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sometents de vigilància i assegura comptar 
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La UdL estudiarà el 
càncer amb cèl·lules 
humanes en ratolins
Projecte || Preveu investigar tractaments personalitzats 
habilitant una zona encara més biosegura a l’estabulari

lleida i comarques ❘ 9

La UdL preveu habilitar al seu 
estabulari una zona encara més 
biosegura que la resta per fer-
hi estudis amb cèl·lules huma-

nes en ratolins per investigar, 
entre altres qüestions, tracta-
ments personalitzats contra el 
càncer. Projecta injectar en ra-

tolins cèl·lules del tumor d’una 
persona perquè desenvolupin 
aquest càncer i buscar així la 
resposta idònia per a cada cas.
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La distinció mundial assegura 
el futur de la festa dels rais
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El Llista venç a 
Girona i opta  
a ser a la Copa (2-5)
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una altra cruel 
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El distintiu de Patrimoni Immaterial per als raiers és una oportunitat per assegurar el relleu generacional. Coll de 
Nargó va inaugurar ahir un monument dedicat a aquesta tradició i ja es planteja ampliar la celebració de cara a l’any 
que ve. Cervera també es va bolcar en els actes per celebrar el reconeixement per als tocs manuals de campana.

El segell de la Unesco, una oportunitat 
per al relleu generacional als rais
Coll de Nargó celebra el distintiu i Cervera, l’obtingut per al toc de campanes

patrimoni mundial

x. rodríguez / l. pedróS
❘ lleiDa ❘ El segell de Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat de 
la Unesco per als raiers es pre-
senta com una oportunitat per 
assegurar el relleu generacional 
en aquesta festa. Malgrat que 
a la Pobla de Segur i a Coll de 
Nargó la tradició no corre perill, 
el president de l’Associació Cul-
tural dels Raiers de la Ribera del 
Segre, Àlex Ferrer, va assegu-
rar que “pot ajudar” a reforçar 
el relleu. També va assegurar 
que el reconeixement farà “que 
la festa no es perdi” i “que la 
gent faci el màxim possible per 
mantenir-la”. Els raiers de Coll 
de Nargó van celebrar ahir el 
nou distintiu i van inaugurar un 
monument dedicat a l’antic ofici 
del transport de fusta pel riu.

Ja amb la vista posada en la 
pròxima baixada de rais, que 
es traslladarà a la primavera 
per la sequera i el baix cabal 
del Segre, Ferrer va assenyalar 
que “intentarem fer més dies de 
festa” i celebrar el segell de la 
Unesco “com cal”. Va plantejar 
allargar-la un dia i incloure-hi 
xarrades i concerts. De la ma-
teixa manera, a la Pobla també 
ampliaran la festa, que en el seu 
cas es manté al juliol. Els raiers 
de Coll de Nargó van entregar 

el Rai d’Or a Àngel Portet, presi-
dent d’honor de l’Associació In-
ternacional de Raiers (vegeu el 
desglossament). Portet va asse-
nyalar que el segell de la Unes-
co, a més de consolidar el relleu 
generacional, també pot ajudar 
a desenvolupar noves iniciatives 
turístiques.

Per la seua part, Cervera va 
celebrar que el toc manual de 
campana és també Patrimoni 
Immaterial. El cap de colla dels 
Campaners de Cervera, Xavier 
Joan Vives, va explicar que “ho 
valorem com a punt de partida 
perquè puguin conservar-se els 
tocs tradicionals” i va apuntar 
que pot ser “una manera de de-
fensar aquesta tradició” quan 
“hi hagi algun problema per-
què a alguna persona li molestin 
les campanes”. A la capital de 
la Segarra hi ha 53 campaners 
voluntaris que tenen entre vuit 

els raiers de Coll de Nargó van celebrar ahir amb un rai i davant de l’església de Sant Climent que són patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Àngel portet rebent el rai d’or de mans d’Àlex Ferrer.

amaDo forrolla

amaDo forrolla

n Els raiers de Coll de Nargó 
van entregar ahir el Rai d’Or 
a Àngel Portet, president 
d’honor de l’Associació In-
ternacional de Raiers. Aquest 
reconeixement s’entrega a 
persones d’importància en 
el món dels rais. Portet, que 
va ser l’ideòleg de la candida-

tura a Patrimoni Immaterial, 
va assegurar que el guardó 
“acaba d’arredonir una set-
mana fantàstica”, amb refe-
rència a l’obtenció del segell. 
A més, Portet va assegurar 
que no s’esperava aquest re-
coneixement i va assenyalar 
que el va rebre amb “il·lusió”.

Àngel Portet arredoneix “una gran 
setmana” amb el premi Rai d’Or

Imatge de la jornada de portes obertes al campanar de Cervera.

laia peDrós

i més de vuitanta anys. La capi-
tal de la Segarra va celebrar el 
reconeixement coincidint amb 
Santa Bàrbara, patrona dels 
campaners, en una jornada que 
va incloure una xarrada sobre 
el campanar de la ciutat com un 
referent dels tocs tradicionals 
catalans i que va anar a càrrec 
de Daniel Vilarrubias. També hi 
va haver portes obertes al cam-
panar i una demostració del toc 
del temps, que antigament es 
podia sentir quan la collita pe-

rillava per la proximitat d’una 
tempesta.

Sis reconeixements a Lleida
Amb els nous segells de la 

Unesco, les comarques de Llei-
da ja compten amb un total de 
sis distintius d’aquest organis-
me. En concret, es tracta de les 
esglésies romàniques de la Vall 
de Boí, la festa de les falles, la 
pedra seca, les pintures rupes-
tres, els raiers i els tocs manuals 
de campana.

CoNtINuïtat
Campaners asseguren que 
el reconeixement de la 
Unesco permetrà conservar 
els tocs manuals
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el cotxe que va xocar contra un fanal dissabte a la nit.

trànsit accidents
JorDi echevarria

❘ lleiDa ❘ Un turisme va tenir 
una sortida de via dissabte a 
la nit al polígon El Segre i va 
quedar atrapat entre un fanal 
i la tanca d’una empresa. El 
conductor es va fer ferides 
lleus, segons els Bombers. 

Així mateix, a la C-1412b a 
Tremp un vehicle va xocar 
per darrere amb un altre que 
havia frenat per la presència 
d’un senglar a la carretera. El 
sinistre es va saldar també 
amb un ferit.

Un cotxe s’encasta entre un 
fanal i la tanca d’una empresa

La CUP vol presentar candidatura a Mollerussa
❘ mollerUssa ❘ La CUP està treballant en l’elaboració de la que 
serà, si prospera, la seua primera llista municipal a Mollerussa 
per a les eleccions municipals de l’any que ve. Ho van anun-
ciar en un acte a la capital del Pla d’Urgell que va comptar 
amb la participació dels diputats Xavier Pellicer i Nogay 
Ndiaye. Van criticar que el PSC inclogui “macroprojectes” 
com el de Hard Rock o l’ampliació del Prat en la negociació 
per als pressupostos de la Generalitat del 2023.

Arrestat a Balmes per amenaces en un bar
❘ lleiDa ❘ La Guàrdia Urbana va arrestar ahir al matí un home 
en un local ubicat al número 3 del carrer Balmes després 
d’amenaçar la propietària del bar, del qual no se’n volia anar, 
segons va indicar la Policia Local.

❘ lleiDa ❘ Els Mossos d’Esquadra 
han desarticulat un grup crimi-
nal especialitzat en robatoris 
de càrregues de camions en 
àrees de servei de l’A-2, com 
a Sidamon i Jorba, i en tràfic 
il·lícit de medicaments il·legals. 
En sis mesos haurien sostret 
productes per un valor de més 
de 571.000 euros i emmagat-
zemat i distribuït de forma il-
legal les mercaderies robades, 
entre les quals gairebé 2,5 mi-
lions de comprimits del fàrmac 
Rivotril 2 mg, pertanyent al 
grup de les benzodiazepines 
que és utilitzat per fabricar una 
droga coneguda com karkubi. 
Han detingut els tres princi-
pals integrants, per als quals 
el jutjat número 2 de Lleida va 
decretar l’ingrés a la presó, així 
com la prohibició de circular 
per aquesta carretera fins que 
finalitzi el procediment. Se’ls 
relaciona amb un delicte contra 
la salut pública, tres robatoris 
amb força, un robatori de ve-
hicle, un robatori amb violèn-
cia i intimidació, un delicte de 
falsificació de document públic 
i pertinença a grup criminal.

Modus operandi
Els lladres actuaven de nit 

(en un cas van agredir amb vi-
olència el conductor), carre-
gaven la mercaderia en furgo-
netes, també robades, en les 
quals doblegaven les plaques 
de matrícula. Els Mossos han 

recuperat una furgoneta i du-
rant l’escorcoll dels domicilis 
dels detinguts van localitzar 
algunes de les mercaderies sos-
tretes, entre les quals la parti-
da de Rivotril i 34.550 euros, 
així com una gran quantitat 
d’eines i dispositius electrònics 
que utilitzaven per cometre els 
robatoris.

A mitjans de maig, els Mos-
sos van tenir coneixement que 
s’estaven produint robatoris 
a les àrees de servei de l’A-2 
de Sidamon i Jorba, i al juliol 
van ser sostretes 42.240 caixes 
de 60 comprimits cada una de 
Rivotril. Llavors van iniciar 
l’operació, que s’ha saldat amb 
els tres detinguts, que tenen 
antecedents per delictes contra 
el patrimoni i la salut pública. 
Actuaven de forma molt or-
ganitzada i buscaven camions 
que transportessin produc-
tes exclusius o valuosos, com 
material informàtic, medica-
ments, electrodomèstics, tec-
nologia o roba de marca.

Tres empresonats per robar 
càrregues de camions a l’A-2
Els Mossos van iniciar la investigació després de robatoris a 
l’àrea de servei de Sidamon || Acusats de tràfic de medicaments

successos operació

fàrmac per a droga
els productes sostrets 
tenen un valor de 571.000 
euros, entre els quals un 
fàrmac per fer droga

el material i els diners intervinguts pels mossos.

mossos D’esqUaDra

Els consells 
comarcals volen 
més finançament
Afirmen que es  
troben “al límit”

administració

❘ lleiDa ❘ Els consells comarcals 
reclamen acabar amb l’“in-
frafinançament” i advertei-
xen que es troben “al límit”. 
Joaquim Colomer, president 
del Fòrum Comarcal de 
l’ACM, espera que els pres-
supostos de la Generalitat del 
2023 els dotin de més recur-
sos. Sara Alarcón, presiden-
ta del consell comarcal del 
Solsonès, creu que “el més 
lògic és que, si et deleguen 
una tasca, vingui de la mà 
del finançament per poder 
desenvolupar-la”. Opina que 
sense més finançament “serà 
molt difícil tenir un mínim 
d’estabilitat” i apunta que 
“depenen de la misericòr-
dia institucional per poder 
finalitzar projectes que són 
necessaris”.

Marimunt torna a fer 
sometents i compta amb 
veïns d’altres partides

seguretat horta

❘ lleiDa ❘ Els veïns de la partida 
de Marimunt tornaran a orga-
nitzar sometents de vigilància 
aquesta nit i les dels dies 7, 9 
i 10 de desembre, segons van 
acordar ahir a la nit en una 
reunió a la qual també van 
assistir alguns veïns d’altres 
partides com Montcada, Ser-
rallonga, Gualda, Boixadors 
i Montserrat. No obstant, el 
president de l’associació de ve-
ïns de Montserrat, Joan Ro-
gés, va deixar clar que la seua 
entitat no dona suport de cap 
manera aquesta iniciativa, ja 
que entén que la vigilància ha 
de ser efectuada per les forces 
de seguretat i no pels veïns. En 
aquest sentit, va assegurar que 
si algun veí de la partida va 
anar a aquesta reunió va ser a 
títol personal i no en represen-

tació de la seua associació. La 
trobada d’ahir es va celebrar 
després que divendres i dis-
sabte es registressin robatoris 
a les partides de Marimunt i 
Boixadors. Un dels seus pro-
motors va confirmar que ahir 
a la nit no comptaven encara 
amb l’adhesió d’altres entitats, 
a l’espera que els que van as-
sistir a la reunió ho notifiquin 
als responsables.

En un altre ordre, el respon-
sable de Seguretat Ciutada-
na dels Mossos d’Esquadra a 
Lleida, Rafa Melero, recomana 
als comerciants de l’Eix que 
són víctimes de furts conti-
nuats que demanin una ordre 
d’allunyament per als lladres 
reincidents. A Lleida, quatre 
lladres acumulen més de 180 
antecedents.

acn
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