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ÉS NOTÍCIA ❘ 3-5

Les tasques de rescat per treure els cossos del matrimoni sepultat amb el cotxe en el qual viatjaven.

Estat en què va quedar el vehicle de les víctimes al ser recuperat d’entre les roques.

Troben els cossos dels dos 
sepultats a l’enfonsar-se la 
muntanya a Castell de Mur

EL MATRIMONI DE SANT ESTEVE DE LA SARGA QUE TORNAVA DEL MERCAT DE TREMP

60.000 tones || La 
quantitat de pedres 
que van caure sobre 
la carretera

Més de 2 mesos 
|| Pas alternatiu ja 
que la via tardarà            
a reobrir-se

Allaus || Més 
despreniments a 
Abella, Sarroca  
i nuclis de Rialp

La Unesco va declarar ahir la zo-
na de la Conca de Tremp-Mont-
sec Geoparc Mundial. Es tracta 
d’una distinció que reconeix la 
riquesa geològica i paleontolò-
gica i el patrimoni natural, his-
tòric i cultural d’aquest espai, 
integrat per dinou municipis de 
quatre comarques: Jussà, No-
guera, Sobirà i Alt Urgell.

COMARQUES ❘ 12

La Unesco  
declara la Conca 
de Tremp i el 
Montsec com a 
Geoparc Mundial
Per la geologia de Pallars, 
Noguera i Alt Urgell

PANORAMA ❘ 17

El TS critica Alemanya i  
diu que la policia va evitar 
una “massacre” l’1-O

POLÍTICA CATALANA

LLEIDA ❘ 11

Espectacular batuda 
antidroga en un local  
del Barri Antic de Lleida

SEGURETAT

La proposta del Pla Urbanístic 
de Lleida retalla la futura altura 
edificable de desenes de trams 
de carrers del centre urbà i de 
diversos barris.

El nou POUM de   
Lleida preveu retallar 
l’altura edificable  
en desenes de carrers

LLEIDA ❘ 8Els equips de rescat dels Mos-
sos i els Bombers han recupe-
rat els cossos del matrimoni 
de Sant Esteve de la Sarga 
(pares de l’alcalde d’aquesta 
localitat) sepultat amb el seu 
cotxe dilluns al migdia des-
prés de cedir 60.000 tones 
de roques d’una muntanya 
sobre una carretera local a 
Castell de Mur, al Pallars 
Jussà. La Diputació ha habi-
litat un pas alternatiu per als 
veïns de la zona i les tasques 
per reobrir la via poden tar-
dar mesos.
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Els bombers van rescatar ahir a la tarda els cossos del matrimoni de Sant Esteve de la Sarga que va quedar 
sepultat dilluns a la tarda per l’ensorrament d’un cingle sobre la via LV-9124 a Castell de Mur. Les obres se centren 
ara a habilitar un pas entre Moror i Cellers perquè la reobertura de la carretera tardarà més de dos mesos.

➜SUCCESSOS TRAGÈDIA AL PALLARS

Rescaten els dos cossos sepultats al 
caure una muntanya a Castell de Mur
Habiliten un pas de Moror a Cellers i la carretera tardarà més de 2 mesos a obrir-se

R. RAMÍREZ / REDACCIÓ
❘ CASTELL DE MUR ❘ Els cossos de les 
dos persones sepultades dilluns 
pel despreniment d’un cingle 
sobre dos-cents metres de la car-
retera LV-9124 a Castell de Mur 
van ser rescatats ahir a la tarda, 
unes vint-i-quatre hores després 
que un cingle es desplomés so-
bre dos-cents metres de la via 
que uneix aquest municipi amb 
el de Sant Esteve de la Sarga. 

A falta d’identificació oficial 
per part de l’institut forense, es 
dóna pràcticament per assegu-
rat que es tracta de Jordi Nava-
rra i Anna Torres, un matrimoni 
septuagenari de Sant Esteve i 
pares de l’alcalde d’aquest mu-
nicipi, Jordi Navarra. Aquest 
succés era ahir motiu de tristesa 
entre els veïns dels pobles en 
tot el traçat d’aquesta carretera.

Mentre els equips de rescat 
treballaven des del migdia a lo-
calitzar i recuperar els cossos, 
agents dels Mossos d’Esquadra 
van senyalitzar alguns dels ca-
mins ja existents entre els pobles 
de Moror i Cellers per establir 
una ruta alternativa que faciliti 
l’accés als serveis de Tremp des 
de Sant Esteve i nuclis agregats 
com Alsamora, Beniure, l’Alzi-
na, Moror i Estorm. 

El despreniment, vist des de la ruta alternativa a la carretera LV-9124 senyalitzada ahir entre els pobles de Moror i Cellers.

LLEONARD DELSHAMS

A la tarda, la maquinària va 
començar a treballar en aquests 
camins per condicionar trams 
que ahir només eren aptes per a 
vehicles tot terreny. La reober-
tura de la carretera, per la seua 
part, tardarà més de dos mesos.

La Diputació, propietària 
de la carretera, estima que 
60.000 tones de roques es van 
desplomar dilluns sobre la cal-
çada i calcula que el sol fet de 
retirar-les implicarà dos me-
sos. Tanmateix, abans de po-
der fer-ho, geòlegs de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic (ICGC) 
hauran de completar una ava-
luació sobre el risc de nous des-
preniments a la zona. Els seus 
informes serviran com a base 
al projecte sobre com aclarir la 
plataforma de la carretera. Per 
la seua part, veïns de Sant Es-
teve de la Sarga i de Castell de 
Mur incidien ahir que aquesta 
via requereix actuacions de sa-
nejament en diversos punts del 
traçat per garantir la seguretat 
(vegeu les pàgines 4 i 5).

La densitat de t rànsit  a 
l’LV-9124 s’estima en tot just 
un cotxe per hora. Tanmateix, el 
trànsit augmenta sensiblement 
en cap de setmana, quan la zona 
rep turistes que visiten el Mont-
sec, i els dilluns, quan veïns del 
municipi de Sant Esteve de la 
Sarga acudeixen al mercat set-
manal de Tremp. 

Pluges abundants
El dia de la tragèdia, una ve-

ïna del poble d’Estorm va pas-
sar pel tram del despreniment 
tot just deu minuts abans que 
el cingle es desplomés, mentre 
que un veí de Moror va ser el 
primer a trobar-se amb les mi-
lers de tones de roques sobre la 
via i a donar l’alarma. Es tracta 
d’un lloc que allotjava una cova 
i que havia patit ja un primer 
despreniment d’importància, 
encara que de menor magnitud, 
feia uns seixanta anys. El de di-
lluns passat, molt més gran, va 
arribar després d’una setmana 
en què la pluja va deixar més de 
dos-cents litres per metre qua-
drat després de mesos de seque-
ra. A més, va arrasar les restes 
de l’ermita i del poble abandonat 
de les Esplugues.

n Josep Castells, veí del poble 
de Moror (Sant Esteve de la 
Sarga), va ser el primer a do-
nar avís del despreniment al 
trobar-se la carretera tallada 
per les roques. 

Igual que les dos víctimes 
mortals, ell tornava també del 
mercat setmanal de Tremp. 
Tanmateix, va decidir fer una 
parada al bar de Guàrdia de 
Noguera. Al reprendre el ca-
mí i trobar-se uns quants qui-
lòmetres després amb l’allau, 
va avisar l’alcalde de Sant 
Esteve de la Sarga, Jordi Na-
varra, “perquè avisés la Dipu-
tació com a responsable de la 
carretera”, va explicar. 

En aquell moment, no es va 
imaginar que l’allau de roques 
havia provocat víctimes mor-
tals. Va ser el primer edil qui 

ho va sospitar i va acudir al 
lloc dels fets. 

Allà van trobar les prime-
res restes dels cotxes, van do-
nar avís als serveis d’emergèn-
cies i els van guiar fins al lloc 
abans que s’establís un perí-
metre de seguretat al consta-

tar el risc de possibles nous 
despreniments. Amic del pri-
mer edil, Josep Castells mos-
trava ahir tristesa davant de 
la tragèdia, un sentiment que 
compartien nombrosos veïns 
dels municipis de Sant Esteve 
i Castell de Mur.

LLEONARD DELSHAMS

«Vaig avisar ignorant que hi havia víctimes»
Josep Castells
VEÍ DE MOROR

EN PRIMERA PERSONA

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

9abb0ebb79c5e81000500f7c61ddfde117033
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SUCCESSOS TRAGÈDIA AL PALLARS

EN PRIMERA PERSONA

PATRIMONI

L’allau destrueix la 
capella de les Esplugues
n L’allau de dilluns passat va 
destruir la capella de les Esplu-
gues de Mur, que es trobava a la 
balma on es va registrar el des-
preniment. Era l’única resta que 
quedava dreta d’aquest nucli 
de població de Castell de Mur, 
abandonat des de fa cinquanta 
anys.

Imatge de l’estat del vehicle que va quedar atrapat sota el despreniment de roques a Castell de Mur de dilluns.
LLEONARD DELSHAMS

Les màquines que adequaran la via alternativa.

Una màquina treballant ahir a la zona de l’ensorrament.

LLEONARD DELSHAMS

El vehicle que transportava els gossos ensinistrats.

Els geòlegs adverteixen que 
“el risc zero no existeix”
Encara que asseguren que aquest no és un fenomen habitual

La imatge del talús abans de l’esllavissament i, a baix, després de l’allau de dilluns.

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Els geòlegs van advertir 
ahir que el “risc zero no exis-
teix” a les carreteres del Pirineu 
i de les comarques de muntanya. 
Així ho va assegurar el presi-
dent del Col·legi de Geòlegs de 
Catalunya, el lleidatà Ramon 
Pérez, que va afirmar que en 
la composició geològica de la 
zona de Castell de Mur on es 
va registrar l’allau de roques de 
dilluns es combinen “capes de 
roques calcàries i d’argila” que 
es van desprendre després de 

l’episodi de pluges de la setmana 
passada. Per la seua part, Joan 
Escuer, membre de l’observatori 
del risc geològic i expresident 
del Col·legi de Geòlegs, va apun-
tar que “veníem d’una sequera 
terrible” i “la gran quantitat de 
neu i aigua que ha caigut al ter-
ritori ha propiciat que aquests 
fenòmens tinguin lloc”, perquè 
“la pressió de l’aigua dins dels 
massissos fa que siguin menys 
estables”. 

Escuer va assegurar que “al 
Pallars sempre s’han produït 

R. RAMÍREZ

Jordi Elies i Mir Puyane
GUÀRDIA DE NOGUERA (CASTELL DE MUR)

«Caldria sanejar la 
muntanya per seguretat»
z Jordi Elies i Mir Puyane regenten l’allotjament 
rural Casa Perdiu de Guàrdia de Noguera. Des del 
poble no es va sentir la caiguda de les roques di-
lluns, però van saber que alguna cosa havia suc-
ceït al veure els equips d’emergències. Amb plu-
ges que han acumulat més de 200 litres per metre 
quadrat, consideren que filtracions d’aigua a la 
roca després de mesos de sequera han provocat 
l’ensorrament. Més enllà del punt de l’enfonsa-
ment, apunten que “la muntanya s’està estellant” 
i creuen que caldria “sanejar-la per seguretat”.

Pau Castells
MOROR (SANT ESTEVE DE LA SARGA)

«Hi va haver una altra allau 
de roques fa uns 60 anys»
z Pau Castells viu entre Lleida i Tremp i té una ex-
plotació agrícola a Moror (Sant Esteve). “He recor-
regut aquesta carretera 5 o 6 vegades al dia”, va 
explicar. “Quan trobem una pedra, la gent d’aquí 
sol retirar-la sense més ni més”, apunta, encara 
que en alguns trams “accelerem” per temor a en-
sorraments.  “Hi ha altres punts complicats en els 
quals caldria actuar”, valora. Fa uns 60 anys, quan 
ell era nen, va veure un despreniment “al mateix 
lloc, encara que no de tanta magnitud”, una cosa 
que van ratificar altres veïns de la zona.

molts despreniments”, un fet 
que va justificar al·legant que 
és un territori molt ric en argiles 
relliscoses. Escuer va afirmar 
que un despreniment com el de 
Castell de Mur es pot repetir, 
“sobretot en carreteres secun-
dàries”, on hi ha un perill enca-
ra que amb un risc baix perquè 
per aquestes carreteres circulen 
pocs vehicles. 

Així mateix, Pérez va assegu-
rar que aquest “no és un feno-
men habitual”, tant per la seua 
magnitud com perquè ha segat 
la vida de dos veïns de Sant Es-
teve de la Sarga, i va apuntar 
que des del col·legi van crear 
l’observatori del risc geològic, 
que treballa sobre els despre-
niments a la xarxa viària i fer-
roviària catalana. No obstant, 
va afirmar que “Catalunya té 
milers de quilòmetres de carre-
teres de muntanya i és impos-
sible tenir-los tots analitzats”.

Sisme de 0,8 graus
D’altra banda, l’Institut Car-

togràfic i Geològic de Catalunya 
va informar que l’allau del Jussà 
va provocar un terratrèmol de 
0,8 graus i va ser registrat per 
la xarxa de sismes.

LES CLAUS
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■

EN PRIMERA PERSONA

E. FARNELL / C. SANS
❘ LLEIDA ❘ Les conseqüències de 
les intenses pluges de la setma-
na passada estan provocant di-
versos ensorraments en altres 
municipis del Jussà i el Sobirà. 
Ahir mateix, al municipi d’Abe-
lla de la Conca un despreniment 
va tallar la carretera d’accés, a 
la zona de Bóixols. 

Fonts de l’ajuntament van 
manifestar que durant el matí 
es va retirar la gran roca que 
havia caigut sobre la calçada i 
a mig matí s’havia restablert el 
trànsit. També al Jussà, al mu-
nicipi de Sarroca de Bellera, es 
van produir danys al ferm de 
l’L-521, antiga via que donava 
accés a l’N-260. 

L’alcalde de Sarroca de Be-
llera, Josep Ramon Lloret, va 
explicar que es van retirar les 
restes de pedres i terra de la 
via i es va senyalitzar perquè 
no hi passessin els camions. 
Així mateix, Lloret va apuntar 
que al tractar-se d’una via de la 
Diputació ho va comunicar als 
tècnics de la corporació perquè 
fessin una valoració de la zona. 
“Mentrestant, hem establert un 
perímetre i prohibit el pas de 
vehicles, sobretot de camions 
que van a les granges, que po-
den arribar al municipi per un 
altre accés alternatiu.” 

Segons Lloret, des del con-
sistori es va demanar als veïns 
que evitessin passar per aquesta 
via durant un parell de dies, fins 
que es determini que és segur el 

pas. “Hem d’estar alerta perquè 
el mal de la pluja acostuma a 
aparèixer dos o tres dies després 
de ploure”, va dir. 

També al Pallars Sobirà, al-
gunes vies secundàries es van 
veure afectades per petits des-
preniments. És el cas de la via 
pròxima al nucli d’Escàs, a Ri-
alp, en la qual operaris del mu-
nicipi també van treballar per 
retirar pedres de la calçada, o 
un petit mur de contenció del 

nucli de Roní, que també es va 
veure afectat per l’aigua i de 
què es van desprendre algunes 
pedres. 

D’altra banda, a l’Alt Urgell 
també s’han produït allaus de 
pedres, encara que sense dei-
xar aïllat cap nucli. Operaris 
treballaven ahir per retirar pe-
dres a les vies d’accés a la vall 
de Tuixent, a l’accés a Montant 
de Tost, al camí dels dipòsits de 
les Masies de Coll de Nargó i a 

la carretera d’accés a Alàs. Tots 
aquests moviments de terra van 
afectar part de la calçada sense 
afectar la circulació. 

El consistori de la Baronia de 
Rialb, a la Noguera, ultima al 
seu torn l’informe dels danys 
ocasionats per la pluja del cap 
de setmana. L’alcalde, Antoni 
Reig, demanarà al departament 
de Governació que es declari 
la zona catastròfica pels danys 
ocasionats.

La roca que va caure a Abella de la Conca (a l’esquerra) i el despreniment de Sarroca (a la dreta).

Nous esllavissaments provoquen 
talls en vies secundàries del Jussà
Als municipis d’Abella de la Conca i Sarroca de Bellera, sense causar danys personals 
|| Al Sobirà i l’Alt Urgell també pateixen petites allaus de pedres

Imatge de l’estat del vehicle que va quedar atrapat sota el despreniment de roques a Castell de Mur de dilluns.

ACN

ACN

Una màquina treballant ahir a la zona de l’ensorrament.

❘ LLEIDA ❘ La Diputació espera que 
un nou informe geològic con-
firmi que les màquines poden 
entrar en la zona zero de l’allau 
per iniciar el desenrunament. 
La retirada d’entre 50.000 i 
60.000 tones de terra i roques 
pot comportar almenys dos me-
sos de treballs, segons va desta-
car ahir el president de la Dipu-
tació, Joan Reñé. Mentrestant, 
habilitaran una ruta alternativa 
cap a Cellers. 

Els serveis de Vies i Obres 
de la corporació provincial no 
tenien constància de cap alerta 
sobre el perill de la via o del 
seu mal estat en els dies pre-
cedents. El despreniment va 
afectar un bloc de la muntanya 
d’uns 150 metres de profunditat 
però, segons els serveis tècnics 
de la Diputació, l’assentament 
de la carretera LV-9124 no va 
quedar afectat i la plataforma 

La Diputació no tenia avisos de          
la perillositat de la carretera

Bombers i Mossos van aportar dades sobre l’espectacular allau.

ACN

de la via estaria encara al seu 
lloc. L’alcalde, Jordi Navarra, 
sí que va avisar a través de les 
xarxes socials i en una trucada 
a SEGRE sobre riscos a la zona. 

Els serveis d’emergències van 
aportar ahir les dades sobre les 
dimensions de l’allau, del vol-
tant de 20.000 metres cúbics de 
terrenys.

LLEONARD DELSHAMS

Busquen un 
pescador que           
va desaparèixer 
a Deltebre
❘  TA R R AG O N A ❘  El s  ser vei s 
d’emergència van reprendre 
ahir la recerca d’un pescador 
desaparegut diumenge a la 
tarda a Deltebre. L’home, 
d’origen senegalès, va sortir 
a pescar a bord del vaixell 
Anais, de cinc metres d’eslo-
ra, i els serveis d’emergènci-
es van rebre l’avís de la seua 
desaparició a les 16.42 hores 
de diumenge, moment en què 
Salvament Marítim va iniciar 
el dispositiu de recerca. 

D’altra banda, el Govern 
d’Aragó preveu que a la co-
munitat els danys als camps 
seran al voltant d’un deu per 
cent inferiors als que es van 
produir en l’última avin-
guda extraordinària, la de 
l’any 2015, quan es van veu-
re afectades més de 15.500 
hectàrees.
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M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ El diputat provincial 
Josep Ibarz va afirmar ahir que 
la Diputació “hauria preferit 
que l’Exèrcit no sigui present 
a la fira de FP, que comença 
aquest dijous, davant de la si-
tuació política actual”. Ho va 
dir durant la presentació oficial 
del certamen en què va parti-
cipar com a representant de la 
corporació provincial. Malgrat 
que va reconèixer que “és le-
gal” que hi sigui i que hi ha 
diferents opinions en aquest 
sentit, va dir que al tractar-se 
d’un tema polèmic en “l’actual 
context polític entre Catalunya 
i Espanya, des de la Diputació 
considerem que si s’hagués po-
gut evitar venir, millor”.

Per la seua part, l’alcalde i 
president de la Fira, Àngel Ros, 
va reiterar que “és legal i co-
herent que l’Exèrcit vingui a 
un certamen de FP, ja que im-
parteix estudis d’aquest tipus”.

A més, davant de la protesta 
de la plataforma Desmilitarit-
zem l’Educació, que rebutja 
la presència dels militars, va 
criticar “la hipocresia de tots 
aquells que no volen l’Exèrcit 
a la fira, que són els mateixos 
que fa anys van suplicar que 
no s’acabés l’activitat a l’aca-
dèmia militar de Talarn per-
què baixaria l’economia del 
Pallars”. Tanmateix, Ros va dir 
que si la plataforma decideix 
fer algun acte reivindicatiu, 
“respectaré qualsevol dret de 
manifestació”.

El certamen comença aquest 
dijous i es prolongarà fins dis-
sabte. Tant Ros com el presi-
dent de la Cambra de Comerç 
de Lleida, Joan Simó, van fer 
una crida a tots aquells estu-
diants que no volen cursar un 
grau a la universitat a optar 
per la Formació Professional, 
perquè és una oportunitat molt 

bona per trobar feina. “A més, 
ara ja estem sortint de la crisi”, 
van destacar.

Quinze mil visitants
En aquesta dotzena edició, 

hi haurà 21 expositors d’em-
preses i institucions, de vint-
i-cinc famílies de FP, es faran 
més de cinquanta activitats i 
un espai d’emprenedoria on 
els alumnes podran mostrar els 
seus projectes i resoldre reptes. 
Reunirà 322 docents i s’esperen 
uns 15.000 visitants.

La representant del depar-
tament d’Ensenyament, Esther 
Bañeres, va anunciar que el 
curs vinent hi haurà deu nous 
cicles de FP dual amb 21 em-
preses implicades i ja són 344 
les que participen en aquesta 
oferta formativa.

AGENDA

Dijous 19 abril
z 11.30 h: Jornada sobre opor-
tunitats laborals a Europa, al 
Pavelló 4.
z 16 h: Xarrada sobre trobar 
feina a l ’estiu, a l ’espai de 
l’auditori.

Divendres 20 abril:
z 11 h: Taller Inspiració: “Cons-
ciència i creativitat a l’hora de 
triar el meu futur professio-
nal”, al Pavelló 4.
z 15.30: Jornada sobre l’empre-
nedoria: una experiència dins 
de la competició en el món de 
l’automòbil, que se celebrarà 
al Pavelló 4.

Dissabte 21 abril:
z 10 h: Taller amb el títol “Ets 
competent?”,  a l ’espai  de 
l’auditori.
z  11 h: Taller per potenciar 
la creativitat, a l’estand de 
GLOBALleida.
z El programa: www.firaft.com

La Diputació, crítica amb la 
presència de l’Exèrcit a la Fira
Ibarz: “Davant del context polític actual, millor no haver vingut” 
|| Ros veu “hipòcrites” els que hi rebutgen la seua presència

EDUCACIÓ CERTAMEN

Els representants institucionals, davant del cartell de la fira.

PAERIA

El CAP de Cappont inicia caminades amb pacients
❘ LLEIDA ❘ Professionals d’infermeria del CAP de Cappont han 
iniciat un cicle de caminades amb pacients per millorar la 
salut física, mental i social amb l’objectiu de promocionar 
l’exercici físic com a hàbit saludable.

Infermers denuncien la vulneració de drets
❘ BARCELONA ❘ El Sindicat d’Infermeria (Satse Catalunya) va 
criticar ahir que “la desinversió en el sistema sanitari públic” 
provoca que els drets dels pacients siguin vulnerats i no es 
respecti la Carta Europea de Drets del Pacient.

Adjudicades les obres de l’edifici Pal·las
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha adjudicat les obres de condicionament 
de la planta baixa de l’edifici Pal·las per 58.616,61 euros, 
IVA inclòs, a Intexcons Lleida SL. A partir del proper 23 
d’abril l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) es 
traslladarà a la nova seu de la rambla Ferran.

Dotze esmenes del Comú a l’ordenança del paisatge
❘ LLEIDA ❘ El Comú ha presentat 12 esmenes a la nova ordenan-
ça del paisatge urbà, com prohibir la publicitat que atempti 
contra els drets humans o sexista, la utilització d’elements 
que posin en perill la integritat física de les espècies prote-
gides i incloure el sistema de parcs urbans dins de les àrees 
d’interès paisatgístic protegit.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns 
de Pardinyes ha demanat 
aquesta setmana al regidor 
de barri, Rafel Peris, condi-
cionar el local social, ja que 
hi ha goteres i canonades en 
mal estat, segons va explicar 
ahir el president veïnal, Rafa-
el Fernández. “En els pressu-
postos participatius hem pre-
sentat el projecte per renovar 
el mobiliari, però és que el 
local està en molt males con-
dicions”, va destacar. A més, 
la junta també va traslladar a 
Peris que els veïns es queixen 
que en una part del carrer de 
Pardinyes Baixes no es pot 
estacionar “perquè hi ha un 
senyal horitzontal que ho 

impedeix, atès que abans hi 
passava l’autobús urbà. Ara 
ja no hi passa i és absurd que 
estigui prohibit aparcar-hi”, 
va detallar Fernández. 

Així mateix, el president 
de l’associació denuncia que 
els fanals que il·luminen 
l’skatepark, a l’avinguda 
Pearson, “estan encesos to-
ta la nit, per la qual cosa hi ha 
un consum innecessari”. Per 
aquesta raó, van demanar a 
Peris que s’apaguin a mitja-
nit. Finalment, van explicar 
al regidor que els veïns que 
viuen a prop del pub Casa-
blanca, a Comtes d’Urgell, 
estan “farts” dels botellons 
i el soroll.

Els veïns de Pardinyes 
denuncien el mal estat 
del local social

BARRIS REIVINDICACIONS
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Condemnades set persones per tràfic 
de drogues a Lleida i Osca

p. 14
Atenció als veïns de Mollerussa en les 
obres del centre

p. 15

Edils i representants de les entitats implicades en la promoció de la declaració de Geoparc.

LLEONARD DELSHAMS

R. RAMÍREZ
❘ TREMP ❘ La Unesco va atorgar 
ahir la declaració de Geoparc 
Mundial a la candidatura de la 
Conca de Tremp-Montsec, que 
engloba 19 municipis dels Pa-
llars, la Noguera i l’Alt Urgell 
(vegeu les claus). Van culminar 
així tres anys de treball de l’as-
sociació que engloba els ajunta-
ments i els consells del Jussà i la 
Noguera per aconseguir aques-
ta distinció, que reconeix la ri-
quesa geològica única d’aquest 
territori. 

Es tractava d’una notícia llar-
gament esperada pels promotors 
d’aquesta candidatura, que con-
fia que la declaració de Geoparc 
es converteixi en un revulsiu 
per a l’activitat turística. La van 
rebre amb satisfacció, però sen-
se celebracions. Les previstes 
dies abans es van suspendre en 
solidaritat amb la tragèdia de 
Castell de Mur (vegeu les pà-
gines 3, 4 i 5).

El president de l’associació 
d’ens locals que impulsa el Ge-
oparc i alcalde de Tremp, Joan 
Ubach, va advertir que, després 
d’obtenir aquest reconeixement 
“el treball més difícil comença 
ara”: hauran d’implementar to-
talment o majoritàriament el pla 
d’actuacions presentat davant 
de la Unesco perquè aquesta re-
validi la catalogació de Geoparc 
d’aquí a quatre anys. Altrament, 
va apuntar, poden arribar a per-
dre-la. “Per a això necessitem 
els recursos necessaris”, va afe-
gir, i va apuntar que la prioritat 
a partir d’ara serà aconseguir 
finançament.

La Unesco atorga la distinció de Geoparc a la 
candidatura de la Conca de Tremp-Montsec
Per la riquesa geològica del territori que engloba dinou municipis dels Pallars, Noguera i Alt Urgell || El 
territori rep l’esperada notícia sense celebracions, en solidaritat per la tragèdia de Castell de Mur

PROJECTES PATRIMONI

Actualment l’associació té un 
pressupost anual d’uns 150.000 
euros procedents d’aportacions 
dels ens locals, la Diputació i la 
Generalitat. “Si el doblem pot-
ser podrem aconseguir-ho”, va 
dir, encara que va puntualitzar 
que “amb mig milió aconsegui-
ríem una incidència més efec-
tiva en el territori”. En aquest 
sentit, va argumentar que for-
mar part de la llista de Geoparcs 
“ens posa al mapa mundial” i va 
citar estimacions preliminars 
segons les quals un euro invertit 

a la zona “pot tenir un retorn 
d’entre deu i vint”.

La declaració de Geoparc es 
va anunciar a la tarda a Tremp, 
a la seu de l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic (ICGC). Aquest 
organisme aporta la direcció 
científica del Geoparc i dos 
dels seus projectes: un centre 
d’interpretació dels terres del 
Pirineu i convertir l’actual pas-
seig Pompeu Fabra en l’avin-
guda dels Temps Geològics, un 
“museu a l’aire lliure” per ara 
en impàs pel 155.

Soriguera restaura 
l’espai del Mas        
de Llavaners

MEDI AMBIENT

❘ LLEIDA ❘ El Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, Acció Escolta de Ca-
talunya i l’ajuntament de Sori-
guera han iniciat un projecte 
de recuperació de l’espai del 
Mas de Llavaners, una antiga 
casa forestal ubicada en una 
finca pública de 213 hectàrees. 
El departament d’Agricultura 
gestiona aquesta muntanya i els 
actuals beneficiaris de l’aprofi-
tament dels prats de pastures 
col·laboren en els treballs de 
recuperació. Treballs duts a terme a la zona del Parc Natural a Soriguera.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Pla per definir el futur  
del turisme a Lleida

PROMOCIÓ TURISME

❘ LLEIDA ❘ El patronat de Turisme 
de Lleida ha iniciat un procés 
participatiu amb els agents 
turístics del territori, públics 
i privats, per definir el model 
de desenvolupament turístic 
de les comarques del Pirineu 
i del pla de Lleida. 

L’objectiu és marcar unes 
línies estratègiques a mitjà i 
llarg termini i estructurar un 
pla d’accions realistes i fidels 
als paràmetres establerts per 
al 2022. Ahir es va celebrar 

a la Diputació la primera de 
les reunions amb uns quaran-
ta empresaris i representants 
del sector turístic i avui està 
prevista una segona a Rialp, 
on també es debatran altres 
destinacions competitives de 
la zona. 

El pla preveu definir la re-
alitat actual i les necessitats 
del turista per poder cobrir les 
seues expectatives. A més vol 
concretar el tipus de client que 
s’adapta a l’oferta de Lleida.

LES CLAUS

Quatre comarques. Geoparc Conca de Tremp-Montsec inclou 
una extensió de 2.000 quilòmetres quadrats en 19 municipis de 
quatre comarques. Els 14 municipis del Pallars Jussà, tres de la 
Noguera, (Àger, Camarasa i Vilanova de Meià), Baix Pallars, del 
Pallars Sobirà i Coll de Nargó, a l’Alt Urgell.

Figura patrimonial mundial. La xarxa global de Geoparcs 
de la Unesco comprèn 140 localitzacions en 38 països de tot 
el món. D’aquestes, 73 formen part de la xarxa de Geoparcs 
Europeus i es reparteixen en 24 països, dels quals un es troba a 
Catalunya (12 a l’Estat), el de la Catalunya Central.

LES FRASES

«Ser Geoparc ens 
dóna visibilitat i 
requerirà feina per 
aprofitar-ho»

JOAN UBACH  
PRESIDENT ASOC. GEOPARC

«El territori es 
beneficiarà del seu 
gran patrimoni 
geològic»

X. BERASATEGUI  
SUBDIRECTOR GRAL. DE L’ICGC

«El Geoparc de 
Conca de Tremp-
Montsec, aprovat en 
el Consell Executiu. 
Enhorabona!»

@ESPUNESCO
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X. SANTESMASSES/A. GUERRERO
❘ AGRAMUNT ❘ Un conductor va 
salvar la vida ahir a la tarda 
després de patir una aparatosa 
sortida de via a la carretera C-
14 al seu pas per Mafet, nucli 
agregat d’Agramunt. L’home 
va quedar atrapat a l’interior 
del vehicle, que va fer diverses 
voltes de campana i va quedar 
atrotinat, i va haver de ser resca-
tat de l’interior per bombers i sa-
nitaris. L’home va patir ferides 
de caràcter menys greu i va ser 
evacuat en ambulància a l’hos-
pital Arnau de Vilanova, segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit.

L’accident es va produir per 

causes desconegudes i que s’es-
tan investigant a les 18.07 hores 
al quilòmetre 92 de la carretera 
C-14, a escassos 300 metres de 
la població de Mafet, si bé ja a 
la comarca de la Noguera. El ve-
hicle, un totterreny de gamma 
alta, va fer diverses voltes de 
campana, recorrent uns seixan-
ta metres fins a impactar con-
tra un terraplè situat a l’entrada 

d’una finca. El vehicle va quedar 
totalment destrossat. La sortida 
de via es va produir en un revolt 
al final d’una recta de més de 
dos quilòmetres. 

Ferides de caràcter lleu
En les tasques de rescat del 

conductor van participar una 
vintena d’efectius, entre Bom-
bers de la Generalitat i sanitaris 

del Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM), que van trigar 
prop d’una hora a poder treure 
el ferit, que estava conscient, de 
l’interior del vehicle. Preventi-
vament, també es va activar un 
helicòpter medicalitzat. Tan-
mateix, es va decidir evacuar 
el ferit en ambulància. Va patir 
ferides de caràcter menys greu, 
segons el pronòstic del SEM. 

Per la seua part, els Mossos 
d’Esquadra van regular el tràn-
sit però no es van registrar re-
tencions. Els alcaldes de l’Urgell 
per on passa la C-14 demanen 
des de fa anys millores per in-
tentar reduir la sinistralitat. El 
març de l’any passat va morir 
una conductora de quaranta-un 
anys al patir una sortida de via 
en aquest mateix tram.

Moment en què els sanitaris atenen el ferit després de ser rescatat de l’interior del cotxe.

X. SANTESMASSES

Un conductor salva la vida després de 
patir un aparatós accident a Mafet
Va haver de ser rescatat per bombers i sanitaris de l’interior del cotxe, que va fer 
algunes voltes de campana || Va ser evacuat a l’Arnau amb diverses ferides

TRÀNSIT EMERGÈNCIES

Rescaten un gos  
que va caure per  
un forat a Andorra

BOMBERS

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ Els Bombers 
d’Andorra van rescatar ahir 
al matí un gos que va caure 
per un forat de sis metres de 
profunditat a Pas de la Casa. 
La mascota va ser trobada sa-
na i estàlvia. D’altra banda, 
els Agents Rurals van denun-
ciar el cap de setmana pas-
sat quatre pescadors furtius a 
Talarn (Pallars Jussà). També 
van decomissar les canyes 
de pescar.

Segueix el judici  
per matar un  
home a Albatàrrec

TRIBUNALS

❘ ALBATÀRREC ❘ El jutjat penal 3 
de Lleida té previst acollir 
avui la segona sessió del ju-
dici contra un home de cin-
quata-dos anys acusat de ser 
l’autor de l’apunyalament 
mortal d’un jove de 21 que 
va tenir lloc el 29 de maig 
del 2016 a la pista esportiva 
d’Albatàrrec.

BOMBERS D’ANDORRA

Moment del rescat.

❘ OSCA ❘ L’Audiència Provincial 
d’Osca ha condemnat a penes 
d’entre dos i sis anys de pre-
só set acusats de formar part 
d’una organització criminal 
dedicada al tràfic d’haixix 
i cocaïna a les províncies de 
Lleida i Osca. 

La majoria van ser detinguts 
l’octubre del 2016 a Lleida, on 
havien establert la seua base 
d’operacions i disposaven de 
tres pisos que utilitzaven per 
emmagatzemar les partides 
i ocultar documentació i els 
diners obtinguts d’aquestes 
activitats.

Set dels vuit acusats van ar-
ribar un acord amb la Fisca-
lia que, a canvi de reconèixer 
els fets, va suposar que se’ls 
reduís considerablement les 
peticions de pena sol·licitades 

inicialment pels delictes contra 
la salut pública i pertinença a 
organització criminal. En can-
vi, la vuitena persona acusada, 
que va negar haver format part 
de la xarxa, ha estat absolta 
al no acreditar-se la seua par-

ticipació malgrat que la resta 
dels imputats el van incriminar. 
Els dos capitostos de la xarxa 
són dos germans veïns de Llei-
da que han estat condemnats 
a penes de sis anys i cinc i sis 

anys de presó, segons va in-
formar ahir el Diario del Alto 
Aragón. A més, la dona d’un 
d’ells també ha estat condem-
nada a dos anys de presó com 
a col·laboradora. 

En aquest sentit, els ger-
mans hauran de pagar multes 
de 168.982 euros cada un i la 
dona, de 52.930 euros. Dos 
homes més, que van ser detin-
guts a Osca, van acceptar dos 
anys de presó i multes de 7.988 
i 6.924 euros. Uns altres dos 
encausats han estat condem-
nats a tres anys i mig cada un i 
al pagament de 140.874 euros. 
La Policia Nacional els va deco-
missar un total de seixanta-dos 
quilograms haixix valorats en 
gairebé 100.000 euros i 944 
grams de cocaïna amb un valor 
de 105.000 euros.

Condemnen set persones per  
tràfic de drogues a Lleida i Osca
Absolen l’únic imputat que no va pactar amb la Fiscalia

TRIBUNALS SENTÈNCIA

FINS A 6 ANYS DE PRESÓ
Van acceptar penes d’entre 
dos i sis anys de presó per 
delictes de salut pública  
i grup criminal

CONTRABAN GUÀRDIA CIVIL
GUÀRDIA CIVIL

Imatge d’un dels vehicles interceptats.

Intervenen 7.600 euros en tabac 
il·legal a la Seu d’Urgell i Oliana
❘ LA SEU ❘ La Guàrdia Civil va in-
tervenir diumenge tabac de con-
traban valorat en 7.643 euros 
en dos operacions als voltants 
de la Seu d’Urgell i a Oliana. A 
l’N-145 a la Seu d’Urgell, van 
identificar un veí de la ciutat 
que al maleter del cotxe por-

tava 1.000 paquets valorats en 
4.850 euros. 

Quatre hores després, van 
identificar el conductor d’un 
altre vehicle, veí de Castelló, 
que portava al maleter una cai-
xa amb 550 paquets i caixes de 
picadura (2.793 euros).

UNS 20 EFECTIUS
En les tasques de rescat, 
que es van prolongar prop 
d’una hora, van treballar 
una vintena d’efectius
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l’ascensorprivat
Dos àngels  
de la guarda
Dos companys que 
anaven a castell de 
mur per cobrir la 
informació del des-
preniment van uti-
litzar una de les vies 
alternatives d’accés 
a la zona, els camins 
que van de cellers a 
moror, i es van trobar 
embussats pel fang 
i sense poder moure 
el cotxe. com àngels 
de la guarda van 
aparèixer dos joves 
del Pallars, Dídac i 
adrià, que portaven 
un totterreny i a més 
anaven equipats amb 
sogues. els van re-
molcar, van treure el 
cotxe del fang i per si 
de cas els van acom-
panyar fins a cellers 
perquè no tornessin 
a quedar-se embus-
sats. milers de gràcies 
per la seua ajuda que 
en sentit literal ens va 
treure d’un molt mal 
pas. Després, els dos 
periodistes van anar 
a la presentació del 
Geoparc a Tremp i 
van poder demostrar 
que portaven a les 
botes i els pantalons 
mostres dels terrenys 
del Pallars.

La UNESCO ha de-
clarat la Conca de 
Tremp-Montsec Geo-
parc Mundial en una 
candidatura de 4 co-
marques que presideix 
l’alcalde de Tremp.

Joan Ubach

Pacients del Gutt-
mann de Barcelona 
testen el projecte 
d’aquest enginyer 
d’Agramunt per a 
lesionats medul-
lars, l’exosquelet.

Josep m. Font

Ponent del Suprem 
que critica la justícia 
alemanya i que as-
segura que l’1-O es 
va evitar una matan-
ça al no enviar més 
policies nacionals.

a. Jorge barreiro

La presidenta de Ma-
drid renuncia a usar el 
màster de la Univer-
sitat Rei Joan Carles 
que pel que sembla 
no va fer però no pen-
sa dimitir. Inaudit.

cristina cifuentes

Salva la vida en         
un aparatós 
accident a Mafet

bombers i sanitaris van 
rescatar ahir un conduc-
tor que va quedar atra-
pat al tenir un accident 
a la c-14 a mafet, a prop 
d’agramunt. el vehicle 
va fer diverses voltes de 
campana.

XaVier saNTesmasses

La novel·la negra sobre l’indepen-
dentisme català es va tornant ca-
da dia que passa més truculenta, 
més violenta, més criminal. Si no 

tenien encara imatges de violència, per-
què embrutar cotxes policials i pujar-hi 
a sobre era molt retorçut considerar-ho 
terrorisme, ara ja les han aconseguit: uns 
encaputxats sospitosos de ser el braç ar-
mat dels CDR han cremat contenidors, 
han llençat artefactes explosius, i han 
mostrat una actitud assassina contra l’au-
toritat. L’Estat ja té clar que la violència 
s’ha instal·lat en el secessionisme i, per 
tant, ja té la justificació objectiva, proba-
tòria per passar a l’acció directa. L’Estat 
està en perfectes condicions de deixar-se 
de collonades de proporcionalitats re-
pressives policials i d’inofensius 155, per 
pitjar el botó nuclear de l’article 116 de 
la sagrada Constitució que regula, entre 
altres, l’estat d’excepció. Aneu en compte, 
independentistes, perquè això s’ha d’acabar de soca-rel, 
com li he sentit dir a Jordi Cañas. Quan tens un fotimer 
de potencials i presumibles terroristes manifestant-se 
dia sí dia també, l’Estat no pot badar, si no vol que tot 
se’n vagi en orris. De soca-rel, sí senyor, tal com van fer 

alguns antecessors il·lustres de nefasta 
memòria. Amb no gaires bons resultats, 
per cert, perquè, si no, com és que en ple 
segle XXI hi ha més de dos milions de 
separatistes? Els teòrics dels exterminis 
ja fa anys que han demostrat que no és 
possible eliminar el bé ni el mal. Sempre 
rebroten. I ho fa perquè les ideologies, les 
creences, no són precisament unes herbe-
tes campestres. Si ni els CDR ni Òmnium 
ni l’ANC ni l’AMI ni la Crida no s’acovar-
deixen, i qui sigui que porti un llaç groc 
ofèn perquè ni Escòcia, ni Alemanya, ni 
Suïssa ni Brussel·les decideixin no extra-
dir Puigdemont, ¿és possible que l’Estat 
acabi canalitzant la seua ràbia a través de 
l’aplicació de l’estat d’excepció amb l’ex-
cusa que cal atallar, de soca-rel, revoltes 
i alteracions greus de l’ordre públic i la 
pau social? Provem-ho. A veure si amb 
detencions indiscriminades, si suspenent 
la inviolabilitat del domicili, si prohibint 

tota mena de publicacions, emissions de ràdio i televisió, 
si tancant teatres i cinemes; si dissolent qualsevol reunió 
i manifestació, si prohibint la circulació de persones i 
vehicles en determinades hores i llocs, i algunes galin-
daines més, ho resolem això, oi, ciutadà Jordi?

Estat d’excepció

¿És possible que 
l’Estat acabi 
canalitzant la 
seua ràbia a través 
de l’aplicació de 
l’estat d’excepció?

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE
blog: xerric.cat
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