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agènCieS
❘ BARCELonA ❘ Referent absolut i 
inigualable, la marxa de Leo 
Messi accelera el començament 
d’una nova era a LaLiga, sen-
se el millor futbolista, el fac-
tor diferencial tantes vegades, 
l’adeu del qual proposa un rep-
te enorme i desconegut per al 
Barcelona i el mateix campio-
nat. Potser mai hi havia hagut 
un futbolista amb tant impacte 
ni tanta dimensió a la Lliga es-
panyola com Messi. És història, 
impressionant, inabastable i in-
contestable del campionat amb 
el Barça; un superjugador que 
ha dominat LaLiga de forma 
indiscutible, pels gols, pels drí-
blings, pel seu futbol...

“Estàvem convençuts que se-
guiríem aquí, a casa, era el que 
més volíem”, va expressar en el 
comiat, entre llàgrimes, el fan-
tàstic futbolista, des dels tretze 
anys, “des de petitó”, al club 
blaugrana, amb el qual ha tras-
passat fins i tot la barrera de la 
història més gran del futbol per 
les seues qualitats il·limitades. 
Campió trenta-cinc vegades 
amb el Barcelona –incloses deu 
Lligues–, en sis ocasions Pilota 
d’Or i sis més Bota d’Or, màxim 
golejador amb un club de tots 
els temps, ningú ha marcat més 
gols que ell a la Lliga, amb 474 
en 520 partits, ni en una sola 
campanya, amb 50 dianes en 
les 38 jornades de 2011-12, i ha 
estat en vuit ocasions pitxitxi.

Tampoc ningú ha guanyat 
més partits que ell, amb 383 
triomfs. Ni ningú n’ha jugat 
més que ell, amb 520. Ni ningú, 
sobretot, ja fora de les xifres, 
tan concloents, tan irrebatibles, 
ha marcat tant la diferència, 
ha enlluernat tant com Lionel 
Messi, des del seu debut el 16 

d’octubre del 2004 amb una 
victòria per 0-1 davant de l’Es-
panyol fins al seu últim duel a 
la Lliga, el 16 de maig al Camp 
Nou, amb un gol seu i amb una 
derrota contra el Celta per 1-2.

Les conseqüències del seu 
adeu encara són impredicti-
bles per al Barça, que perd el 
líder, el millor, el futbolista que 
l’ha aixecat a les cotes més al-
tes, impossibles potser si ell no 
hi hagués estat, el far sobre el 
qual ha girat tot a l’equip du-
rant l’última dècada i que posa 
en perill el segon projecte de 
Ronald Koeman, que manté la 
resta del bloc, inclòs Antoine 
Griezmann; espera la recupera-
ció d’Ansu Fati i ha sumat Mem-
phis Depay, Kun Agüero, Eric 
García i Emerson.

Sense comptar amb l’argen-
tí per primera vegada en set-
ze temporades, el Barça hau-
rà de trobar nous líders tant 
al vestidor com al camp, una 
cosa especialment complica-
da amb una plantilla insufi-
cient en l’última temporada i 
un mercat estiuenc copat per 

saldos per la falta de solvència 
financera. Van arribar lliures 
el central Eric García, sense 
gairebé experiència a l’elit, i 
el davanter Sergio Agüero, amb 
més experiència que energia a 
les cames. 

També ho va fer Memphis 
Depay, però amb una situació 
ben diferent: el neerlandès, 
al clímax de la seua car-
rera, està cridat a ser un 
dels homes importants en 
l’atac per pal·liar l’absència 
de Messi. El quart fitxat-
ge de l’estiu va ser el lateral 
dret brasiler Emerson Royal, 
incorporat del Betis per 9 mi-
lions, un carriler que compta 
amb experiència en LaLiga 
malgrat els seus 22 anys i que 
podria donar una glopada d’ai-
re fresc al flanc dret.

El capítol de baixes tampoc 
ha estat fàcil per al Barça, ja 
que no ha aconseguit donar 
sortida, de moment, a diver-
sos futbolistes amb els quals 
el cos tècnic compta poc o gens 
i que tenen un alt salari, com 
Pjanic o Samuel Umtiti, xiu-

La marxa sobtada de l’argentí per raons financeres 
deixa el Barça sense el seu líder i referent de l’última 
dècada || Griezmann ha de fer un pas endavant i 
Memphis Depay, la gran esperança

z Avui comença la Lliga de Pri-
mera divisió amb el duel entre el 
València de Bordalás i l’exequip 
del tècnic alacantí, un Getafe di-
rigit per Míchel.

PEnDEnt DE soRtIDEs

El club espera inscriure 
Memphis davant la Reial
n Malgrat que la marxa de Leo 
Messi ha fet que la massa salari-
al de la plantilla hagi disminuït 
substancialment, no ho ha fet 
prou com per inscriure els nous 
reforços. Únicament Emerson, 
que torna d’una cessió, ha po-
gut ser inscrit. El club espera 
que abans d’aquest diumenge 
es pugui donar d’alta a Mem-
phis Depay.

Ansu, DEMBéLé I EL kun

La davantera, molt 
tocada per les lesions
n El Barça de Ronald koeman 
iniciarà la nova temporada amb 
una davantera sota mínims, i és 
que a les baixes ja conegudes 
d’Ansu Fati, inèdit des de l’ini-
ci de la temporada passada, i 
Dembélé, que es va lesionar 
amb França a la passada Euroco-
pa, tampoc podrà comptar amb 
el kun Agüero, que no podrà de-
butar fins al novembre.

En suBstItuCIó DE LEo

Busquets assumeix la 
primera capitania
n  La marxa de Leo Messi ha 
convertit sergio Busquets en el 
jugador que tindrà prioritat a 
l’hora de lluir el braçalet de ca-
pità. De fet, el de Badia ja es va 
estrenar en aquests combats 
a la presentació de la plantilla, 
previ al Gamper. El seguiran per 
aquest ordre Gerard Piqué, sergi 
Roberto i Jordi Alba, que s’afe-
geix al quartet.

València - Getafe Avui

Osasuna - Espanyol Demà

Mallorca - Betis Demà

Cadis - Llevant Demà

Alabès - Reial Madrid Demà

Celta - At. Madrid Diumenge

Barcelona - R. Societat Diumenge
Sevilla - R. Vallecano Diumenge

Vila-real - Granada Dilluns

Elx - Athletic Club Dilluns

1a jornada

lats al Gamper. Els que sí que 
han sortit, a més de Messi, han 
estat l’acomiadat Matheus Fer-
nandes i el portuguès Trincao, 
cedit al Wolverhampton anglès 
amb una opció de compra de 
30 milions. El Barça també va 
tancat les vendes de Todibo al 
Niça (8,5 milions + 7 en varia-
bles), de Konrad a l’Olympique 
de Marsella (3 milions), de Ju-
nior Firpo al Leeds (15 milions) 
i de Carles Aleñá al Getafe (5 
milions).

A l’espera de més moviments 
de fitxes, molt condicionats per 
la delicadíssima situació econò-
mica del club, Koeman compta 
amb poques cares noves per 
afrontar la sortida inesperada 
de Messi i millorar el que va 
recollir la campanya passada, 
amb un títol de Copa del Rei i 

un tercer lloc a LaLiga, després 
de l’Atlètic i el Reial Madrid.

En aquest complex escenari, 
el tècnic neerlandès ha de tro-
bar solucions al seu fons d’ar-
mari esprement veterans de la 
talla de Gerard Piqué o Sergio 
Busquets, nou primer capità, i 
potenciant talents com Pedri, 
un fix ja a la selecció espanyo-
la, i Ansu Fati, si és que el jove 
extrem aconsegueix recuperar 
el seu nivell després de més de 
vuit mesos lesionat.

La responsabilitat golejadora 
recaurà en el nouvingut Mem-
phis Depay i en el sempre dis-
cutit Antoine Griezmann, que 
va passar en menys d’un mes 
de ser a la rampa de sortida a 
centrar totes les mirades a la 
davantera per assumir el rol 
de l’argentí. 

Fins al moment i amb el que 
s’ha vist en la pretemporada, 
el neerlandès i el francès pro-
meten una associació fructífe-
ra, malgrat que el seu encaix 
tàctic encara protagonitzarà 
diverses xarrades de Koeman 
amb el seu coixí.

Així doncs, el primer Barça 
sense Messi haurà de traçar un 
manual de supervivència amb 
l’experiència dels eterns vete-
rans, el talent i l’ambició dels 
joves i el nou liderat de les es-
trelles albergades fins ara sota 
la línia del 10 argentí.

Comença l’era 
post-Messi

Kun AgüERo
z Hauria d’haver format una du-
pla letal amb Messi, però ara es 
queda sense el seu amic i, a més, 
amb una inoportuna lesió que 
el deixarà fora de combat quasi 
fins al novembre. Malament co-
mença la seua etapa blaugrana.

MEMphis DEpAy
z El davanter neerlandès, que 
ja va estar a punt de venir al 
mercat d’hivern anterior, arriba 
al Barça per convertir-se en un 
dels puntals del projecte de 
Ronald koeman, el seu gran 
valedor.

ERic gARciA
z torna a casa, un camí que ja 
va fer en el seu dia Gerard Piqué 
i que el jove del planter espera 
repetir en la seua segona etapa 
a Can Barça. Arriba després de 
refermar-se a la selecció espa-
nyola absoluta i olímpica.
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leS SortideS, enCalladeS

El Barça no ha aconseguit 
vendre els jugadors  
amb una fitxa més elevada, 
com umtiti o Pjanic
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Mor un xòfer calcinat després 
d’un xoc a l’A-2 a Cervera
El camió que conduïa es va encastar contra un altre d’avariat a l’autovia

Els Bombers van treballar 
ahir en tres focs de vegeta-
ció a Almatret i la Baronia de 
Rialb propiciats per les altes 
temperatures i la sequera acu-

mulada. L’alerta va obligar a 
suspendre els rais de Coll de 
Nargó, la navegació a Mont-
rebei i vols esportius a Àger i 
barranquisme.

guia ❘ 35 

Veïns || Van ser els que van 
alertar de la forta fetor que 
sortia del pis de la parella

Mossos || A l’espera de 
l’autòpsia, no van apreciar 
signes de violència

79 i 81 anys || Vivien sols  
en un bloc de la plaça Pau 
Casals d’aquesta ciutat

Troben un matrimoni de 
Balaguer d’avançada edat 
mort al seu habitatge

Les persones menors de seixan-
ta-cinc anys que han passat la 
Covid ja poden vacunar-se als 
dos mesos de la infecció, en lloc 
dels sis mesos d’ara.

Els contagiats de 
Covid poden 
vacunar-se als 
dos mesos de 
superar-la
En lloc d’esperar, 
com ara, sis mesos

coronavirus

lleida ❘ 8

. Incendis a la Baronia i 
almatret, i anul·lades 
activitats lúdiques

BoMBers

Suspesa la navegació a Mont-rebei, el 
barranquisme, els vols a Àger i els rais de 
Coll de Nargó per l’onada de calor

L’incendi als  
tossals d’Almatret  
i Riba-roja.

és notícia ❘ 3 i 4

La Moncloa estudia una reforma 
per controlar la tarifa de la llum

panorama ❘ 15

El pressupost de Balaguer, sense 
aprovar per falta d’interventor

comarques ❘ 11

comarques ❘ 13
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Els Bombers van treballar entre dimecres a la nit i ahir en tres focs de vegetació a Almatret i la Baronia de Rialb 
que les altes temperatures de l’onada de calor van ajudar a propagar. L’alerta va obligar a suspendre la baixada 
dels raiers de Coll de Nargó, activitats nàutiques a Mont-rebei i sortides de barranquisme al Pallars Jussà.

Tres incendis i ratxes de vent de fins a 
80 km/h arriben amb l’onada de calor
L’alerta obliga a cancel·lar els raiers de Coll de Nargó i la navegació a Mont-rebei

meteorologia emergències

l.g. / m.m. / m.c.e.
❘ la baronia De rialb ❘ La intensa 
onada de calor que afecta to-
ta la península Ibèrica va dei-
xar ahir els primers incendis 
de vegetació a les comarques 
lleidatanes, que van mobilitzar 
al Segrià i a la Noguera més de 
quaranta dotacions dels Bom-
bers. El primer dels focs es va 
originar dimecres poc abans de 
les onze de la nit a Almatret, a 
la partida del Quadrat, fins on 
es van desplaçar sis dotacions 
terrestres que van controlar les 
flames en poques hores. Minuts 
després, a les 23.52 hores, se’n 
va declarar un altre a la partida 
d’Escambrons d’Almatret, que 
va calcinar prop d’una hectàrea 
de vegetació. Tanmateix, l’in-
cendi de més envergadura va ser 
el que es va originar a les 5.52 
hores a Vilaplana (la Baronia de 
Rialb). Van treballar-hi fins a 21 
mitjans terrestres i tres d’aeris, 
que van donar el foc per contro-
lat a les 19.22 hores. 

Els Rurals van obrir una in-
vestigació per aclarir les causes 
del sinistre, que va afectar al 
voltant d’una hectàrea de massa 
forestal, tot i que sospesaven 
que podria estar causat per un 
cable elèctric. L’alcalde, Antoni 
Reig, va assegurar que, en cas 
de confirmar-se aquest extrem, 
remetrà una queixa a Endesa 
pel mal estat de les instal·laci-
ons, ja que es tractaria d’una 
negligència. 

I a la Pobla de Massaluca, a 
Tarragona i limítrof amb Alma-
tret, es va originar un gran in-
cendi que a última hora d’ahir 
afectava 75 hectàrees. Un total 
de 115 bombers catalans i 28 
efectius del Govern d’Aragó i 
19 mitjans aeris es van mobi-
litzar en l’extinció del foc, que 
ahir encara no es va donar per 
controlat.

Així mateix, l’alerta ha obli-
gat a ajornar al dia 21 la baixada 
dels raiers de Coll de Nargó, que 
estava prevista per demà. Per la 
seua part, l’alcaldessa d’Àger, 
Mireia Burgués, va informar 
que a causa de l’entrada en vi-
gor del Pla Alfa 3 pel risc d’in-
cendis, van quedar suspeses les 
activitats nàutiques al congost 
de Mont-rebei i el pantà de Ca-
nelles, així com l’accés al Mont-
sec per a vols en ala delta. Així 
mateix, les activitats de barran-
quisme al Pallars Jussà també 
s’han cancel·lat a causa de l’aler-
ta, segons el president de l’Asso-
ciació d’Esports d’Aventura del 
Sobirà, Flòrido Dolcet.

➜

x.roDríguez

Una vintena de serveis pel vent al Segrià ■ Els xàfecs registrats a última hora de dimecres a Ponent van deixar molt poca precipitació, 
tot i que van estar acompanyats d’esclafits, fortes ratxes de vent que van assolir els 81 km/h a Alguaire. Els Bombers de la Generalitat 
comptabilitzen una vintena de sortides al Segrià pels efectes del vent, sobretot per branques caigudes.

Bombers en l’incendi de vegetació que es va originar ahir de matinada a Vilaplana, nucli de la Baronia de rialb.

el foc forestal de la Pobla de massaluca afectava a última hora d’ahir 75 hectàrees de terreny.

gerarD hoyas

bombers De la generalitat

la dada

40,9
graus

sant romà d’abella, al Pallars 
Jussà, va ser ahir la localitat llei-
datana més calorosa, segons el 
rànquing del meteocat.

81
km/h

els xàfecs de dimecres a la nit 
van arribar acompanyats de 
fortes ratxes de vent, de fins a 
81 km/h a alguaire.

17033

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



4 és notícia Segre 
Divendres, 13 d’agost del 2021

■meteorologia onada de calor

❘ lleiDa ❘ Les restriccions impo-
sades per la Generalitat al sec-
tor agrari per evitar incendis 
en plena onada de calor s’han 
convertit en motiu de polèmica. 
Unió de Pagesos i Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalu-
nya van criticar ahir els vetos 
a la utilització de maquinària 
en bona part del territori sense 
consens ni haver parlat amb el 
sector, una mesura que, segons 
la seua opinió, demostra desco-
neixement de la realitat agrària 
per part de les autoritats.

El coordinador d’UP a Llei-
da, Jopep Sellart, va recalcar 
que els pagesos són els primers 
interessats a evitar riscos i que 
l’activitat agrària és en si ma-
teixa una tasca de prevenció. El 
responsable de produccions her-
bàcies d’aquesta organització, 
Santi Caudevilla, es va quei-
xar que només la fruita dolça 
se salvi dels vetos imposats pel 
Govern. Va dir, per exemple, 
que els farratges són produc-
cions que es treballen en verd, 
amb la qual cosa és difícil que 
es pugui iniciar un foc treballant 
en una finca, una situació que 
va estendre també als ensitjars 
o vinyes. A més, es va queixar 
que els agricultors han afrontat 
en solitari els costos de llaurar 
tallafocs, que suposen una des-

Manel Cònsola alentà Ferran seyós solà

Crítiques dels agricultors al veto a la feina  
al camp i a prendre mesures sense consens
Les ratxes de vent tomben fruiters i arruïnen part de la conference entre els Alamús i Bell-lloc

pesa de 75 euros per hora de 
treball d’un tractor, amb la qual 
tracta una hectàrea.

Des de JARC s’exigeix a In-
terior que s’elimini les restric-
cions a l’activitat agrària, ja 
que no han tingut en compte 
qüestions bàsiques com que 
l’ús de la maquinària és neces-
sari per alimentar el bestiar i no 
s’ha distingit entre les zones de 
regadiu i les de secà. Aquesta 

prohibició implica també que 
la sega de l’alfals, que s’hauria 
de dur a terme durant aquests 
dies, s’hauria d’ajornar, fet que 
pot implicar la pèrdua de tota 
la collita, els esforços de tot un 
any.

D’altra banda, agricultors de 
diferents localitats analitzaven 
ahir els efectes provocats per 
l’escaflit que va sacsejar bona 
part del pla de Lleida a la ma-

tinada de dimecres a dijous. 
Fonts agràries van explicar que 
els forts vents van escombrar 
una franja important de territori 
que va començar a la zona de la 
ciutat de Lleida cap als Alamús 
i Bell-lloc. 

En algunes zones, les ratxes 
van ser tan fortes que van tom-
bar literalment línies senceres 
de fruiters i van danyar infra-
estructures de xarxes antipe-

dra. El fort vent també va tirar 
a terra peres que són especial-
ment sensibles a l’aire, com les 
de les varietats conference o 
alexandrina. 

En altres casos, el frec de les 
branques o les fulles propiciat 
pel fort vent ha danyat la pell 
dels fruits fent-los inservibles 
per a la venda en fresc de les 
peres afectades, van explicar 
els pagesos.

Una veïna de Lleida amb un ventall i una altra refrescant-se ahir en una font dels Camps elisis per fer front a la calor.

GerarD hoyas aCn

■ La segona jornada de l’ona-
da de calor va deixar ahir tem-
peratures que van arribar a 
vorejar els 41 graus a les co-
marques lleidatanes. Segons 
les dades del Servei Meteo-
rológic de Catalunya (Mete-
ocat), Sant Romà d’Abella va 
ser la localitat més calorosa 
de la província de Lleida amb 
40,9 graus, seguida de prop 
de Tremp, que a primera hora 
de la tarda va assolir els 40,8 
graus. Tanmateix, el municipi 

barceloní d’Artés va copar el 
rànquing de màximes de Ca-
talunya al vorejar els 43 graus. 
I és que, en la jornada d’ahir, 
la massa d’aire subsaharià va 
afectar sobretot la Catalunya 
central i el prelitoral, on els 
termòmetres van superar els 
41 i 42 graus. 

A Lleida ciutat, on l’estació 
del Meotecat va registrar 39,9 
graus, protegir-se el cap, beu-
re aigua sovint, buscar ombra 
als refugis climàtics de la ciu-

tat o anar a la piscina van ser 
algunes de les opcions amb 
què els veïns van fer front a 
la calor sufocant. Avui i demà 
es mantindran en alerta roja 

per temperatures extremes les 
comarques del Segrià, les Ga-
rrigues, el Pla d’Urgell, la No-
guera, la Segarra, el Solsonès, 
l’Alt Urgell i el Pallars Jussà, 
on es preveuen temperatures 
d’entre 37 i 42 graus. 

En la que és la primera ona-
da de calor en el que va d’es-
tiu, el departament de Salut ha 
reforçat les trucades des del 
061 Salut Respon a les per-
sones fràgils i amb malalties 
cròniques.

La calor extrema colpeja Lleida, amb màximes de gairebé 41 al Jussà

temperatUreS

LOCALITAT º C

sant romà 40,9º

tremp 40,8

alfarràs 40,7

torres de segre 40,2

lleida 39,9

oliola 39,6

Maials 39,1

albesa 39

Vilanova de Meià 38,9

el Poal 38,7

Cervera 38,6

la Granadella 38,6

lladurs 38,5

les Borges 38,1

Gimenells 38

Camarasa 37,7

els alamús 37,4

el Pont de suert 35,5

tírvia 35

Bonaigua 22,4

Boí 19,6

Pomeres víctimes de l’aire ■ Aquestes pomeres van acabar com-
pletament tombades per l’efecte del vent, que també va causar 
danys a les xarxes antipedra de la finca.

La pera conference, gran damnificada ■ Aquesta finca de pera 
conference havia de començar a collir-se ahir, però entre un 25% 
i un 30% va caure a terra per l’efecte del vent poques hores abans.

en aLerta roja
avui el Meteocat manté 
en alerta roja per les  
altes temperatures vuit 
comarques lleidatanes
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