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La Paeria se muestra unánime 
para exigir que el AVE ‘low cost’ 
tenga parada en Lleida | PÁG. 7

GRAN REMONTADA DEL ICG LLEIDA (87-80). 
El equipo leridano logra en el Barris Nord ante el 
Tau Castelló la séptima victoria de la Liga  | PÁG. 30

FOTO: Núria García  

El tramo leridano de la A-2  
triplica en un año la cifra 
de víctimas por accidente

 
PÁG. 15

Seis de las 34 muertes en Lleida del 
año pasado ocurrieron en la autovía

La fauna causa casi la tercera parte 
de los siniestros de la demarcación

Torra ensalza en Guissona 
el papel de las comarcas

El President de la Generalitat visitó 
ayer la localidad de la Segarra, donde 
apostó por reforzar la relación entre 
Govern y territorio.

FOTO: Anna Feixas / El President de la Generalitat, en primer plano, visitó las instalaciones de BonÀrea

FOTO: O.H. (EFE)/ La bandera británica se retiró del Consejo

Johnson ve el Brexit como el 
“amanecer de una nueva era”
Ayer a medianoche se consumó la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea después de 47 años. En el país hubo festejos de 
celebración pero también muchos lamentos.

Piden 26 años a 10 acusados de 
robar droga y armas a traficantes PÁG. 14

ACTUAL | PÁG. 25

LA PÀGINA TRES

Por lo que se refiere a los 
accesos al Congost de 
Mont-rebei, a partir de hoy  
se reabre el que parte de la 
Masieta hasta el sector de 
Aragón, mientras que el ac-
ceso por Àger sigue cerrado.

Reabren al 
tráfico la 
carretera de 
Sant Esteve 
de la Sarga

COMARQUES | PÁG. 16
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Reobren al trànsit abans del 
previst la carretera que duu 
a Sant Esteve de la Sarga
Avui també quedarà habilitat per als visitants  
l’accés al Congost de Mont-rebei per la Masieta
La Diputació de Lleida 
proposa un accés alternatiu 
a Sant Esteve de la Sarga 
després d’aquest nou 
despreniment i ja ha 
encarregat un estudi tècnic 
al respecte per desviar la 
carretera.

Sant Esteve de la Sarga
REDACCIÓ
La carretera que duu a Sant Es-
teve de la Sarga, al Pallars Jussà, 
va ser reoberta ahir al migdia al 
trànsit després d’estar tallada per 
un despreniment, segons infor-
mà l’alcalde d’aquesta població, 
Jordi Navarra. La reobertura es 
va avançar uns dies ja que inicial-
ment estava previst que tingués 
lloc a finals de la setmana que ve.
Les obres per adecentar la carre-
tera han estat dutes a terme per 
la Diputació de Lleida.

Aquesta carretera connecta la 
C-13 amb la N-230 y duu fins a 
Esteve de la Sarga, el Congost de 
Mont-rebei i Pont de Montanya-
na, a l’Aragó.

Cal recordar que aquesta ca-
rretera ha patit nombrosos des-
preniments en els darrers temps.
Pel que fa als accessos al Congost 
de Mont-rebei, l’alcalde de Sant 
Esteve de la Sarga va informar 
que a partir d’avui tornarà a estar 
obert als visitants el que parteix 

FOTO: Diputació de Lleida / Imatge del darrer despreniment que hi hagut en aquesta carretera

de la Masieta fins a la banda de 
l’Aragó, mentre que l’accés per 
Àger encara romandrà tancat per 
temes de seguretat i degut a des-
preniments de roques. 

La Diputació de Lleida s’ha 
compromès a habilitar un accés 
alternatiu a Sant Esteve de la Sar-
ga, després del nou despreniment 

del dijous 23 de gener que va tor-
nar a tallar la LV-9124 d’accés al 
municipi. El president de la Dipu-
tació, Joan Talarn, es va desplaçar 
fins al punt del despreniment i va  
anunciar que cal buscar una solu-
ció definitiva per assegurar l’accés 
tant dels veïns com les persones 
que es desplacen al Congost de 

Mont-rebei. Així, la Diputació ha 
encarregat un estudi tècnic per 
avaluar les millors alternatives. 
El desviament de la carretera po-
dria passar per Castell de Mur o 
Cellers. 

La previsió era que la carrete-
ra quedés tallada dues setmanes 
per seguretat.
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Compromís 
vol canviar 
l’ordenança 
de rètols a la 
Seu d’Urgell
Compromís X La Seu ha pre-
sentat una moció per al proper 
dilluns 3 de febrer en la que es 
demana que es canviï l’orde-
nança de rètols i publicitat de 
manera immediata amb el con-
sens dels comerciants, empre-
saris i hostalers.

Durant el mes de juliol del 
2018 es va aprovar a l’Ajunta-
ment de la Seu d’Urgell la nova 
ordenança de rètols i publicitat 
en la qual es feien importants 
modificacions urbanístiques 
que afecten a la majoria de bo-
tiguers, empresaris i hostalers 
de La Seu.

La Generalitat 
vol elevar la 
protecció a 
Aigüestortes
La Generalitat es planteja aug-
mentar la protecció contra la 
contaminació lumínica al sec-
tor nord-occidental del país, 
especialment al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici i al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu.

La Direcció General de Qua-
litat Ambiental i Canvi Climàtic, 
del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat, ha realitzat 
durant l’any 2019 mesures de 
la qualitat del cel nocturn als 
Parcs Naturals de l’Alt Pirineu, 
del Delta de l’Ebre i dels Ports, 
i n’ha actualitzat a zones del 
Montsec. També ha fet mesu-
raments amb càmera.
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Jornada 15 de la categoria infan-
til femenina de primer any entre 
el CB Cornellà i el Roc Roi CB Llei-
da que va acabar amb victòria 
local per 56 a 41. 

El segon parcial va trencar 
a l’equip visitant per complet, 
amb un 14 a 5 que va fer que la 
resta de parcials l’equip del CB 
Lleida no sabés reaccionar, tot i 

que el partit va acabar 56 a 41, 
on es va veure sobretot la di-
ferència del nivell de duresa en 
les accions de joc.

El CB Lleida suma la sisena 
derrota a la categoria i segueix 
setè a la classificació. El pròxim 
partit de l’equip és a casa del 
CN Tàrrega, equip que ocupa la 
quarta posició a la lliga.

El Roc Roi CB Lleida torna 
a perdre a la pista del sisè 
classificat, el CB Cornellà

BÀSQUET  Infantil Femení 1r any

FOTO: CB Lleida / El Roc Roi CB Lleida no va poder guanyar al Cornellà

Quarta derrota seguida 
del Marquès CB Lleida
L’equip va caure contra el Camping 
Bianya Roser B i es manté setè
Lleida
D.H
Partit de contrasts el viscut a l’Es-
tació del Nord de Barcelona. Les 
jugadores del Marquès CB Lleida 
arribaven a la complicada pista 
del CB Roser amb força baixes i 
recolzades per dues júniors. El 
partit començava molt igualat i 
amb els dos conjunts mostrant un 
bon bàsquet. Malgrat aquest bon 
inici per part d’ambdós equips, 
només les locals mantenien la re-
gularitat, i miraven d’augmentar 
el ritme. A la mitja part el marca-
dor era de 38 a 25.

La segona part començava 
amb un canvi de dinàmica que 
feia pensar en una possible re-
muntada. Parcial d’1 a 8 en els 
primers 3 minuts que apropa-
ven al Marquès CB Lleida a tan 

BÀSQUET  Segona Categoria Femení

BÀSQUET  Cadet Femení Interterritorial

FOTO: CB Lleida / La campanya #Thoestasperdent present al CB Lleida

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

El mini no pot superar al líder

Victòria del júnior femení

Jornada 3 de la segona fase entre l’Axis Fisioterapeutes CB Lleida 
i el CN Tàrrega amb triomf visitant per 56 a 94. És la primera 
derrota del CB Lleida contra el líder. /FOTO: CB Lleida

Jornada 13 de la categoria júnior femenina entre el Luis Lax 
Autocars CB Lleida i el CB Tremp amb victòria local per 59 a 36. 
Amb aquest triomf l’equip es col·loca tercer. /FOTO: CB Lleida

sols 6 punts de les locals (39 a 
33), però la reacció barcelonina 
no es faria esperar, i un 13 a 1 en 
els següents 4 minuts eliminava 
qualsevol opció de remuntada. El 
quart període només serviria per 

rematar el partit per part de les 
locals que va acabar amb resultat 
final de 77 a 50. El CB Lleida suma 
així la setena derrota de la tem-
porada tot i que es manté setè a 
la classificació.

La jornada 15 de la categoria ca-
det femenina va deixar una nova 
victòria del Deco Teba’s CB Lleida  
contra el Club Bàsquet Cervera 
amb un resultat contundent de 
72 a 36. 

Tot i les baixes de les locals, 
l’equip va ser molt superior al 
Cervera, ja que van sortir molt 
concentrades i van aconseguir 

marcar un primer parcial molt 
contundent (18-1) que marcava 
la diferència. 

El tercer i quart parcial van fer 
una bona gestió de l’avantatge, 
imposant el ritme al rival, factor 
determinant que va permetre al 
CB Lleida agafar distància al mar-
cador per acabar emportant-se el 
partit i seguir segones a la lliga.

El Deco Teba’s CB Lleida 
guanya al Cervera i suma 
l’onzè triomf a la categoria

FOTO: CB Lleida / El cadet femení no va donar opcions al CB Cervera

BÀSQUET  Infantil

L’infantil femení 
cau de manera 
clara contra el 
líder, l’Agramunt
El Luis Lax Autocars CB Lleida 
visitava la pista del líder, l’Agra-
munt en la jornada 13 de la ca-
tegoria infantil femenina que 
va acabar amb un resultat de 
80 a 29. L’equip suma la dese-
na derrota de la temporada i 
segueix vuitè a la classificació. 
El pròxim rival del CB Lleida és 
contra el tercer classificat de la 
lliga, el Balaguer Grana.

BÀSQUET  Júnior

El Lleidanet guanya 
l’Osona després de 
remuntar un 
13-0 en contra
El Lleidanet de la categoria jú-
nior preferent va guanyar a 
l’Osona per 64 a 59 i suma la 
primera victòria a la categoria. 
L’equip va haver de remuntar 
un mal inici de partit (13-0) i 
va acabar guanyant per ficar-se 
sisè a la taula.
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