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Nuevas restricciones del Govern 
por la "explosión" de contagios 

J:l nro~irlont Arflr- ~~ 

anuncia que las darón a 
conocer hoy o mañana 

A rflÍrY)IJf"' ~o rn1 JA~trr1 
partidario de no celebrar 
conciertos multitudinarios 

1=1 Pirir¡At J \l''ll lrt' ol 
turismo gracias a los 
visitantes nacionales 

B 'Mulla't' llega 
a su 28a edidón 
con chapuzones 
solidarios en las 
piscinas de lleida 

El Mulla't per l'esclerosi múlti
ple llegó ayer a su 28a edición 
con el acto central en Lleida en 
las piscinas de Torres de Segre. 
Mas de 500 instalaciones de 
toda Catalunya participaran 
ayer en esta cita solidaria y re
frescante que pretende visibi
lizar esta enfermedad y recau
dar fondos para luchar contra 
ella. LLEIDA 1 PAG.lO 

FOTO: Núria Garcfa / El acto 
central del 'Mulla' t' en Lleida se 
celebró ayer a las 12.00 horas en 
las piscinas de Torres de Segre con 
una gran participación de vecinos 
del municipio 

Las obras para reparar todo el 
desprendimiento del Congost 
de Mont-rebei empiezan boy 
Las obras para reparar el des
prendimiento que sufrió el 
Congost de Mont-rebei el mes 
de noviembre del año pasado 
comenzaran hoy. Se alargaran 
entre cuatro y seis semanas y 
consistiran en estabilizar las 
rocas que hay inestables en la 
montaña y en rehacer el paso 
que quedó dañado por el des
prendimiento. Los trabajos se 

iniciaran mas tarde de lo pre
vista. Según ha explicada la 
alcaldesa de Àger (Noguera), 
Mireia Burgués, se intentara 
que las tareas afecten lo me
nos posible al turismo que, 
aunque en principio no pue
de acceder al espacio a pie, 
sí puede hacerlo con kayak y 
barca por el río Noguera Riba
gorçana. LLEIDA I PAG.17 

.I 

Elleridano 
Arnau Monné, 
plata en el 
Europeo S23 
El Jeridano Arnau Monné se 
colgó ayer su segunda medalla 
en el Campeonato de Europa 
S23 al ganar la plata con el re
levo 4xl00 metros lisos. Este 
reconocido atleta ya se ha
bía hecho con el bronce en la 
prueba de los 100 lisos. 

t.. .. u ...., 1 r-l'u.26) 
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DENTS 
FIXES EN 

1 DIA 

11 a Visita i Estudi GRATIS I 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 

ALMACELLES 
973 98 81 77 
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Jornada 
informativa 
per impulsar 
les comunitats 
energètiques 
[j\juntament de Lleida ha organit
zat pel pròxim dimecres dia 14 una 
jornada informativa per impulsar 
les comunitats energètiques a 
Lleida, mitjançant l'exposició dels 
casos d'èxit i les seves fórmules 
possibles. El tinent d'alcalde i re
gidor de Transició Ecològica, Sergi 
Talamonte, que serà l'encarregat 
de presentar la jornada i donar 
pas als diferents ponents, va as
senyalar que "els ajuntaments 
poden jugar un paper clau en la 
promoció, creació i dinamització 
d'aquestes comunitats per la seva 
posició local i més propera a la ciu
tadania". A més, va recordar que 
aquest és un compromís que el 
Govern de la Paeria assumeix. 

Elster~ònnetres 
superen els 34 graus 
en gran part de la 
província de Lleida 
La demarcació de Lleida va re
gistrar ahir temperatures supe
riors als 34 graus en molts mu
nicipis de la província. Segons 
el Meteocat, la més alta va ser 
a les 18.00 hores a Tremp, on 
els termòmetres van marcar 
36,5 graus, seguida d'Organyà 
(35,6), Solsona (35,5), la Pobla 
de Segur (35,4), Oliana (35,2), 
Lleida (35,1) i Lladurs (34,9). 
Tot i això, cal esmentar que les 
temperatures més altes provo
cades per l'onada de calor que 
va arribar el cap de setmana 
van produir-se dissabte, quan 
la capital del Segrià i Gimenells 
van registrar 36,7 graus a la 
mateixa hora, mentre que a Al
carràs es va arribar als 36,2 i a 
Seròs als 36,1. 

La demarcació es ''mulla" per 
fer més visible l'esclerosi múltiple 
Torres de Segre va acollir l'acte central i unes cent 
piscines lleidatanes van participar en la 28a edició 

FOTO: Núrl1 G1rcf1 I Els nens van gaudir de les activitats organitzades 

Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Un centenar de piscines de la de
marcació de Lleida es van "mullar 
per l'esclerosi múltiple" ahir, una 
iniciativa que va arribar a la 28a 
edició i que està impulsada per 
la Fundació Esclerosi Múltiple 
amb l'objectiu d'aturar l'impacte 
d'aquesta malaltia neurodegene
rativa i incurable. Enguany, Torres 
de Segre va acollir l'acte central a 
la província lleidatana i que es va 
dur a terme a les piscines munici
pals de la localitat. 

En aquest sentit, unes 190 per
sones van estar presents a Torres 
de Segre i van gaudir gratuïta
ment de les piscines i de les acti
vitats organitzades, com ara jocs 
dirigits (estirar la corda, paracai
gudes, jocs amb globus, etcète
ra), zumba, jocs amb música i cur-

ses de relleus, on es va comptar 
amb la col· laboració del Consell 
Esportiu de les Garrigues. A més, 
va haver-hi venda de productes 
solidaris Mulla't, els quals es van 
exhaurir, segons va explicar el re
gidor d'Esports de l'ajuntament, 
Joan Companys. A les 12.00 ho
res es va dur a terme l'acte cen
tral, quan tothom es va llançar a 
l'aigua a la vegada. "Estem davant 
d'un èxit de participació i, a més, 
s'han seguit totes les mesures sa
nitàries per evitar el contagi de la 
Covid-19. Amb els productes ve
nuts s'han recaptat uns 800 eu
ros, més els 300 eu ros que entre
ga l'ajuntament i les donacions", 
va dir. I va afegir que "hem d'estar 
units per aquesta causa, la qual 
afecta molta gent i no té vacuna. 
Al poble tenim algun cas i això 
ens ha encoratjat més". 

FOTO: A. B. B. I Les piscines de les Borges també van acollir el Mulla't 

FOTO: Núrll Girell I Moment d'un dels jocs que es va dur a terme 

El Consell de la Zona 2 
plantejarà un taller en el qual 
abordar el futur dels seus barris 

tema del taller participatiu sobre 
la situació actual i el futur de la 
Zona 2. 

Els Consells de Zona són es
pais participatius i de proximitat -
on el veïnat i les entitats poden 
informar-se, presentar propostes 

La Regidoria de Participació Ciu- . 
tadana i Lluita contra la Corrupció 
ha convocat per aquest dimecres 
dia 14 el plenari del Consell de la 
Zona 2, del Centre Històric, que 
engloba els barris de Noguero
la, Estació-Segre i entorns, que 
tindrà lloc a les 19.00 hores, a la 
sala Alfred Perenya, de l'Institut 
Municipal d'Acció Cultural. A l'or
dre del dia s'ha inclòs informar 

sobre les dinàmiques de treba ll 
del Grup de Dinamització (comis
sió permanent) del consell de la 
Zona 2. En aquest sentit, Sandra 
Castro, com a regidora de la Zo
na i presidenta del Consell de la 
Zona 2, donarà la benvinguda als 
participants, en companyia de la 
regidora de Participació Ciuta
dana, Elena Ferre. En la trobada 
està previst que Castro abordi el FOTO: AJ, Llt~ldil/ La sala Alfred Perenya acollirà dimecres el plenari 

i opinar sobre temes d' interès 
per a la comunitat. Pretén ser 
un canal de comunicació direc-
ta, amb un contacte permanent 
amb el regidor/a de zona, perquè 
es puguin treballar i resoldre pre
ocupacions o propostes, alhora 
que els electes retin comptes a la 
ciutadania. Actualment, la ciutat 
de Lleida està dividida en quinze 
Consells de barri o zona. 
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Comencen les obres 
pel despreniment del 
Congost de Mont-rebei 
Està tancat -des del mes de novembre 
Àger 
ANNA BERGA (ACN} 

Les obres per reparar el despreni
ment que va patir el Congost de 
Mont-rebei el mes de novembre 
de l'any passat començaran avui 
mateix. Cal indicar que s'allarga
ran entre quatre i sis setmanes 
i consistiran en estabilitzar les 
roques que hi ha inestables a la 
muntanya i en refer el pas que va 
quedar malmès per l'esllavissada. 
Els treballs s'iniciaran més tard 
del previst perquè han coincidit 
amb la nidificació d'algunes aus 
protegides. Segons va explicar 
l'alcaldessa d'Àger, Mireia Bur
gués, s'intentarà que les tasques 
afectin el mínim possible al turis
me que, tot i que en principi no 
pot accedir a l'espai a peu, sí que 

Els Agents Rurals 
posen fins a vuit 
denúncies per 
encendre foc 
El Grup Especial de Verins i Anti
furtivisme dels Agents Rurals ha 
realitzat 7 denúncies per incom
plir la normativa de pesca i tam
bé ha fet 8 sancions per encendre 
foc en terreny forestal, durant les 
inspeccions realitzades a les zo
nes properes al riu Segre. Des del 
cos van recordar que està total
ment prohibit fer foc. 

FOTO: ACN I Alguns excursionistes hi passen tot i estar prohibit 

pot fer-ho amb caiac i barca pel 
riu Noguera Ribagorçana. 

Els treballs verticals consis
tiran en estabilitzar les roques 
inestables a la muntanya i, un cop 

fet això, també es refarà el pas 
que va quedar afectat per l'es
llavissada. Seran finançats per la 
Diputació de Lleida a través d'un 
fons de 85.000 euros. 

FOTO: Agents Rurals f Es va enxampar gent fent barbacoes al bosc 

La sortida d'eix d'un tren 
a Gavà talla la circulació 
entre Barcelona i Lleida 
Un tren sense passatgers va sor
tir-se de l'eix quan circulava ahir 
a la tarda per Gavà (Baix Llo
bregat), la qual cosa va obligar 
a tallar la circulació en ambdós 
sentits de les línies que passen 
pel municipi. Es tracta de la R2 
de Rodalies i també dels serveis 
regionals que uneixen Barcelo
na i el sud de Catalunya: la R13 
(Barcelona-Valls-Lleida}, R14 
(Barcelona-Tarragona-Lleida), 

R15 (Barcelona-Tarragona-Ri
ba-roja d'Ebre} i R16 (Barcelo
na-Tarragona-UIIdecona). Així 
mateix, cal indicar que Protecció 
Civil va posar el prealerta el Pla 
per emergències en el t ransport 
de viatgers per ferrocarril (Ferro
cat) i, alhora, també va informar 
que s'estaven intentant oferir un 
servei alternatiu per carretera i 
desviant els trens per Vilafranca 
del Penedès. 

Els Bombers apaguen focs 
de rostolls als termes de 
Golmés, Lleida i. el Poal 
Un incendi va calcinar mitja hec
tàrea de rostolls i palla seca sen
se recollir en una finca de Gol
més. L'alerta del foc va ser a les 
23.30 hores de dissabte i es van 
desplaçar dues dotacions dels 
Bombers. A més, en un descam
pat del carrer Albi de Lleida van 
quedar calcinats a les 12.00 ho-

Un ferit lleu en 
un xoc al terme 
de Ribera 
d'Urgellet 

-
Una persona va resultar ahir 
ferida de caràcter lleu en un 
xoc entre dos turismes que es 
va registrar a4- quilòmetre 234 
de I'N-260, al terme de Ribera 
d'Urgellet. Emergències va re
bre l'avís a les 11.00 hores. Es 
va personar els Bombers, els 
Mossos i el SEM. Va ser tras
lladada a l'Hospital de la Seu. 

res d'ahir 500 metres quadrats 
de rostolls, una superfície que 
va ser apagada per dues dota
cions del cos i un helicòpter. Fi
nalment, al Poal es van cremar 
1.000 metres quadrats de con
reus. D'altra banda, a Maials van 
remullar una màquina que fu
mejava per evitar un incendi. 

La cooperativa 
d'Artesa de Segre 
nega qualsevol frau 
La direcció de la Cooperativa 
d'Artesa de Segre va emetre ahir 
un comunicat on negava les acu
sacions de frau. Segons va ex
plicar, la seva anterior directora 
financera acusa fa lsament al di
rector de l'entitat i a una segona 
persona d'haver comès un frau 
de quatre milions d'euros. En 
aquest sentit, va indicar que es 
tracta "d'una estratègia d'extor
sió" i, alhora, va assegurar que 
preparen accions legals. 
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