
I 12 I LLEIDA I COMARQUES 

CULTIUS TEMPERATURES 

La segona nit de gelades dispara 
les pors de pèrdues de collites 
A les comarques del pla i el Jussà, amb la fruita i els ametllers com els més afectats 
li També s'estimen problemes en vinyes i finques de cereals 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Dos nits seguides de ge
lades fan témer als productors 
de fruita de Lleida pèrdues de 
collita en municipis del Segrià, 
la Noguera, les Garrigues, l'Ur
gell, el Pallars Jussà i la Franja. 
Les temperatures de la nit de 
dissabte a diumenge van oscil
lar entre -1 i -3 graus de mitjana 
al pla, però el president d'Asa
ja, Pere Roqué, va destacar 
que el termòmetre va descen
dir en alguns punts fins als cinc 
graus sota zero. Va assegurar 
que aquestes gelades afectaran 
tant la fruita de pinyol com la 
de llavor, que ja està en avançat 
estat de floració, amb un avanç 
de deu a quinze dies sobre el 
que es consideraria normal. En 
el cas de les pereres, es poden 
tractar amb gibbereJ.lina, però 
no així la fruita de pinyol ni les 
pomeres. Roqué va apuntar que 
ja hi ha danys segurs en finques 
de pereres, nectarines, presse
guers i albercocs "tocades pel Els canelobres de gel, després de l'ús del reg per aspersió, es van tornar a apropiar els fruiters ahir. 
fred", tot i que caldrà esperar 
encara per conèixer una valo
ració més precisa. La caiguda 
dels termòmetres va ser més 
acusada que la de divendres a 
dissabte i, a més, més prolonga
da. Més enllà dels problemes en 
la producció, les glaçades també 
poden afectar la qualitat de la 
fruita. Unió de Pagesos va des
tacar que els danys s'estendran 
també a ametllers i cultius d'al
fals al Pallars Jussà, així com els 
de blat i ordi a la Segarra, a més 
de vinyes. 

Reclamació a Agricultura 
Davant d'aquesta situació, re

clamen a Agricultura una valo
ració ràpida i precisa, així com 
un seguiment de l'afectació. En 
cas de confirmar-se els danys, 
demanen indemnitzar els pa
gesos afectats i l'adequació de 
l'IRPF a les pèrdues registrades. 
Les gelades també han afectat 
altres zones productores euro-
pees, com la Romanya. Els agricultors donaran una 'treva' diumenge vinent després de tallar de nou ahir Ja C-12 a Flix. 

PROTESTES 

Cinquè tall a la C-12 a Flix per exigir ajuts pel temporal Filomena 
• Un centenar d'agricultors 
van tornar a tallar ahir a la 
tarda la carretera C-12 al seu 
pas per Flix per exigir ajuts 
a la conselleria d'Agricultu
ra per paHiar els danys que 
van provocar les nevades del 
temporal Filomena del mes de 
gener passat. Va ser el cinquè 
diumenge consecutiu en què 
els afectats van tallar la C-12 
com a mesura de protesta. 

La mobilització, que es 
va saldar sense incidents, va 

... 

comptar amb el suport de les 
organitzacions agràries Asa
ja i Jarc, a més d'alcaldes de 
les Garrigues i el Segrià. En 
aquesta ocasió, els manifes
tants van bloquejar la calça
da amb nou tractors i van fer 
talls intermitents d'uns vint 
minuts. L'alcalde de Bovera, 
Òscar Acero, va explicar que 
"des del consistori enviarem 
una carta dirigida al director 
general de Desenvolupament 
Rural, Oriol Anson, convi-

dant-lo a desplaçar-se a Bo
vera perquè d'una vegada per 
totes expliqui als pagesos afec
tats quines són les mesures que 
la Generalitat posarà sobre la 
taula per compensar els danys 
provocats pel Filomena". En
cara que durant la manifesta
ció es va acordar fer una atu
rada en les protestes diumenge 
vinent, va assegurar que "si 
en els propers deu dies no re
bem una resposta per part de 
la Generalitat, el4 d'abril re-

prendrem els talls a la C-12". 
Sobre la reunió d'Agricultura 
amb la Taula Sectorial de l'Oli 
del18 de març passat, Acero 
va criticar que "la Generali
tat només parla de números 
però segueix sense proposar 
ajuts contundents que per
metin pal·liar els problemes 
ocasionats a la producció". Els 
agricultors van destacar que 
"estem al límit" i van criticar 
la "despreocupació" per part 
de l'administració. 
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EMERGÈNCIES 

Tres intoxicats 
lleus a Tàrrega 
per un incendi 
1 TÀRREGA 1 Tres persones van 
resultar ahir ferides lleus 
per inhalació de fum a causa 
d'un incendi en un habitatge 
a Tàrrega que va afectar el 
dipòsit de reserva d'una es
tufa de pèHet. 

Els Bombers van rebre 
l'avís a les 06.42 hores d'un 
foc al número 24 del carrer 
de la Pujada del Castell i fins 
al lloc es van desplaçar tres 
dotacions. El foc va quedar 
extingit en pocs minuts i els 
tres afectats pel fum van ser 
traslladats en ambulàncies 
del Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM) al CAP de 
Tàrrega, on van ser ateses i 
van rebre l'alta poc~ estona 
després. 

FOCS 

Incendis de 
canyes al Pont 
de Suert i Soses 
I El PONT DE SUERT I Els Bombers 
de la Generalitat van sufocar 
ahir a la tarda un incendi de 
vegetació que va calcinar al 
voltant de 1.600 metres qua
drats de matolls i canyes al 
Pont de Suert, a la zona de 
Malpàs. 

El foc es va originar a les 
10.29 hores i fins al lloc es 
van desplaçar sis dotacions 
que van donar l'incendi per 
controlat hores després. Ahir 
diumenge també es van re
gistrar focs a Vilanova de 
la Barca i a Soses, on a dos 
quarts de quatre de la mati
nada van cremar uns 2.000 
metres quadrats de canyes a 
la zona de la Mitjana. 

DENÚNCIES 

Enèsim robatori 
a la deixalleria 
de Tàrrega 
1 TÀRREGA I Cartaes va de
nunciar ahir a través de les 
xarxes l'enèsim robatori a 
la deixalleria municipal de 
Tàrrega, que gestiona aques
ta empresa d'inserció labo
ral promoguda per Càritas. 
Des de Carta es van destacar 
que "no és tant pel valor de 
les coses que han robat, que 
per a nosaltres en tenen molt, 
sinó per la feina que ens do
nen per haver d'arreglar les 
destrosses". L'any passat, els 
Mossos van detenir un veí 
de Lleida de 27 anys com a 
presumpte autor de tres de
lictes de robatori amb força 
en deixalleries de l'Urgell, 
dos de les quals a Tàrrega . 
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I 40 I ESPORTS 

PIRAGÜISME COPA PIRINEUS 

Laia Sorribes i Miquel 
Travé, reserves olímpics 
Ahir van confirmar la seua plaça a la segona jornada del selectiu a la Seu 

REDACCIÓ 
1 LA SEU D'URGELL 1 Els lleidatans 
Laia Sorribes i Miquel Travé 
seran els reserves olímpics de 
caiac femení i canoa home de 
la selecció espanyola de cara 
als Jocs Olímpics de Tòquio de 
l'estiu que ve. Els dos ja eren 
els reserves, però havien de 
confirmar la seua plaça en el 
selectiu estatal que va acabar 
ahir al parc del Segre de la Seu 
d'Urgell i en el qual els dos es 
van guanyar l'opció d'acudir a la 
cita olímpica si el titular de l'em
barcació és baixa a última hora, 
Maialen Chourraut en el cas de 
Sorribes i Ander Elosegi en el de 
Travé. A més, els dos es van as
segurar també una plaça en les 
seleccions absoluta-i sub-23 per 
formar part aquesta temporada 
a les Copes del Món, l'Europeu 
i el Mundial d'eslàlom. 

Quant a la Copa Pirineus, que Laia Sorribes serà reserva olímpica de Maia Ien Chourraut després de la seua actuació el cap de setmana. 
ahir va celebrar les finals de la 
primera de les dos proves (la 
segona es disputarà el cap de 
setmana vinent a Pau), va des
tacar una sola victòria local, la 
que va aconseguir l'andorrana 
del Cadí Canoe Kayak Mònica 
Dòria en canoa, davant d'Ain
hoa Lameiro i Miren Lazkano. 
Núria Vilarrubla, que està cen
trada en els Jocs, no va ent rar 
a la final. 

En K1 no hi va haver sorpre
ses i Maialen Chourraut va ar
rassar, seguida de la mateixa 
Dòria, mentre que Laia Sorribes 
va ser quarta. 

D'altra banda, en homes, el 
gallec Luis Fernandez es va im
posar en C1, davant de Miquel 
Travé i l'irlandès Jake Cochra
ne, mentre que en K1 va gua
nyar el rus Pavel S.oudi, seguit 
del marroquí Mathis Soudi, amb 
l'urgellenc Pau Echaniz cinquè. Miquel Travé es va guanyar la plaça de reserva gràcies als podis aconseguits a la Copa Pirineus. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
·~re.comO O 
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La meva mona 
Si tens fins a 1 O anys, dibuixa'ns com t'agradaria que fos 
la teva mona i env1a'ns el dibuix a cercle@segre.com o 
pu.ii:t d~rectament a la web. 
Entraràs en el sorteig d'una mona de PaKua amb 
figul'iill de xocolata gentilesa de Pastisseria Gliill8lls de 
Balaguer. 
Tens temps fins al 26 de març 

Bases i imatges a segre.com/cercle 
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La Volta a Catalunya 
arranca avui a Calella 
I CALELLA I L'edició número 100 
de la Volta Ciclista a Catalu
nya arranca avui a Calella, 
amb una primera etapa que 
acabarà a la mateixa pobla
ció. Trànsit ha previst un dis
positiu de 300 mossos per re
gular el pas de les diferents 
etapes. La Volta arribarà di
jous a Por t Ainé i divendres 
sortirà de la Pobla de Segur. 

Leicester i Chelsea, a 
semifinals de l'FA Cup 
I LONDRES I El Leicester va 
avançar a semifinals de l'FA 
Cup a costa del Manchester 
United (3-1), que disputarà 
amb el Southampaton, men
tre que el Chelsea també va 
passar a la penúltima ronda al 
superar (2-0) el Sheffield Uni
ted. Tindrà de rival el City. 

Denuncien un pla per 
desprestigiar Djokovic 
I BELGRAD I Novak Djokovic, 
número 1 de l'ATP, va ser ob
jectiu d'un frustrat pla per 
publicar imatges seues de 
contingut sexual i arruïnar-li 
la reputació i el matrimoni, 
segons assegura una model 
a una revista sensacionalista 
sèrbia. 

Le selecció femenina 
d'handbol, a Tòquio 
I LLfRIA I La selecció espanyo
la femenin a d 'handbol va 
aconseguir ahir el bitllet per 
competir als Jocs Olímpics 
de Tòquio, després de vèn
cer (16-31) la de l'Argentina, 
en l'última jornada de la fase 
de classificació disputada al 
Poliesportiu Pla de l'Arc de 
Llíria. 

El Barça guanya I'Osasuna 
abans de la Copa 
I BARCELON A I L'equip de futbol 
sala del Barcelona va vèn
cer ahir 5-1 l'Osasuna, abans 
d'afrontar, aquesta setmana 
vinent, la seua participació 
a la Copa, competició en la 
qual defensarà el títol. 
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