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Banyistes ahir a la tarda a les piscines municipals de Seròs.

un socorrista i dos banyistes a la piscina d’aitona, que va reobrir ahir després d’una setmana.
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amaDo forrolla
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❘ lleiDa ❘ Les piscines municipals 
d’Aitona, Seròs i la Granja d’Es-
carp van tornar a obrir ahir des-
prés de tancar-les una setmana. 
La Generalitat va obligar a clau-
surar-les en el marc de restric-
cions a la mobilitat i a activitats 
per evitar rebrots de Covid-19 
a Lleida i sis municipis del Baix 
Segre. Tanmateix, Protecció 
Civil va emetre diumenge una 
circular en la qual apuntava la 
possibilitat que els ajuntaments 
tornessin a posar-les en marxa, 
a fi de “prevenir els efectes de 
la calor en la població”.

Els consistoris d’Aitona, Seròs 
i la Granja d’Escarp són els únics 
que s’han acollit per ara a l’opció 
de reobrir les seues piscines. Per 
fer-ho, van acreditar davant de 
Protecció Civil les mesures de 
seguretat que ja havien adop-
tat abans del tancament, com 
limitar l’aforament, desinfec-
tar amb freqüència i prendre 
la temperatura als banyistes a 
l’entrada, entre d’altres. Al cap 
de poc van anunciar la reober-
tura de les piscines mitjançant 
bans municipals i al matí van 
tornar a rebre banyistes.

Altres piscines, tancades
En canvi, els ajuntaments 

d’Alcarràs, Torres de Segre i 
Soses han optat per mantenir 
tancades les seues piscines mu-
nicipals. En el cas de Torres de 
Segre, el consistori és partidari 
d’obrir-les només quan ja no ha-
gin d’aplicar restriccions, men-
tre que el d’Alcarràs valorarà 
l’evolució de la crisi sanitària en 
el municipi de forma periòdica, 
per decidir si obre la piscina al 
llarg de l’estiu. Considera que la 
situació actual no garanteix la 
seguretat. Tant aquests munici-
pis com el de Soses van emetre a 
finals de maig un comunicat en 
el qual destacaven la necessitat 
d’“equilibri entre la seguretat i 
el lleure”.

Aitona, la Granja i Seròs reobren   
les piscines després d’una setmana
Autoritzen els ajuntaments per “prevenir els efectes de la calor en la població”

Campanya per avaluar l’impacte de la 
crisi en el comerç del Pallars Jussà

una de les visites que s’han dut a terme en un mercat.

❘ tremp ❘ El consell del Pallars Jus-
sà ha iniciat una campanya de 
sensibilització per a la prevenció 
de Covid-19 dirigida al teixit 
comercial i productiu de la co-
marca, que busca a més avaluar 
l’impacte que la crisi sanitària 
ha tingut a nivell econòmic i 
social.

Aquesta campanya, que s’ha 
dut a terme en dos sessions in-
formatives, una a Tremp i l’al-
tra a la Pobla de Segur, permet 
l’anàlisi de qüestions com l’im-
pacte econòmic en les diferents 

activitats, com s’han viscut les 
fases de la pandèmia i la recupe-
ració en etapa de represa. Tam-
bé inclou visites als comerços i 
mercats per informar sobre les 
diferents mesures de preven-
ció i, alhora, consultar si s’han 
trobat incidències respecte al 
compliment de les mesures de 
seguretat. 

Reptes i mesures
Josep Maria Mullol, president 

del consell, va explicar que la 
campanya permetrà conèixer 

de primera mà les afectacions 
o reptes que s’han viscut du-
rant la crisi i poder implemen-
tar mesures de suport conjunt. 
Estan previstes noves sessions 
en altres espais de la comarca 
com piscines, zones de platja 
als embassaments o espais d’in-
terès turístic, per conscienciar 
sobre la importància del com-
pliment de mesures com l’ús de 
la mascareta, neteja de mans i 
mantenir les distàncies de se-
guretat tant en espais públics 
com privats.

cc Jussà

Mollerussa, seu amb 
permís per a exàmens
❘ mollerussa ❘ Mollerussa s’ha 
convertit aquesta setmana 
en una seu autoritzada per 
acollir exàmens oficials de 
Cambridge. Així, s’han con-
dicionat el Pavelló Firal i una 
sala de L’Amistat segons les 
mesures de seguretat i pre-
venció del Covid-19, a fi que 
fins a cent divuit alumnes 
d’acadèmies del Pla, la Se-
garra, la Noguera i l’Urgell 
s’examinin dels nivells d’an-
glès Key, Preliminary i First 
Certificate.

Fraga detecta més casos 
entre la població
❘ fraga ❘ El Centre de Salut de 
Fraga ha constatat un aug-
ment de casos positius, ma-
joritàriament lleus o asimp-
tomàtics, entre la població 
autòctona del Baix Cinca, 
un fet que relacionen amb 
la relaxació social, mentre 
que han disminuït els casos 
vinculats amb treballadors 
agrícoles.

Així mateix, l’alcaldessa 
de Fraga, Carmen Costa, va 
recordar que porten molt de 
temps treballant amb totes 
les mesures del sector agrí-
cola i va demanar a la ciuta-
dania que no abaixi la guàr-
dia i es despreocupi ja que 
el coronavirus encara no ha 
desaparegut.

ACRA demana un pla         
de suport al sector
❘ barcelona  ❘ L’Associació Ca-
talana de Recursos Assisten-
cials (ACRA) ha demanat al 
president de la Generalitat, 
Quim Torra, un pla de suport 
al sector privat per garantir 
la seua sostenibilitat. L’orga-
nització planteja com a solu-
ció que es permetin de nous 
els ingressos o que l’adminis-
tració pagui les places buides 
com fa amb les concertades 
i col·laboradores finançades 
per la Generalitat. Així ma-
teix, ACRA va apuntar que 
en la reunió es va fer evident 
que calen mesures a llarg ter-
mini per trobar personal que 
estigui disposat a treballar 
en el sector.
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redacció
❘ la sentiu De sió ❘ El conductor 
mort diumenge al sortir de la 
via amb el seu vehicle a la carre-
tera C-13 a la Sentiu de Sió és un 
veí de Foradada, a la comarca 
de la Noguera, de 34 anys, se-
gons va informar ahir el Servei 
Català de Trànsit. L’accident va 
tenir lloc a les 16.16 hores en 
el punt quilomètric 32,5 de la 
C-13 quan, per causes que en-
cara s’investiguen, el conductor 
del turisme, que viatjava sol, 
va perdre el control i va acabar 
bolcant al mig de la carretera. 
A causa del sinistre, va quedar 
atrapat a l’interior del vehicle 
i els serveis d’emergències no 
van poder fer res per salvar-li 
la vida. Diverses dotacions dels 
Mossos d’Esquadra, dels Bom-
bers de la Generalitat i del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) es van desplaçar fins al 
lloc del sinistre. 
   La via va quedar tallada en 
els dos sentits de la marxa fins 
a les 18 hores, quan els serveis 
d’emergències van poder retirar 
el vehicle accidentat i netejar la 
calçada. 
   Durant aquest any, ja són 11 
les persones que han perdut la 
vida en accidents ocorreguts a 
les carreteres lleidatanes, una 
xifra inferior a la del mateix 
període de l’any passat, quan 
van perdre la vida 17 persones. 
Aquest cap de setmana ha estat 

especialment tràgic a les carre-
teres catalanes, amb cinc morts 
en accidents ocorreguts entre 
divendres i diumenge.

D’altra banda, la carretera N-
230 va tornar a registrar ahir 
un sinistre en què es va veure 
implicat un camió d’alt tonatge. 
Els serveis d’emergències van 
rebre l’avís a les 12.02 hores, 
quan, per causes que es desco-

neixen i que s’estan investigant, 
un camió va sortir de la via i va 
acabar bolcant en el punt qui-
lomètric 121, al Pont de Suert. 

Per socórrer l’accident es van 
activar tres dotacions dels Bom-
bers, així com dels Mossos i del 
SEM. A causa de l’accident, el 
conductor del camió va quedar 
atrapat a l’interior de la cabina, 
per la qual cosa va haver de ser 

excarcerat pels Bombers. Una 
ambulància va evacuar el ferit 
amb pronòstic menys greu a 
l’hospital de Vielha. 

Els alcaldes han demanat 
nombroses vegades millores 
en aquesta carretera per l’alta 
sinistralitat. 

Finalment, un ciclista va re-
sultar ferit ahir a les Valls de 
Valira.

els serveis d’emergències, al lloc de l’accident ocorregut diumenge a la Sentiu de Sió.

itmar fabregat

El conductor mort a la Sentiu és  
un veí de Foradada de 34 anys
El vehicle va sortir de la via i va bolcar quan circulava per la carretera C-13 ||  
Un camioner ferit en l’enèsim accident a l’N-230 al Pont de Suert

trànsit sinistralitat

Multa a l’amo 
d’un gos de   
raça perillosa

sancions

❘ la pobla De segur ❘ Els Agents 
Rurals van denunciar ahir 
un veí de la Pobla de Segur 
per no tenir l’assegurança de 
responsabilitat civil obligatò-
ria com a propietari d’un gos 
de raça perillosa. Per mitjà 
de les xarxes socials, el cos 
de forestals va recordar que 
també es necessita una llicèn-
cia administrativa expedida 
per l’ajuntament del municipi 
en el qual l’animal es troba 
habitualment. La Guàrdia 
Urbana de Lleida va denun-
ciar recentment dos perso-
nes per portar aquest tipus de 
gossos sense llicència.

Homenatge als 
morts del foc 
d’Horta

reconeixement

❘ lleiDa ❘ Els bombers de Llei-
da homenatjaran avui els 5 
companys que van perdre la 
vida en l’incendi d’Horta de 
Sant Joan el 21 de juliol del 
2009, fa onze anys. Dipo-
sitaran flors al monòlit que 
recorda la tragèdia al parc 
de Lleida. El foc d’Horta de 
Sant Joan va començar la nit 
el 20 de juliol al massís dels 
Ports i va cremar unes 1.400 
hectàrees. 
   Cinc bombers lleidatans 
van morir en el sinistre el 21 
de juliol i un altre va resultar 
greument ferit.

Denunciat per 
caçar sense 
llicència a les 
Borges Blanques

infraccions

❘ les borges ❘ La Policia Local 
de les Borges Blanques va 
denunciar diumenge un ca-
çador que no tenia llicència 
de caça. També va ser san-
cionat per fer servir armes 
indegudament en una zo-
na de seguretat. Els agents, 
que van decomissar l’arma 
i després la van traslladar a 
la comissaria de la Guàrdia 
Civil d’Alfarràs, van haver de 
demanar suport al cos de Ru-
rals per garantir la seguretat 
durant l’actuació. L’home va 
reconèixer que havia abatut 
una peça de caça menor que 
es trobava al mateix lloc on 
era, segons va explicar el cap 
de la Policia de les Borges, 
Alfons López, que va apun-
tar que aquesta mena d’in-
fraccions poden comportar 
multes de fins a 3.000 euros.

successos emergències
pompièrs D’aran pompièrs D’aran

Pompièrs i SeM van ajudar a evacuar el menor ferit. L’accident va tenir lloc a les quatre de la tarda.

❘ bossòst ❘ Un nen de set anys va 
ser evacuat a l’hospital Arnau 
de Vilanova en estat greu des-
prés de tenir ahir un accident 
al llançar-se a una piscina a 
Bossòst, segons va informar el 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). Els fets van tenir 
lloc pocs minuts després de les 

quatre de la tarda, quan es va 
llançar a la piscina i s’hauria 
colpejat al cap, fet que li va fer 
perdre temporalment el conei-
xement. Es van desplaçar fins al 
lloc de l’accident diverses dota-
cions dels Pompièrs - Emergén-
cies d’Aran i una ambulància de 
suport vital avançat que, segons 

el SEM, va traslladar el menor a 
l’hospital lleidatà en estat greu, 
encara que altres fonts properes 
al cas van precisar que les feri-
des podrien ser de menys grave-
tat. L’any passat, els socorristes 
van salvar la vida a tres nens a 
les piscines de les comarques 
de Lleida. Dos dels casos es van 

produir a Mollerussa i l’altre, a 
les piscines municipals d’Alcar-
ràs. Quatre menors d’edat han 
mort ofegats en espais aquà-
tics en els últims cinc anys a les 
comarques de Lleida. L’última 
víctima mortal va ser una ado-
lescent de 14 anys de la Granja 
d’Escarp.

ferit un nen a les piscines de bossòst
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redacció
❘ LLeiDa ❘ El Pirineu lleidatà és 
una de les principals zones de 
reproducció del trencalòs, l’au 
carronyera més amenaçada 
d’Europa. Així ho constata l’Ins-
titut d’Investigació en Recursos 
Cinegètics (IREC) a la prime-
ra monografia sobre l’estat de 
conservació d’aquesta espècie 
a Espanya. 
   Segons els investigadors, a 
les comarques lleidatanes hi ha 
més de quaranta territoris en els 
quals s’ha detectat la presència 
de nius de trencalòs, la majoria 
al Pallars Sobirà (14), Pallars 
Jussà (10), Alt Urgell (9) i Alta 
Ribagorça (3). 
   Les primeres dades sobre els 
efectius de l’espècie a Catalunya 
es remunten a començaments de 
la dècada de 1980. Des d’ales-
hores, i especialment després 
de l’aprovació del pla de recu-
peració el 1994, es duen a terme 

Lleida, ‘casa’ del trencalòs
El Pallars i l’Alt Urgell són les principals zones de reproducció d’aquesta au, en perill d’extinció  
a Europa || A la província hi ha més de quaranta zones en les quals se n’han albirat nius

fauna cens

Un exemplar de trencalòs, espècie de voltor que s’alimenta d’ossos i es troba en perill d’extinció a europa.

uNiverSitat De LLeiDa

la dada

42
territoris

Són els territoris en els quals 
s’han detectat nius, la majoria 
al Pallars Sobirà (14).

0,54
èxit reproductor

Xifra que fa referència al nom-
bre de pollets i parelles repro-
ductores a Catalunya.

1.119
exemplars

en el conjunt del Pirineu hi ha 
una població d’entre 937 i 1.119 
trencalossos.

n L’única parella de trenca-
lòs que nidifica a Andorra va 
tenir al març una nova cria, 
segons va informar ahir el Go-
vern del Principat. 
   “La femella va fer la posta 
durant el mes de gener i la 
segona quinzena de març va 
nàixer un pollet que ha evolu-
cionat favorablement i que va 
sortir del niu amb èxit a finals 
de juny”, van explicar en un 

comunicat. Així mateix, van 
apuntar que el Cos de Baders 
porta a terme un seguiment 
continuat i a distància de la 
nidificació. L’última observa-
ció de la cria és del passat 26 
de juny.
   Amb naixement d’aquesta 
nova cria de trencalòs, ja són 
set els que s’han criat amb èxit 
des que el 2004 es va iniciar el 
seguiment de la reproducció 

segura de l’espècie. En els úl-
tims deu anys s’han registrat 
un total de nou postes, de les 
quals només tres han finalit-
zat amb èxit, amb pollets que 
van nàixer el 2011, el 2016 i 
el 2018. 
   Aquesta au és imprescindi-
ble a la cadena tròfica, ja que 
s’encarrega d’eliminar les res-
tes dels cadàvers d’animals a 
la muntanya.

població

Naix una cria de l’única parella d’Andorra

tasques anuals de seguiment i 
conservació per obtenir infor-
mació detallada que permeti mi-
llorar l’aplicació de les mesures 
de conservació. Segons apunta 
l’informe, entre 1980 i 1984 hi 

havia cinc parelles reproducto-
res i dos més no reproductores 
identificades que es concentra-
ven al Pirineu occidental. 
   “En els últims 27 anys la 
població s’ha anat expandint 

cap a l’Est, i s’han format nous 
territoris a les comarques del 
Ripollès, Solsonès i Garrotxa.    
Però on l’augment ha estat més 
important és a la comarca de 
l’Alt Urgell, on l’any 1984 no 

hi havia cap territori ocupat i 
l’any 2006 n’hi havia set; i al 
Pallars Sobirà, on a partir d’un 
únic territori localitzat el 1984 
s’ha passat als 14 actuals”, ex-
pliquen des de l’IREC.

El trencalòs és una espècie 
de voltor que no s’alimenta de 
carn, sinó de tendons i ossos 
d’ungulats que fragmenta, dei-
xant-los caure des de gran altura 
sobre les roques. Així mateix, 
les seues poblacions es concen-
tren fonamentalment al Pirineu, 
per la qual cosa “la importància 
d’Espanya per a la conservació 
de l’espècie a nivell continental 
és més que notable”. 

Un dels últims censos elabo-
rats pel Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques (CSIC) 
estima que en aquesta zona hi 
ha una població d’entre 937 i 
1.119 exemplars, dels quals 
un 36% pertanyen a la fracció 
reproductora.
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