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Oliana vol donar preferència a vianants 
al carrer Major i limitar l’accés a vehicles.

p. 15
El Baix Cinca espera que Fraga
cedeixi els terrenys per a la residència.

p. 16

La cua del pantà de rialb des del pont al riu rialb el mes d’agost passat.

C.sans

maría moLina
❘ llEiDa ❘ La conca del Segre ne-
cessita més del doble de l’aigua 
que ara emmagatzema als em-
bassaments d’Oliana i Rialb 
per superar la sequera. Els dos 
pantans sumen 78,3 hectòme-
tres cúbics, i la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
calcula que en calen almenys 
100 més per deixar enrere la si-
tuació d’emergència dels últims 
nou mesos. Rialb està a l’11,6 
per cent de la capacitat amb 44,6 
hectòmetres cúbics, mentre que 
Oliana té 33,7 hectòmetres i es-
tà al 40 per cent, quan falta un 
mes per a l’inici de la temporada 
de regs.

Les reserves de neu als cims 
del Pirineu que poden aportar 
cabal al Segre amb el desglaç 
es xifren en uns 110 hectòme-
tres cúbics. Tanmateix, no està 
garantit que aquest volum d’ai-
gua arribi als embassaments, ja 
que la fusió ha de produir-se de 
forma gradual. Les altes tempe-
ratures, com les d’aquests dies, 
propicien que s’evapori la neu.

La CHE espera una campa-
nya de reg complexa a un mes 
del seu començament tant al 
Canal d’Urgell com al Segar-
ra-Garrigues, ja que en els úl-
tims mesos, que són usualment 
plujosos, les reserves dels pan-
tans no han augmentat de forma 
sensible. 

Pel que fa a la distribució de 
l’aigua, es definirà a les juntes 
d’explotació del mes vinent. Se-
rà en aquestes on s’establiran 
les quotes per garantir els pro-
veïments, el cabal ecològic, els 

La conca del Segre necessita més del doble  
de l’aigua que té ara per superar la sequera
Oliana i Rialb emmagatzemen 78,3 hectòmetres i la CHE estima que en calen almenys 100 més || Quan 
queda un mes per a l’inici de la temporada de reg i després de nou mesos en situació d’emergència

recursos hídrics

regs i els usos industrials. A fi-
nals de l’estiu passat, quan Rialb 
va arribar a estar al 5 per cent 
de la capacitat, la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre va esta-

blir un marge de 35 hectòmetres 
cúbics per assegurar el consum 
de boca al més de centenar de 
pobles que es proveeixen del 
Canal d’Urgell ja que tenen pre-

ferència davant del regadius i 
indústries.

Noguera Pallaresa
Pel que fa a la Noguera Pa-

llaresa, afluent del Segre, tam-
bé continua en situació de pre-
alerta. La comunitat de regants 
del Canal d’Urgell, que prove-
eix més de 72.000 hectàrees, 
compta regar-ne 20.000 del 
Canal Auxiliar amb la capta-
ció en aquest riu. La Noguera 
Pallaresa es troba en una situ-
ació millor que el Segre, ja que 
els seus embassaments (Talarn, 
Terradets i Camarasa) sumen 
gairebé 260 hectòmetres cúbics.

Els embassaments 
de la Ribagorçana 
estan al 37% de la 
seua capacitat
n A la conca de la No-
guera Ribagorçana, que 
proveeix els regs del canal 
d’Aragó i Catalunya, Pi-
nyana i l’Algerri Balaguer, 
la mitjana actual d’ompli-
ment és de 37% quan la 
dels últims 25 anys va ser 
del 61%. En l’actualitat, 
les reserves de Canelles, 
amb una capacitat de 
més de 670 hectòmetres 
cúbics, representen un 
24,3% amb 167 hectòme-
tres cúbics, mentre que Es-
cales emmagatzema 83,8 
hectòmetres cúbics. Santa 
Anna es troba al 61% amb 
144 hectòmetres cúbics. 
L’Aragó i Catalunya espe-
ra començar la campanya 
de reg racionant l’aigua 
mitjançant prorratejos per 
poder allargar les reserves 
durant tot l’estiu.

Respecte a les conques 
internes, continuen en 
alerta els embassaments 
de Sant Ponç i la Llosa del 
Cavall, a la comarca del 
Solsonès. Aquests es no-
dreixen de les aigües del 
Cardener, afluent del Llo-
bregat. Aquests dos em-
bassaments proveeixen 
sis municipis d’aquesta 
comarca.

11,6
per cent

Rialb té emmagatzemats 44,6 
hectòmetres cúbics quan la seua 
capacitat total és de 400.

33,7
hectòmetres cúbics

són els que emmagatzema el 
pantà d’Oliana, mentre que Ri-
alb en té 44,6.

dadeS

El Pirineu arriba a 23 graus i la ciutat de 
Lleida passa el dia més càlid de l’hivern

meteorologia calor

❘ llEiDa ❘ Les temperatures van 
pujar ahir a les comarques llei-
datanes i els termòmetres van 
arribar a marcar 23 graus a Or-
ganyà, un dels registres més ele-
vats de tot Catalunya. En aquest 
municipi de l’Alt Urgell l’oscil·la-
ció tèrmica va ser de 22,1 graus, 
perquè la temperatura mínima 
va ser de 0,9. A Sort la diferèn-
cia tèrmica va ser de 22,4 graus, 
amb una màxima de 21,2 i una 
mínima d’1,2 sota zero. Així 
mateix, a Mollerussa les tem-

peratures van oscil·lar entre els 
20,9 i els -0,8; i a Lleida ciutat, 
d’entre 21,4 i 0,5.

En aquest sentit, el compte 
de Twitter @Climadelleida va 
informar que la capital del Se-
grià va registrar ahir el dia més 
càlid de l’hivern. Va afegir que 
gairebé la meitat dels mesos de 
febrer dels últims 83 anys han 
tingut algun dia amb 20 graus. 
Aquestes temperatures eleva-
des han propiciat que floreixin 
els ametllers en municipis com 

Rialp. Les temperatures comen-
çaran a descendir avui dimarts 
i es preveu que continuïn fent-
ho al llarg d’aquesta setmana. 
Entre demà i divendres s’espera 
l’arribada d’un nou temporal 
que provocarà forts vents, a més 
de precipitacions a les comar-
ques del pla i nevades a les del 
Pirineu, en cotes situades per 
sobre dels 800 metres, segons 
van indicar ahir des del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya 
(Meteocat).imatge d’un ametller florit amb rialp al fons.

EDGaR alDana
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Lleida estrena el 
15 d’abril  
la T-Jove

transports

❘ lleiDa ❘ Lleida estrenarà la 
T-Jove el 15 d’abril. Així ho 
va anunciar ahir el conseller 
de Territori, Juli Fernández. 
Es tracta d’un abonament 
multiviatge que costarà 40 
euros amb els descomptes del 
50 per cent. Està destinat a 
persones d’entre 17 i 30 anys 
i permetrà desplaçaments il-
limitats durant 90 dies en els 
transports de l’Autoritat Ter-
ritorial de la Mobilitat (ATM) 
de Lleida. 

Aquest títol es podrà uti-
litzar als autobusos urbans i 
interurbans, a més del tren 
de la Pobla de Segur i les lí-
nies de Manresa (R-12) fins 
a Sant Guim i la de la costa 
(R-13 i R-14) fins a Vinaixa.

Imatge d’arxiu del consell de la Noguera.

e. farnell

r.r.
❘ lleiDa ❘ El consell de la Noguera 
haurà de tornar a adjudicar el 
servei d’atenció a domicili que 
presta a persones amb mobilitat 
reduïda i a famílies amb dificul-
tats. L’ens comarcal el va treu-
re a concurs el 2022 i va elegir 
Adesma Fundació Privada per 
exercir aquestes tasques, que 
inclouen ajudar persones en la 
seua cura personal i en tasques 
domèstiques. Tanmateix, una 
de les empreses licitadores va 
impugnar aquesta decisió al Tri-
bunal de Contractes del Sector 
Públic. El recurs va paralitzar 
la contractació diversos mesos, 
fins que aquest organisme la va 
declarar nul·la la setmana passa-
da. Adesma va oferir al consell 
el preu més barat: 19,35 € per 
hora de servei, xifra que supo-
saria 3,7 milions per 6.491 hores 
en tres anys. Tanmateix, una de 
les empreses que no van ser se-
leccionades va recórrer aquesta 
decisió al considerar-la “discri-
minatòria”. L’adjudicatària és 
una entitat sense ànim de lucre 

Anul·len la contractació del servei 
d’ajuda a domicili de la Noguera
Una empresa la recorre per “discriminació” al guanyar-la una entitat exempta d’IVA

administració serveis

i està exempta d’IVA, igual que 
una altra organització que va 
optar al contracte. En canvi, dos 
empreses que es van presentar al 
concurs havien d’incloure a les 
seues ofertes un IVA reduït del 
4%. La firma que va presentar 
el recurs va al·legar que oferia 
el preu més baix per hora, 18,90 

€, i que només a l’afegir-li l’IVA 
superava el d’Adesma a l’arri-
bar a 19,96. Va argumentar que 
el consell hauria de valorar les 
ofertes “sense tenir en compte 
l’IVA, per evitar la desigualtat 
de tracte i la discriminació” res-
pecte als candidats que estan 
exempts. El Tribunal ha donat la 

raó a aquesta empresa, i ha de-
sestimat les al·legacions d’Ades-
ma, que va afirmar que ella seria 
la discriminada si s’estimava el 
recurs. La resolució conclou que 
“tenir reconeguda una exemp-
ció fiscal no justifica un tracta-
ment diferent ni una posició més 
avantatjosa” respecte a licita-
dors que no la tenen.

La resta d’opcions, més cares
En conseqüència, el Tribunal 

ha anul·lat l’adjudicació i obliga 
a fer marxa enrere al procés de 
contractació fins al moment de 
valorar les ofertes econòmiques, 
una cosa que el consell haurà 
de fer sense tenir en compte si 
s’ha d’afegir l’IVA al preu. L’ens 
comarcal ja coneix aquesta re-
solució i estudiarà com donar-hi 
compliment. Es dona la circums-
tància que la resta d’ofertes a 
concurs són més cares que l’ad-
judicada l’any passat. Des que 
va començar el litigi i fins a l’ad-
judicació definitiva del servei, 
aquest segueix en mans de la 
Fundació Pere Mata.

Dotze milions per 
reparar el ferm de l’A-2
❘  lleiDa ❘  El min i s ter i  de 
Transports ha formalitzat 
el contracte de les obres per 
reparar el ferm de l’A-2 en-
tre Alpicat i el límit amb la 
província d’Osca. Aquests 
treballs suposaran una inver-
sió de 12,17 milions. El Go-
vern també actuarà aquest 
any al tram de la variant de 
Cervera.

Torrefarrera carrega més 
de 540 cotxes elèctrics
❘ torrefarrera ❘ Un total de 542 
cotxes elèctrics van utilitzar 
els punts de càrrega de Tor-
refarrera el 2022. Els van 
posar en marxa a finals de 
setembre i fins al desembre 
la càrrega era gratuïta, men-
tre que ara costa entre 0,31 i 
0,37 euros per kWh.

Més instal·lacions 
d’autoconsum al Jussà
❘ tremp ❘ El Pallars Jussà va 
estrenar l’any passat 46 ins-
tal·lacions fotovoltaiques per 
a autoconsum. Són un 220% 
més que les que es van posar 
en marxa el 2021.

Papereres per a femtes 
de gos a Montoliu
❘ montoliu De lleiDa ❘ Montoliu 
ha instal·lat papereres per 
dipositar els excrements de 
gossos en dos places. L’ajun-
tament vol millorar així la 
neteja dels espais públics i 
fomentar el civisme i la bona 
convivència.

Isona impulsa  
el nou tanatori
❘ isona ❘ Isona ha començat les 
obres del nou tanatori. Se-
gons va informar Pallars Di-
gital, suposarà una inversió 
de 227.414 euros.
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Disseny. Alumnes de la UdL es posen a la 
pell de persones amb discapacitat visual.

29
Cine. ‘Sin novedad en el frente’, Austin Butler, 
Cate Blanchett i Del Toro triomfen als Bafta.

35

efe

reDaCCió
❘ LLeiDA ❘ Les sessions escolars 
d’Animac, la Mostra Interna-
cional de Cinema d’Animació 
de Catalunya, organitzada per 
l’ajuntament de Lleida, van ar-
rancar ahir a primera hora al 
Teatre de la Llotja, quatre di-
es abans de la inauguració del 
festival. Alumnes de dos cen-
tres educatius d’Alcarràs, un de 
Lleida i un altre de Vilanova de 
Segrià van ser dels primers a 
disfrutar de les projeccions. Fins 
divendres, les cinquanta-quatre 
escoles inscrites participaran en 
aquestes sessions cinematogrà-
fiques del món de l’animació. En 
total, aquest any seran especta-
dors escolars d’Animac 13.808 
alumnes, dels quals 6.458 hi as-
sistiran presencialment i 7.350, 
via online a través de la plata-
forma Filmin.

Les sessions matinals arri-
baran a estudiants d’educació 
infantil, primària i secundària, 
amb una vintena de curtmetrat-
ges seleccionats per a cada grup 
d’edat, que prèviament hauran 
pogut treballar a classe amb el 
dossier pedagògic d’Animac. 
Els escolars d’educació infantil 
i cicle inicial de primària poden 
veure la sessió Visca la diferèn-

cia; els de cicle mitjà i superior 
de primària, la projecció titu-
lada Més ocells que al cel, i, fi-
nalment, els de secundària se 
centraran en la sessió #humo-
rabsurd #mood #música #stop-
motion. L’actor i clown lleidatà 
Jordi Huete, que va presentar 
les primeres sessions, va expli-
car que aquesta activitat és una 
oportunitat per als més petits 
de veure cine d’animació “fora 
de casa en un àmbit més lúdic”.

S’ha de destacar que, com a 
prova pilot aquest any, Animac 
es connectarà demà amb el cen-
tre cultural La Lira de Tremp 
per estendre aquestes sessions 
escolars en format online més 
enllà de Lleida i en una apos-
ta més per poder arribar a més 
punts del territori. Si la inicia-
tiva se salda amb èxit, aques-
tes connexions es multiplica-
ran en futures edicions d’aquest 
certamen.

Animac per aprendre
Gairebé 14.000 alumnes de cinquanta-quatre escoles de tot Lleida gaudeixen fins divendres de les 
sessions escolars del festival || Amb projeccions presencials a la Llotja i també via online

cine activitats

escolars de Lleida, ahir al matí en una de les primeres sessions per a alumnes d’animac.

gerArD hoyAS

SeSSió a tremp
Les sessions escolars es 
‘connectaran’ per primera 
vegada fora de Lleida, 
demà amb La Lira de Tremp

gerArD hoyAS

S’hi han inscrit gairebé 14.000 alumnes de 54 centres escolars.

gerArD hoyAS

La Llotja acull fins divendres les sessions presencials.

n L’Animac Campus, la secció 
dedicada als estudiants de cine 
i animació, ha rebut aquest 
any en total 652 inscripcions 
de 18 escoles d’animació de tot 
Espanya. Procedents de Barce-
lona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Madrid, Osca, Navarra, Sara-
gossa, Sant Cugat, Tarragona, 
Reus, València i Amposta, els 
Animac Campus assistiran, 
entre altres activitats, a l’In-

cubator, on presentaran pro-
jectes en fase de preproducció, 
producció o postproducció 
perquè un panell de profes-
sionals els valorin i donin la 
seva opinió com a experts; o 
a les conferències de la Premi 
Honorífic Anca Damian i del 
Premi Animation Master Juan 
Pablo Zaramella.

La v int-i-setena edició 
d’Animac va rebre fins a 778 

films interessats a participar 
en el certamen lleidatà (202 
de França, 78 d’Espanya, 60 
dels Estats Units i 45 del Reg-
ne Unit, entre els països més 
representats). Se’n projectaran 
a Lleida un total de 288: set 
llargmetratges, quatre mig-
metratges i 277 curts. 

Val a destacar l’estrena a 
Catalunya de Marcel the shell 
with shoes on, nominada a 

l’Oscar; el llargmetratge La 
otra forma, premiat al festival 
de Sitges, o la sèrie colombiana 
Dos pajaritos, guardonada a 
Annecy, el festival internaci-
onal d’animació de referència. 
Per una altra banda, també vi-
sitaran Lleida dos animadors 
de la pel·lícula Pinocchio de 
Guillermo del Toro i els crea-
dors de Pobre diablo, sèrie per 
a adults d’HBO.

Més de 650 inscrits de 18 escoles de cine d’animació de tot el país

primereS CiteS

Dijous, 23 de febrer
z 17.30: Projecció de Pobre di-
ablo, primera sèrie d’animació 
per a adults d’hBo Max. La Llot-
ja, sala 2 (+16 anys).
z 20.30: inauguració de la 27 
edició d’Animac. Projecció del 
curt Pasajero, de Juan Pablo Za-
ramella, i del llargmetratge The 
Island, de la romanesa Anca Da-
mian. Llotja, sala 1.

Divendres, 24
z 18.00: Xarrada amb la cineasta 
romanesa Anca Damian, Premi 
honor Animac. Llotja, 2.
z 20.30: retrospectiva de curts 
de Juan Pablo Zaramella. Llotja, 
sala 1 (tots els públics).
z 23.00: Curts bandarres. Cafè 
del Teatre (+18 anys).

Dissabte, 25
z 19.30: Dos membres de l’equip 
de Pinocho de Guillermo del To-
ro explicaran les interioritats 
d’aquest film. Llotja, sala 2.
z 20.30: Projecció del llargme-
tratge nominat a l’oscar Marcel 
the shell with shoes on. Llotja, 
sala 1 (+6 anys).
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festes tradicions

Ponts culminarà avui cinc jornades de Carnaval amb el popular Ranxo
❘ Ponts ❘ La localitat de Ponts po-
sarà avui la cirereta a cinc esbo-
jarrades jornades de Carnaval 
amb la no menys popular festa 
del Ranxo a l’avinguda Font de 
Valldans. Després dels excessos 
del cap de setmana, amb les ru-

es, comparses i disfresses o la 
freqüentada i popular ronda de 
bar en bar Korrekintos, ahir di-
lluns la jornada va acollir la tra-
dicional cercavila del Lali-lali i 
repartiment de coca i xocolate a 
la plaça Planell. A primeríssima 

hora del matí avui començaran 
a posar-se al foc les calderes per 
a la cocció del Ranxo. La festa 
estarà acompanyada durant tot 
el matí i el migdia del Mercat 
Gastronòmic. A les 13.00, la 
plaça Planell acollirà una ba-

llada de sardanes, a càrrec de la 
cobla Els Lluïsos. Després de la 
benedicció i degustació d’autori-
tats, el repartiment popular del 
Ranxo arrancarà a les 14.00 h a 
l’avinguda Font de Valldans. La 
festa culminarà a la tarda amb 

concert i ball amb l’Orquestra 
Saturno a la Sala 1 d’Octubre. 
Altres localitats de Ponent ce-
lebren una festa gastronòmica 
carnavalera, com Tremp amb 
l’Escudellada nocturna a la pla-
ça Catalunya.

agustí CuCuRulls

Participació multitudinària en els actes festius del Carnaval a Ponts, com el tradicional Korrekintos de bar en bar de dissabte passat, organitzat pel grup de Joves.

Un pacient alemany, el tercer que es cura del VIH
❘ baRCelona ❘ Un pacient de Düsseldorf (Alemanya) s’ha con-
vertit en el tercer cas del món confirmat de curació del VIH 
després de rebre un trasplantament de cèl·lules mare per 
tractar una leucèmia, segons la revista Nature Medicine. 
El cas ha estat estudiat pel consorci IciStem, coordinat con-
juntament pel University Medical Center d’Utrecht (Països 
Baixos) i l’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa de Ba-
dalona, centre impulsat conjuntament per la Fundació La 
Caixa i el departament de Salut de la Generalitat.

Mor el dibuixant de manga Leiji Matsumoto
❘ tòquio ❘ El dibuixant japonès de manga Leiji Matsumoto, 
autor d’influents obres com Capità Harlock o Space Batt-
leship Yamato, va morir el passat dia 13 en un hospital de 
Tòquio als 85 anys.

euroPa PreSS
❘ maDRiD ❘ Els passatgers que 
transitin pels aeroports es-
panyols no hauran de treu-
re líquids i portàtils del seu 
equipatge als controls. Aena 
té previst implantar nous es-
càners amb rajos X en 3D que 
permetran inspeccionar els 
equipatges sense obrir-los. 
Madrid-Barajas i Barcelo-
na-el Prat seran els pioners a 
implementar el sistema l’any 
que ve. El gestor aeroportua-
ri va confirmar que realitza-
rà una “important” inversió 
en tecnologia EDSCB (Ex-
plosive Detection System for 
Cabin Baggage) malgrat que 
a Espanya no és obligatòria. 

Aquests sistemes són equips 
amb tecnologia de Rajos X 
que generen una imatge en 
3D, la qual cosa facilita la 
inspecció dels equipatges: 
ja no s’hauran de treure els 
dispositius electrònics en sa-
fates separades ni els líquids 
en bosses de plàstic per poder 
passar el control, i d’aquesta 
manera s’estalviarà temps al 
viatger, sense perdre segu-
retat en el procediment. Els 
nous controls suposaran un 
avanç tant en la millora de 
la seguretat com en la como-
ditat del passatger. Ara, els 
únics productes permesos 
són aquells que es compren 
a l’aeroport.

llum verda als líquids  
i portàtils a l’equipatge 
als aeroports

seguretat aèria a partir del 2024

Coordinació ahir a la nit dels equips de recerca i de voluntaris al Centre Cívic d’albesa.

amaDo foRRolla

troben a albesa un  
veí que s’havia perdut
Un home gran, desorientat, després d’unes hores de recerca

successos investigació

redaCCió
❘ albesa ❘ Un ampli equip de re-
cerca es va posar en marxa a 
última hora de la tarda d’ahir a 
Albesa després de la denúncia 
de la desaparició d’un veí d’uns 
85 anys d’aquesta localitat de 
la Noguera. Finalment, després 
d’unes hores de recerca, l’home 
va ser trobat passades les onze 
de la nit a la partida Benefici, 
desorientat, però en bon estat 
de salut. Es tractaria de Miquel 
Parisi, la família del qual va 
donar l’alarma a mitja tarda 

després de constatar que no ha-
via tornat de l’hort familiar, on 
havia anat al matí com solia 
fer diàriament. El Centre Cí-
vic d’Albesa va acollir el punt 
de trobada per poder coordi-
nar la recerca d’aquesta per-
sona. Fins a nou dotacions de 
Bombers i Mossos d’Esquadra, 
amb suport d’unitats canines, 
es van traslladar fins a Albesa 
per començar una recerca pels 
camins dels voltants. Des de 
l’ajuntament, es va emetre un 
e-bando sobre la desaparició i 

també a través de les xarxes 
socials i immediatament de-
senes de voluntaris van anar 
al Centre Cívic per col·laborar 
en la recerca. L’alcaldessa, Eu-
gènia Puig-Gròs, va avançar 
que va ser un grup de quatre 
joves els que van trobar Parisi 
molt a prop de l’hort. Pel que 
sembla, segons fonts properes 
a la investigació, aquesta per-
sona ja havia donat algun en-
surt en lgunes altres ocasions, 
en el sentit de caure i perdre 
l’orientació.
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