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Els Bombers 
rescaten un 
excursionista 
accidentat a Espot 
Un excursionista de 67 anys 
va ser rescatat ahir pels Bom-
bers en patir un accident, amb 
una possible luxació d’espatlla, 
quan es trobava a l’Estany de 
les Obagues de Ratera, a Espot. 
L’home va ser traslladat a l’Hos-
pital de Tremp. Per altra banda, 
els efectius del cos van rescatar 
sa i estalvi un boletaire de 90 
anys que s’havia perdut a la zo-
na de Montpol, a Lladurs.

Un contenidor 
queda calcinat per 
un incendi al carrer 
Unió de Lleida
Un contenidor ubicat al carrer 
Unió de Lleida va quedar ahir 
de matinada totalment calcinat 
per un incendi que es va origi-
nar en el seu interior. En aquest 
sentit, els Bombers van ser in-
format dels fets a les 00.22 ho-
res i fins al lloc es va desplaçar 
una dotació del cos, que va ser 
l’encarregada d’apagar el foc 
que es va produir dins. Cal in-
dicar que no van haver-hi ferits.

Un usuari de patinet 
elèctric, ferit en 
patir un accident 
a Guissona

Un usuari d’un patinet elèctric 
va resultar ferit el divendres 
per la nit en patir un accident a 
Guissona. Segons van informar 
fonts dels Bombers, el succés 
va tenir lloc a les 23.13 hores, 
quan l’home va caure i el seu 
cap va impactar amb la paret 
de l’església de la localitat. El 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) el va atendre.

Extingeixen un 
incendi en la cuina 
d’un habitatge de la 
localitat d’Almenar

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi en 
una cuina d’un habitatge del 
carrer Sant Antoni Abad d’Al-
menar i que va cremar un con-
gelador. Els fets es van produir 
a les 4.37 hores, moment en el 
que emergències va ser alerta-
da. En el pis hi havia dues per-
sones, però cal destacar que no 
van resultar ferides.

Un motorista de 39 anys va re-
sultar ahir ferit de caràcter 
menys greu en patir una caiguda 
al terme municipal a les Valls de 
Valira. En aquest sentit, els ser-
veis d’emergència van ser aler-
tats del sinistre a les 17.33 ho-
res i fins al lloc dels fets es van 
desplaçar facultatius del Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM) 
i els Mossos d’Esquadra. L’home 
va ser traslladat a l’Hospital de 
la Seu. Per altra banda, al carrer 
Catalunya de les Borges Blan-
ques, a l’alçada del número 11, 
un conductor va resultar ferit 
lleu, amb un cop al cap, en patir 
un accident contra una pilona.

Un motorista resulta ferit 
en patir un accident al 
terme de les Valls de Valira

Els Bombers es van desplaçar 
ahir fins al número 28 del carrer 
Pere de Cabrera de Lleida per una 
canonada de gas que havia que-
dat despenjada. Els efectius van 
tancar la clau pas, tot i que es va 
confirmar que no hi havia fuita. A 
més, la zona va quedar abalisada i 
finalment es va decidir treure.

Canonada de 
gas despenjada 
al carrer Pere de 
Cabrera, a Lleida

FOTO: L. M. / Els Bombers de la Generalitat, en el lloc dels fets

El Festival d’Astronomia 
del Montsec supera els 
mil visitants el segon dia
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Més de mil persones es van do-
nar cita ahir en la segona jornada 
del VI Festival d’Astronomia del 
Montsec, al Centre d’Observació 
de l’Univers COU), del Parc As-
tronòmic del Montsec (PAM). En 
aquest sentit, el director científic 
del PAM, Salvador J. Ribas, va ma-
nifestar que “es tracta d’un nou 
èxit, ja que en el primer dia la xi-
fra de visitants també va ser molt 
alta i la de demà -avui- també 
ho serà”. De fet, tot apunta que 
s’aconseguirà arribar quan finalit-
zi demà als 2.000 visitants, la xifra 
que s’havia marcat l’organització.

El festival té com a objectiu 
principal divulgar la ciència en la 
societat, mitjançant l’organització 
d’activitat científiques, culturals i 
d’oci, pensades per a tota la famí-
lia, que aconsegueixin despertar 

l’interès per l’astronomia i fomen-
tar el coneixement del Montsec, 
per difondre aquesta zona com a 
destinació d’astroturisme.

El Festival d’Astronomia del 
Montsec és l’única activitat que 

es realitza a l’estat espanyol amb 
aquestes característiques i en 
aquesta edició s’han programat 
un total de 16 activitats dirigi-
des a totes les activitats, tals com 
concerts, tallers o visites guiades.

FOTO: PAM / Imatge d’una de les activitats realitzades ahir
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Els actes de lliurament de meda-
lles acostumen a generar molts 
nervis, sobretot pels que reben 
les insígnies però també pels 
que les posen. Així va quedar 
pal·lès ahir, en més d’una ocasió, 
a l’acte del 12-O, on es va tardar 
una mica més del compte en col-
locar-les en alguns agents, i fins i 
tot alguna va caure a terra. Ja és 
ben cert que els nervis sempre 
juguen males passades, fins i tot 
per aquells que estan més acos-
tumats als protocols i a l’ordre. 

COSES QUE 
PASSEN 
| Carolina Gili |

Vi amb valor 
afegit
Una desena de joves del Pa-
llars Jussà, sobradament for-
mats, van decidir fa uns anys 
que això de treballar per un 
altre o haver de viure i gua-
nyar-se la vida lluny de casa 
per dedicar-se al vi no anava 
amb ells i van optar per esta-
blir-se pel seu compte al terri-
tori apostant per recuperar o 
redreçar l’economia familiar. 
En molts municipis pirinencs 
la vinya era el conreu principal 
des de l’Edat Mitjana però la 
fil·loxera, la industrialització i 
la introducció de conreus més 
rendibles com el cereal la van 
condemnar a desaparèixer. 
Al segle XXI, el canvi climàtic 
desperta l’interès de grans 

empreses per tornar a plan-
tar vinya en alçada i el conreu 
revifa. El valor afegit a la vinya 
ara l’hi estan donant aquells 
joves celleristes que, com Eva 
Carmona a Tremp o  Núria 
Bigorra a Figuerola d’Orcau, 
continuen amb la seva aposta 
per elaborar vins de qualitat 
amb varietats autòctones. Els 
pagesos es deixen estimar per 
aquestes emprenedores que 
els animen a replantar, els as-
sessoren i els compren el raïm 
a bon preu: una quadratura 
del cercle perfecta per frenar 
el despoblament i fixar la gent 
al territori. Tot plegat seguint 
el rastre del mestre sommia-
dor Raül Bobet, el precursor. 

El canvi climàtic 
desperta l’interès 
de grans empreses 
de tornar a plantar 
vinya en alçada

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE DE 2019

DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD
Telèfon: 973 001 140

Salvador J. Ribas
Director del Parc 
Astronòmic Montsec

Eliud Kipchoge
Corredor de 
maratons

Donald Trump
President dels Estats 
Units d’Amèrica

Durant tot el cap de setmana, el 
Parc Astronòmic celebra la Festa 
de l’Astronomia i espera arribar als 
2.000 visitants per contemplar les 
meravelles del cel d’aquesta zona.

Aquest corredor kenià de 34 anys 
va batre ahir el rècord dels rècords 
firmant 1h59m40s en una marató i 
trencant així la mítica barrera de les 
dos hores en la marató.

L’exambaixadora dels EUA a Ucraï-
na, Marie Yovanovitch, ha testificat 
que el president Trump va pressio-
nar personalment perquè la fessin 
fora del càrrec.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Durant tot el cap de setma-
na els gairebé 100 Km de 
camins senyalitzats a la 

Vall de Boí, són els protagonistes 
per tal de rebre als més de 150 
participants del IV Valldeboí Trek 
Festival que gaudiran d’una vall 
on ja comencen a despuntar els 
colors de tardor. La Vall de Boí, 
que reuneix en molt poca dis-
tància grans icones turístiques 
pretén amb el festival unir tots 
els atractius amb un eix verte-
brador que son els camins, així 
els camins històrics ens ajuden 
a bastir un relat que uneix el Pa-
trimoni Mundial de la zona,  els 
camins del Parc Nacional atan-
sen els senderistes als colors de 
la tardor  i a les valls dels estan-
ys d’alta muntanya, i els camins 
rurals els porten al Patrimoni 
Cultural, sempre acompanyats 

La Vall de Boí dona el 
tret de sortida a la gran 

festa del senderisme 

FOTOS: LM

de guies especialitzats. De totes 
les activitats cal destacar la gran 
afluència de públic que s’han 
interessat i participen a la ruta 
del Resdescobriment, del romà-
nic, que el Centre de romànic 
va iniciar ahir i que també està 

inclosa  dins de les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni.
La recent declaració del Cel de la 
Vall de Boí Destinació Starlight i 
el producte local són també una 
de les activitats destacada del 
festival.
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