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El viento tira al suelo del40 
al 65o/o de pera del Segrià y 
la Noguera aún por recoger 

Unió de Pagesos exige una 
rópida valoración de los daños 
para una justa indemnización 

Un desprendimiento carta la 
línea de ferrocarril de la Pobla 
de Segur entre Àger y Cellers 

FOTO: N. Garcia I El vendaval dejó 
muchas piezas de fruta en el suelo 

FOTO: N. Garcfa I Sandra Barberà, hasta ahora alcaldesa, con Solsona 

Una moción de censura da la alcaldía 
de Puigverd a Josep Solsona, de Junts 
Josep Solsona se convirtió ayer en el nuevo alcalde de Puigverd, 
después de que prosperara la moción de censura contra Sandra 
Barberà, de ERC. Junts argumenta que son "responsables y cohe
rentes" y ofrecen un gobierno de unidad. COMARQUES 1 PAG. 12 

FOTO: Núria García I El agua alcanzó algunos bajos de viviendas y algunos puentes tuvieron que ser cortados 

Alarma por la crecida del Sió 
por un aguacero en Agramunt 

Agramunt sufrió ayer un fuerte agua
cero que hizo crecer el rio Sió, aunque 
sin que se desbordara. El agua cayó 
con mucha intensidad en media hora. 

'Alcarràs', entre las candidatas 
españolas a los premios Oscar 
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El fort vent tira al terra entre 
el 40% i el 6 5% de peres de 
finques del Segrià i la Noguera 
Unió de Pagesos reclama un peritatge ràpid dels danys per 
a poder atorgar indemnitzacions justes als agricultors 
Sobre les 11 de la nit 
d'aquest dimecres passat 
la comarca del Segrià i la 
Noguera van patir una forta 
ventada, amb ratxes en 
alguns llocs superiors als 
100 quilòmetres per hora, 
que van tirar al terra molta 
fruita dels arbres. 

Lleida 
(.QUINTANA I C.SALAZAR 

Les fortes ratxes de vent d'aquest 
dimecres passat a partir de les 
11 de la nit, principalment a la 
comarca del Segrià i la Noguera, 
van deixar "un desolador pano
rama de peres caigudes a terra", 
segons afirmava en el seu comp
te de Twitter el responsable de 
l'l\gència Estatal de Meteorologia 
a Lleida, Armand Alvàrez. 

La fruita més afectada per la 
forta ventada va ser la pera que 
ara s'està recol·lectant i la poma. 
Pel que fa a la pera, les varietats 
més perjudicades són la Confe
rence 1 l'Alexandrina, i pel que fa 
a la poma, la Golden. 

A Vilanova de Segrià, un dels 
principals productors de fruita 
dolça de Lleida, les ratxes van 
arribar fins a prop dels 65 quilò
metres per hora amb l'agreujant 
de què el vent era a solament a 
dos metres d'alçada sobre el te
rra, agafant de ple així la produc
ció dels arbres fruiters. 

A Alguaire es van registrar ra
txes de fins a 112 quilòmetres 
per hora, i a zona residencial de 
Ciutat Jardí a Lleida, hi va haver 
ventades de fins a 102 quilòme
tres per hora. 

Segons va informar a LA MA
ÑANA el responsable de l'organit
zació agrària Asaja a Lleida, Pere 
Roqué, la tempesta de dimecres 
a la nit va afectar principalment 
a les comarques· del Segrià i la 
Noguera. Entre les poblacions 
fructícoles més perjudicades 
per les fortes ventades es troba 
Benavent de Segrià, Vilanova de 
Segrià, La Portella, Albesa, i tam
bé l'Horta de Lleida. Roqué mani
festà que en aquestes zones es va 

Una esllavissada 
interromp el 
tren de la Pobla 
entre Àger i 
Cellers 

El trajecte en tren entre Ba
laguer i la Pobla es va haver 
d'interrompre ahir durant el 
matí i fins a les 19.46 hores 
de la tarda degut a una eslla
vissada de pedres a la via en 
el tram entre Àger i Cellers. 
Mentre es van retirar les pe
dres, el trajecte entre Bala
guer i la Pobla es va fer en 
bus. 

FOTO: Núña Garóa/ Una de les finques afectades per la forta ventada. Aquesta es troba a l'Horta de Lleida 

Segons van informar ahir 
fonts de Ferrocarrils de la Ge
neralitat, el servei es va res
tablir a les 19.46 hores, quan 
va sortir el tren de la Pobla en 
direcció a Lleida. 

veure afectat més d'un 50% de la 
producció fructícola i destacà que 
un 95% d'aquesta collita té asse
gurança. 

Segons va informar Unió de 
Pagesos (UP) la ventada va afec
tar entre un 40 i un 65% de la 
collita de pera, malmeten pro
ducció a poblacions com Torrefa
rrera, Vilanova de Segrià, Rosse
lló, Térmens i alguns pobles de la 
comarca de les Garrigues. 

El sindicat agrari assegurà que 
l'afectació en algunes finques 
de Torrefarrera arribà al 60% en 
pera alexandrina i en altres de 
Benavent, entre el 45% i el 65% 
en pera conference. A Térmens 
(on ja s'ha recoHectat la meitat 
de la conference) la tempesta va 
afectar entre ell O i el 20% de fin
ques d'aquesta varietat i també hi 
va haver afectació a l'alexandrina 
i el abate fetel. Davant d'aquesta 
situació, UP demana a la Gene
ralitat una valoració ràpida dels 
danys que permeti una indemnit
zació justa als agricultors afectats. 

fOJO: Núria Garda I Efectes del fort vent sobre la ciutat de Lleida la nit de dimecres 

El temporal provoca diverses d-estrosses a 
la via pública a la ciutat de Lleida 
Els Bombers de la Generalitat 
van rebre dimecres i ahir dijous 
23 avisos a causa del temporal de 
vent, en els quals van treballar en 
la seva majoria amb la col·labora
ció de la Guàrdia Urbana. El telè-

fon d'emergències va començar 
a rebre trucades a dos quarts de 
deu de la nit, i es van allargar fins 
passades les quatre de la matina
da. La majoria d'incidents regis
trats a causa de la tempesta van 

estar a la ciutat de Lleida, gaire
bé tots ells van estar branques 
i arbres caiguts, encara que el 
temporal també va tombar vet
lladors, vidres i va fer desplaçar 
contenidors. 
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Denuncien la presència 
d'un assentament amb 
temporers sense papers 
La UGT urgeix l'Estat a posar "tots els 
mitjans" per normalitzar el sector agrari 
Lleida 
A. SANCHEZ 

"És molt trist que al segle XXI hi 
hagi persones que fa S anys que 
viuen al territori i no puguin tre
ballar de manera regular perquè 
no tenen papers". Aquesta és la 
denúncia que va fer ahir la res
ponsable del sector agroalimen
tari de la UGT FICA de Catalunya, 
Alícia Bull, després de visitar un 
assentament il·legal de tempo
rers a Lleida, els quals van trans
metre al sindicat la "precària" si
tuació laboral que tenen. 

Des del sindicat van denun
ciar que a Catalunya existeixen 
7 grups professionals en aquest 
sector i que S d'ells es troben per 
sota del salari mínim interpro
fessional. En aquest sentit, van 
posar de manifest que les tres 
principals patronals es neguen a 
actualitzar les taules salarials del 
Salari Mínim Interprofessional de 
l'any 2021 i del 2022 i van recla
mar una taula de negociació per 
t ractar l'augment dels salaris i la 
millora de les condicions laborals 
dels t reballadors. UGT també va 

FOTO: UGT I El sindicat va visitar un assentament iHegal de temporers _ .. _ ..... __ . __________ _ 

exigir a les administracions i pa
tronals "regular tots els nivells" 
del sector per "saber quina és la 
imatge" que es vol transmetre 
d'aquest. 

Per la seva banda, el secretari 
general de la UGT, Pepe Alvarez, 
va assenyalar que cal posar fi a la 
situació de "discriminació" dels 
temporers i va urgir al govern es-

Música, espectacles familiars, 
cultura popular i patrimoni, 
a la Festa Major de Tremp 
Tremp celebrarà del 7 a 1'11 de 
setembre la seva Festa Major 
amb un programa d'activitats que 
omplirà els carrers de cultura i 
patrimoni i que comptarà amb el 
suport de les entitats trempoli
nes que es bolquen amb ella: cer
caviles dels Gegants, els Grallers 
de Tremp, la Colla de Diables i la 
Cremablat, els Trabucaires, l'Es
bart Dansaire o els castellers Mal
fargats, entre altres. 

La festa s'iniciarà amb el tra
dicional pregó que enguany s'ha 
encomanat a la Colla d'Escude
llaires de Tremp, que han cele
brat 40 anys de la recuperació de 
l'escudella de Carnaval. D'altra 
banda, la plaça de Catalunya tor
narà a acollir concerts i balls per 
tal que grans i joves puguin cele-

• 

Se celebra 
del 7 a l' 11 de 

setembre 

brar el final de l'estiu. Destaquen 
les actuacions de les orquestres 
Swing Latino i Costa Brava, aques
ta amb una proposta de concert 
de música melòdica. Per als més 
joves la Comissió de Festes pro
posa música en directe amb els 
grups Sexenni, Sixtus, els ritmes 
balcànics de Balkan Paradise Or
chestra o els djs Nar6 i Dirtilari
ta. El públic d'edat més avançada 
podrà gaudir d'una proposta de 
tribut al grup suec Abba. Tampoc 

panyol a "posar tots els mitjans" 
per solucionar la situació laboral 
d'aquests treballadors. "Recla
men una intervenció decidida 
i permanent per normalitzar el 
sector agropecuari. Hi ha homes 
malvivint enmig d'una explotació 
agrària. Ens cau la cara de ver
gonya veure la situació indigna en 
què viuen", va dir Alvarez. 

faltaran les propostes per a públic 
familiar. En aquest sentit, s'han 
programat espectacles de la Bal
dufa, Campi qui Pugui o Binixiflat. 

Una de les novetats de la Festa 
Major de Tremp és el retorn de la 
Festa Entrepins i totes les activi
tats que la conformen. Després 
de dos anys sense poder-se ce
lebrar per la pandèmi¡¡, enguany 
tornarà el campionat de petanca, 
el vermut electrònic, la pedalada 
popular, la paella gegant i les ac
tivitats infantils i juvenils. El car
tell de la Festa Major és obra de 
la dissenyadora trempolina Vic
tòria Monsó i posa de rellevància 
la unió entre festa lliure de res
triccions amb una mascareta que 
vola i festa farcida de tradició, re
presentada amb elements com la 
gralla, la faixa, o les sabates viga
tanes. 

A més a més, els veïns podran 
decorar els balcons amb un pe
tit domàs que es podrà comprar 
als diferents establiments per un 
preu de 6 eu ros. 

I 

Lleida registra 14.681 
contractes en agricultura 
el primer semestre, un 
15% menys que el2021 
La demarcació de Lleida ha re
gistrat un total de 14.681 con
tractes al sector agrícola el pri
mer semestre de l'any, un 1S% 
menys que el 2021, segons un 
estudi de Randstad, que ha 
comparat les xifres proporcio
nades pel Servei Públic d'Ocupa
ció Estatal (SEPE) des de fa deu 
anys. Aquestes xifres posen al 
descobert, que Lleida ha estat 
la demarcació catalana on s'han 
firmat el nombre més gran de 
contractes, seguida de Tarrago
na (7.41S), Barcelona (4.743) i 
Girona (2.655). 

Randstad destaca que a Cata
lunya es van signar 29.494 con
tractes en agricultura durant el 
primer semestre de l'any, davant 
dels 34.392 registrats l'any pas
sat, fet que es tradueix en una 
caiguda del 14,2%, 0,3 punts 
percentuals més moderada que 
la mitjana nacional (-14,S%). El 
volum de contractes registrat 
a Catalunya suposa el 2,4% del 

• 

Els indefinits 
s'han 

multiplicat per 
cinc l'últim any 

total que s'han rubricat a Espan
ya. L'estudi també posa de ma
nifest que l'agricultura ha gene
rat 1.248.638 contractes durant 
el primer semestre, el 74,2% 
dels quals corresponen a con
tractes de durada determinada 
(926. 790) i el 25,8% a indefinits 
(321.848). El volum d'aquest any 
és un 14,5% inferior al dels sis 
primers mesos del 2021, enca
ra que els indefinits s'han mul
tiplicat gairebé per cinc. De fet, 
el 2021, els contractes indefinits 
gairebé no suposaven el 4,3% i 
ara el percentatge és del 25%. 
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