
Endesa ha finalitzat els treballs 
de reforma tecnològica de part 
de la xarxa elèctrica de baixa 
tensió al municipi de la Pobla 
de Segur, al Pallars Jussà, amb 
l’objectiu d’incrementar la se-
guretat de les infraestructures i, 
sobretot, “de millorar la qualitat 
i la continuïtat del serveis als ve-
ïns”, van explicar ahir en un co-
munitat. A més, s’ha aprofitat la 
intervenció per renovar 54 su-
ports de fusta de la línia elèctri-

ca. L’actuació, que ha tingut un 
pressupost de gairebé 79.000 
euros, aportats íntegrament per 
la companyia, ha consistit en la 
substitució d’una línia aèria con-
vencional de baixa tensió per un 
nou tram de cable trenat d’un 
total de 2.650 metres de longi-
tud. En aquest sentit, cal indicar 
també que aquest tipus de ca-
blejat representa una reducció 
important de les mides i l’ampli-
tud física de la línia.

Endesa reforma part de la 
xarxa elèctrica de baixa 
tensió de la Pobla de Segur

FOTO: Endesa / Imatge d’una tram de la línia que s’ha reformat
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Esperen la retirada en 
aquest mes del cotxe 
abandonat a Corbins
i reconvertit en ‘art’
La propera setmana també serà retirat 
un cotxe bolcat a l’accés des de la C-12
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Ajuntament de Corbins espera 
que durant el gener sigui retirat 
el ‘misterios’ cotxe que va ser 
abandonat el 9 de juny a l’Estació 
de Servei La Vinya i que poste-
riorment va ser cremat. Com ja 
va publicar LA MAÑANA, aquest 
període de temps s’ha convertit 
en un periple per poder-lo retirar, 
localitzant a un primer propieta-
ri que no va comunicar la venta a 
una dona de nacionalitat búlgara 
i que viu a Huelva, i que tampoc 
ha respost als requeriments. Pa-
ral·lelament, el cotxe s’ha conver-
tit en el centre de moltes mirades 
i fotografies, i aquest Nadal es 
va decorar amb llums com si fos 
un arbre. També s’ha pintat amb 
‘grafitis’ com si es tractés d’un 
mural. “Esperem que en aquest 
mes es pugui retirar”, va desitjar 
ahir l’alcalde, Jordi Verdú. A més, 
va dir que el dimarts o dimecres 
de la setmana vinent serà retirat 
un altre turisme que va patir una 
sortida de via i va bolcar en la cor-
ba d’accés des de la C-12. “Vam 
parlar amb el propietari i li vam 
dir que si no ho retirava el multa-
ríem. Ja ho tenia tramitat amb el 
servei de grua, que abans no vin-
dria per les dates nadalenques”.

FOTO: Tony Alcántara / El cotxe abandonat a la benzinera ha estat pintat

FOTO: T. A. / Imatge del turisme bolcat per una sortida de via

Rescaten 
un esquiador 
accidentat 
a Lladorre
Els membres del GRAE de 
Bombers amb un helicòpter 
van rescatar ahir al migdia un 
esquiador de muntanya ferit 
que havia patinat uns 150 
metres per una canal a Lla-
dorre (Pallars Sobirà). Poste-
riorment, va ser traslladat a 
l’Hospital de Vielha.

Els Bombers de la Generalitat 
van realitzar ahir un sanejament 
de façana a l’antiga farinera d’Al-
guaire, situada a l’alçada del qui-
lòmetre 15 de l’N-230, ja que 
va caure una part de l’arrebos-
sat. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
de la situació a les 16.06 hores 
i fins al lloc dels fets es van des-
plaçar dues dotacions del cos.

Sanejament de 
façana a l’antiga 
farinera d’Alguaire

cfarre
Resaltado
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