setmana
una doble cita, amb la celebració de la Cursa de la Bassella de
Miralcamp, programada dissabte passat, i la Cursa de Torrefarrera, que va tenir lloc ahir.
Aquesta Lliga ja compta amb
327 atletes inscrits.

Pel que fa a la Cursa de la
Bassella de Miralcamp, van ser
seixanta-set els participants
que van registrar la seua activitat dissabte, mentre que a la
Cursa de Torrefarrera també
es van superar el mig centenar
d’atletes.
Iter5 és al capdavant d’aques-

ta iniciativa, oberta i gratuïta,
que té com a objectiu mantenir
viu l’ambient de la Lliga Ponent,
fins que puguin tornar a celebrar-se carreres populars amb
tots els atletes alhora.
La següent cita serà diumenge
vinent, dia 5 de juliol, amb la
Mitja Marató de Tàrrega.

