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La Federació de Futbol castiga el
Pardinyes per alinear una nena prodigi
de 13 anys amb les juvenils

L’AECC-Catalunya contra el Càncer de
Lleida recupera les sortides presencials
amb pacients després del confinament
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Salut notifica en un sol dia 128
casos de Covid-19, xifra rècord
arnau de vilanova

Contradiccions || Fernando Simón diu que la
Generalitat estudia confinaments selectius a
Lleida i la conselleria ho nega
Allotjament || La Paeria allotjarà en hostals
i pavellons els sensesostre pel tancament de
l’alberg Jericó al detectar-s’hi cinc contagis

Abandona l’UCI de
l’Arnau després d’estar
102 dies ingressat
Un home de més de setanta anys
va abandonar dimecres l’UCI de
l’Arnau de Vilanova després de
102 dies, de manera que supera
el rècord anterior de Josep Pon,
cap de Publicitat de SEGRE, que
va passar a planta després de 91
dies en aquesta unitat.

Turisme || Tots els bungalous de càmpings
lleidatans han penjat el cartell de complet fins
a l’agost i els hotels, ocupats al 60 per cent

és notícia ❘ 3-7
magdalena altisent

Campanya per promocionar
Lleida a través dels seus rius
Projecte audiovisual del Grup SEGRE i
Endesa sobre activitats de lleure aquàtiques

Nova allau de roques a la via del
Pallars que ja va causar 2 morts

comarques ❘ 13

comarques ❘ 14

Lleida guanyarà 23
ha de sòl industrial
l’any que ve
lleida ❘ 10

Postius, Forné i Geli
s’afegeixen al partit
de Puigdemont
panorama ❘ 18
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Els bungalous, al complet tots els
caps de setmana gairebé dos mesos

Plena ocupació fins al dia 20 d’agost || Els turistes procedeixen majoritàriament
de Catalunya, el País Basc i el País Valencià
x.r.

❘ lleida ❘ Tots els bungalous de
càmpings de Lleida han penjat el cartell de complet per als
caps de setmana d’aquest mes
de juliol. Així ho va assegurar
ahir la presidenta de Càmpings
de Lleida, Marta Cortina, que
va assegurar que per a l’agost
també tenen plena ocupació “almenys fins al dia 20”. D’altra
banda, també hi ha demanda

per a les places d’acampada dels
càmpings de la demarcació, encara que Cortina va apuntar que
en aquest cas “depèn del temps
que faci”.
Després del final de l’estat
d’alarma i de la reobertura de
les fronteres, els establiments
turístics de les comarques de
Lleida ja han començat a rebre
clients estrangers. Aquest és
el cas dels hotels, on ja comp-

ten amb alguns turistes francesos, que arriben atrets per
la temporada de pesca, segons
va explicar el president de la
Federació d’Hostaleria, Josep
Castellarnau.
En aquest sentit, Cortina va
apuntar que “hi ha algun client
estranger, però són molt pocs”.
No obstant, la lliure mobilitat
per tot Espanya també ha propiciat l’arribada de visitants

d’altres comunitats autònomes.
Cortina va assegurar que la majoria dels turistes procedeixen
de Catalunya, encara que també
compten amb clients del País
Basc i del País Valencià.
Val a recordar que el sector
turístic és un dels més afectats
per la crisi sanitària i les pèrdues
es compten per milions ja que
els establiments es van veure
obligats a tancar.
magdalena altisent

Els hotels, amb
una ocupació de
fins al 60 per cent
n El president de la Federació d’Hostaleria, Josep
Castellarnau, va explicar
ahir que per aquest cap
de setmana els hotels de
Lleida compten amb una
ocupació del 60%, unes
dades que es preveu que
siguin millors durant la segona quinzena d’aquest
mes de juliol. S’ha de recordar que el cap de setmana passat, que va ser el
primer sense restriccions a
la mobilitat després del final de l’estat d’alarma per
la crisi sanitària del coronavirus, els hotels de les
comarques de Lleida van
comptar amb una ocupació que va oscil·lar entre
el 40% i el 60%

Esports d’aventura a ple rendiment a partir del dia 15 ■ Els esports d’aventura preveuen treballar
a ple rendiment a partir del dia 15. El responsable del sector al Sobirà, Flòrido Dolcet, va explicar
que el 90% de les empreses s’han reactivat. A la imatge, el pantà de la Torrassa.

segre

A la comarca del Segrià
hi ha 2.164 contagis
acumulats i 10.144
són casos sospitosos

180 amb un total de 416 positius
acumulats, deu més que els que
constaven dissabte als registres
del Govern (vegeu SEGRE de
diumenge).
Els segueix el Segrià, la comarca més poblada de la demarcació, amb un índex de 103 i
2.164 persones afectades pel
Covid-19, mentre que 10.144
més són casos sospitosos. Així
mateix, al Jussà l’índex de contagis per cada 10.000 veïns és
de gairebé 92 i a l’Urgell supera
els 91.
D’altra banda, les tres comarques que de moment presenten
un índex més baix de casos
acumulats de coronavirus són
el Solsonès, amb una taxa de
gairebé 26 contagis per cada
10.000 habitants i un total de

❘ Lleida ❘ El mercadillo de Barris Nord, a Lleida, recuperarà
demà la majoria de les parades de roba i complements.
Per poder garantir la distància entre les parades sota la
marquesina i optimitzar l’espai, els paradistes han acceptat reduir els metres de cada
una de les parades.
La Paeria demana responsabilitat als clients, que
hauran de portar mascareta, i als paradistes, que s’han
d’implicar en el compliment
de la normativa de seguretat i higiene contra els contagis pel virus. Així mateix,
l’ajuntament s’encarregarà
del control de l’aforament i
la senyalització de tota l’àrea
del mercat.

App per a les
entrades de
la piscina

Al pla i el Pirineu, i la tercera és el Segrià

altres comarques

❘ Lleida ❘ La detecció de dos positius al parc de Bombers de
Calaf va portar a tancar les
instal·lacions dimecres i ahir
es van dur a terme treballs
de desinfecció i neteja, per
poder obrir com més aviat
millor.
També s’ha detectat un
cas de coronavirus al parc
de Bombers de Mollerussa i
un altre al parc de Bombers
voluntar is de les Borges
Blanques.
En el cas de Mollerussa,
ha portat a confinar quatre
bombers i tres AOF, i a les
Borges Blanques són quatre
els bombers voluntaris confinats als seus habitatges i que
actualment es troben bé i són
asimptomàtics.

Torna la roba
al mercadillo
de Barris Nord

Aran té la segona taxa
més alta de contagis, que
només supera la Segarra
❘ lleida ❘ Aran té el segon índex
acumulat de casos de coronavirus més elevat de Lleida, una xifra que només supera la Segarra. Segons les dades disponibles
de la Generalitat, a la Val hi ha
165 casos per cada 10.000 habitants i s’han diagnosticat des de
l’inici de la pandèmia un total
de 167 contagis de Covid-19, la
gran majoria dels quals a Vielha. Per la seua banda, a la Segarra aquesta taxa se situa en

Confinen
bombers per
diversos casos

Vielha és un dels municipis amb més casos per habitant.

35 diagnòstics; l’Alt Urgell, amb
un índex de gairebé 38 i 76 positius; i el Sobirà, amb una taxa de gairebé 39 i 27 contagis
acumulats des que va començar
la crisi sanitària del Covid-19.
A aquestes tres comarques les
segueix la Ribagorça, amb un
índex que voreja els 45 casos i
només 17 contagis en total. Per
la seua part, les Garrigues segueix sent la comarca del pla

amb menor afectació, amb una
taxa de gairebé 57.

26 contagis a Cervera
D’altra banda, Cervera té
actualment 26 veïns amb coronavirus. L’alcalde, Joan Santacana, va explicar a Catalunya
Ràdio que són treballadors de
l’empresa alimentària on hi ha
hagut un brot o que han tingut
contacte amb empleats.

❘ almacelles ❘ Almacelles ha
posat en marxa una aplicació per reservar i comprar
entrades per accedir a les
piscines, que obriran demà
dissabte. També s’ofereix la
possibilitat d’accedir al bar
del recinte amb un passi especial per a una hora i mitja
sense necessitat de comprar
tiquet d’entrada a la piscina.
El consistori de la localitat va
explicar que al cap de poques
hores de l’entrada en funcionament de l’app ja s’havien
comprat més de cent tiquets
per al primer dia d’obertura de les instal·lacions. “Tot
fa indicar que l’adaptació a
les normes i protocols” ha
tingut “bona acollida”, van
assegurar.
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Campanya per mostrar el patrimoni
de Lleida a través dels rius.
p.

www.segre.com/comarques
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Tres intoxicats per un incendi que
calcina una casa a l’Albagés.

carreteres incidències

Una altra allau de grans roques talla
de nou la carretera de Castell de Mur

A pocs metres de la del mes de gener i de la que el 2018 va causar la mort de dos
persones || La Diputació, titular de la via, obrirà un pas alternatiu aquest estiu
E. FArnell

❘ Castell de Mur ❘ Un nou despreniment de grans roques va tornar
a tallar ahir al migdia la carretera LV-9124 que va des dels
nuclis de Castell de Mur fins a
Sant Esteve de la Sarga. L’allau
va tenir lloc al quilòmetre 5
d’aquesta carretera al terme
municipal de Castell de Mur,
al mateix punt d’un altre gran
despreniment el mes de gener
passat i a pocs metres del que el
mes d’abril del 2018 va causar
la mort de dos persones.
Les roques de grans dimensions van caure a sobre de la
calçada i un operari que treballa
a les obres d’eixamplament d’un
pont a Sant Esteve de la Sarga
va haver de fer una maniobra
amb el vehicle per evitar que li
caiguessin a sobre. Malgrat tot,
no hi va haver ferits. La d’ahir
va ser l’última de moltes incidències que ha registrat aquesta carretera que dóna accés al
congost de Mont-rebei i que
en períodes festius i a l’estiu la
transiten desenes de vehicles.
Precisament, aquest tram en el
qual ahir es va produir l’allau va
ser sanejat i estabilitzat el mes
de gener passat i també l’any
2018.
Fins al lloc es van desplaçar
tècnics, geòlegs i el diputat de
Vies i Obres, Marc Baró, que va
explicar que la Diputació (titular de la via) habilitarà aquest
estiu un pas alternatiu per evitar
“la perillositat d’aquest tram de
carretera”. “La via no tornarà
a obrir-se tal com està i s’obrirà
un pas alternatiu”, va indicar.

p.
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electricitat

Nova inversió
per acabar amb
els microtalls
elèctrics
❘ lleida ❘ Endesa invertirà a
Catalunya 694 milions d’euros en tres anys per millorar
les seues infraestructures
de distribució. Les actuacions pretenen incrementar
la intel·ligència de la xarxa
d’alta, mitjana i baixa tensió
a totes les comarques en les
quals opera la companyia. A
Lleida es vol acabar amb els
microtalls que tenen diversos
municipis, que l’elèctrica atribueix a “diversos motius”.
Les actuacions hauran de reforçar la qualitat del servei
i donar resposta en pics de
consum.

ramaderia

Presenten una
guia de gestió
ambiental per
a les granges
Les roques que ahir van tallar la carretera que uneix Castell de Mur amb Sant Esteve de la Sarga.

Baró va recordar que la Diputació estudia la construcció
d’una nova carretera per accedir
a Sant Esteve de la Sarga. De
fet, els serveis tècnics ja tenen
redactats els nous traçats però
l’estat d’alarma ha impossibilitat
avançar en l’elecció de l’opció
més segura.
Està previst que la setmana
que ve es reuneixin els serveis
tècnics de la Diputació per decidir quina és la millor opció
per portar a terme en aquesta
carretera.

les claus

Carretera de la Diputació. La via transcorre des de la C-13 cap
al Pont de Montanyana. Fins al nucli de Moror, la via és de la Diputació, i des d’aquest punt fins al Pont la titularitat és de l’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga. La corporació va avançar
que el 2020 inclouria una partida per sanejar pendents d’aquesta via en el tram de la seua titularitat.
Incidències. Han estat diverses les allaus que s’han registrat
en aquesta de carretera. L’última va ser el gener passat, però
també l’estiu del 2019 una allau va tallar l’accés al pàrquing de
Mont-rebei i el 2018 una altra va segar la vida de dos persones.

❘ lleida ❘ La directora general
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, va
presentar ahir la Guia per a
l’aplicació d’un sistema de
gestió ambiental a les explotacions ramaderes intensives. El document pretén ser
una ajuda per a les gairebé
nou-centes granges catalanes
considerades d’impacte ambiental potencialment elevat,
sotmeses a la directiva sobre les emissions industrials
(DEI), de prevenció i control
integrats de la contaminació i
facilita portar a terme la gestió ambiental.
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promoció audiovisual

Campanya per mostrar el patrimoni
turístic de Lleida a través dels rius

‘El riu ens activa’, de Grup SEGRE i Endesa, divulgarà l’oferta natural i cultural
magdalena altisent

m. codinas

❘ la guingueta d’àneu ❘ Lleida té
un nou instrument per promocionar i divulgar el seu patrimoni natural i l’oferta turística vinculada als diferents rius
del Pirineu lleidatà. Es tracta
del projecte El riu ens activa,
que promouen el Grup SEGRE
i Endesa amb la col·laboració
de la Diputació. Es tracta d’un
document audiovisual de cinc
capítols que tindran com a fil
conductor una activitat aquàtica diferent en cadascuna de les
cinc comarques on es practica i
a partir de la qual es mostrarà
el patrimoni natural, rural, cultural i l’oferta turística del territori (vegeu el desglossament).
El programa, que s’estrenarà demà a les 21.30 hores a LleidaTV,
serà conduït per Aleix Bergés,
una de les cares conegudes de
la cadena, que mostrarà les particularitats de cada zona a través d’entrevistes amb diferents
protagonistes.
Grup SEGRE i Endesa són
“dos actors ja presents al territori que volen ajudar a ubicar-lo
com un referent del turisme actiu”, va dir Carles Isús, president del consell comarcal del
Sobirà, durant l’acte de presentació del projecte, que va tenir
lloc ahir a l’embassament de la
Torrassa, des d’on Endesa regula el cabal del riu Noguera
Pallaresa per assegurar els descensos de ràfting. En aquest sentit, Juan Cal, director executiu

❘ cervera ❘ La Paeria de Cervera va celebrar ahir el primer ple presencial i obert al
públic. L’alcalde Joan Santacana va explicar que per ferho possible es va optar per
traslladar el ple a l’Auditori,
amb el doble de capacitat que
la Paeria. La sessió va donar
llum verda al cartipàs com ja
va avançar SEGRE el 27 de
juny. La proposta distribueix
entre els sis edils d’ERC-MES
i CUP les tretze carteres. S’hi
incorpora l’àrea de polítiques
feministes i LGTBI que tindrà la regidora de la CUP,
Mireia Brandon.

Volen ajuts per a
una església de
la Ribagorça
El director executiu de SEGRE, Juan Cal, en un moment de la presentació.

de Grup SEGRE, va destacar
el vincle emocional del grup
amb el territori alhora que va
agrair a les empreses d’esports
d’aventura la seua col·laboració amb el projecte. Per la seua
banda, la directora de comunicació d’Endesa, Miriam Filella,
va assegurar que el seu objectiu
és “crear valor amb el que fem,
conciliant la producció energètica amb l’activitat cultural i
esportiva i l’entorn natural i la
biodiversitat”.

El Segrià licita el nou
servei de menjador
escolar i multa Alessa
E. F.

Cervera ratifica
el cartipàs
municipal

patrimoni

institucions gestió

❘ Lleida ❘ El ple del consell del Segrià debatrà avui l’aprovació de
les clàusules del nou concurs del
servei de menjador escolar a la
comarca per als cursos 20202021 i 2021-2022, prorrogable
per a dos cursos més. El president de l’ens comarcal, David
Masot, va assegurar que l’antiga
concessió amb la firma Alessa
Catering va finalitzar el mes de
juny passat i està previst que el
curs vinent ja entri en servei el
nou concurs. “Això sempre que
no hi hagi al·legacions”, va dir.
Precisament, el ple també
preveu aprovar la imposició
d’una multa de 3.001 euros a
l’actual gestora dels menjadors
escolars de la comarca per no
aportar la documentació que
exigeixen els plecs del contrac-

plens

te, vigent fins al juny. Segons
Masot, “a Alessa ja se’ls havia
instat a fer-ho en diverses ocasions, per la qual cosa es va obrir
expedient per imposar aquesta
sanció. Entre altres coses, se
li reclamava la presentació de
comptes que justifiquessin el
balanç de despeses i guanys
que mai han presentat i altres
qüestions que sol·licitaven els
centres educatius, que tampoc
han entregat mai”, va dir.
Durant el ple també es ratificarà l’acceptació de la proposta
de la gerència de la Regió Sanitària de Lleida de cessió de l’ús
de les instal·lacions de l’hotel
Nastasi per al confinament de
persones amb símptomes lleus
de Covid-19 i prendrà possessió
el nou conseller Lluís Miquel
Pérez.

Un episodi dedicat a cada
comarca del Pirineu i a Aran
n El primer capítol de la sèrie mostrarà els descensos
de ràfting per la Noguera
Pallaresa i la zona de la Vall
de Cardós, al Pallars Sobirà.
L’hidrospeed o hidrotrineu
al riu Garona serà el fil conductor de l’episodi de la Val
d’Aran. Pel que fa al Pallars

Jussà, l’activitat protagonista serà el barranquisme a la
Noguera Pallaresa. A l’Alta
Ribagorça el programa girarà al voltant del piragüisme
i el caiac. Finalment, a l’Alt
Urgell, la pesca esportiva
al riu Segre serà l’activitat
protagonista.

❘ El Pont de Suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça ha sol·licitat al bisbat de Lleida buscar ajuts del departament de
Cultura per reparar l’església
de Sant Sadurní d’Esperan,
que es troba en un estat molt
precari.
El temple, catalogat com
a bé cultural d’interès local,
té un gran valor històric per
la seua vinculació amb les
esglésies d’Erill, Lavaix i el
conjunt de la Ribagorça. Està
ubicada al poble abandonat
del Pont de Suert i amenaça
risc d’enfonsar-se.

universitat avaluació

Queixes a Cervera per tenir la
seu de la selectivitat a Lleida
La capital del Segrià és a uns 45 minuts i Tàrrega, a 15
redacció

❘ lleida ❘ Els alumnes dels instituts de Cervera hauran de desplaçar-se fins a Lleida ciutat
per fer les proves de la selectivitat, malgrat que aquest any
hi haurà exàmens a Tàrrega.
Aquesta situació ha provocat
queixes perquè els estudiants tenen la capital de l’Urgell més a prop, a uns quinze
minuts amb cotxe, que Lleida
ciutat, que els suposa un viatge
d’aproximadament tres quarts
d’hora.
Per la seua banda, el coordinador de la selectivitat a Lleida, Xavier Carrera, va confirmar ahir aquesta decisió i va
assegurar que es va prendre
“per una qüestió de logística
i d’organització”. Per això, els
estudiants de Cervera hauran

de continuar desplaçant-se a
Lleida per examinar-se, com
ja havien fet en les anteriors
convocatòries de les proves
d’accés a la universitat.
La crisi del coronavirus va
obligar a ajornar un mes la se-

tribunals

A les seus habituals dels
tribunals a Lleida i la Seu
se sumen aquest any
Tàrrega, Tremp i Vielha
lectivitat, que se celebrarà la
setmana que ve, entre dimarts i
divendres. A causa també de la
pandèmia, aquest any hi haurà
més seus dels tribunals. Als habituals a Lleida ciutat i a la Seu

d’Urgell, s’hi sumaran Tàrrega,
Tremp, i Vielha.
Aquest any s’hi han inscrit
un total de 2.200 estudiants,
176 més que l’any passat, que
es repartiran en un total de
tretze tribunals, davant dels
vuit que hi va haver a l’edició
anterior, com ja va avançar
SEGRE.

Mesures de seguretat
A causa de la crisi sanitària,
l’ús de la mascareta durant la
selectivitat serà obligatori i
també s’hauran de respectar
les distàncies de seguretat
interpersonals. De la mateixa manera, les persones amb
símptomes compatibles amb
el Covid-19 o en quarantena
domiciliària no podran anar a
fer les proves.
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Tres intoxicats per un incendi que
calcina una casa a l’Albagés

Prohibeixen a la
detinguda a
Cellers contactar
amb la seua filla

Desallotgen el matrimoni que viu a l’immoble || Set dotacions van treballar en
l’extinció i un 80 per cent de l’interior de l’habitatge va resultar afectat
amado forrolla

A. GUERRERo

❘ L’ALBAGÉS ❘ Un incendi va calcinar
ahir al migdia l’interior d’una
casa a l’Albagés i tres persones
que hi havia a dins en el moment en què es va declarar el
foc van resultar intoxicades per
inhalació de fum, segons van
informar els Bombers de la Generalitat. El matrimoni que resideix a l’habitatge va ser, posteriorment, desallotjat ja que les
flames van afectar el 80% de
l’immoble. L’incendi es va originar a les 11.51 hores per causes desconegudes i que s’estan
investigant en una casa situada
al carrer Juncosa d’aquesta localitat de les Garrigues.

dos hores en flames

El foc es va declarar a les
11.51 hores i no van poder
donar-lo per extingit
fins a les 14.05 hores
“El matrimoni i una amiga
de la parella, que es trobaven
a la planta baixa, han sentit un
soroll als pisos superiors i han
comprovat que es tractava d’un
incendi. Per sort han pogut sortir pel seu propi peu al carrer”,
va explicar Víctor Masip, alcalde de l’Albagés, que va acudir al
lloc quan va tenir coneixement
de l’emergència. Els Bombers

La façana de l’habitatge va quedar en aquest estat després de l’incendi.

van desplaçar-hi set dotacions
que, quan van arribar, van comprovar que el foc estava completament estès per tot l’immoble.
Per la seua banda, els tres inquilins van resultar intoxicats
lleus pel fum i van ser atesos in
situ pels sanitaris del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
sense que fos necessari traslladar-los a un centre mèdic. Els

efectius no van poder donar per
extingit el foc fins a les 14.05
hores.

Estructura no afectada
Posteriorment van ventilar
l’interior i van comprovar l’afectació. L’estructura de la casa no
va resultar afectada però sí el 80
per cent de l’interior, de manera
que es va acordar el desallotja-

ment dels inquilins. Víctor Masip va assegurar en aquest sentit
que “el matrimoni ha decidit
quedar-se provisionalment a
casa d’uns veïns, els hem ofert
el nostre suport i els hem ajudat
en la gestió amb l’assegurança
de la casa”. Masip va afegir que
“ha estat una desgràcia però,
afortunadament, no hi ha hagut
danys personals”.

segre

emergències campanya d’estiu

15

El 36 per cent dels incendis
forestals del 2019 van ser
causats per negligències

❘ tremp ❘ El jutjat de Tremp que
va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona detinguda a
Cellers per presumptament
amenaçar de matar la seua
filla tampoc podrà veure ni
parlar amb la petita, ja que el
magistrat ha dictat una ordre
de prohibició d’aproximació
i comunicació amb la menor,
de només dos anys, que està a càrrec del seu pare. La
causa està oberta per un delicte d’homicidi en grau de
temptativa.
Els fets van tenir lloc diumenge passat, quan els Mossos d’Esquadra van trobar la
dona i la nena en un hotel al
costat del pantà de Cellers.
La recerca es va iniciar hores
abans, quan el pare de la nena va denunciar que la seua
ex li havia enviat un missatge
en el qual deia que mataria
la nena i se suïcidaria en el
moment en què havia d’entregar la petita al pare per
ordre judicial.

contraban

Decomissen un
rellotge de 28.000 € a
la duana de la Farga
❘ la seu ❘ La Guàrdia Civil va
decomissar dilluns a la duana de la Farga de Moles un
rellotge de la marca Patek
Philippe Geneve, valorat en
28.000 euros, a un home de
38 anys que tornava d’Andorra pel carril verd, el reservat a les persones que no
tenen compres per declarar.
El rellotge va ser trobat a la
guantera i en un portarellotges valorat en 900 €. L’home
va ser denunciat per infracció
de contraban.

Risc baix com el 1998, però aquest va ser pèssim
a. guerrero

❘ lleida ❘ El 36% dels 111 incendis
forestals que es van registrar
l’any passat a les comarques
de Lleida van ser causats per
negligències, segons les dades
dels Agents Rurals que van fer
públiques ahir durant la presentació de la campanya d’estiu.
D’aquesta manera, les negligències, amb quaranta casos,
se situen com la primera causa
d’aquests incendis, seguit pels
accidents amb un 23,4%, origen
desconegut (19,8%) i els intencionats, que van ser un 17% (dinou focs). El 2019 es van cremar
1.495 hectàrees a la província,
de les quals 950 corresponen
a l’incendi que es va originar
a la Ribera d’Ebre i va afectar

Maials, Bovera, la Granadella i
Llardecans.
Pel que fa a la campanya forestal d’aquest estiu, que va començar el passat dia 15, el risc
d’incendi a Lleida se situa en el
nivell més baix des del 1998, tot
i que s’ha de recordar que aquell
any va ser pèssim, amb milers
d’hectàrees cremades al Solsonès, la Segarra i el Bages. “Els
motius són les pluges dels úl-

personal de reforç

Els Bombers han
incorporat setanta
persones a Lleida i alerten
dels megaincendis

Un conductor ferit
en un accident a Lleida

Imatge del foc de divendres passat a la Donzell d’Urgell.

tims mesos i el seu efecte sobre
l’estat de la vegetació. Caldrà
veure l’evolució en les pròximes setmanes i no es descarta un increment progressiu del
perill si deixa de ploure tenint
en compte l’increment de vegetació que s’ha acumulat durant
la primavera”, va assegurar el
director general dels Agents Rurals, Marc Costa. Així doncs,
per exemple, durant aquests

últims mesos no s’han produït
focs en boscos de ribera de ràpida ignició pel borrissol dels
pollancres. Per la seua part, els
Bombers han incorporat setanta
persones a Lleida, quaranta-vuit
dels quals ajudants d’ofici forestal. El director general de
Prevenció, Manel Pardo, va advertir de la dificultat d’afrontar
els incendis de sisena generació
(megaincendis).

❘ lleida ❘ El conductor d’un turisme va resultar ferit ahir a
les 13.32 hores al bolcar amb
el cotxe a l’A-2 a Lleida. A
Oliola van xocar un cotxe i
un vehicle agrícola i a l’AP-2,
a les Borges, un cotxe va col·
lidir contra la tanca. En cap
dels dos casos no hi va haver
ferits.

Tres detinguts per
drogues a Andorra
❘ Andorra la vella ❘ La policia
d’Andorra va detenir dimecres tres persones que portaven 55 grams de cocaïna.

28

17033

guIa

Segre
Divendres, 3 de juliol del 2020

societat

entitats activitats

Sortides terapèutiques contra el càncer

L’AECC recupera aquestes iniciatives després del confinament a Mollerussa, Tàrrega,
Balaguer, Tremp i Lleida || Fer exercici i evitar la por del contagi, entre els objectius
aecc lleida

redacció

❘ lleida ❘ L’AECC-Catalunya contra el Càncer de Lleida ha iniciat
les primeres sortides presencials amb pacients de càncer al
pla després del confinament
provocat per la pandèmia del
coronavirus.
La iniciativa, que porta el
lema de Reactiva’t, es fa amb
grups reduïts i amb totes les mesures de seguretat necessàries.
Concretament, s’han organitzat
sortides a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Tremp i Lleida.
L’objectiu de totes aquestes activitats és que els pacients amb
càncer puguin tornar a la normalitat, retrobar-se, fer exercici
físic i evitar la por al contagi que
els ha causat el Covid-19, atès
que són un col·lectiu vulnerable
davant d’aquest virus.
Les primeres sortides es van
fer el passat 15 de juny a Mollerussa i Balaguer com una
prova pilot. Gràcies a la bona
acollida que van tenir, l’AECC Lleida va decidir continuar programant noves sortides
a les capitals del Pla d’Urgell i
la Noguera. També s’hi van afegir Tàrrega, Tremp i Lleida. La

El Bar Blasi de
Lleida canvia
d’amos i de nom
❘ lleida ❘ L’històric Bar Blasi,
situat al Centre Històric de
Lleida, ha canviat d’amos i
també ho farà de nom, tot
i que encara no se sap quin
serà. Ismael Balsells, del Bar
Tòfol, és un dels tres socis
que han assumit el negoci
en aquesta nova etapa. També està previst que reobri el
restaurant Bellera amb nova
direcció.

violència masclista

El 88% dels casos
de ciberviolència
no es denuncien

Balaguer va ser un dels primers grups a recuperar les sortides presencials de l’AECC.

pròxima activitat de Reactiva’t
es durà a terme dilluns vinent,
dia 6 de juliol, a Tàrrega a les
9.00 hores.
L’entitat no ha parat les activitats durant el confinament sinó
que les ha adaptat per poder fer-

les de manera telemàtica, amb
l’acompanyament social, psicològic i emocional necessari per
als pacients i les seues famílies,
que han viscut una doble batalla contra la malaltia durant la
pandèmia del coronavirus.

loterIa

Durant l’any passat, l’AECC
Lleida va atendre més de 1.600
pacients a les cent delegacions
que té repartides per tota la província. L’any passat, l’entitat va
arribar als 850 voluntaris a tot
el territori.

❘ barcelona ❘ El 88% de víctimes de ciberviolències masclistes no denuncien, segons
l’Institut Català de les Dones
i el Grup de Recerca Antígona de la UAB. El 98,9%
d’entrevistades va patir algun tipus de violència a les
xarxes. Les més freqüents
són els insults i les expressions denigrants i en un 32,4%
hi va haver un accés a dispositius sense consentiment.

En aquest sorteig participen també els bitllets de Loteria Nacional de data 9 d’abril del 2020
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SORTEO DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
Seis series de 100.000 billetes cada una
Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final
Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día
siguiente al de la celebración del sorteo













Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete

29000 ........ 150 29001 ........ 150 29002 ........ 150 29003 ........ 150 29004 .......7.620 29005 ......60.000 29006 .......7.710 29007 ........ 240 29008 ........ 150 29009 ........ 240
29010 ........ 150 29011 ........ 150 29012 ........ 210 29013 ........ 150 29014 ........ 150 29015 ........ 150 29016 ........ 180 29017 ........ 180 29018 ........ 150 29019 ........ 180
29020 ........ 150 29021 ........ 150 29022 ........ 150 29023 ........ 150 29024 ........ 210 29025 ........ 150 29026 ........ 180 29027 ........ 180 29028 ........ 150 29029 ........ 180
29030 ........ 150 29031 ........ 150 29032 ........ 150 29033 ........ 150 29034 ........ 210 29035 ........ 150 29036 ........ 180 29037 ........ 180 29038 ........ 150 29039 ........ 180
29040 ........ 150 29041 ........ 150 29042 ........ 150 29043 ........ 150 29044 ........ 150 29045 ........ 150 29046 ........ 180 29047 ........ 180 29048 ........ 150 29049 ........ 180
29050 ........ 150 29051 ........ 150 29052 ........ 150 29053 ........ 150 29054 ........ 150 29055 ........ 150 29056 ........ 240 29057 ........ 480 29058 ........ 210 29059 ........ 180
29060 ........ 150 29061 ........ 150 29062 ........ 150 29063 ........ 150 29064 ........ 150 29065 ........ 150 29066 ........ 180 29067 ........ 180 29068 ........ 150 29069 ........ 180
29070 ........ 210 29071 ........ 150 29072 ........ 150 29073 ........ 150 29074 ........ 150 29075 ........ 150 29076 ........ 180 29077 ........ 180 29078 ........ 150 29079 ........ 180
29080 ........ 150 29081 ........ 150 29082 ........ 150 29083 ........ 150 29084 ........ 150 29085 ........ 150 29086 ........ 180 29087 ........ 180 29088 ........ 150 29089 ........ 180
29090 ........ 150 29091 ........ 150 29092 ........ 150 29093 ........ 150 29094 ........ 150 29095 ........ 150 29096 ........ 240 29097 ........ 180 29098 ........ 150 29099 ........ 180
64600 ........ 300 64601 ........ 300 64602 ........ 300 64603 ........ 300 64604 ........ 300 64605 ........ 300 64606 ......12.390 64607 .....300.000 64608 ......12.300 64609 ........ 390
64610 ........ 300 64611 ........ 300 64612 ........ 360 64613 ........ 300 64614 ........ 300 64615 ........ 300 64616 ........ 330 64617 ........ 330 64618 ........ 300 64619 ........ 330
64620 ........ 300 64621 ........ 300 64622 ........ 300 64623 ........ 300 64624 ........ 360 64625 ........ 300 64626 ........ 330 64627 ........ 330 64628 ........ 300 64629 ........ 330
64630 ........ 300 64631 ........ 300 64632 ........ 300 64633 ........ 300 64634 ........ 360 64635 ........ 300 64636 ........ 330 64637 ........ 330 64638 ........ 300 64639 ........ 330
64640 ........ 300 64641 ........ 300 64642 ........ 300 64643 ........ 300 64644 ........ 300 64645 ........ 300 64646 ........ 330 64647 ........ 330 64648 ........ 300 64649 ........ 330
64650 ........ 300 64651 ........ 300 64652 ........ 300 64653 ........ 300 64654 ........ 300 64655 ........ 300 64656 ........ 390 64657 ........ 330 64658 ........ 360 64659 ........ 330
64660 ........ 300 64661 ........ 300 64662 ........ 300 64663 ........ 300 64664 ........ 300 64665 ........ 300 64666 ........ 330 64667 ........ 330 64668 ........ 300 64669 ........ 330
64670 ........ 360 64671 ........ 300 64672 ........ 300 64673 ........ 300 64674 ........ 300 64675 ........ 300 64676 ........ 330 64677 ........ 330 64678 ........ 300 64679 ........ 330
64680 ........ 300 64681 ........ 300 64682 ........ 300 64683 ........ 300 64684 ........ 300 64685 ........ 300 64686 ........ 330 64687 ........ 330 64688 ........ 300 64689 ........ 330
64690 ........ 300 64691 ........ 300 64692 ........ 300 64693 ........ 300 64694 ........ 300 64695 ........ 300 64696 ........ 390 64697 ........ 330 64698 ........ 300 64699 ........ 330

Terminaciones
1160 ........ 900

Terminaciones
931........ 150

Terminaciones
12 .........60

Terminaciones
6153 ........ 750

Terminaciones
24 .........60

Terminaciones
9146 ........ 780

Terminaciones
4607 ........ 990

Terminaciones
528........ 150

Terminaciones
09 .........90

160........ 150

7453 ........ 750

34 .........60

06 .........90

057........ 330

58 .........60

9.........30

70 .........60

303........ 150

56 .........90

607........ 240

843........ 150

96 .........90

07 .........90

6.........30

7.........30

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS

