17033

Suplements

Vint-i-dos
Lleida es queda sense
el local que va acollir la
històrica Sala Europa

Les noves tendències
del Mobile i el paper de
Lleida en la innovació

Diumenge 20
de març del 2022

Guia | pàg. 41
Balaguer ja és Capital de
la Sardana de Catalunya i
celebrarà 50 actes en un any

Número 14.434 · Any XLI

2,70 €
www.segre.com

Impagats 4,3 milions per
multes de trànsit d’abans
del 2021 a Lleida ciutat

Denuncien
l’atac d’un llop
a un ramat
d’ovelles a la
Torre de Capdella
En va mossegar una però
un pastor el va foragitar

Dificultat || La Paeria diu que és difícil embargar béns fora de la capital, tot
i que espera revertir-ho amb un conveni amb l’agència tributària catalana

Un ramader de la Torre de Capdella denuncia que un llop va
mossegar al coll una ovella dilluns a la tarda i que només la
ràpida actuació d’un pastor va
evitar que la matés.

lleida ❘ 13

comarques ❘ 21

ràfting catalunya

jordi echevarria

Una família de
Pardinyes té un fanal
públic enganxat al
balcó del seu pis

lleida ❘ 15

esports

El Cadí la Seu arriba a la
Copa en ratxa al vèncer
a Gran Canària (69-77)
❘ 30

El ràfting obre una temporada sense restriccions després de dos anys
comarques ❘ 22
joan gómez

Marca turística. L’ajuntament va presentar ahir al seu estand de la fira el
nou logo per promocionar el municipi i atreure visitants.

Europa i la CHE
condicionaran
els ajuts al reg a
la reducció del
consum d’aigua
Aigua i noves tecnologies són
clau per a l’agricultura davant
del canvi climàtic, segons es va
posar en relleu ahir a la Fira de
Sant Josep. A més, l’administració condicionarà els ajuts al reg
a reduir el consum.
és notícia ❘ 3-5

El Vila-sana guanya 5-2 i es
referma com a líder de la
Lliga femenina d’hoquei
❘ 37

17033

Segre
Diumenge, 20 de març del 2022

comarques

21

ramaderia depredadors

ajuntament d’aitona

Denuncien l’atac d’un llop
a ovelles a la Vall Fosca
Va mossegar un exemplar al coll fins a tombar-lo a terra però no el
va matar || La intervenció del pastor va aconseguir foragitar-lo
medi ambient/twitter

Últimes rutes pels camps en flor d’Aitona ■ Aitona acollirà
avui les últimes rutes pels camps en flor d’aquest any. Entre
divendres i avui s’esperaven unes 2.000 persones i es preveu que aquesta campanya de Fruiturisme sigui de rècord.
iniciativa popular salvem cal macià

Alerten de més deteriorament a la casa Vallmanya ■ La Iniciativa Popular Salvem Cal Macià va alertar ahir de nous
danys a la casa familiar de Francesc Macià a Vallmanya i va
exigir una solució a l’ajuntament, la Diputació i la Generalitat.

Nou moll de càrrega per a les brigades de la Seu
❘ la seu d’urgell ❘ L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha construït
un nou moll de càrrega per a les brigades municipals. Aquest
espai se situava fins a l’actualitat en una zona al costat de
l’àrea d’autocaravanes. Ara, el consistori l’ha desplaçat uns
metres, amb l’objectiu de facilitar les tasques de descàrrega dels empleats de la brigada. Pròximament delimitaran
el perímetre amb una tanca de protecció, informa C. Sans.

Arsèguel millora carrers i serveis del municipi
❘ arsèguel ❘ Arsèguel ha aprovat el projecte per a la millora
dels carrers i serveis del municipi, que compta amb un pressupost de 120.000 euros, aproximadament.

Puigverd de Lleida amplia el centre cívic
❘ puigverd de lleida ❘ Puigverd de Lleida impulsa l’ampliació
del centre cívic. L’ajuntament ja ha aprovat el projecte, que
suposarà una inversió d’uns 135.000 euros.

Imatge del llop detectat el 9 de novembre passat al terme municipal d’Alins, al Sobirà.
redacció

❘ lleida ❘ Un ramader de la Torre de Capdella ha denunciat
aquesta setmana l’atac d’un
llop al seu ramat d’ovelles, que
va tenir lloc dilluns passat a la
Vall Fosca i que ha estat confirmat pels Agents Rurals, segons
va relatar ahir el pastor.
El ramat estava pasturant a
la zona d’Antist i el ramader
que el dirigia es va adonar de
moviments estranys d’alguns
dels animals. Un exemplar de
llop es va atansar fins a les
ovelles i va mossegar-ne una
al coll fins a deixar-la estirada
a terra. El pastor va intervenir
ràpidament i va provar d’espantar el llop, que al veure’l
va fugir.
Gabriel Jordana, germà del
pastor que va presenciar l’atac
i propietari també dels ramats,

va explicar que l’exemplar va
quedar ferit però que es curarà, perquè el llop no va tenir
temps de causar-li més ferides. L’incident podria haver
estat molt més greu si el ramat
hagués pasturat sense guaita,
ja que concentrava uns 300
exemplars.
“Teníem l’antecedent de l’os
i ara arriba el llop, que és més
sanguinari i més problemàtic”,
va assenyalar Jordana, que va
defensar que és una “alarma
greu per al nostre sector, que

albiraments

La presència del llop
s’ha confirmat en menys
d’un any a Vielha, a Alins
i al Solsonès

ja penja d’un fil molt fi. Nosaltres cuidem el territori, som
pocs, però juguem un paper
important en l’ecosistema”, va
reivindicar el ramader.
Pere Roqué, d’Asaja, va recordar que el problema de la
fauna salvatge és un dels motius de la manifestació que han
convocat avui a Madrid (vegeu
la pàgina 27).
La presència del llop ha estat
confirmada anteriorment a la
boca sud del túnel de Vielha
(el novembre passat), a Alins
(Pallars Sobirà, el mateix mes)
i a la Vall de Boí (el febrer de
fa un any).
També s’ha confirmat la seua presència al Solsonès, on
s’ha denunciat almenys un atac
a bestiar, i a Osca, on l’any passat se li van atribuir almenys
cinc atacs a animals.

bombers

emergències sinistres

Ferits els dos ocupants d’un parapent
al tenir una caiguda a Soses
redacció

❘ soses ❘ Els dos ocupants d’un
parapent a motor van resultar
ferits ahir al matí al patir una
caiguda a Soses. Els serveis
d’emergències van rebre l’avís
a les 9.55 hores mitjançant una
trucada al 112 per la caiguda
d’un parapent en un camp a 50
metres de la carretera LP-7041,
a l’altura del quilòmetre 5. Fins
al lloc es van traslladar diverses
dotacions dels Bombers de la
Generalitat, dels Mossos d’Es-

quadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Segons van confirmar fonts
dels serveis d’emergències, l’accident es va produir quan la vela
del parapent va xocar amb una
línia elèctrica, la qual cosa va
provocar la caiguda de l’aparell
des d’una altura d’entre 10 i 12
metres. Els dos ocupants van
resultar ferits i van ser evacuats
amb lesions de caràcter menys
greu en ambulàncies a l’hospital Arnau de Vilanova de Llei-

da, segons van assenyalar fonts
sanitàries.
El mes de novembre passat,
els Bombers van rescatar un parapentista accidentat a Sant Esteve de la Sarga, al tenir una caiguda d’una gran altura al congost de Mont-rebei. Uns mesos
abans, a l’agost, va morir un veí
de Vic de 63 anys quan va patir
una fatal caiguda quan practicava parapent en una zona de
molt difícil accés a Organyà, a
l’Alt Urgell.

El parapent accidentat ahir a 50 metres de la carretera a Soses.
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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

turisme previsions

El ràfting inicia la campanya amb el
repte de superar les xifres prepandèmia
Tot i que el sector apunta a la incògnita de les conseqüències de la guerra a Ucraïna
rafting catalunya

rafting catalunya

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

serveis

Baix Pallars i la Vall
de Boí s’afegeixen
a les Viles Termals
❘ baix pallars ❘ Baix Pallars i
la Vall de Boí s’han incorporat a l’Associació de Viles
Termals de Catalunya, de la
qual també formen part altres localitats de Lleida com
Les i Naut Aran.
L’entitat pretén servir
per promocionar les poblacions amb balnearis, termes
i banys i també el patrimoni
d’aquestes localitats. Segons
va informar Pallars Digital, l’associació es va presentar dimecres a Caldes de
Malavella.

certàmens

Imatge de dos barques de ràfting baixant ahir per la Noguera Pallaresa el primer dia de la nova temporada.
x. rodríguez

❘ sort ❘ El ràfting i els esports
d’aventura van començar ahir
la temporada amb el repte de
superar les dades del 2019,
l’última campanya abans que
esclatés la crisi sanitària del
coronavirus. El president de
l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars
Sobirà, Flòrido Dolcet, es va
mostrar ahir convençut que
podran “igualar o superar” els
registres de fa tres anys, mal-

Els esports d’aventura regrat que va apuntar a la “incògnita” que existeix a causa cuperen després de dos anys
de les conseqüències que pot els turoperadors i agències de
tenir la guerra a Ucraïna sobre viatges internacionals, prinel sector turístic.
cipalment francesos, angleNomés unes quantes empreses es van afegir ahir a l’arran- setmana santa
cada de la nova temporada.
Durant les pròximes setmanes Poques empreses es van
s’hi sumaran noves firmes, tot sumar ahir a l’arrancada de
i que la gran majoria aixecarà
la persiana per Setmana Santa, la temporada, la majoria ho
unes dates per a les quals ja farà per Setmana Santa
compten amb reserves.

iniciatives promoció

sos, alemanys, holandesos
i nord-americans. Aquests
clients arribaran de nou en
aquesta campanya després
que la pandèmia i les restriccions a la mobilitat hagin limitat durant dos anys l’arribada
dels clients estrangers (vegeu
SEGRE de dimecres). Endesa,
per la seua part, ja ha començat la regulació del Noguera
Pallaresa per facilitar la pràctica d’esports aquàtics com el
ràfting.

Nova edició
de la Mostra de
Formatges a Sort
❘ sort ❘ Sort prepara la desena
edició de la Mostra de Formatges, que se celebrarà el
15 i 16 d’abril. El certamen
inclourà una àrea de degustació i un mercat, a més
d’espectacles, degustacions
a cegues, activitats guiades i
música. La fira l’organitzen
l’ajuntament, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, Tros de
Sort i l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà
(Acrefa).

municipis equipaments

Vilaller impulsa
noves fires i
visites guiades
amb enigmes

ajuntament de la pobla de segur

segre

Estrenarà un
certamen medieval
x.r.

❘ vil aller ❘ Vila ller prepara
un pla de promoció turística que té com a lema Descobreix Vilaller. Viu l’experiència que et farà canviar. El
projecte inclou noves fires, festivals, rutes pel municipi basades en enigmes, activitats,
tallers i fins i tot una app que
oferirà visites per l’entorn natural de la localitat.
L’alcaldessa, Maria José
Erta, va explicar ahir que per
Setmana Santa estrenaran una
fira medieval, mentre que al
maig tindrà lloc el Festival
de les Bruixes dels Carantos.
Així mateix, per Pasqua també s’oferiran visites guiades

Usuaris a les pistes de pàdel de la Pobla de Segur.
Imatge d’arxiu d’una vista de Vilaller.

pel patrimoni de la població,
que estaran basades en enigmes que els visitants hauran
de resoldre per poder avançar pel recorregut. És el que
es coneix com a escape tours i
altres municipis de Lleida com
Naut Aran, Alins, Les o Bossòst també ofereixen aquestes
rutes. Erta va explicar que per

Setmana Santa hi haurà persones encarregades d’aquesta
gimcana i va avançar que més
endavant les rutes es vehicularan a través d’una aplicació
per a telèfons mòbils. L’ajuntament d’aquest municipi de l’Alta Ribagorça preveu presentar
el pla d’actuacions turístiques
abans de Pasqua.

La Pobla de Segur estrena amb
èxit les seues pistes de pàdel
❘ la pobla de segur ❘ La Pobla de
Segur ha estrenat amb èxit
les pistes de pàdel. L’alcalde del municipi, Marc Baró,
va explicar que aquest nou
equipament té demanda i va
apuntar que fins al dia 31
vinent la reserva de les pis-

tes, que s’ha de fer a través
d’una app, serà gratuïta. Va
apuntar que les instal·lacions,
que estaran obertes tots els
dies de l’any, han suposat una
inversió de 76.000 euros, que
han finançat amb recursos
propis.

