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Ja broten en tots els boscos 
Les últimes precipitacions disparen la sortida de bolets a les comarques del nord de Lleida i amplien 
les varietats, de manera que camagrocs o llengües de bou s'afegeixen a rovellons i comptats ceps 

X. SANTESMASSES 

Els bolets ja han aflorat a 
la majoria dels boscos de 
les comarques de Lleida, 

la qual cosa ha motivat l'arri
bada de nombrosos boletaires, 
cistella en mà, als municipis 
productors. És significatiu el 
fet que, de matinada, vorals de 
les carreteres properes als bos
cos estan plens de cotxes. Amb 
la tardor, ha arrancat el millor 
temps per a les sortides amb 
amics i familiars a la recerca 
de fongs comestibles. A la zo
na oriental de Catalunya, aquest 
any la temporada ha començat 
dos setmanes abans del que sol 
ser habitual. Anar aquest cap 
de setmana, per exemple, pot 
ser interessant per trobar bolets 
acabats de brotar. 

Les varietats 
Aquests dies, els bolets més 

habituals són el rovelló, el ca
magroc i la llengua de bou o 
agulletes a les molses, i el bec 
de perdiu. El cap de setmana 
passat ja van poder recollir-se 
els primers fredolics i algunes 
llanegues blanques, encara que 
no hi falten pas els rovellons i 
algun cep. 

Després de les últimes pluges, 
els bolets que més predominen 
ara són encara petits, ja que es
tan en ple floriment, per la qual 
cosa serà difícil que fallem en el 
lloc de recerca. Les precipitaci
ons del cap de setmana, especi-

GARANTIA 

Anar a boscos en el llindar 
dels mil metres és una 
garantia per trobar-ne 
aquests dies bons sarpats 

alment als boscos de l'Alt Urgell 
i a la muntanya d'Alinyà, contri
bueixen que aquesta sigui una 
bona campanya. Per certificar 
que la destinació del boletaire 
serà productiu poden escollir-se 
boscos en el llindar dels 1.000 
metres d'altitud. Per exemple 
Bóixols, el Cantó, que uneix 
l'Alt Urgell amb el Pallars;, i 
també la zona del coll de Jou 
i la part nord del Solsonès, on 
alguns veïns de Torà van tenir 
una bona recoHecció el cap de 
setmana passat. A l'Alta Riba
gorça 1 la Val d'Aran ja poden 
trobar-se algunes varietats. 

Per als boletaires del Segrià, 
una bona opció és dirigir-se 
també cap al nord d'Osca, com 
Graus, Campo, Seira i Aïnsa, 
que ja exhibeixen bones quan
titats, o cap al sud, la zona dels 
Ports i la Matarranya, on aques
ta temporada veuran un dels mi
llors anys per la gran quantitat 
d'aigua i tempestes caigudes a 
finals d'agost. 

I Ganivet en mà. Tallar els bo
lets amb un ganivet espatlla 
menys el bosc que si els arran
quem. Tot i així, bolets com les 
lla negues o els fredolic, per la 
textura, s'han de tallar a mà. 

ALGUNS CONSELLS 

I Equip. A més de GPS, cal por
tar aigua, una mica de menjar 
i un recanvi de roba i calçat. 
I Davant del dubte, no arrancar. 
Bolets molt semblants als comes
tibles, especialment al rovelló i al 

fredolic, poden ser tòxics i davant 
del dubte no s'han de tocar. 
I Carreretes a la tardor. Les car
reretes que es troben als prats 
durant la primavera enguany 
es poden trobar a la tardor. 

Una famrlia de Ribera d'Ondara mostra la cistella a la Vall de Boí. Un apagallums, de bona mida, a Guils del Cantó. 

Un grup de joves boletaires, davant d'una mostra de les varietats de bolets que van trobar. 

A l'esquerra, carreretes a la tardor en un bosc de Lleida. A la dreta, lla nega blanca al Cantó. 

LA RUTA D'AVUI ... 

Un itinerari 
per la muntanya 
d'Alinyà 
• La muntanya d'Alinyà 
és un dels llocs més con
correguts per part dels 
boletaires. La seua im
mensitat (cal orientar-se 
bé o portar un GPS) fa que 
trobar bolets per aquesta 
zona sigui relativament 
senzill. 

Si ens situem a Cam
brils del Solsonès i aga
fem la carretera L-401 
en direcció a Fígols i Coll 
de Nargó, a 2,5 quilòme
tres passem l'encreuament 
que ens portaria a Llinars. 
Mig quilòmetre després, a 
mà dreta se situa l'entrada 
a la muntanya d'Alinyà. 
La pujada combina camí 
i asfalt, uns 3 o 4 quilò
metres de longitud, i és 
recomanable portar un 
cotxe elevat. 

Arribem la part alta, a 
uns 1.600 metres d'alti
tud. Sobre un pla es veu
ria un estany d'aigua a 
la dreta i un bosc ample 
i molt buscat, a l'esquer
ra. Si aleshores seguim 
el camí, als dos costats 
trobarem bons espais per 
recollir bolets. Finalment, 
hi ha un prat on es poden 
fer bones recoJ.leccions se
guint els boscos que tenim 
al davant. 

cfarre
Resaltado



I 18 I COMARQUES 

SUCCESSOS VIOLÈNCIA MASCLISTA 

"Volem justícia per a la Safaa" 
Concentració de rebuig amb centenars de persones arran de la violació grupal a 
una menor a Rosselló li Exigeixen més recursos per acumpanyar les víctimes 

Mobilització ahir a la plaça Sant Joan en suport a la menor agredida sexualment a Rosselló. 

L.G./ACN 
I LLEIDA 1 Més de mig miler de per
sones es van concentrar ahir a 
la tarda a la plaça Sant Joan de 
Lleida per mostrar el seu rebuig 
a la violació grupal a una me
nor de 16 anys amb discapaci
tat a Rosselló. "Estem amb tu", 
"nosaltres et creiem" i "volem 
justícia per a la Safaa", van ser 
algunes de les consignes que es 
van repetir ahir a la mobilitza
ció, convocada per col·lectius 
feministes, en la qual van exigir 
més recursos per lluitar contra 
les violències masclistes i pro
tegir les víctimes. En la lectura 
del manifest, van exigir a la Jus
tícia que destini més polítiques 
i formació en perspectiva de 
gènere per acompanyar les de
nunciants i evitar que aquestes 
hagin de repetir "una vegada i 
una altra" el seu relat, la qual 

cosa els agreuja el trauma. "Les 
víctimes són qüestionades per 
la seua manera de vestir, per la 
seua manera d'actuar. Es jutja 
les agredides i no els agressors", 
van reivindicar. "Estem fartes 
del silenci i del dolor. Es creuen 
amos dels nostres cossos i volem 
viure lliures de violència, sense 
por de ser violades, agredides o 
assetjades," van afirmar. Per a 
això, van reivindicar la neces
sitat "urgent" de destinar més 
recursos i polítiques, que van 
considerar que ara són "insufi
cients" per erradicar les violèn
cies masclistes. 

Per un altre clostat, una por
taveu de la família de la víctima 
de Rosselló va llegir unes parau
les d'agraïment per tot el suport 
rebut. "El vostre caliu ens ajuda 
a lluitar perquè es faci justícia 
per a la nostra filla i no torni 

a passar", van afirmar. També 
van demanar de no fer discrimi
nació racial, amb referència que 
tant la víctima com els agressors 
són d'origen marroquí. La ma
nifestació va fer un petit recor
regut fins a la subdelegació del 
Govern a Lleida. 

Així mateix, l'ajuntament 
de Rosselló, que va contractar 
dos autobusos perquè veïns del 
municipi poguessin assistir a la 
concentració a Lleida per do
nar el seu suport a la família 
de la menor, va aprovar en el 

SUPORT INSTITUCIONAL 

L'ajuntament de Rosselló 
va aprovar una declaració 
contra la brutal agressió i 
dona suport a la família 

AUDI~NCIA PROVINCIAL 

A judici acusat de violar la seua 
cunyada discapacitada a Lleida 

Set detinguts per 
una altra agressió 
sexual en grup 
a Badalona 
• La Guàrdia Urbana de 
Badalona va arrestar ahir 
set homes acusats d'agre
dir sexualment una dona 
en un pis del barri de Lle
fià de la ciutat. 

Els fets van tenir lloc 
de matinada, cap a les 
5.30 hores, segons fonts 
municipals . A aquella 
hora, la policia va acudir 
a l'immoble després de 
rebre una trucada d'un 
veí que es queixava del 
soroll. Els agents van tro
bar la víctima a terra, en 
estat de xoc, per la qual 
cosa va ser trasllada a 
l'hospital. L'alcalde de 
Badalona, Xavier Gar
cía Albiol, va titllar els 
presumptes agressors de 
"salvatges". 

ple una declaració institucional 
condemnant la brutal agressió 
ocorreguda diumenge passat, 
així com totes les violènci
es masclistes. El consistori ha 
ofert suport psicològic i jurídic 
a la víctima i la seua família. 
Per aquesta agressió múltiple, 
els Mossos van arrestar quatre 
veïns del municipi, d'entre 19 
i 31 anys, que van ingressar a 
presó provisional i sense fiança 
dimecres. Els primers indicis 
apunten que almenys dos d'ells 
van ser els autors materials de 
l'agressió, la investigació de 
la qual continua oberta. Per 
la seua ~art, el Comitè Català 
de Representants de Persones 
amb Discapacitat va condem
nar l'agressió i va alertar de les 
"alarmants" xifres de dones 
amb discapacitat que pateixen 
violència de gènere. 

• L'Audiència de Lleida va 
acollir ahir el judici contra un 
veí de la capital del Segrià, 
de 30 anys, acusat de violar 
la germana de la seua parella, 
que té una discapacitat reco
neguda del 75%. En la prime
ra sessió del judici, l'acusat 
va negar que obligués la seua 
cunyada a mantenir relacions 
sexuals, com ella denuncia, 
però sí que va admetre que les 
van tenir "amb consentiment". 
També va negar que li mos
trés vídeos sexuàls d'ell amb la 

germana de la víctima. Per la 
seua part, les professionals de 
l'EATAV van declarar que la 
jove no pot crear un relat fabu
lat i que sentia vergonya, por i 
culpa d'explicar els fets. El ju
dici va quedar suspès fins a la 
setmana vinent al considerar 
el tribunal que el vídeo amb 
la declaració de la víctima era 
confús, per la qual cosa es fa
rà la declaració el mateix dia. 
La Fiscalia sol·licita en el seu 
escrit d'acusació una pena de 
7 anys de presó per a l'acusat. L'acusat, durant el judici celebrat ahir a l'Audiència. 
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LEGISLACIÓ 

Mantenen 
el marge 
de20 km/h 
per avançar 
Sis punts menys per l'ús 
del mòbil 

I MADRID I La comissió d'Inte
rior del Congrés va aprovar 
ahir la nova llei de trànsit 
que manté la possibilitat que 
tenen els turismes i les mo
tocicletes de depassar en 20 
km/h els límits genèrics de 
velocitat per a les carreteres 
en els avançaments. La su
pressió d'aquest marge era 
una aposta de l'Executiu i 
de la DGT que, per sorpresa 
- cosa que s'interpreta com 
un error d'un diputat-, surt 
de la llei, si bé el text ha de 
passar encara pel Senat, en 
què el PSOE té intenció d'in
troduir-lo en forma d'esme
na. També augmenten de 3 a 
6 els punts a treure del carnet 
per conduir "mentre es té el 
mòbil amb la mà". A més, 
estableix que els conductors 
de patinets elèctrics estaran 
obligats a utilitzar casc. Per 
la seua part, Inés Granollers, 
diputada lleidatana per ERC 
que va participar a la comis
sió, va criticar que no s'hagi 
acceptat el traspàs de com
petències a les comunitats 
autònomes dels exàmens de 
conduir. 

TRANSIT 

Imatge del sinistre. 

Accident 
de camió 
a la Sentiu 
I LA SENTIU I Un camió que 
transportava gasoil va sortir 
de la via ahir al migdia a la 
carretera C-26 al seu pas per 
la Sentiu de Sió. L'accident es 
va produir a les 12.23 hores 
i el conductor va resultar il
lès, segons van informar els 
Bombers de la Generalitat, 
que van desplaçar cinc dota
cions. No hi va haver fuga a 
la cisterna, però es va haver 
de transvasar a un altre ca
mió els 1.500 litres que trans
portava. D'altra banda, una 
persona va resultar ferida en 
una sortida de via a la C-13 
a Talarn. A Torrefarrera, a 
l'N-230, van xocar dos cot
xes i no hi va haver ferits. 
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ESPECTACLES LLEURE 

Els escolars obren el Montgai Màgic 
Més de 250 alumnes participen en la jornada inaugural d'aquesta fira de màgia, amb 70 
espectacles fins diumenge li Avui, jornada solidària al costat de la Federació Allem 

M.C.E. 
I MONTGAI I El Montgai Màgic va 
obrir ahir la seua edició núme
ro tretze amb una jornada de 
màgia dtrigida a nens i nenes 
d'escoles de la zona. Van par
ticipar-hi més de 250 alumnes 
de les ZER (Zona Escolar Rural) 
El Romaní, El Sió i Espernallac, 
a1xí com l'Escola de Tàrrega. 
Els petits s'ho van passar d'allò 
més bé amb un primer especta
cle del mag Gil Ratataplam, que 
el van seguir tallers de màgia i 
circ de la mà de Màgic Franc i 
Krusty Show. Simultàniament, 
els escolars, separats en grups 
bombolla, van gaudir de diver
sos jocs de fusta instaHats per 
tot el recinte firal. El súmmum 
de la jornada el va posar a les 
15.00 hores el xou del Mag Rei
vax i Màgic Franc. 

L'alcalde de Montgai, Jaume 
Gilabert, va fer una valoració 
molt positiva d'aquest primer 
dia de la fira i es va mostrar il
lusionat per la jornada d'avui, 
que comptarà amb la col·labora
ció de la Federació Aliem i en la 
qual participaran unes dos-cen
tes persones amb discapacitat. 
A la tarda, a les 20 h, tindrà lloc 

Nens i nenes que ahir van gaudir dels tallers i els espectacles del Montgai Màgic. 

la gala solidària en benefici de 
Mags per l'Esperança. 

Tanmateix, l'espectacle que 
inaugurarà oficialment el cer
tamen tindrà lloc demà i anirà 
a càrrec de l'iHusionista sara
gossà Mago Felix (a les 18.00 

hores a l'escenari de la plaça 
Prat de la Riba) . Durant els 
quatre dies del Montgai Màgic 
passaran per aquest municipi de 
la Noguera 47 mags que delec
taran a petits i grans amb més 
de setanta espectacles, com els 

del Mag Ferbuch, Oliver Nice, 
Lynch, Raffael Flus, Jota de Pi
cas, Mag Kenai o Màgic Andreu. 

De forma complementària, 
tindrà lloc un mercat amb pro
ductes artesanals i jocs per als 
nens. 

ACTIVITATS DESINTOXICACIÓ 

GUIA I 33 I .J 

EQUIPAMENTS 

Els Casals Cívics 
programen més 
de 300 activitats 
I LLEIDA I Els equipaments cí
vics de Lleida oferiran 321 
activitats gratuïtes fins al de
sembre. A la Pobla de Segur, 
Tremp, Sort i la Seu d'Urgell 
ja han començat, mentre que 
al Pont de Suert començaran 
el mes de gener. 

A Ponent, hi haurà 209 
activitats entre Balaguer, 
Ponts, Cervera, les Borges 
Blanques, Tàrrega i Lleida. 

INICIATIVES 

Solsona s'il·lumina 
de verd pel Dia 
de la Gent Gran 
I SOLSONA I La façana de l'ajun
tament de Solsona s'il-lumi
narà avui de verd per cele
brar el Dia Internacional de 
la Gent Gran, un gest simbò
lic amb què la ciutat reivin
dica el rol d'aquest col·lectiu 
en la societat i la importància 
de garantir un envelliment 
actiu i digne. 

La Fundació Hospital Pere 
Màrtir Colomés ha sol·licitat 
aquesta adhesió. 

Balaguer acull una formació per a famílies 
de persones amb addiccions 

Unes 70 persones van participar a la sessió d'ahir a Balaguer. 

REDACCIÓ 
I BALAGUER I L'Institut Hipòcrates 
de Balaguer va acollir ahir la 
primera sessió formativa diri
gida a famílies de persones ad
dictes en rehabilitació en què 
van participar unes 70 persones. 
Es tracta d'una iniciativa que 
es durà a terme l'últim dijous 
de cada mes i que consisteix 
en xarrades d'entre dos i qua
tre hores en coHaboració amb 

la Fundació María Aranzadi. 
L'objectiu d'aquesta iniciativa 
és acompanyar les famílies en 
el procés de desintoxicació i aju
dar-les a superar el que anome
nen la "coaddicció". "Al costat 
de la malaltia de l'addicció a les 
substàncies, exisreix també la 
malaltia de la coaddicció que 
tenen generalment els familiars 
i que els obliga a condicionar les 
seues vides per mantenir la seua 

atenció sobre l'ésser estimat", 
va explicar la presidenta de la 
Fundació, María Aranzadi, a 
SEGRE. "Amb la pandèmia i el 
confinament, els efectes de la 
coaddicció es van reduir pel fet 
de no sortir de casa, però amb 
la tornada a la normalitat són 
moltes les famílies que tornen a 
patir-los. Volem que cadascú ex
pliqui les seues experiències per 
ajudar-se entre ells", va afegir. · 

PAUL LEWIS I L 10CM A L • AUDITORI 

www.segre.com/ club 

~ 
~ 

Telèfon del Club 

973 248 008 

ELS GUANYADORS ES PUBLICARAN A LA WEB I A 
LES XARXES EL 6 D'OCTUBRE. () 

AUDITORI ENRIC GRANADOS (LLEIDA) 

Concert 'Paul Lewis i l'OCM interpreten 
Beethoven', amb la presència del pianista 
anglès, Lewis. El compositor alemany fou 
també un pian ista excepcional, potser el 
millor del seu temps, i la seva obra n'és la 
mostra. Preu entrada 30€ (reduïda 25€). 

r LaTemporada 
www.auditorienricgranados.cat 

Oferta subscriptors: 

SORTEIG NTRADES 
po 

Envieu un correu a 
marketing@segre.com i 
deixeu les vostres dades 

fins al 5 d'octubre. 
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