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Rescaten un 
voltor a l’Alta 
Ribagorça

fauna

❘ el pont De suert ❘ Els Agents 
Rurals han rescatat un voltor 
jove ferit al pantà d’Escales, 
a l’Alta Ribagorça. Segons 
van assenyalar a través de 
les xarxes socials, a l’estiu és 
quan els voltors joves aban-
donen els nius i fan els seus 
primers vols, per la qual cosa 
de vegades la falta de pràc-
tica els fa perdre altura i no 
poden remuntar el vol. És el 
que li va passar al voltor res-
catat al pantà d’Escaldes, que 
no va poder volar i va caure. 
Després de rescatar-lo, els 
Agents Rurals el van allibe-
rar en un lloc alt perquè po-
gués reprendre el vol sense 
problemes.

agents rurals

el voltor auxiliat.

Ciuró defensa la 
justícia gratuïta  
i l’ús del català

justícia

❘ tarragona ❘ La consellera de 
Justícia, Lourdes Ciuró, va 
reivindicar ahir l’assistèn-
cia jurídica gratuïta que ha 
permès més de 400.000 ac-
tuacions en un any així com 
la defensa de l’ús del català 
a la justícia durant la presa 
de possessió de la degana de 
l’Advocacia de Tarragona, 
Estela Martín. També va ins-
tar els advocats a fomentar 
l’ús del dret civil català.

Andorra multarà  
l’ús del mòbil al 
volant amb 300 €

trànsit

❘  anDorra la vella ❘  Andor-
ra multarà amb 300 euros 
aquells conductors que uti-
litzin dispositius tecnolò-
gics mòbils, com telèfons o 
navegadors GPS, quan es-
tiguin circulant. Aquest és 
un dels aspectes regulats pel 
nou Codi de Circulació que 
va entrar en vigor dijous que 
contempla sancions per al-
coholèmia d’entre 400 i 600 
euros i de fins a 200 per no 
portar cinturó als seients 
posteriors.

❘ maDriD ❘ A partir d’ahir els pares 
que es trobin en un procés pe-
nal per violència de gènere no 
podran disfrutar d’un règim de 
visites als seus fills menors, en 
entrar en vigor la reforma del 
Codi Civil que posa fi a aquests 
contactes. Amb la reforma apro-
vada, el jutge no fixarà un règim 
de visites i el suspendrà, si exis-
teix, quan el progenitor estigui 
sotmès a un procés penal per 
atemptar contra la vida, agre-
dir o abusar de la parella o dels 
fills, i tampoc si aprecia “indicis 

fundats de violència domèstica 
o de gènere”. Es permet al jut-
ge autoritzar les visites en una 
“resolució motivada en l’interès 
superior del menor” i “prèvia 
avaluació de la situació de la 
relació paternofilial”, malgrat 
que en cap cas no es podrà fer 
aquest pas quan el progenitor 
es trobi a la presó, provisional 
o ferma, pels esmentats delictes.

La reforma es va publicar al 
BOE el 3 de juny passat, i pocs 
dies després es va trobar al mar 
de Tenerife el cos sense vida 

d’Olivia, de 6 anys, segrestada 
juntament amb la seua germana 
Anna per part del seu pare, que 
no va tornar les menors a la seua 
mare el dia pactat.

A finals d’aquell mes va en-

trar en vigor la llei de protecció 
integral a la infància i adoles-
cència, que va fer un primer 
pas per restringir les visites als 
maltractadors reformant la llei 
d’enjudiciament criminal. 

L’objectiu és combatre la vi-
olència vicària, la que els mal-
tractadors exerceixen sobre 
els fills per danyar les seues 
parelles. Aquest any, 16 me-
nors han estat víctimes de la 
violència masclista que patien 
les seues mares a les comarques 
lleidatanes.

sense visites als fills per als pares acusats de maltractament
tribunals violència domèstica

deciSió judicial
el jutge podria acordar  
un règim de visites però  
no si el progenitor  
es troba a la presó

Entra en vigor la reforma del Codi Civil aprovada per lluitar contra la violència vicària

un dels vehicles implicats en una de les col·lisions registrades ahir a l’autovia a lleida.

jorDi echevarria

redacció
❘ castell De mur ❘ Un motorista 
de nacionalitat anglesa de 48 
anys va morir ahir al patir una 
sortida de via a la carretera C-
13 al terme municipal de Cas-
tell de Mur, al Pallars Jussà. 
Segons va informar el Servei 
Català de Trànsit, els serveis 
d’emergències van rebre l’avís 
a les 14.24 hores quan, per 
causes que es desconeixen i 
s’investiguen, una motocicleta 
va patir una sortida de via al 
punt quilomètric 81 de la C-13, 
a prop de l’entrada a Tremp.

Fins al lloc de l’accident es 
van desplaçar tres patrulles 
dels Mossos d’Esquadra, dos 
dotacions dels Bombers de la 

Generalitat i dos unitats i l’he-
licòpter medicalitzat del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM). A causa del sinistre, 
la carretera va estar tallada 
durant poc més de dos hores i 
es va donar pas alternatiu fins 
a recuperar-se la normalitat en 
la circulació.

Amb aquesta nova víctima 
mortal, la primera del mes de 
setembre, ja són 24 les perso-
nes que han perdut la vida a les 
carteres lleidatanes, deu més 
que en el mateix període de 
l’any passat i la mateixa xifra 
que el 2019. 

D’aquesta forma, ha tornat a 
registres d’abans de la pandè-
mia, després que durant l’any 
passat caiguessin en picat per 
les restriccions de mobilitat. 

Mor un motorista en una sortida  
de via a la C-13 a Castell de Mur
La víctima és un ciutadà de nacionalitat anglesa i de 48 anys || Quatre ferits  
lleus en dos col·lisions múltiples a l’autovia a Lleida i a l’LP-3322 a Linyola

trànsit emergències

Vista de l’accident que va tenir lloc a l’lP-3322 a linyola.

segre

L’agost passat hi va haver cinc 
víctimes, dos a l’A-2 a Cervera 
i Bellpuig, una altra a la C-14 a 
Artesa de Segre i dos als nuclis 
urbans de Lleida i Tàrrega.

D’altra banda, dos col·lisions 
múltiples van provocar ahir 
ferides a quatre persones a 
l’A-2 a Lleida i a la carrete-
ra LP-3322 a Linyola. En el 
primer accident, en el qual es 
van registrar fins a tres col·li-
sions entre diferents vehicles, 
dos persones van haver de ser 
ateses per ferides lleus. En un 
dels xocs, un dels vehicles va 
quedar mig bolcat al voral. 

Al sinistre de Linyola es van 
veure implicats dos camions, 
un dels quals de pinso, i una 
furgoneta, per una col·lisió 
lateral.

balanç
en el que va de 2021 han 
mort 24 persones en 
accidents de trànsit, deu 
més que l’any passat
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Oferiu-vos per ajudar els altres i marca-
reu la diferència. Una relació emocional 

farà un gir positiu si parleu de les vostres inten-
cions i poseu els plans en marxa.

TAURE 20-IV / 20-V.
Ficar-se en alguna cosa sense prou in-
formació us complicarà. No feu suposi-

cions ni compteu amb una promesa que us va 
fer algú. Feu el treball previ vosaltres mateixos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No permeteu que us coaccionin cap a 
la situació d’una altra persona o a una 

discussió sobre una cosa que no us concerneix 
personalment. Poseu atenció a la vostra salut.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les coses no estan tan malament com 
algú us vol fer creure. Preneu decisions 

partint de les vostres necessitats. Considereu què 
us fa feliços, després preneu aquest camí.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Ocupeu-vos d’una situació que afecti 
un amic o familiar abans que les coses 

empitjorin. Una conversa sincera assegurarà que 
us avingueu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Poseu a treballar la vostra energia cre-
ativa i se us ocorrerà un pla que porti a 

un canvi positiu. Reuniu informació que us ajudi 
a adaptar-vos als canvis.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Un ajustament positiu a casa millorarà 
el vostre humor i la relació amb algú 

especial. Les xarrades portaran a decisions que 
us donaran la llibertat de buscar la felicitat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Sentiu-vos orgullosos del que feu. No 
permeteu que ningú prengui el control 

ni us empenyi a fer una cosa que no s’ajusti a 
l’agenda que trieu. Poseu atenció als detalls.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mantingueu els peus ferms a terra i 
seguiu una estratègia. Obtindreu 

guanys si sou fidels a vosaltres i esteu disposats 
a retirar-vos del que ja no us funciona.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Allunyeu-vos d’una mala influència o 
d’algú que encoratja el comportament 

exagerat. Depèn de vosaltres dir que no i ocu-
par-vos dels vostres assumptes.

AQUARI 20-I / 18-II.
La disciplina i la determinació valdran 
la pena. Permeteu que la vostra imagi-

nació prengui el comandament i descobrireu una 
cosa que us ajudarà a millorar mentalment.

PEIXOS 19-II / 20-III.
La forma en què presenteu el vostre cas 
i proposeu avançar pot marcar la dife-

rència entre un moviment cap endavant i un punt 
mort. Sigueu uns pacificadors.

L’escriptora Maria Barbal relata vivències  
i reflexions a Puigverd de Lleida
L’escriptora de Tremp Maria Barbal va compartir dijous 
reflexions i experiències al projecte Textures i Lectures a 
Puigverd de Lleida. Per la seua part, la biblioteca Reina-
xença va acollir l’exposició amb tapissos de Palmira Rius.

CONSeLL COMARCAL DeL SegRIà

AjUNtAMeNt D’ALCARRàS

Més de 20.440 banyistes a les piscines 
d’Alcarràs, que tanquen la temporada
L’ajuntament d’Alcarràs va tancar diumenge passat la tem-
porada de les piscines municipals amb un balanç positiu i 
un total de 20.441 accessos registrats, 1.585 abonaments 
venuts i 1.485 entrades senzilles.

Llargues cues i aplaudiments per a 
l’estrena de ‘Dune’ al festival de Venècia
La mostra de Venècia va acollir ahir l’esperada estrena de 
Dune, de Denis Villeneuve, que va acollir aplaudiments i 
grans cues. D’altra banda, l’actriu Kristen Stewart va pre-
sentar el seu paper de Lady Di a Spencer, de Pablo Larraín.

eFe

Acte d’entrega de les orles als graduats de Biotecnologia de la UdL
Els jardins de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària, 
al campus d’Agrònoms de la 
Universitat de Lleida, va acollir 
ahir una jornada d’entrega de 

les orles als graduats i gradua-
des en Biotecnologia del curs 
2019/2020. L’acte va estar apa-
drinat pel catedràtic de la UdL 
Enrique Herrero. El pròxim 10 

de setembre està prevista la 
celebració de l’acte d’entrega 
de les orles per als estudiants 
del grau d’Enginyeria Agrària 
i Alimentària.

MAIte MONNé

Caminada pels secrets de la Seu Vella
El Turó de la Seu Vella va acollir 
ahir una nova edició de l’acti-
vitat Xino-Xano pel Turó, una 
proposta que va combinar una 
caminada de gairebé tres quilò-
metres i l’explicació d’històries 

dels diferents espais del conjunt 
monumental, alguns tancats ha-
bitualment al públic. 

La ruta va començar a la Por-
ta del Lleó i va acabar al Ba-
luard de la Reina, passant per 

diferents punts com el Parc de 
Santa Cecília, els pous de gel, 
alguns baluards així com dos 
túnels i un refugi antiaeri, que 
van ajudar a explicar la història 
del Turó.

MAIte MONNé

La visita va començar a la Porta del Lleó i va passar per llocs habitualment tancats al públic.
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