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Victòria d’infart i vital del Força lleida
Supera el Palència (82-81) i quasi assegura ser tercer de cara al play-off

1,70 €

Condemnat un monitor 
per abusos a una nena  
de tretze anys a Àger

comarques ❘ 23

tribunals

La vaga d’autobusos 
aquest cop va respectar 
els serveis mínims

lleida ❘ 17

transport

economia ❘ 30

Jordà urgeix a prendre 
més mesures de prevenció 
contra la pesta porcina

sanitat animal

és notícia ❘ 3-13

Especial || Guia de les novetats més 
destacades d’un Dia del Llibre que parteix 
sense grans favorits previs

Pendents del cel || Només la pluja podrà aigualir la 
primera diada sense restriccions des del 2019, marcada 
per una gran producció de literatura local

Rambla || A Lleida la festa se centra a  
Francesc Macià i Ferran, i a Tàrrega,  
Balaguer i Bellpuig canvien d’ubicació

Sant Jordi, a cara 
descoberta

magdaleNa altiseNt

Avui gratis  
amb SEGRE

Pirineu bestial
Un safari fotogràfic de 

la fauna autòctona

Una dona va robar ahir a la tar-
da un nadó de quaranta dies a 
l’agafar-lo del cotxet en el qual 
la mare el portava. La lladre va 
fugir amb el petit i el va aban-
donar en bon estat al veure’s 
acorralada per veïns que la per-
seguien. Després els Mossos i la 
Policia Local de Balaguer van 
detenir la sospitosa, que s’havia 
ocultat als lavabos de l’estació 
de trens.

guia ❘ 45

Una dona roba  
a una altra un 
nadó agafant-lo 
d’un cotxet  
a Balaguer
El petit ha estat 
recuperat i està bé

Un forat de gairebé tres metres 
de profunditat va aparèixer ahir 
a la carretera que dona accés a 
Ivars de Noguera, a la via que 
enllaça amb Alfarràs.

Forat de tres metres 
de profunditat  
a l’entrada d’Ivars  
de Noguera

comarques ❘ 24

17033



19lleidaSegre 
Dissabte, 23 d’abril del 2022

Pugen els casos 
de Covid en 
majors de  
60 anys
Salut notifica dos  
morts més a Lleida

sanitat

❘ lleiDa ❘ El portaveu de la So-
cietat Espanyola de Metges 
Generals i de Família, Loren-
zo Armenteros, alerta d’“una 
sensació irreal que la pan-
dèmia ha acabat” i apunta 
que “les dades no porten per 
aquest camí”. “La incidèn-
cia s’ha incrementat aquests 
dies. Els contagis han aug-
mentat un 43% i la incidència 
entre majors de 60 anys ha 
pujat fins un 9%”, assegura. 
A més, va avisar de l’existèn-
cia d’una nova variant deno-
minada XE, “encara no de-
tectada a Espanya però circu-
lant per Europa, que és una 
barreja de la variant òmicron 
i òmicron silenciosa que sem-
bla que té més perill que les 
que actualment coneixem”. 
Per la seua banda, Salut va 
notificar 449 contagis més 
des de dimarts a la provín-
cia de Lleida, així com dos 
víctimes mortals més al pla. 
Així mateix, comptabilitza 
un pacient a l’UCI. A tot Ca-
talunya n’hi ha 33.

❘ lleiDa ❘ La Policia Nacional ja 
ha tramitat i resolt en un mes 
1.371 sol·licituds de protecció 
temporal a refugiats ucraïnesos 
que han arribat a la província 
de Lleida fugint de la guerra 
provocada per la invasió russa 
d’Ucraïna. El 22 de març la sub-
delegació del Govern central va 
posar en marxa aquest procedi-
ment a l’Oficina d’Estrangeria, 
que atorga als sol·licitants per-
mís de residència i, si són majors 
d’edat, de treball. La protecció 
té una vigència d’un any prorro-
gable a un altre. El subdelegat, 
José Crespín, va detallar que el 
69,4% de les proteccions tem-
porals expedides corresponen 
a dones i un 42,5 per cent cor-
responen a menors. 

La gran majoria de sol·licituds 
són de persones que han escollit 
la província per refugiar-se de la 
guerra, encara que Crespín va 
dir que han atès també ucraïne-
sos procedents d’altres punts de 
Catalunya. Va assenyalar també 
que la major part de peticions 
són de persones que han optat 
per establir-se a les poblacions 
amb més comunitat ucraïnesa, 
com Guissona, Lleida, la Porte-

lla i Tàrrega, encara que tam-
bé a la Seu d’Urgell, Agramunt, 
Sant Llorenç de Morunys, Cer-
vera i Tremp. 

El subdelegat i el comissa-
ri José Manuel García Català 
van destacar la col·laboració 
dels ajuntaments i de col·lec-
tius d’ucraïnesos en l’organit-
zació del sistema de cites, que 
han noliejat fins i tot autocars 
cap a Lleida. Crespín va indicar 
que en les primeres setmanes 
atenien una mitjana de setanta 
sol·licituds al dia i ara la xifra 
s’ha reduït a unes quaranta. 
Així mateix, va afegir que des 
de fa uns dies també tramiten 
la Targeta d’Identitat d’Estran-
ger (TIE) per als refugiats que 
la sol·liciten.

Concedides 1.371 peticions de 
protecció temporal a ucraïnesos
El 69,4% a dones i un 42,5 per cent, a menors d’edat

municipiS
a persones establertes a 
Guissona, lleida, Tàrrega,  
la Portella, agramunt, la 
Seu, Cervera i Tremp

classe plena. Inlingua ofereix la 
classe dos vegades a la setmana.

amaDo forrolla

S.c.d./ S.e.
❘ lleiDa ❘ L’acadèmia Inlingua ofe-
reix des del 31 de març classes 
gratuïtes de castellà a tots els 
ucraïnesos que han vingut a 
Lleida fugint de la invasió russa. 
Una iniciativa que, de moment, 
ja ha omplert una classe amb 
vint persones, en té vint més en 
llista d’espera i l’únic objectiu 
és dotar aquestes persones dels 
coneixements bàsics de castellà 
per poder integrar-se. “La ma-
joria són dones, però també hi 
ha sis homes que han pogut ve-
nir i els fem classe de tres hores 
dos dies a la setmana”, diu Don 
Fogarty, cap d’estudis d’Inlin-
gua. Assenyala que “vam es-
collir ensenyar-los castellà per 
no limitar-los si es volen moure 
per la resta de l’Estat i no des-
cartem fer classes de català més 
endavant”.

Dos d’aquests alumnes són 
el Dmitró, un jove de 28 anys 
d’Odessa, i l’Olena, de 47 anys 
i procedent de Khàrkiv. “Vaig 
arribar a Lleida fa cinc setmanes 
perquè la meua tieta viu aquí 
des de fa vint anys i em va parlar 
de les classes que feien a Inlin-
gua”, assenyala el Dmitró, que 
afegeix que “vaig poder sortir 
del país perquè tinc un proble-
ma de sordesa i em van conside-
rar no apte per entrar a l’exèrcit 
i ara mateix no et sabria dir si 
tornaré algun dia al meu país, 
depèn del temps que estigui aquí 
i m’integri”. Per la seua part, 
l’Olena va arribar a Lleida per-
què “la meua filla porta 27 anys 
a Lleida i em vaig assabentar 
d’aquests cursos gràcies a una 
veïna. La ciutat és acollidora i 
em sento a gust, però quan acabi 
el conflicte voldré tornar a la 
meua terra sens dubte”, conclou.

Suport lingüístic a refugiats
Inlingua fa classes de castellà gratis a persones que han fugit de la guerra per 
facilitar-los la integració || N’hi ha vint i en té vint més en llista d’espera

serveis invasió d’ucraïna

La seua professora és Rose-
mary Espart, que ha passat de 
fer classes de castellà a anglesos 
a fer-ho per a refugiats ucraï-
nesos. “És el repte professio-
nal més gran de la meua vida, 
mai havia tingut tants alumnes 
com ara i és molt gratificant”, 
reconeix. Admet que al principi 
“costava molt interactuar-hi i 
jo feia més actuació que classes 
tradicionals perquè aprengues-
sin conceptes que els servissin 
per relacionar-se, però a poc 
a poc es van obrint i ho farem 
més fins que acabin les classes 
el 23 de juny”. “Però això sí, a 
classe només parlem de castellà, 
res de política ni de la invasió”, 
conclou.

leS clauS

Classes gratuïtes
z Des del 31 de març l’acadèmia 
inlingua ofereix classes gratu-
ïtes de tres hores dos dies a la 
setmana als refugiats ucraïne-
sos fins al 23 de juny.

Llista d’espera
z la classe està plena amb una 
vintena d’alumnes i ja hi ha llis-
ta d’espera amb vint més.

Objectiu: integració
z  el principal objectiu de les 
classes és que els refugiats s’in-
tegrin al més aviat possible.
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Condemnat a 4 anys un monitor de
colònies per tocaments a una nena.

p. 23
Obres per evitar aigua tèrbola
i amb arsènic a Naut Aran.

p. 25

el tercer tren per a la línia de la Pobla, i la màquina històrica del Tren dels Llacs al fons.

jOrDi eChevArríA

r. ramírez
❘ lleiDA ❘ Els trens de la línia de 
Manresa (R12) només pararan 
a la demanda a les estacions 
amb menys nombre de viat·
gers a partir del 2024, quan 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) assumirà l’operativa que 
ara està en mans de Renfe. Així 
ho va explicar ahir a Lleida la 
presidenta de FGC, Marta Subi·
rà. Va indicar que, d’aquesta 
manera, esperen reduir la du·
rada dels trajectes entre la ca·
pital del Segrià i la del Bages, 
que actualment és de gairebé 
dos hores. Va recordar que els 
quatre nous trens (adjudicats 
a l’empresa Stadler el mes de 
novembre passat) permetran 
doblar les freqüències actuals i 
afegiran fiabilitat i puntualitat 
a aquesta línia, on són freqüents 
els retards provocats per inci·
dències tècniques.

Subirà va puntualitzar que 
encara està per determinar en 
quines estacions pararà sempre 
el tren i en quines ho farà només 
a petició dels viatgers. FGC ja 
aplica aquest procediment a la 
línia ferroviària de la Pobla, on 
part de les parades al llarg del 
trajecte es fan a demanda. Subi·
rà va fer aquestes declaracions 
al Pla de Vilanoveta, on l’em·
presa pública de la Generalitat 
preveu invertir uns dos milions 
d’euros per condicionar l’espai 
de les cotxeres cedit per Adif 
per als futurs trens de la línia 
de Manresa. 

Actualment aquestes instal·
lacions estatals acullen els trens 
de FGC per a la línia de la Po·
bla i ferrocarrils històrics sota la 
custòdia de l’Associació per a la 

FGC farà parades a demanda quan assumeixi 
la línia de Manresa per escurçar els trajectes
A partir del 2024 a les estacions amb menys viatgers, mentre que pararà sempre a les altres

mobilitat ferrocarril

Reconstrucció de Material Fer·
roviari (ARMF). Entre aquests 
destaca la locomotora i els va·
gons del Tren dels Llacs, que 
iniciarà avui dissabte la nova 
temporada de trajectes turístics.

Subirà va visitar el tercer 
tren de la línia de la Pobla, un 
nou comboi fabricat per Stadler 
que ja ha superat les primeres 
proves i està pendent d’una au·
ditoria de seguretat i d’obtenir 
autorització per circular pels 
primers 1,9 quilòmetres de vies 
des de Lleida, l’únic tram de la 
infraestructura que l’Estat no va 
cedir a la Generalitat i segueix 
en mans d’Adif. Va apuntar que 
podrà començar a circular amb 
viatgers a finals de maig (vegeu 
el desglossament).

jOrDi eChevArríA

Subirà, a la cabina del maquinista del nou tren.

El 87% dels municipis de Lleida demanen 
estudis per a la renovació energètica

energies renovables

❘ lleiDA ❘ El president de la Di·
putació, Joan Talarn, i els re·
presentants dels Grups d’Acció 
Local Leader Ponent, Pirineu 
Occidental, Alt Urgell Cerda·
nya, Catalunya Central i No·
guera Sud van presentar ahir 
els resultats de la diagnosi de 
la situació energètica municipal 
després de diversos debats al 
territori i la formació tècnica 
sobre eficiència energètica. Un 
95% dels 229 municipis de la 
província a excepció de Llei·

da i Gósol han participat en 
aquest estudi. El responsable, 
Toni Cantero, va assenyalar que 
“les xifres indiquen que el 93% 
no tenen la comptabilitat ener·
gètica actualitzada i, per tant, 
és més difícil prioritzar actu·
acions per millorar l’eficiència 
energètica i aconseguir l’estalvi 
energètic”. Malgrat tot, hi ha 
una àmplia majoria de munici·
pis interessats a aplicar mesures 
d’estalvi i eficiència energètica, 
sobretot, respecte al canvi d’en·

llumenat públic a tecnologia led 
i la instal·lació d’equipaments 
fotovoltaics. 

Els resultats de l’enquesta 
també serveixen per acarar l’in·
terès generalitzat a aconseguir 
Certificats d’Eficiència Energè·
tica, més d’un 87 per cent, per 
accedir als ajuts que permetin 
la renovació energètica que fi·
nança Europa a través dels fons 
Next Generation, que és un do·
cument necessari per obtenir 
els fons.La reunió d’ahir a la Diputació.

D.ll.

El tercer tren de la 
Pobla s’estrenarà 
amb viatges entre 
Balaguer i el Jussà
n El tercer tren de la Po·
bla s’estrenarà a finals de 
maig amb viatges entre 
Balaguer i la Pobla de Se·
gur. Està encara en procés 
d’autorització per circular 
pels primers 1,9 quilòme·
tres de via des de Lleida, 
propietat d’Adif. Subirà 
va apuntar que “abans de 
l’estiu” el tren tindrà els 
permisos per recórrer el 
trajecte complet des de la 
capital del Segrià fins a la 
Pobla.

La presidenta de FGC 
va recordar que el nou 
tren haurà de garantir 
la continuïtat del servei 
quan algun dels combois 
tingui avaries o se sotme·
ti a revisions. Va recalcar 
que, per ara, no està pre·
vist augmentar els trajec·
tes diaris ni modificar els 
horaris, tret que noves 
necessitats ho justifiquin.

En aquest sentit, va ex·
plicar que Tremp demana 
nous horaris per al tren si 
finalment acull els estu·
dis universitaris d’Infer·
meria (als quals també 
opta la Seu). L’alcaldessa 
de Tremp, Pilar Cases, va 
dir que demanen un tren 
que arribi a la capital del 
Jussà a les 15.00 i un altre 
que surti a les 21.30.
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