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Multas de hasta 600 euros para 
quien se salte el confinamiento

FOTO: Núria García / El Eix Comercial registró poca afluencia y casi el 70% de comercios optaron por no abrir

FOTO: Bàrbara Chalamanch / Un sólo ‘rai’ descendió ayer desde la Presa de Llania hasta el Pont de Claverol

Los controles que realizan los 
mossos en aras a la orden de 
confinamiento del Segrià provo-
caron ayer por la mañana colas 
en la N-230 a la altura de Torre-

farrera para enlazar con la A-2 y 
la A-22. En paralelo, la afluencia 
de viajeros fue menor en la esta-
ción de tren, donde también ha-
bía controles en la entrada.

Colas en Torrefarrera para 
enlazar con la A-2 y la A-22

FOTO: Núria García / La circulación fue más densa durante la mañana
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Un motorista 
pierde la vida 
en Pont de Bar 
al chocar con 
un turismo

LLEIDA | PÁG. 13

El accidente se registró 
a las 11.14 horas en la 
N-260 y la vía quedó cor-
tada hasta el mediodía. 
Otro motorista resultó 
herido en Soriguera.

El Govern abre la 
puerta a medidas 
más estrictas si no 
mejora la situación

Lleida registra 140 
positivos en un día 
y medio millar en 
una sola semana

Alguaire cancela 
los vuelos y varios 
viajeros recurren a 
rutas ‘alternativas’

Alcaldes del Baix 
Segrià piden más 
policía para velar 
por el aislamiento

La fiesta de los 
‘raiers’ adapta 
la bajada por 
el Pallaresa a la 
nueva realidad 
Un sólo rai bajó por las aguas 
del Noguera Pallaresa en una 
edición de la fiesta en la que se 
evitaron aglomeraciones y se re-
transmitió el descenso a través 
de Youtube.

El ‘cierre’ del Segrià lastra el 
primer domingo de rebajas 
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Els raiers de la Noguera 
Pallaresa s’adapten a la 
nova situació amb èxit
Només va baixar un únic rai i es va fer 
una retransmissió en directe a YouTube
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Els raiers s’han vist obligats a 
adaptar-se a la situació provoca-
da pel coronavirus, un fet que es 
va veure ahir reflectit en la XLII 
Diada dels Raiers de la Nogue-
ra Pallaresa. En aquest sentit, al 
llarg dels sis quilòmetres de re-
corregut entre la presa de Llania 
fins al Pont de Claverol enguany 
només va baixar un rai, però la 
presidenta de l’Associació Cul-
tural dels Raiers de la Noguera 
Pallaresa, Paula Dalmau, es va 
mostrar satisfeta per com s’havia 
desenvolupat la jornada, en dir 
que “la resposta de la gent ha es-
tat molt positiva”.

En aquesta línia, va expressar 
que “aquest any només ha bai-
xat un rai de forma simbòlica, tot 
i que desitgem que les properes 
edicions les puguem celebrar 
amb total normalitat”. Així ma-
teix, cal recordar que la cita de la 
Pobla de Segur acostuma a reunir 
nombroses persones que tenen 
com objectiu gaudir de la tradi-
ció. “Malgrat tot, aquest any vam 
demanar a tothom que evités les 
concentracions i les aglomera-
cions, i la gent ho ha respectat. 
Mostra d’això és que tot ha sortit 
molt bé i no hi s’ha produït cap ti-
pus de problema”, va dir Dalmau.

FOTO: Bàrbara Chalamanch / Un rai va participar ahir en la Diada dels Raiers fent gaudir a tots els espectadors

FOTO: Carles Rabadà / Imatge aèria de la baixada d’ahir del rai

A més, una de les novetats va 
ser la retransmissió en directe 
a través de YouTube. “Ha tingut 
molt bona acollida. Durant dues 
hores i quart s’ha retransmès la 
baixada del rai amb entrevistes i 
la resposta de les persones que 
ho han seguint ha estat molt po-
sitiva”, va manifestar Dalmau. A 
més, va puntualitzar que “mol-
tes persones que no s’han pogut 
desplaçar i això els ha permès po-
der-ho seguir”. Per aquesta raó, 
va anunciar que “la retransmissió 
ha vingut per quedar-se i en futu-
res edicions la tornarem a fer”.

D’altra banda, en anys ante-
riors després de la baixada s’orga-

nitzava una paella per a socis i no  
socis de l’associació. “Aquest any 
ha estat diferent i la paella l’hem 
preparat perquè la gent se la po-
gués emportar a casa i passar-ho 
bé també amb els familiars i els 
amics”, va matisar.

El Nil de la Paz va ser un dels 
raiers que ahir va baixar el Nogue-
ra Pallaresa. “Ha estat una bona 
experiència. La gents s’ha repartit 
pel recorregut i ha gaudit. Hi han 
hagut punts complicats que els 
hem superat amb èxit. A més, el 
rai mesura sis metres i no ens ha 
calgut portar la mascareta perquè 
tenim lloc per mantenir la distàn-
cia de seguretat”, va explicar.
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La Paeria rep 
1.784 sol·licituds 
de subvenció 
pel lloguer
L’Oficina d’Habitatge de Llei-
da ha rebut 1.784 sol·licituds 
per rebre subvencions per al 
pagament de lloguer. El passat 
divendres va finalitzar el ter-
mini per la presentació de les 
subvencions de la convocatòria 
de 2020. De les sol·licituds re-
budes, 1.633 es van presentar 
de forma presencial i 151 de 
forma telemàtica.

L’Ajuntament de Tàrrega ha 
iniciat els tràmits per habilitar 
una zona d’aparcament públic 
al poble de Claravalls. Els vehi-
cles podran estacionar de for-
ma gratuïta en dos solars de 
propietat privada que el seu ti-
tular ha cedit al consistori amb 
aquesta finalitat. La iniciativa 
va sorgir de la Junta de Veïns 
de Claravalls, la qual va plan-
tejar al propietari fer la cessió 
dels terrenys.

Habilitaran una 
zona d’aparcament 
gratuït a Claravalls

La Federació Comarcal d’ERC a 
la Noguera va escollir ahir com 
a president l’actual gerent del 
Consell Comarcal de la Noguera, 
Jordi Oronich, i com a secretària 

general l’actual vicepresidenta 
primera de la Diputació de Llei-
da, Estefania Rufach. A la Sega-
rra, Rosa Mas com a presidenta i 
Joan Santacana com a secretari.

Oronich i Mas presidiran ERC 
a la Noguera i a la Segarra

FOTO: ERC / Integrants de la Federació Comarcal d’ERC a la Segarra

L’Associació de Veïns Jaume I de 
Lleida ha denunciat a la Urbana 
la perillositat de la protecció col-
locada sobre una  rasa oberta al 
carrer Sant Carles per la Paeria, 

per tal de renovar l’escomesa 
de l’enllumenat públic del barri. 
L’obra es va iniciar fa 15 dies i els 
veïns es queixen també del so-
roll de les xapes de ferro.

Alerten del perill que suposa 
una rasa al carrer Sant Carles

FOTO: AVV Jaume I / El veïns del barri també es queixen de les xapes
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Quatre ferits en 
un xoc entre 
dos turismes 
a Cervera
Un total de quatre persones 
van resultar ahir ferides de di-
ferent consideració (tres d’elles 
lleus i una menys greu) en un 
accident entre dos cotxes que 
es va produir al quilòmetre 3 de 
l’L-311, al terme municipal de 
Cervera. Els fets van tenir lloc a 
les 18.53 hores i un dels ferits 
lleus va ser traslladat a l’Arnau 
de Vilanova, mentre que la res-
ta van ser evacuats a l’Hospital 
d’Igualada. D’altra banda, dues 
persones van resultar ferides 
lleus en un xoc entre dos turis-
mes al Camí de Marimunt de 
Lleida i van ser portades l’Arnau 
de Vilanova.

Calcinats 200 metres 
quadrats de matolls i 
afectats uns xiprers al 
Vilanova de la Barca

Crema la campana 
extractora de 
la cuina d’un 
habitatge de Tremp

Danys en un cotxe 
per una branca 
trencada a Lleida

Un incendi va cremar ahir una 
superfície total de 200 metres 
quadrats de matolls en un solar 
situat a la Travessia de Bell-lloc 
de Vilanova de la Barca. A més, 
el foc també va afectar uns xi-
prers de la casa del costat. 
L’alerta va ser a les 18.16 hores 
i els van desplaçar els Bombers. 
Els efectius del cos també van 
extingir un petit incendi d’her-
bes i matolls al carrer Castell de 
Maldà de Lleida.

La campana extractora de la 
cuina d’un habitatge situar al 
número 18 del carrer Barce-
lona de Tremp es va cremar el 
dissabte per la nit. Els fets van 
tenir lloc a les 22.13 hores i es 
van desplaçar els Bombers. No 
van haver-hi ferits.

Una branca d’un arbre ubicat a 
l’Avinguda Rosa Parks de Lleida 
es va trencar el dissabte per la 
nit i va causar desperfectes en 
un cotxe que estava estacionat. 
En aquest sentit, els fets es van 
produir a les 23.51 hores, mo-
ment en què emergències va 
ser informada.

Un motorista de 43 anys i veí 
de Navarcles perd la vida en 
un xoc a l’N-260, a Pont de Bar
El conductor d’una altra moto va resultar ferit greu 
en un accident a la mateixa carretera a Soriguera
Lleida
REDACCIÓ
Un motorista va morir ahir en un 
accident a l’N-260, a Pont de Bar, 
a l’Alt Urgell, després de xocar 
frontalment contra un turisme, 
segons va informar el Servei Ca-
talà de Trànsit (SCT). La víctima és 
M.C.F., de 42 anys i veí de Navar-
cles. D’altra banda, el conductor 
del cotxe va resultar il·lès. 

Pel que fa a l’accident, aquest 
es va produir al  punt quilomètric 
208,5 de l’N-260 i els Mossos van 
rebre el corresponent avís d’aler-
ta a les 11.14 hores. Les causes 
de la col·lisió s’estan investigant. 
Arran de la incidència, es va ac-
tivar tres patrulles dels Mossos, 
dues dotacions dels Bombers i un 
helicòpter medicalitzat, així com 
dues unitats del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). La car-
retera va quedar totalment ta-
llada fins a les 14.00 hores, quan 
es va poder obrir un carril i es va 
habilitar un pas alternatiu. La cir-
culació va quedar normalitzada a 

14.45 hores. Segons va informar 
Trànsit, es van produir fins a tres 
quilòmetres de retencions. Amb 
aquesta víctima, són 53 les perso-
nes que han mort en un accident 
de trànsit aquest any a la xarxa vi-
ària interurbana catalana. 

D’altra banda, un motorista va 
resultar ferit de caràcter greu en 
patir un accident lateral amb un 
cotxe quan circulava pel quilòme-
tre 275 de l’N-260, al terme mu-
nicipal de Soriguera. En aquesta 
ocasió, els serveis d’emergències 
van rebre la informació del sinis-
tre a les 10.23 hores i fins al lloc 
dels fets es van traslladar agents 
dels Mossos d’Esquadra, els 
Bombers la Generalitat i faculta-
tius del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). El motorista va 
ser traslladat en un primer mo-
ment en ambulància l’Hospital 
de Tremp i posteriorment va ser 
evacuat en helicòpter a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
Pel que fa a l’afectació viaria, es 
va tallar un carril i es va donar pas 

alternatiu, el que va provocar mig 
quilòmetre de cues.

Cal recordar que el divendres 
per la nit un motorista veí de Llei-
da, R. S. L., de 46 anys, va perdre 
la vida en un sinistre mortal que 
es va registrar al punt quilomètric 
340 de l’AP-7, al terme municipal 

d’Ulldecona (Montsià). Els Mos-
sos van rebre l’avís a les 23.03 
hores i per causes que s’investi-
guen es va produir una col·lisió 
posterior entre una motocicleta i 
un turisme. Va haver-hi afectació 
viària fins les 4.30 hores, quan la 
circulació es va normalitzar.

FOTO: Trànsit / Imatge del lloc on es va produir l’accident mortal d’ahir

Uns desconeguts van trencar per 
la meitat un arbre situat a la Plaça 
Sant Llorenç de Lleida el passat 
cap de setmana, un fet que va 
ser denunciat per l’Associació de 

Veïns Jaume I. Des de l’entitat 
van manifestar que “aquest actes 
incívics i de falta de respecte pel 
mobiliari i elements de jardineria 
són un constant al barri antic”.

Incivisme a la Plaça Sant 
Llorenç amb un arbre trencat

FOTO: AVV Jaume I / Estat de l’abre de la Plaça Sant Llorenç de Lleida

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir al migdia un ci-
clista ferit greu a Tor, nucli perta-
nyent al terme municipal d’Alins 
al Pallars Sobirà. Segons van in-
formar fonts del cos, la víctima 
va patir una caiguda mentre 
anava en bicicleta de muntanya 
per la citada zona. Així mateix, 
els efectius dels Bombers van 
rebre l’avís d’alerta a les 12.54 
hores i fins al lloc dels fets es van 
desplaçar un helicòpter i amb 
dues unitats terrestres. Un cop 
rescatat i després que sanita-
ris del SEM l’atenguessin, final-
ment l’helicòpter el va traslladar 
a l’Hospital Nostra Senyora de 
Meritxell d’Andorra.

Aquest no va l’únic ciclista 
que ahir va resultar ferit en pa-

tir una caiguda. A les 9.48 hores 
els serveis d’emergències van 
ser alertats que un ciclista havia 
caigut quan baixava de l’ermita 
de Sant Jordi, al terme munici-
pal de Camarasa. Ràpidament 
es van traslladar dues dotacions 
dels Bombers i el SEM i va ser 
traslladat a l’Hospital Arnau de 
Vilanova amb una possible trau-
matisme a l’esquena.

Els Bombers rescaten un 
ciclista ferit greu en patir 
una caiguda al nucli de Tor

Un altre 
també es va 
accidentar a 
Camarasa
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FOTO: Tony Alcántara / Durant tot el període de confinament la cervesa més produïda ha estat ‘Oliba’, d’un client del Pallars, i que està tenint un gran èxit internacional

La cervesa artesana augmenta 
la seva presència en el mercat
La cervesa artesana 
està agafant cada cop 
més protagonisme; el 
nombre de bars i locals 
d’oci lleidatans que les 
ofereixen i els consumidors 
que s’interessen estan 
augmentant de manera 
notable en els darrers dos o 
tres anys.  

Lleida
ANTONIO MEGÍAS
“Cada cop per sort hi ha més cul-
tura cervesera i amb tota la fei-
na que estem fent entre tots els 
cervecers artesans, el camí va 
cap aquí. A més, és una cervesa 
que es pot maridar i de cara a la 

restauració a poc a poc va tenint 
més acceptació; estic anant últi-
mamament a força restaurants 
per explicar-los amb quin menjar 
aniria millor”. Així explica aquest 
creixement a LA MAÑANA el llei-
datà Jordi Pifarré, un dels dos 
responsables –juntament amb 
Miquel Simón– de Click & Brew, 
una fàbrica col·laborativa situa-
da a Torrefarrera que produeix 
cervesa per a tercers, que va 
començar la seva actual activi-
tat el 2017 i afegeix que “a paï-
sos on hi ha cultura de vi, per 
exemple a Austràlia, la cervesa 
artesana s’està imposant moltís-
sim”. Aquest augment, diu, s’ha 
traduït en unes xifres que no es-

peraven quan van obrir, ja que 
“al començar fèiem uns 5.000 li-
tres mensuals i ara ja estem pels 
25.000 i amb la intenció d’arribar 
als 40.000 a finals d’any”.

Una de les coses que més 
atrau els nous consumidors i els 
fa endinsar en aquest món és la 
gran varietat de cerveses que es 
poden produir. “Cada cervesa té 
el seu moment, i la major part de 
la gent coneix les comercials de 
tota la vida, però hi ha un mapa 
d’estils de cervesa enorme”, ex-
plica Jordi.

Un dels avantatges que té és 
que “a diferència del vi, amb la 
cervesa fabriques tot el produc-
te, no depens del raïm per exem-

ple, i llavors no estàs tan limitat 
i pots posar els ingredients què 
vulguis”. De fet, explica que molts 
dels seus clients, en fer la se-
va cervesa “volen diferenciar-se 
amb un producte local, com frui-
tes; estem fent cerveses de tot”. 
Els números són sorprenents, ja 
que el 2019 “vam fer més de 130 
tipus de cervesa per uns 70 pro-
ductors diferents”

La interacció entre el produc-
tor i el client és un dels fets més 
innovadors del projecte Click & 
Brew, ja que és una fàbrica col-
laborativa en què pots crear la-
pròpia cervesa, escollint-la a la 
carta a través de la pàgina web, 
des de la graduació alcohòlica, al 

tipus –rossa, negra, lager, etc..–, 
l’etiquetatge o l’envàs. I, a més, 
no se centren únicament en la 
fabricació, sinó que també fan 
tasca d’assessorament, “ajudem 
a millorar el producte” i també 
venen maquinària per fabricar 
cervesa, que és de fet com van 
començar el 2012, quan van gua-
nyar un concurs d’emprenedors i 
va arrencar tot el projecte.

Pel que fa a la crisi sanitària 
provocada pel coronavirus, que 
ha afectat de manera notable a 
l’activitat econòmica, Jordi ex-
plica que a Click & Brew han tin-
gut sort i han pogut mantenir la 
producció, si no al mateix nivell, 

● ● ●  →
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si molt a prop. “Vam passar 
una setmana de molta in·
certesa, força complicada, 
ja que molts clients cancel·
laven la producció perquè 
no sabien què passaria”, re·
corda, però just llavors va 
aparèixer una de les últimes 
estrelles de la cervesa ar·
tesana de Lleida, Oliba, una 
cervesa feta al Pallars Jus·
sà amb olives que cultiva el 
seu propi creador. “Va ser un 
èxit tan gran que la setmana 
següent ja vam començar a 
produir amb la bodega a ple 
rendiment i no hem parat de 
fer·ho”, valora. Així, malgrat 
que molts productors han 
rebaixat les seves comandes 
o les han paralitzat, amb la 
producció d’aquesta nova 
Oliba, que està tenint reco·
neixement a escala interna·
cional, han pogut mantenir 
el ritme.

De fet, Miquel i Jordi 
ja estan pensant a ampli·
ar la fàbrica amb una altra 
nau i poder duplicar la se·
va producció, augmentant 
en nombre de tancs de que 
disposen ara, dotze. “Estem 
recollint la feina i els sacrifi·
cis que hem fet durant dos 
anys i ens estem guanyant la 
confiança dels clients”, expli·
ca Miquel. I fins i tot tenen la 
idea de projectar·se com un 
concepte de franquícia per si 
es vol produir a l’estranger.

El que sembla segur és 
que aquest projecte lleida·
tà està tenint un gran reco·
neixement. L’any passat va 

ser premiada com a millor em·
presa de fabricació de cervesa 
per a tercers als Food & Drink 
Awards, atorgats per la revista 
especialitzada anglesa LUXLife, i 
moltíssimes de les cerveses que 
fabriquen han rebut guardons en 
diferents certàmens internacio·
nals. “Estem molt contents amb 
aquests premis perquè et donem 
ànims per continuar treballant” 
diu Jordi i “també atrau clients; 
com a productors sempre estem 
una mica a l’ombra i guanyar pre·
mis sempre et dóna visibilitat. Els 
nostres clients estan orgullosos 
de dir que la fabriquen aquí”.

▶ UNA FÀBRICA MOLT GUARDONADA. Les 
cerveses fabricades a Click & Brew estan sent 
premiades en diferents concursos internacionals.

▶ UNA PRODUCCIÓ EN CLAR CREIXEMENT. La fàbrica 
de Torrefarrera produeix uns 25.000 litres mensuals i espera 
augmentar a 40.000 a finals d’any.

←  ● ● ●

FOTO: Tony Alcántara / Click & Brew va produir l’any passat 130 varietats de cervesa diferents
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