
FOTO: Selena García / Moment en què es feien les tasques de retirada del camió tràiler que va bolcar al terme municipal d’Alpicat

Tres sinistres lleus col·lapsen l’A-2 
a l’alçada d’Alpicat i Alcoletge
Lleida
REDACCIÓ
Tres accidents que es van regis-
trar ahir pel matí a l’A-2, dos al 
terme municipal d’Alpicat i el 
tercer a Alcoletge, van col·lapsar 
durant unes hores l’autovia, on 
es van registrar fins a dos quilò-
metres de retencions. El primer 
dels sinistres es va produir a les 
5.37 hores, moment en el que 
els serveis d’emergències van 
ser alertats que un camió tràiler 
que transportava roba havia bol-
cat per una sortida de via al qui-
lòmetre 459,5 de l’A-2, a Alpicat. 
Ràpidament, es va activar el pro-
tocol i es van desplaçar Bombers, 

Mossos i el SEM, tot i que el con-
ductor va resultar il·lès. Els agents 
van tallar un dels carrils, el que va 
generar fins a dos quilòmetres de 
retencions. Paral·lelament, men-
tre es feien les tasques de retira-
da del vehicle de gran tonatge, al 
quilòmetre 458, al mateix terme 
municipal, va haver-hi un altre 
accident entre un camió i un tu-
risme. En ell, una persona va ser 
ferida lleu. Per altra banda, a les 
12.42 hores, al quilòmetre 472 
de l’autovia, al terme d’Alcoletge, 
també es va produir un sortida de 
via d’un turisme, causant afecta-
ció a la via, i el conductor del cot-
xe va resultar il·lès. FOTO: S. G. / L’autovia va registrar fins a dos quilòmetres de retencions
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Ensurt en un 
institut de 
Mollerussa 
per fum en un 
pal de la llum

Un contenidor 
de Tàrrega, 
calcinat per 
un incendi

Atenen una 
dona per foc en 
una cuina de la 
Pobla de Segur

Els alumnes i personal de 
l’Institut La Serra de Mo-
llerussa es van endur ahir 
un ensurt en veure com 
d’un pal de la llum sortia 
fum. Emergències van ser 
informada de la situació a 
les 8.21 hores i en rebre el 
corresponent avís d’alerta 
es va activar una dotació 
dels Bombers de la Gene-
ralitat. Així mateix, també 
es va avisar als tècnics de 
la companyia elèctrica, que 
es van fer càrrec de la situa-
ció. A més, s’han de dir que 
no hi ha ferits.

Un contenidor ubicat a Tàrrega 
va quedar ahir calcinat per un 
incendi que es va originar en el 
seu interior. En aquest sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats de la presència de 
fum i de foc a les 11.47 hores. 
Ràpidament, es va activar el 
corresponent protocol i fins al 
lloc dels fets es van desplaçar 
efectius del cos de Bombers de 
la Generalitat. En arribar al lloc 
van realitzar les corresponents 
tasques d’extinció d’incendis. 
No van haver-hi ferits.

Un petit incendi es va originar 
en la cuina d’un pis de la Po-
bla de Segur, el que va obligar 
a traslladar la responsable de 
l’habitatge al CAP de la localitat 
per l’estat de nerviosisme que 
patia. Els serveis d’emergènci-
es van ser alertats del foc a les 
12.17 hores i ràpidament es va 
activar el protocol d’extinció 
d’incendis. D’aquesta manera, 
fins al lloc dels fets es van des-
plaçar efectius dels Bombers 
de la Generalitat i facultatius 
del Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) que va atendre la 
dona i la va traslladar.

La Guàrdia Civil i la Policia Naci-
onal, en una operació conjunta, 
van desarticular un grup criminal 
format per quatre persones, tres 
homes i una dona, que haurien 
estafat 36.790 euros mitjançant 
la venta fraudulenta d’articles i 
lloguers d’immobles en coneguts 
portals d’Internet. Als quatre de-
tinguts, que van ser arrestats a 
Osca entre els dies 4 i 5 de març, 
se’ls acusa del delicte continuat 
d’estafa, usurpació d’identitat i 
pertinença a grup criminal. Fins 
al moment s’han localitzat 71 
víctimes, 66 d’elles per estafa i 

cinc d’usurpació d’identitat, re-
sidents a Andalusia, Catalunya, 
Galícia, País Basc, Navarra, Ara-
gó, Comunitat Valenciana, Ma-
drid i Canàries. Aquesta operació 
va ser desenvolupada per l’Equip 

Un investigació des de Lleida 
desarticula un grup criminal 
dedicat a estafar per Internet

de Patrimoni i l’Equip d’Investiga-
ció Tecnològica de la Policia Judici-
al (EDITE) de la Unitat Orgànica de 
la Policia Judicial de Guàrdia Civil 
de Saragossa i Osca, respectiva-
ment, i la Unitat de Drogues i Crim 

Organitzat (UDYCO) de la Brigada 
Provincial de la Policia Judicial del 
Cos Nacional de Policia de Lleida. 
Dos dels detinguts van ingressar al 
Centre Penitenciari de Zuera des-
prés de passar disposició judicial.

FOTO: L. S. / En la investigació va participar la Policia Nacional de Lleida

Hi ha 71 
víctimes i es 
van detenir 
4 persones
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Els directius de la start-up 
Biotech Foods explicaran 
avui des de Lleida com han 
estat capaços de produir 
carn sintètica a partir de 
cèl·lules animals i quin camí 
s’ha de recórrer ara per dur-
la dels laboratoris als lineals 
de supermercats.

L’Associació d’Empreses de Fabri-
cants i Distribuidors AECOC realit-
za ahir i avui a la ciutat de Lleida 
el seu vintè congrés de Productes 
Carnis i Elaborats, que reuneix a 
més de 400 professionals de la 
indústria càrnia i la distribució.

L’encontre té lloc al Palau de 
Congressos-La Llotja de Lleida. 
Segons dades presentades per 
Nielsen, el valor de la cistella de 
la compra de productes carnis va 
créixer un 3,2% el 2019 arribant 
fins als 15.260 milions d’euros a 
nivell de tot l’Estat espanyol.

Ahir durant la primera jorna-
da del congrés es van analitzar 
quins són els actuals motors del 
consum de productes carnis. Se-
gons l’estudi elaborat per l’AECOC 
en col·laboració amb la Federació 
Empresarial de Carns Indústries 
Càrnies, i que porta per títol “Els 
indicadors de la carn: entenent 

al comprador”, la carn continua 
sent un producte sumament 
atractiu per al consumidor. Se-
gons aquest informe, el 43% dels 
consumidors menja productes 
carnis per plaer i un de cada tres 
ho fa sense cap tipus de remor-
diment i mai es plantejaria optar 
per substitutius com hamburgue-
ses vegetals. El 20è Congrés de 
Productes Carnis i Elaborats es 
tanca avui amb una jornada cen-
trada en l’anàlisi del futur del sec-
tor carni. Els directius de Biotech 
Foods, que ha estat la única start-
up espanyola capaç de produir 

carn a partir de cèl·lules animals, 
exposaran les fites aconseguides 
per aquest format de producció i 
quin camí s’ha de recórrer per ser 
capaços de portar la carn sintèti-
ca dels laboratoris als lineals.

El Congrés també reuneix als 
líders de la fabricació i la distri-
bució i s’analitzarà com seran 
les carnisseries del futur i quines 
oportunitats se li presenta a la 
carn en l’actual era dels anome-
nats mercarestaurants, la unió 
entre supermercats i restaurants 
en la que els productes frescos ju-
guen un paper protagonista.

Lleida acull un congrés 
que analitza com s’ha 
de dur la carn sintètica 
de laboratori als lineals
AECOC atreu 400 experts a la ciutat

FOTO: Tony Alcántara / Un directiu de Vall Companys, ahir al Congrés

L’empresa de recursos humans 
Randstad ha realitzat una anàlisi 
de la situació laboral dels ocu-
pats menors de 25 anys i ha con-
clòs que el 73,7% dels catalans 
menors de 25 anys està treba-
llant, la millor taxa des de 2008.
Concretament, 224.300 menors 
de 25 estan treballant actual-
ment, quasi 2.000 joves més 
que el 2018. La taxa d’ocupació 
dels joves catalans (73,7%) es 

troba 4,2 punts percentuals per 
damunt de la mitjana nacional.
D’aquesta manera, el volum de 
menors de 25 que està ocupat 
supera a l’Estat el milió per pri-
mer cop des de 2010. 

A l’Estat espanyol la forma-
ció és determinant a l’hora d’ac-
cedir a una ocupació ja que el 
78,2% dels que compten amb 
estudis superiors està treballant,  
segons l’estudi de Randstad.

El 73,7% dels catalans 
menors de 25 anys està 
treballant, segons Randstad
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Mercadona, empresa de super-
mercats físics i de venda online, 
ha incrementat la inversió durant 
el 2019 en un 46 %, fins als 2.200 
milions d’euros, segons va infor-
mar ahir l’empresa. Aquest esforç 
inversor, realitzat amb càrrec als 
seus recursos propis, “s’emmarca 

en el pla de transformació 2018-
2023 per impulsar un model 
d’empresa més digital, producti-
va, responsable socialment i sos-
tenible, implicada a promoure la 
prosperitat compartida conscient 
de la seva responsabilitat de con-
tribuir a millorar l’entorn social i 

econòmic”, segons Mercadona.
El 2019 ha experimentat una 
millora en vendes consolidades 
en superfície constant d’un 5 %, 
fins als 25.500 milions d’euros. 
Mercadona ha acabat l’any amb 
1.636 supermercats, després 
d’obrir 46 botigues -10 a Portu-
gal- i tancar-ne 46 que, per les se-
ves característiques, no es podien 
ajustar al nou model més eficient 
i sostenible. També ha mantingut 
el procés de renovació i ha tancat 
l’any amb 800 supermercats amb 
el nou Model de Botiga Eficient.

Mercadona incrementa la 
inversió en un 46% fins als 
2.200 milions d’euros

El Silenci del Molí de Raimat 
2016 ha guanyat una medalla 
d’or al concurs Vinalies, orga-
nitzat per la Unió d’Enòlegs de 
França per 26è any. Amb aquest 
guardó, es converteix en l’únic 
vi de la D.O. Costers del Segre 
premiat en aquest prestigiós 
concurs que valora vins de tot 
el món. El concurs Vinalies va 
néixer el 1994 i reuneix anual-
ment 130 experts enòlegs de tot 
el món. Durant 5 dies de cates 
a cegues a París, el jurat valora 
més de 3.500 mostres i decideix 
si les premia i si mereixen me-
dalla de plata o d’or. El Silenci 
del Molí és un vi negre elaborat 
amb cabernet sauvignon. 

El vi ‘Silenci del Molí’ de 
Raimat ha estat guardonat 
al 26è Concurs Vinalies

Imatge del vi lleidatà premiat

FOTO: Raimat

El Segrià implementarà una nova eina per 
atendre més ràpid necessitats complexes
Els referents de primària de l’àrea de Serveis Socials del Consell Co-
marcal del Segrià participaran a partir de la setmana vinent en una la 
formació del Departament de Treball per implementar al Segrià l’ús 
d’una nova eina de cribratge per identificar i atendre més ràpid a les 
persones en situacions de necessitats complexes.

Creen la Fira 
Pallars Terra de 
Corder, que es 
farà al maig
Pallars Terra de Corder s’am-
plia i pren el relleu a la fins ara 
coneguda Fira de Primavera. 
L’objectiu principal d’aques-
ta fusió és posicionar Tremp 
i la comarca del Pallars Jussà 
com un territori autèntic, amb 
valors de sostenibilitat, ex-
cel·lència gastronòmica i de 
producció agroalimentària de 
qualitat.

Des de primers de mes, dos 
oficials i dos peons s’han incor-
porat a la brigada municipal de 
Solsona per dedicar-se durant 
nou mesos a la millora de l’es-
pai urbà del nucli antic. Així ma-
teix, durant els propers mesos 
és previst que comenci un/a au-
xiliar administratiu/iva a la Borsa 
d’Habitatge de Lloguer. Aquest 
personal és beneficiari de plans 
d’ocupació subvencionats per la 
Generalitat de Catalunya.

La ciutat de Solsona 
incorpora nous 
plans d’ocupació

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida
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Tori Sparks mezcla en el 
Talarn Music Experience 
rock, blues y flamenco
‘Wait No More’ es el nuevo álbum 
en vivo de la cantante de Chicago
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
“El flamenco es algo especial que 
no ofrece ningún otro territorio 
del mundo”, afirma a LA MAÑA-
NA Tori Sparks dejando claro que 
si aquí no goza de reconocimien-
to es “porque procede de los gita-
nos y siempre ha habido recelos, 
algo parecido como en mi país 
pasaba con el blues que era de 
los negros y los pobres. Menos 
mal que la fuerza de esas músicas 
supera cualquier prejuicio social”.

Tori Sparks es una cantante de 
Chicago que, tras especializarse 
en Nashville lleva casi una década 
en Barcelona donde explora una 
particular fusión de rock, blues y 
‘brisas aflamencadas’ que queda-
ron plasmadas en sus discos ‘El 
mar’ y ‘La huerta’, con el que se 
presentó en Lleida, el 7 de julio 
de 2017 en el Cafè del Teatre.

Ahora viaja con ‘Wait No Mo-
re’, álbum en directo que capta la 
energía de sus conciertos y que 
se podrá conocer este sábado en 
vivo en el Talarn Music Experien-
ce. Esta es su séptima referencia, 

la tercera desde que adoptó la 
fusión rock-blues-flamenco que 
se ha convertido en su sonido ca-
racterístico. “Me gusta el ‘feeling’ 
del flamenco sobre todo en direc-
to”, confiesa Tori Sparks.

Los leridanos A Kontra Korrent 
serán los encargados de abrir 
para La Ska Brass en el doble 
concierto sabatino (22.00 horas. 
6 y 10 euros) de La Boîte. No es 
la primera vez que 
ambas formaciones 
comparten tablas en 
esta sala ya que en 
enero de 2017 tam-
bién lo hicieron con 
la gira ‘A ciegas’ de 
los de Vilanova i la 
Geltrú.

A Kontra Korrent 
es una banda que 
nació en primavera 
de 2016 en Lleida y 

que ha ido consolidando sus fi-
las hasta ser un octeto con un 
EP, ‘L’Espurna’, en el que se in-
cluye su emblemática canción 
‘La nostra sentència’.

La Ska Brass 
vuelve como sep-
teto con su tercer 
álbum, ‘Mírela’, 
en el que hablan 
sobre el control 
que ejercen en 
la sociedad los 
medios y las altas 
esferas del poder. 
Una velada con el 
ska, el reggae y el 
punk a punto.

A Kontra Korrent abren 
para La Ska Brass en un 
doble concierto en La Boîte

FOTO: L’Espurna / A Kontra Korrent es un octeto de ska de Lleida

FOTO: Alicia Música / La músico lleva casi una década afincada en Barna

La gira europea que Blaze Out de-
bían empezar este jueves, con un 
total de 15 conciertos en seis paí-
ses europeos, ha sido pospues-
ta por la crisis del coronavirus. 
Las restricciones fronterizas no 
permiten girar con normalidad 
y dado que las dos bandas que 

les acompañaban -Fallout H.R. 
y Razgate- son italianas se suma 
el confinamiento impuesto en el 
norte de ese país. Blaze Out ac-
tuaron el pasado 10 de enero en 
La Boîte, junto a Saüc, en un des-
tacado concierto presentando su 
tercer y brillante álbum ‘Instinct’.

Blaze Out pospone la 
gira europea por la 
crisis de coronavirus

MELO-MALO

Puñalada trapera...
Andrés Rodríguez  / andresrodriguez@lamanyana.es

S invergüenza, desvergonza-
do, poca vergüenza, invere-
cundo, caradura, desfacha-

tado, bribón, pícaro y todo eso 
sirve para definir a quien actúa 
de manera ilegal o inmoral, aun-
que ante el panorama decrépito 
de esta sociedad masturbada por 
la mala política, un sinvergüenza 
es quien no respeta a nadie y pun-
to. Está claro que quien se sube al 
tren del poder hace lo que le vie-
ne en gana y le importa un bledo 
lo que opinen los demás que no 
comulguen con su dictado. Gene-
ralmente a este estilo de proceder 
siempre se ha asociado con fachas, 
nazis, dictadores, tiranos, autócra-
tas, caciques, déspotas, opresores, 
totalitarios, absolutistas o lo que 
vulgarmente se dice en la calle, ca-
brones. En fin, no vamos a hacer 
un rosario de sinónimos lingüísti-
cos para criticar el proceder del ac-
tual gobierno municipal en cuanto 
a su detestable enfoque de las fies-

tas de esta tan amuermante co-
mo desagradecida urbe. Primero 
tendría que tener bien claro que 
la ciudad no es suya, sino de toda 
la ciudadanía por más que hagan 
sus manifestaciones públicas sin el 
consentimiento de gran parte de 
cuantos la habitan. Para que luego 
se vayan llenando la boca de de-
mocracia y demás sandeces. A lo 
que íbamos. Ya nos habían adver-
tido que este año el nuevo equi-
po de gobierno, especializado en 
‘ir haciendo amigos’, tenía la inten-
ción de hacer cambios importan-
tes en la estructura y programa-
ción de las fiestas. Por ese motivo 
se ha lavado las manos en cuanto 
a compromisos como el de otorgar 
los dos primeros premios del Pepe 
Marín Rock Festival, consistentes 
en sendas actuaciones en las Fes-
tes de Maig y las Festes de la Tar-
dor. Esa asociación cultural sin áni-
mo de lucro, ante tal decisión, no 
ha tenido más que tragar sin escu-

pir, si bien anuncia que tirará ade-
lante con otros premios alternati-
vos. Ante la voz de ordeno y mando 
en esta “falsa democracia en la que 
perduran los principios básicos de 
la dictadura” no hay nada que ha-
cer, por desgracia. Ahora bien, que 
desde ese mismo ‘brillante’ gobier-
no municipal haya surgido la idea 
de crear “un concurso para la par-
ticipación de grupos musicales y 
disc-jockeys jóvenes en las fiestas 
y eventos musicales organizados 
por el Ayuntamiento de Lleida” hay 
que ser muy rastrero, por no em-
plear esos otros términos que nos 
vienen a todos a la cabeza. Antes 
también se hacía el Directe desde 
ese mismo organismo, pero tam-
poco era impedimento para que 
el concurso rockero por excelen-
cia de la ciudad, que este año cum-
ple la mayoría de edad, pudiera go-
zar de esa ‘ayudita’ para la cantera. 
Aunque se diga en arameo, esto es 
una puñalada trapera... Oh yeah!FOTO: Blood Fire Death / Blaze Out actuaron en La Boîte el 10 de enero
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