
Los científicos calculan que en 
el 2050 el Pirineu habrá perdido 
la mitad de nieve actual. | PÁG.12

Open Arms avisa de que podría 
desembarcar sin permiso por 
“la tensión a bordo”. | PÁG.17

GUIMERÀ BATE RÉCORD DE VISITANTES. 
Su Mercat Medieval ha arrasado este fin de 
semana con más de 20.000 personas que 
han querido pasear por el pueblo. | PÁG.8
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La vía de acceso a Andorra 
por la Seu d’Urgell reabrirá 
completamente este jueves

FOTO: Lídia Sabaté / Hasta 17 tractores sirvieron para cortar ayer la carretera C-12 en Flix y reclamar las ayudas por el incendio de este año

PÁG.7
El país vecino construirá un muro 
de hormigón como protección

El Gobierno andorrano aprobará 
hoy el estado de emergencia

Fallece un 
ciclista en una 
pista forestal 
de les Avellanes 
i Santa Linya
Un ciclista murió ayer después 
de que el sábado chocara fron-
talmente con un coche en una 
pista forestal de les Avellanes i 
Santa Linya, en la comarca de la 
Noguera.

LA POBLA DE 
SEGUR LLAMA A 
HACER UN USO 
RESPONSABLE 
DEL AGUA | PÁG. 11

DEPORTES

Los Márquez 
suben a 
los podios 
de Austria

FOTO: EFE / Marc, al recoger 
el premio ayer | PÁG.22-23

LLEIDA | PÁG.11

Cerca de 150 payeses exigen 
ayudas por el fuego de junio

Cerca de 150 afectados por el incendio de la Ribera d’Ebre, la gran 
mayoría agricultores y ganaderos del Segrià y les Garrigues, volvie-
ron ayer a cortar por tercer domingo consecutivo la carretera C-12 
en Flix para hacer oír sus reclamaciones.  | PÁG.9
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Mor un ciclista en xocar 
amb un cotxe en una 
pista forestal a les 
Avellanes i Santa Linya
Ja són 103 les morts en accident  
a les vies interurbanes catalanes
Les Avellanes i Santa Linya
ACN
Un ciclista va morir ahir després 
que dissabte xoqués frontalment 
amb un cotxe en una pista fores-
tal a les Avellanes i Santa Linya, a 
la comarca de la Noguera. L’acci-
dent va passar dissabte quan fal-
taven pocs minuts per les onze 
del matí. Segons va informar el 
Servei Català del Trànsit (SCT), el 
ciclista va col·lidir amb un turisme 
i va resultar ferit crític. L’home, D. 
T. V., de 65 anys i veí de Lleida, va 
ser traslladat a l’hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida on, malau-
radament, va morir ahir.

Les causes de la col·lisió entre 
el ciclista i el turisme encara s’es-
tan investigant.

Arran de la incidència, es van 
activar diverses patrulles del cos 
dels Mossos d’Esquadra, una do-
tació dels Bombers de la Genera-
litat de Catalunya i dues ambulàn-

cies i l’helicòpter medicalitzat del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). L’avís de l’accident es 
va rebre a les 10.49 hores.

Amb aquesta víctima, són 103 
les persones que han mort en ac-
cident de trànsit aquest any a la 
xarxa viària interurbana de Cata-
lunya. El Servei Català de Trànsit 
va recordar que el SIAVT (Servei 
d’Informació i Atenció a les Vícti-
mes de Trànsit) es troba a dispo-
sició dels familiars i afectats per 
sinistres de trànsit els 365 dies 
de l’any per oferir-los un servei 

d’orientació i informació sobre 
els tràmits després del sinistre, 
conèixer els recursos existents, 
rebre informació sobre els drets 
que els reconeix la legislació vi-
gent i el suport psicològic davant 
d’un sinistre de trànsit.

Amb la víctima d’ahir ja són 
dos les persones mortes aquest 
cap de setmana en accident a 
Ponent. Dissabte al matí un ho-
me de 76 anys va morir en ser 
atropellat de manera accidental 
per un tractor que conduïa el seu 
fill en una granja de Bellvís, a la 
comarca del Pla d’Urgell. Segons 
van informar fonts dels Mossos 
d’Esquadra, els fets es van pro-
duir al voltant de dos quarts d’on-
ze del matí de dissabte mentre el 
fill feia maniobres amb el tractor 
marxa enrere a la finca agrícola 
de la família i el va atropellar ac-
cidentalment. Pare i fill eren veïns 
del mateix municipi de Bellvís.

La víctima és 
un home de 

65 anys, veí de 
Lleida

La Pobla de Segur és un poble 
majoritàriament de segona re-
sidència, és per aquest motiu 
que durant la primera quinzena 
del mes d’agost, la població aug-
menta, perquè les famílies apro-
fiten per fer vacances, descansar 
i anar a visitar els familiars més 
propers.

Per aquest fet, l’Ajuntament 
de la Pobla de Segur va fer un 
comunicat a través de les xarxes 
socials, avisant al poble que “ac-
tualment, estem consumint més 
aigua potable de la que es gene-
ra”, en relació, es va demanar als 
ciutadans una presa de conscièn-
cia de la reducció del consum i 
l’ús responsable. Marc Baró, l’al-
calde del poble de la Pobla de Se-
gur va afirmar que tot i tenir dos 
rius a prop, i de moment, tenir 
els dipòsits plens, s’ha notat amb 

l’augment de la població una bai-
xada d’aigua en la capacitat dels 
dipòsits.

A més, va fer una crida a tot 

el Pallars Jussà, perquè tinguin 
en compte la situació en la qual 
es troba la comarca aquest estiu, 
perquè, hi ha molta gent que no 
n’acaba de ser conscient “del cost  
elevat de l’aigua i el procés de ca-
nalització”. Per altra banda, Baró, 
va destacar que “el poble no està 
del tot conscienciat amb la situa-
ció actual i que si no reduïm i fem 
un ús responsable del consum de 
l’aigua potable, haurem de pren-
dre mesures al respecte, fent talls 
al subministrament de l’aigua 
puntuals”.

Tanmateix, l’Ajuntament de 
Sort, també va anunciar en un 
comunicat que “davant la calor, la 
sequera i l’augment de població 
turística durant els mesos d’estiu, 
demana al poble que per evitar 
restriccions en l’aigua potable, fa-
cin un ús responsable”.

La Pobla de Segur fa una crida per fer 
un ús responsable de l’aigua potable

FOTO: LM / Marc Baró, alcalde de 
la Pobla de Segur 

FESTA MAJOR
LLIMIANA

dilluns, 12 d’agost
12.30 1a Pink Pool Party 
Cipellessa, amb DJ Bacardit, a 
la piscina. Accés exclusiu amb 
el bo d’ajut d’enguany. Majors 
de 18 anys. Aforament limitat. 
L’activitat tindrà lloc fins a les 
15.00 hores.

dimarts, 13 d’agost
11.00 Festa II edició. Muntatge 
de l’escenari amb música, 
animació i beure. També es 
muntarà l’envelat.

dimecres, 14 d’agost
22.00 Tabalada d’apertura de 
la Festa Major a càrrec de Tun-
Tu-Ka Percussió.

23.00 Pregó de Festa Major. 
En acabar el pregó, Lo Quinto 
Musical. En acabar, micròfon 
obert.

dijous, 15 d’agost
12.00 Santa Missa en honor 
a la Mare de Déu de la Cinta, 
Patrona de Llimiana, amb el 
cant dels Gojos. Per recuperar 
les tradicions, en sortir de 
missa, hi haurà rosquilletes i 
garapinyades fetes a ca l’Abat, 
amb la recepta de la Júlia.

13.00 Vermut en honor a 
les padrines de la població. 
A càrrec de Vermut Miró de 
Reus.

13.00 Ballada de Sardanes 
amb la Bellpuig Cob.a

20.00 Ball de tarda amb 
l’Orquestra Krater, els mítics 
Eulògio and Company. Els 
assistents podran gaudir del 

tradicional ball de Rams, el 
joc del Catxo i el sorteig de 
la Panera Cipellesa, feta amb 
productes de Llimiana. Fins a 
les 22.00 hores.

00.00 Ball de nit amb 
l’Orquestra Krater, fins a les 
03.00 hores.

divendres, 16 d’agost
10.30 Cercavila de Festa Major 
amb les Gegantes i capgrossos 
de Llimiana. Sortida des de 
la plaça Major. Es farà un 
recorregut fins que es planti la 
guingueta. Pernil i porró pels 
participants.

18.00 Tradicional Campionat 
de Petanca d’Adults “del tirón”. 
La inscripció té un preu de 5 
euros per persona.

23.00 Concurs de Coques 
de Festa Major. Es valorarà 
l’originalitat i hi haurà premis.

dissabte, 17 d’agost
12.00 Animació infantil a 
càrrec de Serveis Artístics 
Mim. A la plaça del Mirador de 
l’Abat.

21.00 Sopar de Germanor 
Llimiana Casino Royale. S’hi 
pot assistir disfressat. En 
acabar el sopar, entrega de 
premis, bingo, neteja. En 
acabar, discomòbil a càrrec de 
DJ Bleizy.

diumenge, 18 d’agost
Desmuntatge de l’escenari, 
l’envelat i les cadires. En 
acabar, guerra d’aigua.

actes
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FÚTBOL  Copa Lleida

El Artesa consigue el empate
El equipo local firmó el 1 a 1 contra el Lleida B en el último 
minuto de un partido equilibrado con muchas ocasiones

Artesa de Segre
RAMÓN COTONAT
El partido que enfrentaba el Arte-
sa de Segre contra el Lleida B en 
la primera ronda de la Copa Llei-
da fue bastante igualado durante 
todo el encuentro.

Los del Lleida B, equipo visi-
tante, estrenaron el marcador en 
el minuto 18 con un gol de Iker 
Cortés. En el minuto 33 Quintillà 
vio la tarjeta amarilla, la primera 
del partido. 

Durante la primera parte del 
partido los dos equipos tuvieron 
alguna oportunidad más que no 
supieron aprovechar. 

El primer tiempo terminó con 
la ventaja del equipo de Terra 

Ferma, que supo aprovechar me-
jor la primera parte del partido. 

En la segunda parte el equipo 
local, el Artesa de Segre, buscaba 
el empate durante todo el parti-
do con muchas ocasiones donde 
el guardameta del Lleida B, Enric, 
salvó a su equipo del empate. 

En el minuto 68 del partido el 
árbitro sacó tarjeta para Jou, de 
el Artesa de Segre. También vio la 
amarilla el portero del Lleida B en 
el minuto 70.

Cuando el partido parecía sen-
tenciado para el equipo de Terra 
Ferma, Sergi Planes dio el gol del 
empate para el Artesa de Segre 
en el minuto 89 por lo que solo 
dio tiempo a una jugada más. FOTO: R.C / El Artesa consiguió el empate en el primer partido de la Copa Lleida
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El Tremp empata 
contra un Organyà 
con más físico

El Tremp empató ayer en casa 
ante el Orgnaya CF en la prime-
ra ronda de la Copa Pirineus. Los 
visitantes estuvieron más fuertes 

y demostraron más físico duran-
te todo el encuentro aunque los 
locales consiguieron empatarles. 
Los del Tàrrega vieron la primera FOTO: Josep Maria Farré / El Tremp antes del partido

ARTESA DE SEGRE LLEIDA B
Martínez, Sellart, 
Monclús, Jou, 
Galceran, Ros, 
Alcobe, Rius, Sala, 
Giribert, Graells. 
Convocados: Solans, 
Martín, López, Jou A, 
Sylla, Florean, Planes.

1
Enric, Sánchez, Call, 
Quintillà, Juanca, 
Vice, Iker, Totti, 
Lamin, Cosi, Jorge. 
Convocados: Alcalà, 
Acosta, Armero, 
Figueres.

1
Goles: 0-1, m. 18 Iker, 1-1 m. 89  Planes.

Árbitro: Carlos Lavega. Mostró tarjeta amarilla a Jou, Ros, Enric, Quintillà, Vice.

Incidencias: Partido de la primera ronda de la Copa Lleida en el Camp Muncipal 
d’Artesa de Segre.

FÚTBOL  Copa Pirineus

TREMP CF ORGANYA CF
Farré, El Madani, 
Railean, Pérez, 
Besliu, Cisse, Sirvant, 
Gonçalves, Farré A, 
Ugarte, El Madani 
R. Convocados: 
Barbosa, Syulyush, 
Bacardit, Santos, 
Buhai

1
Busquets, Baró, 
alonso, Escales, 
Casanova, 
Vila, Galimany, 
Acosta, Garcia, 
Niang, Ferreiro. 
Convocados: 
Navarro, Capdevila, 
Casals, Vidal

1
Goles: 0-1, m.38, Vila. 1-1, m.64 Farré  

tarjeta amarilla en el minuto 36 
por una acción de Cisse. Dos mi-
nutos más tarde, en el 38 del par-
tido el Organyà abrió el marcador 
con un gol de Vila. 

El portero del Tàrrega, Farré, 
salvó muchas ocasiones de los 
rivales que fueron superiores en 
todo momento, por lo que podría 
ser uno de los mejores jugadores 
de los de Trem. Los locales tuvie-
ron un par de palos por lo que no 
lograban acertar en el encuentro. 

En el descanso dominaba el 
Organyà, ventaja que mantuvie-
ron hasta el minuto 64 donde una 
acción aislada de Aleix Farré dio 
el gol del empate a los del Tàrre-
ga.  En el minuto 66 los locales 
vieron otra amarilla por una ac-
ción de Buhai. Los blau y blanc no 
tuvieron más ocasiones destaca-
bles en el tiempo restante.

El encuentro servirá a los dos 
equipos a mejorar con este en-
cuentro de pretemporada.
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Estiu de Joc és un recurs de 
lleure de la Paeria adreçat 
als infants d’entre 3 i 11 anys 

que es porta a terme els mesos 
de juliol i agost en diversos cen-
tres educatius de Lleida
Els nens i nenes que participen 
a l’Estiu de Joc han treballat, en 
aquesta quinzena, el coneixe-
ment dels cinc sentits a través de 
diverses activitats i sortides en 
què s’ha fomentat la curiositat 
i la motivació dels infants cap a 
l’exploració del medi, tallers per 
reconèixer gustos i textures i ac-
tivitats per estimular la capacitat 
sensorial dels infants com a ba-
se del seu desenvolupament. En 
concret, les activitats que s’han 
dut a terme han estat relaciona-
des amb jocs de reconeixement 
dels companys/es a través de la 
veu, el tacte, les ombres, l’olor, 

Els infants d’Estiu de 
Joc aprofundeixen en 
els seus cinc sentits

FOTO: Paeria

Al tall de pagesos d’ahir per les 
ajudes del foc del juny es van for-
mar cues de, principalment, viat-
gers que tornaven de vacances. 
Un dels conductors aturats per la 
protesta va cridar-li a la fotògrafa 
d’aquesta casa: “Estic cremat!”. 
La companya creia que es referia 
al fet d’estar aturat per obligació, 
però no. L’home va corregir-la tot 
retirant-se la samarreta del coll: 
“Venim de la platja! Tinc tota l’es-
quena cremada!”. El proper dia, 
recordi posar-se protecció. :)

D’AQUÍ I D’ALLÀ

un escape room, una gimcana 
amb diferents proves sobre els 
sentits, sortides a La Mitjana i al 
Museu de l’Aigua per exercitar 
l’olor, l’oïda, el tacte... etcètera.
La regidora d’educació, Sandra 
Castro, ha destacat que l’educa-
ció és l’eix fonamental d’Estiu de 
Joc, Estiu de Petits i Esportmania 
i ha remarcat que aquestes pro-
postes d’estiu de l’Ajuntament 

de Lleida ofereixen un programa 
d’oci i esbarjo de qualitat, alho-
ra que afavoreixen la conciliació 
familiar.
El projecte ‘Estiu de Joc’ és un 
recurs de lleure adreçat a infants 
de 3 a 11 anys que es du a ter-
me durant els mesos de juliol i 
agost. El programa d’activitats 
recull diverses propostes lúdi-
ques i educatives amb l’objectiu 
de fer passar una bona estona 
als nens i les nenes participants 
i, a la vegada, treballar l’educació 
d’hàbits fomentant valors posi-
tius com la participació, la solida-
ritat, el respecte i la comprensió 
dels companys, entre d’altres. 
Les activitats s’estructuren sobre 
un projecte pedagògic que es 
durà a terme en diversos centres 
d’interès i que inclou jocs, tallers 
d’expressió plàstica i música.
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Salvador       
Balcells 
Alcalde de Guimerà

Marc Baró
Alcalde de la Pobla 
de Segur

J. Luís Ábalos 
S. d’Organització 
del PSOE

El Mercat Medieval d’aquest cap 
de setmana ha estat tot un èxit, 
amb més de 20.000 visitants que 
s’han apropat a la 25ena edició 
d’aquesta festa tan tradicional.

L’Ajuntament ha fet una crida als 
ciutadans perquè facin un ús res-
ponsable de l’aigua ja que al ser 
una població de segones residèn-
cies, a l’estiu se’n fa un ús excessiu.

Diu que plantejar la negociació per 
a la investidura com si fos o bé la 
coalició amb Podem o bé eleccions 
és un “quasi un xantatge”. PSOE ha 
fet el mateix pressionant Cs i PP.

POLS A LES 
SABATES
| Míriam García
@mirietus |

‘Díselo, Rosi’
Darrerament me n’he adonat 
que em passa com a la Ro-
salía: he nascut per ser milio-
nària. No per tenir un Bentley 
blanc i un de verd, més aviat 
per la part de Mumbai i Mal-
ta. Perquè, a qui no li agrada 
viatjar? Si, pot ser que hi ha-
gi gent que no ho té entre les 
seves prioritats, però en ma-
jor o menor mesura, a gaire-
bé tothom li agrada. Potser 
per això, en els últims temps, 
sembla que hi ha una pres-
sió social per veure qui viatja 
més, o més lluny, o a un lloc 
més exòtic. De fet, l’acció hu-
mana fa que les platges més 
paradisíaques o els paratges 
naturals més remots cada 
cop ho siguin menys. D’algu-
na manera, el bombardeig 
de fotos que rebem a través 

de les xarxes ens submergeix 
en una absurda competició. 
Perquè, sí, tu ets a Venècia, 
però aquell és a Tailàndia. Ai-
xò fa que, moltes vegades, no 
ens adonem que aquest és el 
“drama” d’uns pocs, perquè 
en realitat són molts els qui 
no saben què és marxar de 
vacances. Aquells que amb 
prou feines arriben a final de 
mes. Els qui, precisament, 
treballen perquè nosaltres 
posturegem tot l’estiu. O els 
veïns d’aquests indrets exò-
tics que veuen com el seu país 
s’ha convertit en l’últim destí 
de moda dels occidentals, 
que deixarà de ser atractiu 
quan no quedin platges ver-
ges que embrutar.

Sembla que hi ha 
una pressió social 
per veure qui viatja 
més o més lluny

Han reconegut 
els companys 
a través de la 
veu, el tacte 
i l’olor 
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