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TRIBUNALS 

A judici per 
colpejar i violar 
la seua dona 
a Tremp 
Se celebrarà avui a 
l'Audiència de Lleida 

I TREMPI L'Audiència de Lleida 
té previst acollir aquest matí 
el judici contra un home de 
28 anys nascut a l'Equador, 
C.S.M.R., acusat de maltrac
tar i violar la que va ser la 
seua parella al domicili de 
Tremp en el qual convivi
en. La Fiscalia sol·licita per 
a l'home, que el2017 va ser 
condemnat a treballs comu
nitaris per un delicte de vi
olència en l'àmbit familiar, 
una condemna de tretze anys 
i mig de presó com a autor 
dels delictes de violència fí
sica i psíquica, agressió se
xual i maltractament. L'ho
me "exigia a la seua parella 
el compliment d'horaris, en 
especial que no arribés tard 
de la feina i, si no complia, 
l'agredia i la insultava, con
trolava la relació, i li deia qui
na roba podia o no posar-se 
i les relacions que podia te
nir", segons l'escrit d'acusa
CIÓ del Ministeri Públic. 

Imputat un conductor 
ebri a Balaguer 
I BALAGUER I La Guàrdia Urba
na de Balaguer va denunciar 
penalment dimarts un con
ductor que va donar positiu · 
en el test d'alcoholèmia des
prés de veure's implicat en 
un accident al carrer Sant 
Francesc. Va ser una col· li
sió entre dos vehicles que 
es va saldar finalment sense 
ferits. El conductor imputat 
va quintuplicar la taxa. 

Cremes controlades 
al Solsonès i el Jussà 
I LLOVERA I Els Bombers de 
la Generalitat van fer ahir 
sengles cremes controlades 
a Llobera, al Solsonès, i a 
Sant Esteve de la Sarga, al 
Pallars Jussà. Van tenir lloc 
en dos zones estratègiques 
de gestió forestal per tal de 
reduir combustible i minimit
zar la propagació dels focs 
forestals. 

Bolca una furgoneta 
a Albatàrrec 
I ALBATÀRREC I Una furgoneta va 
bolcar a primera hora del ma
tí a la C-230a al terme muni
cipal d'Albatàr"rec i en direc
ció a Lleida. L'accident es va 
produir a les 6.0S hores del 
matí al quilòmetre S, segons 
va informar el Servei Català 
de Trànsit. Només va caldre 
lamentar danys materials. 
D'altra banda, un motorista 
va resultar ferit a Andorra. 

COMARQUES I 1 s I 
SUCCESSOS OGUES 

Troben una plantació de /maria' 
oculta en una casa de Fonolleres 
Els Mossos detenen una dona de 55 anys i decomissen 325 plantes 
LAIA PEDRÓS 
I GRANYANELLA I Els Mossos d'Es
quadra van desmantellar ahir al 
matí una plantació de marihua
na que estava oculta a l'interior 
d'una casa de Fonolleres, nucli 
de Granyanella. Durant l'ope
ratiu van detenir una dona de 
SS anys i de nacionalitat xinesa 
com a presumpta autora dels 
delictes contra la salut pública 
i frau de fluid elèctric. 

La investigació va arrancar 
l'abril passat quan la policia va 
tenir coneixement d'un possible 
cultiu de marihuana en un do
micili situat a la plaça Catalunya 
d'aquest poble de la Segarra. 
Després de diversos disposi
tius de vigilància, els investi
gadors van detectar clars indicis 
que mostraven que a l'interior 
hi podria haver un cultiu de 
marihuana. 

Finalment, ahir al matí es va 
escorcollar l'immoble i es van 
decomissar 32S plantes de ma- Més d'una desena d'agents van participar ahir al matí en Ja batuda. 
rihuana, cabdells secs i prepa
rats per a una comercialització 
imminent i una infraestructura 
per al cultiu intensiu formada 
per aparells d'aire condicionat, 
llums, adobs per afavorir el crei
xement i elements de refrige
ració i ventilació. La instaHa
ció elèctrica també havia estat 
manipulada per poder punxar 
la llum. 

Segons va poder saber SE
GRE, a l'habitatge, que despre
nia una forta olor de marihua
na, vivia la dona, que amb prou 
feines sortia al carrer. A més, 
un home, també de nacionalitat 
xinesa, hi acudia un parell de 
vegades a la setmana, sempre 
de nit i se n'anava amb dos o 
tres maletes. 

La investigació continua 
oberta i tot apunta que hi hau
rà més detencions. L'arrestada 
declararà aviat davant del jut
jat d'instrucció en funcions de 
guàrd~a de Cervera. La casa ocultava una plantació amb una infraestructura per conrear marihuana de manera intensiva. 

Imatge de l'immoble afectat pel foc a Alcarràs. 

EMERGÈNCIES BOMBERS 

Intoxicats en incendis 
a Balaguer i Alcarràs 
I BALAGUER ! Tres persones van re
sultar ahir intoxicades en sen
gles incendis d'habitatge que 
es van registrar a Balaguer i 
Alcarràs. 

El primer es va registrar a la 
capital de la Noguera, concreta
ment en un edifici situat al nú
mero S del carrer Pare Sanahu
ja. Els Bombers van ser alertats 
a les 13.10 hores i al lloc van 
acudir tres dotacions. L'incendi 
es va originar a la cuina i va da
nyar la campana de fums. Dos 

inquilins van ser atesos per in
halació de fum però van rebut
jar ser traslladats a un centre 
sanitari, segons va informar el 
Sistema d'Emergències Mèdi
ques (SEM). 

Posteriorment, a les 1S.S9 
hores, també es va produir un 
foc a la cuina d'un pis del car
rer Torredembarra d'Alcarràs. 
Els Bombers van activar tres 
dotacions. Una persona va ser 
evacuada a l'hospital Arnau de 
Vilanova per inhalació de fum. 
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OLIMPISME INSTAL·LACIONS 

Distinció al Parc del Segre 
El COI reconeix a la instal·lació de la Seu amb l'etiqueta 'Seu dels 
Jocs Olímpics' I La prim 1 de I Estat que ho aconsegueix 

REDACCIÓ 
llA SEU D'URGELL I El Parc Olímpic 
àel Segre ha aconseguit l'eti
queta Sit e o f the Olympic Ga
m es (seu dels Jocs Olímpics), 
que concedeix el Comitè Olím
pic Internacional (COI) a ins
taHacions que sobresurten a 
l'hora de mantenir viu el llegat 
d'aquest esdeveniment. 

El COI va concedir aques
ta distinció dilluns passat a la 
instaHació esportiva de la Seu 
d'Urgell que, d'aquesta mane
ra, es converteix en la prime
ra de Catalunya i d'Espanya a 
obtenir-la. 

La inauguració de la placa 
commemorativa tindrà lloc 
aquest diumenge a les 11.00, 
en un acte que es durà a ter
me a l'entrada de les escales de 
l'Adoberia. Hi assistiran, entre 
d'altres, el president de la Fe
deració Internacional de Pira
güisme i membre del COI, José 
Perurena, així com piragüistes 
olímpics i autoritats locals. 

Des del centre esportiu urge
llenc es dona una gran impor
t ància a aquesta designació, 
al considerar que el Sit e .o f the 
Oly mpic Games és "una o por-

El Parc del Segre ha acollit proves d'alt niv~ll mundial. 

tunitat única d'activar el llegat 
olímpic" i "despertar i reviure 
l'esperit olímpic en la gent". 

Un 92 clau 
El1992, la Seu va ser una 

de les subseus dels XXV Jocs 
Olímpics celebrats a Barcelona. 
A més, la cita va ser un moment 
clau per a la promoció i consoli
dació del piragüisme en aigües 
braves, que aquell any es va 

incorporar definitivament al 
programa oficial dels Jocs. Des 
d'aquella fita, el Parc del Segre 
s'ha dedicat a la promoció de 
l'esport, i especialment del pi
ragüisme, amb la coHaboració 
del Club Cadí Canoe-Kayak. 

A aquest objectiu també 
han contribuït l'establiment 
dels centres de tecnificació i 
l'organització de competicions 
internacionals. 
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CICLISME VOLTA A CATALUNYA 

La Pobla repetirà 
sortida el2022, 
ara amb públic 
AGÈNCIES 
I LA POBLA DE SEGUR I La Pobla 
tornarà a repetir com a sor
tida d'una etapa àe la Volta 
Ciclista a Catalunya en l'edi
ció 101 de la ronda catalana, 
que tindrà lloc del 21 al 27 
de març del 2022. "Després 
de ser present en una sortida 
d'etapa de l'edició número 
cent, la Pobla de Segur torna
rà a tenir una sortida, arran 
de l'acord assolit entre l'or
ganització i l'ajuntament", va 
apuntar l'organització de la 
Volta en un comunicat. 

Serà la quarta vegada que 
la Pobla podrà veure una sor
tida d'etapa a la Volta des
prés de les edicions de 1979, 
2018 i 2021, malgrat que el 
2018 es va haver de fer de 
forma imprevista per les in
clemències meteorològiques, 
que van impedir a la carre
ra sortir de Vielha. L'última 
vegada va ser en la passada 
edició, on la Pobla va ser l'es
cenari d'inici de la cinquena 
etapa, amb final a Manresa, 
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que es va adjudicar el ciclista 
ale~any Lennard Kamna. 

"Es un plaer per a la Pobla 
poder viure un any més la 
sortida d'una de les etapes de 
la Volta, que ajuda a visualit
zar i promocionar el nostre 
territori. Aquest any espe
rem que les nenes i els nens 
de la Pobla puguin disfrutar 

QUARTA OCASIÓ 

La població del Pallars 
Jussà ja va ser inici 
d'etapa en les edicions 
de 1979,2018 i enguany 

de la sortida ja que l'any an
terior no van poder fer-ho", 
va assegurar l'alcalde, Marc 
Baró. 

"Estem contents que els 
seus ciutadans puguin tor
nar a tenir al costat de casa 
els millors ciclistes", va dir 
el president de la Volta, Ru
bén Perís. 
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MEDICINA 

Premi p~stum 
de l'OMS per a 
Henrietta Lacks 
pel seu llegat 
I GINEBRA I L'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) 
ha atorgat un premi pòstum 
a Henrietta Lacks, una do
na negra nord-ame.ricana 
que va morir de càncer de 
coll uterí el 4 d'octubre del 
1951 i que va permetre grans 
avenços mèdics gràcies a la 
línia de cultiu ceHular im
mortal. Mentre rebia tracta
ment, els investigadors van 
fer biòpsies del cos de Lacks 
sense el seu coneixement ni 
consentiment. 

Les seues mostres es van 
convertir en la primera lí
nia ceHular immortal i han 
permès avenços científics in
calculables, com la vacuna 
contra el virus del papi l-loma 
humà (VPH), la vacuna con
tra la pòlio, els medicaments 
contra el VIH i els càncers. 

SALUT 

Lleida prepara la 
caminada solidària 
contra el càncer 
I LLEIDA I L'A ECC - Catalunya 
contra el Càncer de Lleida 
celebrarà aquest diumenge 
la novena caminada solidària 
En Marxa. L'acte s'iniciarà a 
les 9.00 hores des de la pas
sarel·la dels Camps Elisis i 
els participants recorreran 
uns 10 quilòmetres per la ca
nalització del riu Segre fins 
a arribar a Grenyana. Les 
inscripcions es poden fer a 
través de l'aplicació Rock the 
Sport fins demà. El preu de 
la inscripció serà de deu eu
ros per als participants adults 
i cinc per als menors de O a 
10 anys. 

HOSTALERIA 

Lleida, 'ciutat 
magnífica' de 
San Miguel 
I LLEIDA I Cervezas San Miguel 
va presentar ahir la segona 
edició de la campanya Ciu
tats magnífiques, que es du
rà a terme aquesta tardor a 
Lleida, Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Màlaga, Palma de 
Mallorca i Pamplona, amb 
l'objectiu de dinamitzar 
l'hostaleria i el comerç des
prés de la pandèmia de la 
Covid-19 La iniciativa uneix 
més de 250 bars i un cente
nar de botigues de les ciutats 
adherides. A la pàgina web 
de la campanya figuren tots 
els establiments participants. 
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INVESTIGACIÓ PROJECTES 

Detecten mosquits tigre en 
onze municipis de Lleida 
El2020 va ser l'any amb més d'aquests insectes a Espanya, segons Mosquito Alert 

M.CABELLO 
I LLEIDA I El 2020 va ser un any 
excepcional, i no només per la 
crisi sanitària que la Covid-19 
va generar a tot el món. La pla
taforma científica Mosquito 
Alert, coordinada pel Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF), la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA) i el Centre 
d'Estudis Avançats de Blanes 
(CEAB-CSIC), va detectar l'any 
passat a Espanya el major nom
bre de mosquits tigre des que 
va posar en marxa en registre 
el2014. 

ACN 

LES CLAUS 

El mosquittigre 
I És una espècie invasora la 
picada de la qual és molt més 
molesta que la dels mosquits 
autòctons i pot transmetre 
malalties greus. A Espanya, es 
va detectar per primera vegada 
el 2004, a prop de Barcelona. 

Projecte cooperatiu 
I Mosquito Al ert permet a qual
sevol persona notificar, mitjan
çant una foto, la possible troba
lla d'un dels mosquits estudiats 
i els llocs de cria en els espais 
públics. Entomòlegs experts 
s'encarreguen de validar aques
tes imatges. 

A les comarques lleidatanes 
fa temps que aquest insecte in
vasor també s'estén sense remis
sió. El2020, se'n va notificar la 
presència a Lleida, el Soleràs, 
les Borges Blanques, Arbeca, 
Mollerussa, Bellvís, Alpicat, 
Balaguer, Oliana, la Pobla de 
Segur i Tremp, encara que és 
probable que hagi arribat a més 
localitat~, ja que els científics 
que participen en aquest pro
jecte en confirmen la presència 
a partir de les fotos que envien 
ciutadans a través de l'a pp Mos
quito Alert. 

El mosquit tigre té una línia caracterrstica al cap i al tòrax. 

Segons els experts d'aquest 
projecte, "les densitats de 
mosquit tigre s'expliquen sem
pre per dos factors: el clima i 
la conducta humana, ambdós 
són els que els proporcionen 
periòdicament punts amb ai-

gua, on crien". A banda de la 
primavera càlida i plujosa que 
l'any passat va afavorir la pro
liferació d'aquests insectes du
rant els mesos de maig i juny, 
"la prohibició de viatjar a les 
segones residències durant el 
març i l'abril va poder afectar 
el manteniment de jardins, pis
cines i terrasses, on es va poder 
acumular l'aigua que necessiten 
els mosquits per multiplicar-se". 

Quant a aquest any, Mosquito 
Alert ja ha confirmat la presèn
cia de mosquits tigre a Lleida, 
Benavent de Segrià, Arbeca, la 
Pobla de Segur i :rorre-serona. 

PREVENCIÓ SALUT ME TAL 

El Telèfon de l'Esperança 
oferirà també atenció a 
través de WhatsApp 
Per atansar-se a la ciutadania més jove 

I BARCELONA ! El Telèfon de l'Es
perança i el de Prevenció del 
Suïcidi oferiran atenció a través 
de WhatsApp per atansar-se als 
joves. Així ho va explicar ahir la 
directora de la Fundació Ajuda 
i Esperança, Esperança Esteve, 
durant la seua compareixença 
davant la Comissió de Drets So
cials del Parlament. L'entitat ja 
porta a terme algunes proves 
amb aquest nou servei, que ha 
de posar en marxa amb noranta 
voluntaris. . 

Segons Esteve, l'atenció en 
línia "seria una eina que aniria 
al cor de la població que tant 
ho necessita". De fet, la franja 
d'edat entre els 16 i els 25 anys 
és la que més utilitza aquest te
lèfon de prevenció del suïcidi, 

segons dades del primer informe 
de l'Observatori de l'Esperança. 

Aquesta fundació també tre
balla per ampliar l'oferta d'idi
omes amb els quals atenen els 
usuaris. Així, a finals d'aquest 
any ja s'oferirà atenció en anglès 
i àrab. Més tard s'jncorporarà 
el xinès i l'urdú. "Es un telèfon 
accessible a la diversitat, tingui 
la cara que tingui", va subratllar 
Esteve. ~ot això està justificat 

BALANÇ 

La Fundació Ajuda i 
Esperança va atendre el 
2020 gairebé 7.000 trucades 
relacionades amb el suïcidi 

Mapa a temps real que prediu 
el risc de trobar aquest insecte 
• L'equip de Mosquito Alert 
va presentar recentment el 
primer mapa de risc diari 
de trobar un mosquit tigre a 
Barcelona. 

Es tracta d'un sistema di
gital, únic en el món, que in
forma en temps real i en una 
escala de vint metres sobre 
la probabilitat que aquest in
secte i una persona es trobin 
o interaccionin aquell dia. 

L'eina també permet fer una 
predicció d'aquest risc a set 
dies vista, a partir d'un mo
del matemàtic que es nodreix 
de dades procedents de dife
rents fonts. 

D'altra banda, l'objectiu és 
exportar aquest sistema en 
altres ciutats del món i con
vertir el mapa en una eina 
útil en la gestió del mosquit 
tigre. 

Esperança Esteve, ahir durant la compareixença al Parlament. 

per l'a.ugment de trucades des 
de la irrupció de la pandèmia 
de la Covid-19. 

La directora de la Fundació 
Ajuda i Esperança va explicar 
que, durant l'any passat, es van 
atendre unes 55.000, trucades 
majoritàriament de dones (un 
63% del total) entre els 45 i els 
65 anys. Quant a les problemàti
ques que expressen els usuaris, 
principalment estan relaciona-

des amb la salut mental i emo
cional i la solitud no desitjada. 
Pel que fa a trucades directa
ment relacionades amb el suïci
di, van ser gairebé 7.000 i gran 
part d'usuaris joves. 

Esteve va plantejar ahir el 
Parlament la creació un telè
fon comú a tot l'Estat espanyol 
per donar resposta a temes que 
"preocupen especialment", com 
el suïcidi. 
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