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Contenidors d'escombraries 
a vessar a Arbeca i Juneda 
Els últims als dos pobles després d'implantar la recollida a 
domicili li Càmeres · multes per evitar-ne un ús abusiu 

Els contenidors d'escombraries de l'àrea d'emergència d'Arbeca, ahir a vessar. 

ALBERT GONZALEZ 
I ARBECA I L'ajuntament d'Arbeca 
ha instaHat càmeres de vide
ovigilància i el de Juneda les 
desplegarà ben aviat per vigi
lar contenidors d'escombraries 
i impedir que els omplin fins 
a desbordar-los. Són els únics 
que queden en aquests dos po
bles després de la posada en 
marxa de la recollida porta a 
porta. Estan agrupats en "àre
es d'emergència" on els veïns 
poden tirar les seues escom
braries si no poden complir el 

MUNICIPIS QUEIXES 

calendari per a cada fracció de 
rebutjos. Tanmateix, els con
sistoris constaten que se'n fa 
un ús abusiu. 

A Arbeca, on les escombra
ries es recullen a domicili des 
de l'abril, els vuit contenidors 
estan sempre plens i de vega
des, desbordats. L'ajuntament 
ha anunciat que multarà qui en 
faci un ús injustificat, aplicant 
la nova llei de residus estatal 
que preveu sancions de fins a 
2.000 euros. Va advertir que 
només els veïns empadronats 

poden utilitzar l'àrea d'emer
gència. Juneda aplica la reco
llida porta a porta des del dia 
2 de maig i els seus contenidors 
"estan al màxim", segons l'edil 
de Medi Ambient, José Luis 
Garrido, que va puntualitzar 
que "estem a l'inici de la im
plantació del nou sistema". 

Aquesta recollida s'ha po
sat en marxa en tres municipis 
més de les Garrigues, Puiggròs, 
Cervià i la Floresta, i s'esten
drà a la resta de la comarca en 
tres anys. 

Un veí d'Agramunt denuncia molèsties per un fanal davant de casa 
I AGRAMUNT I Un veí d'Agramunt 
denuncia molèsties per un fa
nal davant de casa seua, al car
rer del Molí Vell. L'enllumenat 
està davant una finestra que no 

pot obrir a les nits caloroses 
perquè, segons diu, el domi
cili s'omple de mosquits atrets 
per la llum. El pal és davant 
de la porta del garatge i ja hi 

ha colpejat el cotxe. Demana 
a l'ajuntament que el retiri i va 
indicar que el consistori li de
mana 1.200 euros perquè el 
fanal hi era abans que la casa. 

REGADIUS BALANÇ 
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La calor accelera el 
desglaç i el Segre 
segueix en alerta 
MARrA MOLINA 
1 LLEIDA I Les altes temper
turas d 'aquests ú ltims dies, 
que han arribat als 32 graus 
(més informació a la pàgina 
14), han accelerat el desglaç, 
de manera que els embassa
ments de Lleida estan gua
nyant reserves. Oliana, a la 
conca del Segre, té gairebé 
55 hectòmetres cúbics i en 
menys d'una setmana ha su
mat més de 3,26 hectòmetres 
cúbics, per la qual cosa està 
al65% de la seua capacitat. 
Per la seua part, a Rialb, a 
la mateixa conca, han entrat 
1,58 hectòmetres en el ma
teix període, però continua 
estant per sota de la seua 
capacitat mitjana a 46,9% 
ja que pot emmagatzemar 
més de 400 hectòmetres cú
bics. Segons l'últim informe 
de la Confederació Hidro
gràfica de l'Ebre (CHE), la 
conca del Segre continua en 
estat d'alerta ja que les plu
ges, encara que abundants a 
l'abril, no han estat suficients 

i les aportacions del riu als 
pantans continuen sent po
ques. A la Noguera Ribagor
çana, els pantans d'Escales 
(73,6%), Canelles (52,4%) i 
Santa Anna (73,1%) estan 
per sobre de la mitjana, igual 
que els de la Noguera Palla
resa. Sant Antoni està al 
72,4% i Camarasa, al73,8%. 

Demanen més 
aigua per als 
cultius per la calor 
• La calor ha incrementat 
la demanda d'aigua dels 
regants . El Canal d'Ur
gell, que assegura tenir 
la campanya garantida, 
va augmentar la dotació 
del Principal a 28 metres 
cúbics per segon i Pinya
na a 9. A l'Aragó i Cata
lunya, Barasona és al 96 
per cent i Sant Salvador, 
al 98,5 per cent i també ha 
augmentat cabals. 
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Nou concurs a Cubells per atreure famílies 
I CUBELLS I L'ajuntament de la localitat de Cubells ha iniciat 
un nou procés de licitació per escollir famílies amb fills que 
puguin instaHar-se al municipi facilitant-los un lloguer as
sequible. La casa és a la plaça Fustegueres i té una extensió 
de 105 metres quadrats. El lloguer mensual osciHa entre els 
150 i 315 euros. El contracte s'adjudicarà per concurs públic 
i poden presentar-se famílies de fins a sis membres fins al 
pròxim dia 6 de juny. 

Balaguer denuncia actes incívics a l'escola Estel 
I BALAGUER I L "Escola Estel de Balaguer denuncia destrosses a 
l'espai exterior del centre escolar ubicat al carrer Jacint Ver
daguer. La zona lateral del col·legi s'utilitza a la nit i en cap 
de setmana com a lloc de trobada de persones que embruten 
i destrossen la zona, segons Ràdio Balaguer. 

Aliments Solidaris Tàrrega duplica els seus usuaris 
I TÀRREGA I El Magatzem d'Aliments Solidaris de Tàrrega ha 
duplicat el nombre de persones ateses en els últims dos me
sos. Actualment, cobreix les necessitats de 301 persones 
corresponents a 111 famílies amb pocs recursos. 

Tremp recupera el certamen Pallars Terra de Corder 
I TREMP I Tremp ha recuperat la setena edició de la Pallars Terra 
de Corder, una mostra gastronòmica que vol revitalitzar el 
consum de carn de corder per animar la ramaderia extensiva 
en l'economia de la comarca. 

La síndica, en una jornada sobre turisme rural 
I VIELHA I La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha participat en 
les jornades Reptes i oportunitats en la gestió turística dels 
pobles de muntanya organitzades per esMontañas. 

Llum verda al Pla d'Igualtat de la Diputació 
I LLEIDA I La Diputació ha donat llum verda al segon Pla d'Igual
tat de Gènere de la institució com a pas previ per a l'aprovació 
definitiva en el pròxim ple. 
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MACROECONOMIA PREVISIONS 

Brussel·les rebaixa 
al4% el creixement 
d/Espanya d/enguany 
I BRUSSEL·LES I La Comissió Eu
ropea ha retallat en 1,6 punts 
la previsió de creixement del 
Producte Interior Brut (PIB) 
espanyol el2022, fins al4%, 
i en un punt per al2023, fins 
al3,4%, per l'impacte de la 
guerra a Ucraïna i l'escalada 
dels preus. De fet, BrusseHes 
va elevar la projecció d'infla
ció fins al6,3 per cent aquest 
any, gairebé el doble que la 
seua estimació de principis 
del mes de febrer, mentre que 
el 2023 la pujada de preus 
s'hauria de moderar fins a 
1'1,8 per cent, malgrat que 
segueix sent nou dècimes 
més que la projecció anterior. 
Aixíles coses, les conseqüèn
cies de la guerra d'Ucraïna 
alentiran la recuperació de 
l'economia espanyola, que 
no retornarà al nivell del 
PIB previ a la pandèmia fins 

MERCATS 
LLOTJA DE VIC 

13 MAIG DEL 2022 

Closst Euros Dlf. 

ANOLL A PARTIR DE 351 KG CANAL 
Súper 5,24 
Extra S,08 
Primera 4,86 

Segona 4,57 

VEDELL FINS A 350 KG CANAL 
Súper 5,29 
Extra 5,09 

Primera 4,91 

Segona 4,69 

FRISONS DE MtS DE 211 KG CANAL 
Primera 4,95 
Segona 4,87 

Tercera 3,61 
FRISONS DE FINS A 210 KG CANAL 
Primera 4, 70 

Segona 4,60 

Tercera 3,1 O 
VEDELLA DE 261 A 300 KG CANAL 
Súper 5,06 
Extra 4,92 

Primera 4,77 
Segona 4,40 

Tercera 3,74 

VEDELLA DE 221 A 260 KG CANAL 
Súper 5,12 

Extra 4,96 

Primera 4,81 

Segona 4,49 
Tercera 3,73 
VEDELLA DE 180 A 220 KG CANAL 
Súper 5,17 
Extra 4,97 

Primera 4,82 

Segona 4,52 

Tercera 3,75 
VACA 
Súper 4,25 0,05 
Extra 4,05 0,05 

Primera 3,85 0,05 
Segona 3,45 0,05 

Tercera 3,00 0,10 

Industrial 2,80 O, 1 O 
BOV[VIU UNITAT (15 DIES) 
Frisó 80/130 10/10 
Creuat 140/255 10/10 

POR el 
Segona canal 2,060/2,072 ~ 

Garrí escorxador 20,00/22,00 -2,00 
Garrí gran partida 57,50/59,00 -5,00 

Preus sense envàs, a granel i sense 
manipular, referits a primera categoria. A. C.: 
Atmosfera controlada. F. N.: Fred normal. 

a mitjans de l'any 2023, se
gons les previsions macroe
conòmiques de primavera de 
l'Executiu comunitari. Enca
ra que són més pessimistes 
que les emeses a finals d'abril 
pel Govern central, que pre
veuen un avenç del PIB del 
4,3 aquest any i del 3,5 per 
cent el pròxim exercici, les 
projeccions de Brussel·les 
reflecteixen que l'economia 
espanyola continuarà crei
xent per sobre de la mitjana 
d'una eurozona l'horitzó de 
la qual s'ha ennuvolat per la 
invasió russa. El PIB dels so
cis de l'euro augmentarà un 
2,7 per cent, lluny del4 per 
cent pronosticat al febrer, i la 
inflació escalarà fins al 6,1%. 
Entre les grans economies, 
Alemanya creixerà un 1,6%, 
França un 3,1% i Itàlia, un 
2,4 per cent. 

LA BORSA 

lbex-35 
8.353)0 0,19% 

ELS QUE MÉS PUGEN 

Titol P,..u(E) %Var. 

TEC.REUNIDAS 8,7250 6,08 

AMREST 3,9300 5,65 

GRENERGY 34,1400 5,05 

CCEP 51,5000 4,76 

BAVIERA 23,3000 3,56 

ELS QUE MÉS BAIXEN 

Titol p,..u (E) %Var. 

AUDAX RENOV. 1,1540 -7,31 

BERKELEY 0,2350 -5,24 

SOLTEC 3,4560 -3,79 

PESCA NOVA 0,3640 -3,70 

INNOVATIVE 0,5800 -2,68 

ELS MtS ACTIUS 

Titol Volum 

BSANTANDER 80.016,02 

REPSOL 77.516,63 

IBERDROLA 73.572,89 

BBVA 69.734,49 

INDITEX 68.884,45 

L'lbex supera 
els 8.300 punts 
• L'Ibex va tancar la sessió 
amb una pujada del 0,19%, 
fet que situa el selectiu en 
8.353,79 punts, després de 
l'inici de jornada amb una 
caiguda del 0,54%,-marca
da per l'absència de dades 
macroeconòmiques. 

M~S INFORMACIÓ A 
www.segre.com/economia 

ECONOMIA I 21 I 

AGROALIMENTACIÓ INVESTIGACIÓ 

Unes 300 persones van assistir a la presentació a Cal Tomàs, on hi va haver una degustació. 

Demanen diferenciar el bestiar 
engreixat només amb pastura 
Menys productivitat però més sostenibilitat i qualitat assegurada 
li Segons destaca un estudi de la UdL a la Pobla de Segur 

AG~NCIES 
I LA POBLA DE SEGUR I La carn dels 
animals engreixats a base de 
pastures és més saludable i 
sostenible que la d'aquells ali
mentats amb pinso. En aquest 
sentit, Dani Villalba, professor 
de la Universitat de Lleida, de
mana que aquesta vagi acom
panyada d'una diferenciació, 
ja que la productivitat és més 
baixa però viable per als petits 
productors. Villalba és un dels 
participants en un estudi realit-

EDUCACIÓ AGRÒNOMS 

zat per la U dL en l'explotació 
ramadera Cal Tomàs de la Po
bla de Segur, els resultats de la 
qual es van presentar ahir en el 
marc d'una jornada divulgati
va i gastronòmica que va girar 
entorn de les noves tendènci
es en el món de la ramaderia, 
l'agricultura regenerativa i la 
gastronomia sostenible. Hi 
van assistir unes 300 persones. 
Com ja va avançar SEGRE, du
rant l'estudi es van comparar 
tres tipus d'engreix en vedells 

certificats ecològics: amb dieta 
a base de pinso, amb alimen
tació que combinava pinso i 
farratge i amb una nutrició a 
base d'unifeed i pastura. Ai
xí es va veure que els animals 
alimentats només amb farratge 
tendeixen a tenir un contingut 
d'àcids grassos poliinsaturats 
més alt, en especial del tipus 
omega 3. Aquesta mena de die
ta no és només beneficiosa per 
a l'animal, sinó també per al 
medi ambient. 

Jornada sobre innovació en la indústria agroalimentària a la Udl 
I LLEIDA I Una vintena d'estudi
ants de la facultat d'Agrònoms 
de la Universitat de Lleida van 
assistir ahir a una taula redo
na en què representants de les 

empreses d'agroalimentació 
lleidatanes Mahou-San Mi
guel, Cooperativa Cadí, Grupo 
Alimentario Argal, bonArea 
Agrupa i Afrucat els van do-

nar directrius i les millors claus 
per saber gestionar i portar a 
terme diversos projectes d'in
vestigació i innovació dins de 
la indústria. 
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BÀSQUET 

L'Uni Girona fa 
oficial el fitxatge 
d'Etxarri, del Cadí 
I GIRONA I L'Un i Girona va fer 
oficial ahir el que era un se
cret a veus, el fitxatge per dos 
temporades d'Irati Etxarri, 
jugadora les últimes quatre 
campanyes del Cadí la Seu 
i elegida aquest any l'MVP 
nacional de la Lliga Femeni
na. D'altra banda, el València 
va anunciar el fitxatge d'Alba 
Torrens, guanyadora de sis 
Euro lligues. 

OLIMPISME 

Aragó demana 
suport a Sanchez 
peralsJJOO 
I SARAGOSSA I El líder del PAR 
i vicepresident del Govern 
d'Aragó, Arturo Aliaga, ha 
demanat al cap de l'Execu
tiu, Pedro Sanchez, que "fa
CI un esforç" perquè tiri en
davant la candidatura amb 
Catalunya als Jocs d'Hivern 
del 2030 en igualtat entre 
ambdós territoris. L'acord, 
segons va advertir Alejan
dro Blanco, s'ha de concretar 
abans de divendres. 

FUTBOL 

Rubiales hauria 
pagat un viatge 
amb diners de I'RFEF 
1 MADRID I Luis Rubiales, presi
dent de l'RFEF, hauria pagat 
amb diners de la institució 
un viatge de plaer de sis di
es a Nova York. El dirigent 
va assegurar al seu entorn 
que hav1a anat a mantenir 
reunions amb representants 
de Nacions Unides i la Major 
League Soccer però, segons 
El Confidencial, va anar a 
fer turisme en companyia 
d'una pintora mexicana. 

FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ 
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FUTBOL REGIONAL 

Somriures i llàgrimes 
El Mollerussa somia a pujar, mentre que Tàrrega, Solsona i Alcarràs lluiten 
per seguir a Primera Catalana li El Balaguer té encarrilat el seu retorn 

El Tremp i l'Alguaire, els únics que ja han celebrat un ascens, jugaran la pròxiona temporada a Segona Catalana. 

O.JOV~ 
I LLEIDA I Mitjans de maig i les 
competicions encaren ja el final 
de temporada i reparteixen ale
gries i tristeses entre els equips 
que pugen un esglaó i els que el 
perden. Després de dos tempo
rades sense descensos, aquesta 
ha estat la primera sense afec
tacions per la pandèmia i, en 
el futbol regional lleidatà, està 
pràcticament tot per decidir en 
els últims compassos. 

A Primera Catalana, el Mo
llerussa esgota les seues opcions 
de somiar amb l'ascens a Terce
ra, on no juga cap lleidatà des 
del 2013 i, a falta de dos jor
nades i després d'una reacció 
meteòrica, segueix la caça del 
líder Rapitenca. 

La sort no ha estat la mateixa 
per al Borges, que aquest cap de 
setmana va certificar el descens 
a Segona Catalana, cosa que en
cara intenten evitar el Tàrrega, 
l'Alcarràs i el Solsona. 

Si baixessin dos d'aquests 
equips, la demarcació perdria 
representació a la màxima ca
tegoria autonòmica, ja que no
més pugen dos equips de Segona 
Catalana. 

Un d'aquests serà el Balaguer, 
que té pràcticament lligat el seu 
retorn tres temporades després 
perquè, a falta de tres jornades 
de la lligueta d'ascens, té ja nou 
punts d'avantatge, i el dubte és 
quin equip l'acompanyarà en 
l'ascens a Primera Catalana. La 
lluita serà entre l'Alpicat i l'Ar
tesa de Lleida. De Segona s'han 
acomiadat ja el Sudanell, el Bell
puig, l'Albi i l'Andorra B. La se-

DES DEL2013 

El Mollerussa somia 
encara a pujar a Tercera 
• Des de l'any 2013, en el qual 
el Balaguer va certificar el seu 
descens a Primera Catalana, el 
Lleida ha estat l'únic equip llei
datà en categoria estatal mas
culina. A dos jornades per al fi
nal, el Mollerussa encara manté 
la seua candidatura a quedar 
campió i a intentar un ascens a 
Tercera que se li va escapar ja 
l'any passat. 

ua plaça l'ocuparan l'Alguaire i 
el Tremp, els únics de la regional 
lleidatana que ja han pogut ce
lebrar un ascens, a l'aconseguir 
el títol ja de forma matemàtica 
de cada un dels grups de Tercera 
Catalana. 

A Quarta, l'última de les 
categories masculines, falten 
quatre jornades i Borges B, Coll 
de Nargó, Benavent, Albesa i 
AEM encara opten a la plaça 

== tESCLAUS 

EL BALAGUER, A TRET 

El Tremp i l'Alguaire 
ja han ascendit 
• Els únics equips de la demar
cació que ja han celebrat un 
ascens són els campions dels 
dos grups lleidatans de Tercera 
Catalana, l'Alguaire i el Tremp. 
Aquest pròxim cap de setmana 
se'ls sumarà amb tota probabi
litat el Balaguer, que tornarà a 
jugar a Primera Catalana tres 
anys després d'haver consumat 
el seu descens. 

d'ascens. En les categories fe
menines, l'AEM B ha aconseguit 
la permanència a Preferent, on 
també competirà el Pardinyes 
després de perdre la categoria 
Nacional. 

Qui no seguirà en aquesta ca
tegoria, la quarta estatal i màxi
ma autonòmica, és el Verdú, que 
ha descendit a Primera Catala
na, on jugarà amb el Pardinyes 
B i el Solsona. 

BORGES DESCENDIT 

Lluita fratricida per 
quedar-se a Primera 
• El Solsona, l'Alcarràs i el Tàr
rega són els tres equips que 
encara lluiten per eludir el des
cens a Segona Catalana. A falta 
de dos jornades baixaria úni
cament l'Alcarràs i se salvarien 
pels pèls els altres dos equips, 
a pesar que hi pot haver més 
descensos per causes de com
pensació entre les dif~rents 
categories. 

] 

La renovació de Gavi 
El Saragossa i 
I'Oviedo empaten 
aiTartiere 

• per c1nc anys, a prop 
I BARCELONA I El Barça continua 
treballant per assegurar-se un 
dels talents emergents de la Ma
sia i, després de la renovació 
d'Araujo, segueix encarrilant 
la de Gavi. El director espor
tiu del club blaugrana, Mateu 
Alemany, i el representant del 
jugador, Ivan de la Peña, van 
estar reunits ahir per acordar 
les bases de la nova proposta 
de renovació que el club farà 
en els propers dies i que con
templa una durada fins al juny 

del 2027 i una clàusula de mil 
milions d'euros. 

Al marge, el director general 
del Bayern de Munic, l'expor
ter Oliver Kahn, va ser contun
dent amb la possibilitat que el 
davanter Robert Lewandowski 
pugui anar-se'n al Barça. "Vam 
fer una oferta de renovació al 
seu agent i la va rebutjar. Es
tà en el seu dret, el fet és que 
Lewandowski té contracte i el 
complirà, i prou", va dir Kahn 
a BR24 Sports. El Barça que va guanyar la Copa d'Europa'92 va homenatjar Cruyff. 

• En el partit pendent de 
la jornada a Segona divi
sió, l'Oviedo i el Saragossa 
van empatar 3-3 al Tarti
ere, la qual cosa deixa els 
aragonesos, ja salvats, en 
la catorzena posició de la 
taula, i l'Oviedo cinquè, 
un punt per sobre del Gi
rona, que és l'equip que 
tanca la promoció d'as
cens a Primera. Pel que 
fa a la pròxima jornada, 
la penúltima, l'Almeria i 
l'Eibar podrien segellar ja 
matemàticament l'ascens 
directe. 
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