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Investiguen un allunatge en una 
gasolinera de les Borges Blanques.

p. 12
Térmens donarà serveis a la tercera
edat en una antiga sala de ball.

p. 13

L’arribada del tercer tren de la línia de la Pobla al Pla de la Vilanoveta el mes de març passat.

fgc

x.r. / r.r. / agèncieS
❘ lleIDa ❘ Renfe ja ha expedit 224 
abonaments per viatjar gratis 
en els trens que uneixen Llei-
da i Barcelona per Manresa 
(R-12) i per la costa (R-13 i R-
14). Aquests es van començar 
a distribuir dimecres i a tot Ca-
talunya se n’han despatxat un 
total de 48.246. La gran majoria 
són per als trens de Rodalies de 
Barcelona, segons van explicar 
ahir fonts de Renfe. 

Els bitllets es podran utilit-
zar entre dijous vinent i el 31 
de desembre. Per aconseguir-los 
s’ha d’abonar una fiança de 10 
euros, que es tornarà si durant 
aquest període es duen a terme 
un mínim de setze viatges. 

En aquest sentit, des de la 
companyia van recomanar ahir 
adquirir aquests abonaments 
abans del 5 de setembre, davant 
de l’augment de viatgers que es 
preveu aquell dia a la xarxa de 
Rodalies i de mitjana distància 
o regionals.

Així mateix, dijous es posa-
ran a la venda els abonaments 
multiviatge de l’Avant, que tin-
dran un descompte del 50%. 
Aquests títols de transport es 
podran utilitzar fins al 31 de 
gener. Per la seua part, l’Auto-
ritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM) de Lleida també apli-
carà del setembre al desembre 
descomptes d’entre el 30% i el 
50% en bitllets com la T-10 o la 
T-50/30. Aquests seran vàlids 
tant per al tren de la Pobla (fins 
a Àger) com per a les línies d’au-
tocars interurbans.

D’altra banda, Renfe refor-

Renfe ja ha expedit 224 abonaments per 
viatjar gratis als trens de Manresa i la costa
A tot Catalunya són 48.246 i es podran utilitzar entre dijous vinent i el 31 de desembre || La setmana 
que ve es posaran a la venda els bitllets multiviatge per als trens Avant amb descompte del 50%

comunicacions ferrocarrils

çarà aquest cap de setmana i 
fins dimecres les línies d’AVE 
amb més demanda. En concret 
s’oferiran 60.000 places addi-
cionals per l’operació tornada 
de les vacances d’estiu. Entre 
les destinacions més reforçades 
es troben Barcelona i Madrid. 
A més, també s’oferiran 2.800 
places més de trens Avant i mit-
jana distància. En total, l’oferta 
per als pròxims dies pujarà fins 
a les 580.000 places a tot l’Estat, 
un 31 per cent més que les de 
l’any passat.

LeS cLauS

Abonaments expedits
z a tot catalunya s’ha despatxat 
48.246 abonaments gratuïts. 
D’aquests, 41.736 corresponen 
a Rodalies de Barcelona. a llei-
da se n’han expedit 224.

Trens regionals
z els abonaments gratuïts per 
als regionals s’obtenen a les 
taquilles i les màquines d’auto-
venda de les estacions. estaran 
en vigor fins al desembre. S’han 
d’elegir dos municipis entre els 
quals es viatjarà i abonar una fi-
ança de 10 euros.

Avant
z  els bitllets multiviatge de 
l’avant tindran un descompte 
del 50 per cent. Dijous que ve 
sortiran a la venda i es podran 
aconseguir online o a les esta-
cions. Seran vàlids fins al dia 31 
de gener.

n El tercer tren de la línia fer-
roviària Lleida-la Pobla entra-
rà avui en servei, després de 
superar el període de proves i 
obtenir el vistiplau de l’Agèn-
cia de Seguretat Ferroviària 
estatal. 

Aquest ha estat l’últim pas 
d’una tramitació que ha du-
rat diversos mesos més del 
que s’havia previst. El com-
boi va arribar el 22 març a 

Lleida procedent de la fàbri-
ca de Stadler a València, i en 
principi estava previst que 
comencés a transportar viat-
gers entre la capital del Segrià 
i la Pobla de Segur abans de 
l’estiu. Tanmateix, el procés 
d’autorització s’ha prolongat 
fins a finals d’agost.

El nou tren és pràcticament 
idèntic als que ja funcionen 
a la línia, amb 41 metres de 

longitud i capacitat per a 
201 viatgers, 104 dels quals 
asseguts. 

Haurà d’assegurar la con-
tinuïtat del servei ferrovia-
ri quan algun dels altres dos 
trens tingui avaries o se sot-
meti a revisions. Fins ara, l’en-
trada d’un d’aquests combois 
als tallers obligava a transpor-
tar els viatgers per carretera 
en autocars.

El tercer tren de la Pobla entrarà avui en servei
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antoni bonet
❘ juneDa ❘ “Volem passar un any 
tranquils. Si pot ser a la zona 
alta i sense patir.” Així afronta 
la temporada el president del 
Juneda, Albert Roca, després 
que l’equip visqués una mun-
tanya russa la campanya passa-
da. El conjunt de les Garrigues 
va ser cinquè a la primera fase, 
amb 34 punts, però un mal se-
gon tram els va acabar condem-
nant al teòric descens a Tercera, 
com a pitjor penúltim dels grups 
de permanència, ja que no es 
van acumular els punts de la 
primera fase.

Però finalment el pla de com-
petició va incloure 22 equips 
en la categoria i no vint –com 
estava inicialment previst–, per 
la qual cosa el Juneda va acon-
seguir la permanència, un fet 
que també ha afectat a l’hora 
de planificar el nou curs. “No 
sabíem si estàvem a Segona o 
Tercera divisió i això influeix 
quan has de trucar a jugadors”, 
explicava Roca.

Tot i així, com en les darre-
res temporades, el projecte con-
tinuarà basat en jugadors del 
municipi: “El 90 per cent de la 
plantilla és de Juneda i aquesta 
és la nostra filosofia, basar-nos 
en gent d’aquí. Si hem de patir 
amb ells, ho farem”, manifes-
tava  el president, que ha pogut 
tancar una incorporació de ni-
vell: la d’Oriol Masbernat, Tuto, 
retornat a casa després del seu 
pas per l’Atlètic Lleida.

A la recerca de la tranquil·litat
CF Juneda. Després d’un curs d’alts i baixos, en el qual el descens semblava un fet, vol una 
temporada d’estabilitat per donar continuïtat al projecte, consolidat en el talent local

futbol Segona catalana

el Juneda afronta la temporada amb una plantilla àmplia i el reforç d’oriol Masbernat ‘tuto’, arribat des de l’atlètic Lleida.

clara pons

La PLantiLLa

cristian Marmol 24 porter juneda
albert Bosch 19 porter Mollerussa
Toni Bertran 34 Defensa juneda
David cusiné 21 Defensa juneda
josep Masbernat 31 Defensa juneda
carles Farrando 20 Defensa juneda
adrià solans 21 Defensa juneda
albert Torrent 19 Defensa Intercomar.
joel roura 24 Defensa juneda
Miki Flix 24 Defensa artesa ll.
sergi lluís 30 Defensa juneda
Dani Bigordà 28 Defensa Borges B

adrià cusiné 22 Defensa juneda
pau Barrufet 26 Mig juneda
Gerard Barrull 25 Mig juneda
Èric lahuerta 22 Mig juneda
josep Giné 24 Mig juneda
Gerard Barrufet 20 Mig juneda
David lópez 19 Mig Intercomar.
sergi Mateus 23 Davanter juneda
Marcel aixalà 22 Davanter juneda
albert capdevila 21 Davanter juneda
Ivan lahuerta 21 Davanter juneda
oriol Masbernat 25 Davanter at. lleida

NOM EDAT DEMARCACIÓ PROCEDÈNCIA NOM EDAT DEMARCACIÓ PROCEDÈNCIA Pressupost: 33.000

Socis: 250

any de fundació: 1918

estadi: Mpal. d’esports de juneda

President: albert roca

objectiu: Zona mitjana-alta

z Xavi Gabernet segueix de tècnic, 
després de salvar la categoria per 
un canvi al pla de competició.

El Pobla de Segur venç       
el Rialp i segella l’accés    
a la final del torneig
Malgrat jugar en inferioritat des del minut 38

fúbtol coPa PirineuS

Jugadors del Pobla celebren un gol, en una imatge d’arxiu.

1 rialP

3 Pobla de Segur

rialP: jordi; eloi, semino, Gregori, caselles, 
Wilkinson, Ignasi, alejandro, Gironés, adrià, 
i altieri. També van jugar: abdelaziz, roqué, 
Vilajosana, julià, Mohamed i sarrias.

la Seu d’urgell: Bellera; Ionut, josep Mo-
lleví, Miquel Molleví, portet, Turch, chouaib, 
plancheria, aleix, clua i javier. També van jugar: 
Tomàs, Gerard i Fontelles.

gols: 0-1 (43’), Miquel Molleví, de penal. 0-2 
(50’), plancheria. 0-3 (64’), chouaib. 1-3 (88’), 
roqué.

Àrbitre: Àlex Torres. Va amonestar el local 
adrià (76’) i els visitants clua (25’) i aleix (25’). 
Va expulsar amb roja directa el porter del po-
bla Bellera (38’).

❘ rIalp ❘ El Pobla de Segur es va 
imposar ahir al Rialp (1-3), mal-

grat jugar més d’una part en in-
ferioritat numèrica, en la segona 
jornada del grup 1 de la Copa 
Pirineus i, després del triomf a 
la primera jornada, va certificar 
l’accés a la final del torneig. En 
un grup amb tres equips, el Po-
bla ha sumat els sis punts de sis 
de possibles, mentre que el Ri-
alp i el Tremp –rivals en l’última 
jornada– no s’han estrenat, per 
la qual cosa ja no poden igualar 
el líder de grup, que descansa en 
l’última jornada.

El Rialp, de Quarta Catalana, 
s’estrenava ahir al torneig, i ho 
feia a casa davant un Pobla que 
arribava després d’imposar-se 
al Tremp per 4-1 en la primera 
jornada. L’encontre, disputat 
sota la pluja, va quedar marcat 

ToMÀs GarcIa

per l’expulsió, al minut 38, del 
porter visitant, Bellera, per to-
car amb la mà una pilota fora 
de l’àrea.

Malgrat això, el Rialp va acu-
sar la diferència de categoria –el 
Pobla està a Tercera– i no va 
poder aprofitar la superioritat 
numèrica per emportar-se el 
triomf. El conjunt del Pallars 
Jussà es va avançar de penal, 
convertit per Miquel Molleví, 

abans de la mitja part (0-1) i, 
després del descans, va ampliar 
dos vegades la distància en el 
marcador. Plancheria va anotar 
el 0-2 al minut 50 i Chouaib va 
posar el 0-3 al marcador passa-
da l’hora de partit.

L’equip local va millorar en el 
tram final i va aconseguir ma-
quillar el marcador a poc de la 
conclusió, amb l’1-3 anotat per 
Roqué al 88.

Kilian Jornet 
pren la sortida 
a la UTMB tot           
i la Covid

atletiSme

redacció
❘ chaMonIX ❘ Kilian Jornet va 
prendre ahir, a les 18.00, 
la sortida a l’Ultra Trail del 
Montblanc, malgrat haver 
donat positiu en Covid en 
un test d’antígens durant 
la setmana. El corredor va 
explicar a les xarxes socials 
que era asimptomàtic. “Em 
trobo bé. No tinc febre ni 
símptomes. Em sento fort i, 
si tingués algun problema, 
pararia”, va dir Jornet a les 
xarxes, que també va confir-
mar que havia rebut l’autorit-
zació mèdica per competir. 
Al tancament d’aquesta edi-
ció, amb 50 dels 171 quilò-
metres recorreguts, Kilian 
Jornet era tercer, a mig minut 
del líder, el nord-americà Jim 
Walmsley, i a 20 segons de 
Zach Miller.
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Menys focs per la sega 
malgrat un estiu extrem
a les set comarques, sis de Lleida, on s’ha fet campanya de 
prevenció || El de més envergadura, al juny a Peramola

incendis balanç

redacció
❘ lleiDa ❘ Catalunya ha registrat 
menys incendis relacionats 
amb la sega gràcies a la cam-
panya de prevenció i malgrat 
que les condicions d’aquest es-
tiu eren extremes, segons va 
informar ahir la Generalitat. 
A les set comarques on es du a 
terme l’operatiu de prevenció 
(Garrigues, Segrià, Noguera, 
Segarra, Urgell, Pla d’Urgell i 
Conca de Barberà) que realit-
zen els Agents Rurals i el de-
partament d’Acció Rural, s’han 
comptabilitzat deu incendis re-
lacionats amb les tasques de 
recol·lecció, que van cremar 
un total de 54,60 hectàrees. 
Aquestes xifres se situen per 
sota de la mitjana dels últims 
deu anys.

Tanmateix, en el global de 
Catalunya, entre l’1 de juny 
i el 9 d’agost, es van produir 
37 incendis relacionats amb 
l’activitat de la sega del cere-
al. Aquests focs van calcinar 
una superfície total de 214,10 

hectàrees, la qual cosa repre-
senta el 3,49% del total de la 
superfície afectada durant la 
campanya forestal actual, que 
arriba a les 6.123,22 hectàrees 
(fins al 21 d’agost).

El de més envergadura va 
ser el que hi va haver el 19 de 
juny a Peramola, a l’Alt Urgell, 

i en plena onada de calor, que 
va ser causat per l’avaria d’una 
recol·lectora i que va calcinar 
111,73 hectàrees. Els Agents 
Rurals, GEPIF i ADF han fet 
419 actuacions de prevenció 
d’incendis, 211 en l’àmbit on 
es porta a terme la campanya 
operativa.

jorDi echevarria

el foc de Peramola va ser ocasionat per una recol·lectora.

Bellvís difon la 
seua història el 
cap de setmana

patrimoni

❘ Bellvís ❘ Bellvís dona a conèixer 
aquest cap de setmana els se-
crets de la seua història amb les 
jornades La Bellvís oculta, que 
van a càrrec de l’historiador i 
president del Centre de Recer-
ques del Pla d’Urgell Mascançà 
Jaume Suau. La primera sessió 
va ser ahir i va estar dedicada 
a l’església de l’Assumpció, una 
construcció que es va iniciar el 
1804, informa J. Gómez.imatge de la visita d’ahir a l’església de l’assumpció.

joan góMez

agèncieS
❘ Barcelona ❘ El 47% dels nens 
d’entre 8 i 11 anys de Bar-
celona ja tenen un telèfon 
mòbil segons l’enquesta de 
satisfacció infantil que l’ajun-
tament de la capital catalana 
va fer pública ahir. El regidor 
d’Infància, Joan Ramon Ri-
era, va dir que això “forma 
part del pacte social de la 
ciutat”, que cal començar a 
entendre “com a natural” l’ús 
de la tecnologia per part dels 
nens i que cal posar el focus 
en el seu ús i en el control 
dels pares. 

L’enquesta revela que si bé 
la majoria de nens es declara 
bastant o molt satisfet amb la 

seua vida (un 89,9 per cent), 
les nenes ho estan menys (un 
87,1 per cent) que els nens 
(un 92,6 per cent). Riera ho 
va atribuir a la pressió sobre 
la percepció del cos entre les 
nenes i la diferent vivència de 
la pandèmia. 

La segona enquesta de 
Benestar Subjectiu de la In-
fància, que s’ha realitzat a 
4.700 nens i nenes d’entre 8 
i 11 anys, ha mostrat els dife-
rents graus de satisfacció en 
els diferents àmbits. Com a 
novetat respecte a la prime-
ra enquesta, de l’any 2017, 
destaca que ara s’ha pregun-
tat sobre quina relació tenen 
amb les noves tecnologies.

Quasi la meitat dels nens 
d’entre 8 i 11 anys de 
Barcelona tenen mòbil

infància estudi

Distingeixen sis 
projectes per 
promocionar  
el Pirineu

campanya

redacció
❘ treMP ❘ Conrear bolets per 
conrear futur a la comar-
ca de l’Alt Urgell, l’espai 
de trobada comunitar i 
Copsant al Pallars Sobirà, 
Huma Slow Broths a l’Alta 
Ribagorça, el refugi de la 
Feixa a la Cerdanya, la con-
solidació de la xarxa de sen-
ders per a la pràctica de la 
BTT al Pallars Jussà i Husta 
Skis a la Val d’Aran són els 
projectes guanyadors de la 
segona edició del Match-
funding Arrela’t de l’Alt 
Pirineu i Aran. En aquesta 
ocasió s’han presentat ca-
torze propostes a la campa-
nya de finançament col·lec-
tiu de projectes amb retorn 
social al territori.

espai

expectació pel 
megacoet que 
partirà cap a  
la lluna
agèncieS
❘ MiaMi ❘ Serà la primera de 
tres missions històriques a 
la Lluna i l’expectativa és 
gran. L’anomenada Cos-
ta Espacial de Florida, als 
Estats Units, rebrà un mí-
nim de 100.000 visitants 
per veure dilluns el llança-
ment des de cap Canave-
ral de l’Artemis. Tot està a 
punt per a l’enlairament del 
megacoet, en un viatge que 
marca l’inici de la tornada 
de l’home a la Lluna. Es 
tracta de la primera missió 
no tripulada del programa 
amb què la NASA planeja 
acabar un parèntesi de més 
de 50 anys sense que l’ho-
me hagi posat peu al satèl·lit 
terrestre.
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