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Hospital de campanya davant
l’augment de casos de Covid-19

Mesures || La consellera Vergés, que va visitar l’Arnau, no es planteja “per ara” el confinament
selectiu a Lleida encara que recomana als ciutadans “abaixar el ritme” d’activitats socials
amado forrolla

L’hospital de campanya
funcionarà la setmana que ve.

Detectat un nou brot i ja
són 9 entre el pla de
Lleida i el Pirineu

Salut demana als usuaris
de la Franja que vagin a
l’hospital de Barbastre

Pueyo reclama al camp que
digui ‘urbi et orbi’ que no
vinguin més temporers

Aitona, Soses i Alcarràs
tanquen parcs i places
per evitar contagis
és notícia ❘ 3-7

magdalena altisent

La Diputació inicia la
variant de Castell de
Mur per anul·lar la via
de les allaus de roques
Després de l’enèsim despreniment dijous, les obres van començar ahir, costen 200.000 €
i quedaran acabades en un mes.
comarques ❘ 16

Alguaire torna a estar operatiu
comarques ❘ 15

Una lleidatana rep la
incapacitat absoluta
per fatiga crònica

lleida ❘ 14
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energia electricitat

carreteres incidències

Endesa invertirà 64
milions en la xarxa
elèctrica de Lleida
redacció

❘ lleida ❘ Endesa invertirà en
els pròxims tres anys 64 milions d’euros per millorar la
xarxa elèctrica de les comarques de Lleida. En concret,
s’actuarà en la reforma de
29 quilòmetres de l’eix d’alta tensió entre els Magraners
i Altorricó. Aquesta actuació s’iniciarà el 2021 i minimitzarà les incidències en el
subministrament i del risc de
microtalls a la comarca del
Segrià. A més, s’incrementarà l’automatització de la
xarxa fins a arribar als 1.200
telecomandaments que permetran controlar de manera
remota la xarxa per garantir
la continuïtat i la qualitat del
subministrament. A partir de
l’any que ve i fins al 2023,
l’elèctrica implementarà el
pla de qualitat del subministrament amb la millora de
111 quilòmetres de la xarxa
elèctrica de cinquanta línies
de mitjana tensió. Es preveu
la millora de l’aïllament i del
cablatge de la xarxa aèria de
mitjana tensió, així com la
substitució de la xarxa subterrània per a seccions de
més capacitat i fiabilitat, per
la qual cosa es pugui alimentar o donar suport als clients
des d’altres línies adjacents.
Un eix d’actuació serà la millora de l’aïllament en línies
de mitjana tensió en aquelles
xarxes que tinguin grans lon-
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les claus

Inversió

z Endesa preveu invertir 64
milions en la millora de la
xarxa elèctrica de les comarques de Lleida, que beneficiaran uns 240.000 clients.

Microtalls
z Els treballs permetran incrementar la seguretat de
les línies i minimitzar les
incidències del subministrament i reduir considerablement els microtalls al Segrià,
la Noguera i les Garrigues.

Automatització
z Endesa preveu incrementar l’automatització de la
xarxa fins a arribar als 1.200
telecomandaments per controlar de manera remota les
línies.

gituds (superiors a 50 quilòmetres). D’aquesta manera,
s’espera reduir el risc d’incidències i de microtalls a la
Noguera, el Segrià i les Garrigues. S’iniciarà la transició
de la xarxa elèctrica actual
a la digital dels centres de
transformació, amb actuacions a 1.300 instal·lacions
de mitjana i baixa tensió,
que representen un 30% del
mercat gestionat per Endesa
a Lleida.

La perillosa via de Castell
de Mur tindrà una variant
Comptarà amb uns 200 m, costarà vora 200.000 € i estarà d’aquí
1 mes || Anul·len la circulació per aquest tram de l’LV-9124
diputació de Lleida

E. Farnell

❘ Castell de Mur ❘ La Diputació
va iniciar ahir mateix les obres
d’una variant provisional al
municipi de Castell de Mur,
que transcorrerà paral·lela a
la carretera LV-9124 i evitarà
el pas dels vehicles per aquesta
via, que està tallada des de dijous per un nou despreniment
de pedres i roques. La nova
variant comptarà amb aproximadament uns 200 metres
de longitud, costarà 200.000
euros i ha d’estar finalitzada
d’aquí un mes.
El diputat de Vies i Obres
de la Diputació, Marc Baró,
va assenyalar ahir que “hi ha
un risc geològic molt alt i l’amenaça de nous despreniments és
molt elevada, per la qual cosa
hem decidit iniciar al més aviat
possible un pas provisional”.
Va afegir en aquest sentit que
l’ens provincial estudia anul·lar
definitivament la circulació de
vehicles pel tram de carretera (LV-9124) en què s’han registrat els despreniments de
roques.
“Els geòlegs ens adverteixen que el risc de noves allaus
és molt alt i la zona està molt
danyada i requereix actuacions per assegurar els talussos
d’aquesta carretera”, va dir.
Paral·lelament, la corporació
treballa en un possible traçat
alternatiu per arribar a Sant
Esteve de la Sarga des de Cas-

espais naturals transfronterers

Les màquines van començar ahir a marcar el traçat de la variant.

tell de Mur o des de Cellers,
en funció del que determinin
els estudis. Està previst que la
setmana que ve es reuneixin
els serveis tècnics per presentar
la millor opció per a aquesta
carretera.
Fins que la nova variant
provisional no entri en servei,
l’accés a Sant Esteve de la Sarga o el congost de Mont-rebei
es pot fer per la carretera C1311, que va des de Palau de
Noguera (Tremp) fins al Pont
de Montanyana o a través de
la pista forestal que es va obrir
el 2018 després de l’altra allau
que va causar la mort de dos
persones. No obstant, el pas

per aquesta pista requereix un
vehicle 4x4 per transitar-hi.
L’altra alternativa per arribar
a Sant Esteve i el congost és per
la carretera del Pont de Montanyana. L’allau de dijous es
va produir al quilòmetre 5 de
l’LV-9124, a pocs metres de
l’últim despreniment del mes
de gener i de la que el 2018 va
causar la mort dos persones.
Aquest tram es va sanejar i estabilitzar tot i que ara el risc de
despreniments continua sent
molt elevat. La Diputació, titular de la carretera, ha finançat
els treballs que s’han portat a
terme en aquest tram durant
els dos últims anys.

entitats iniciatives

Nou mapa
guia del Parc
Natural de les
Tres Nacions

iniciatives

Es distribuirà en
200 establiments
❘ soriguera ❘ El Parc Natural de
l’Alt Pirineu ha editat el primer
mapa guia del Parc Natural de
les Tres Nacions (PP3N), que
s’ha elaborat en coordinació
amb els altres espais naturals
de França i Andorra que formen part del projecte: el Parc
Natural de la Vall de Sorteny,
el de les Valls del Comapedrosa, i el Parc Natural Regional
dels Pirineus Ariejans.
La presentació d’aquest mapa va tenir lloc ahir al nucli
despoblat medieval de Santes
Creus de Llagunes a Soriguera, el jaciment arqueològic més
important del Parc Natural de
l’Alt Pirineu, per rememorar
els avantpassats pirinencs que

Junta ordinària de Pallarsactiu on es van presentar els productes.
Presentació ahir del nou mapa guia del parc.

no entenien de fronteres. Tenint en compte que Catalunya,
França i Andorra utilitzen sistemes de projecció cartogràfics
diferents, s’ha hagut d’unificar
la informació cartogràfica dels
diferents territoris.
El nou mapa s’imprimirà als
tres països i es distribuirà de
manera gratuïta als centres

d’informació de tots els parcs
naturals (un total de tretze) i
oficines de turisme (vint-i-dos)
que formen part d’aquest nou
espai natural.
S’ha previst distribuir-lo
també en més de dos-cents
establiments turístics perquè
actuïn de xarxa per a la seua
difusió.

Projectes per a una cervesa amb
oli i venda en línia d’ametlles
❘ tremp ❘ Pallarsactiu va presentar
ahir a la junta ordinària de l’entitat dos productes del Pallars
com la cervesa Oliba Green Beer, la primera cervesa artesanal
en què s’incorpora l’oli com un
element innovador i de màxima
qualitat i que està tenint molt

bona acollida al mercat nacional i internacional, i la Carrell,
una empresa familiar d’Abella
de la Conca que ha iniciat la
venda d’ametlles en línia, en
què ofereix diverses varietats
i valoritza així aquesta fruita
seca.
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successos trànsit

Familiars de la noia morta a l’N-240
volen que l’acusat segueixi a la presó

Temen que eludeixi el judici, que està previst que se celebri el mes d’octubre || El
conductor va sortir de la presó a començaments de juny al pagar una fiança
segre

l. garcía

❘ lleida ❘ La família de Marta
Sòria, la jove de 27 anys de les
Borges Blanques que va morir
en un accident a l’N-240 l’octubre del 2016, insta la Justícia a
mantenir a la presó el conductor
acusat de provocar el sinistre
mortal fins a la celebració del
judici, previst per al pròxim mes
d’octubre. El xòfer va sortir de
la presó a començaments del
mes de juny després que el Jutjat Penal 2 de Lleida admetés un
recurs de la defensa que sol·licitava la sortida del centre penitenciari del seu defensat amb el
pagament d’una fiança, la qual
cosa el magistrat va acceptar
malgrat que el Jutjat d’Instrucció 2 de Lleida havia decretat
l’ingrés a la presó a començaments d’any després que l’acusat
abandonés Espanya malgrat tenir una prohibició de sortida. La
família va assenyalar que tem
que l’acusat eludeixi el judici de
l’octubre i considera que la decisió de deixar-lo en llibertat, que
ha estat recentment confirmada
per l’Audiència, com ja va publicar aquest diari, suma “més
dolor” a la pèrdua de la seua
filla i a les circumstàncies en què
es va produir. També considera
que aquesta posada en llibertat
contradiu la resolució que es va
dictar al principi d’ingrés a la
presó, ja que es va haver de dictar una ordre de recerca i arrest

Monòlit en homenatge a la jove Marta Sòria a l’N-240.

sortida de presó

L’acusat va sortir de la
presó, on va ingressar el
mes de gener, al pagar una
fiança decretada pel jutge
internacional contra l’acusat al
no localitzar-lo al seu domicili.
Per la seua banda, la família
aplaudeix la decisió de l’Audiència Provincial de Lleida de
retirar el carnet de conduir a
l’acusat com a mesura cautelar (vegeu el desglossament).

successos robatoris

Empresonen un home
per una onada de sis
robatoris a la Seu d’Urgell
redacció

❘ la seu d’urgell ❘ Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la
Policia Local de la Seu d’Urgell,
han detingut un veí de la capital
de l’Alt Urgell de 32 anys acusat de dos robatoris amb força i
quatre robatoris en interior de
vehicle. Segons va informar ahir
la policia catalana, a primera
hora de dimarts, un veí de la
Seu va alertar la Policia Local
al veure un home forçant un vehicle al carrer Llorenç Tomàs
i Costa. A l’arribar al lloc, els
agents van localitzar una persona que coincidia amb la descripció que va donar el testimoni i
van alertar els Mossos, que van
localitzar un vehicle que havia
estat forçat. L’individu, amb
antecedents per fets similars,
portava objectes com una cà-

mera esportiva, uns auriculars,
guants i una navalla. El propietari del vehicle va identificar
alguns d’aquests objectes com a
seus i va dir que li havien robat
del cotxe. Una vegada detingut,
els investigadors van relacionar
aquest home amb una sèrie de
robatoris comesos des de mitjans de maig a la Seu.
En concret, tres robatoris en
interior de vehicle i dos robatoris amb força, un en un quiosc
del passeig Joan Brudieu, on un
lladre es va endur material valorat en dos-cents euros, i altre al
forçar el maleter d’una moto estacionada al carrer. El detingut
va passar a disposició judicial
davant del Jutjat d’Instrucció
en funcions de guàrdia de la Seu
d’Urgell, que va decretar l’ingrés en presó preventiva.

Tanmateix, insisteix que estan
preocupats que torni a eludir
les responsabilitats davant de la
Justícia, per la qual cosa sol·liciten que torni a entrar a la presó, on va estar tres mesos fins
que el jutge li va permetre la
sortida sota fiança. La defensa
nega que hi hagi risc de fuga per
part del seu client, encara que
sí que admet que va incomplir
la prohibició de sortir d’Espanya després que fos localitzat el
desembre passat a l’aeroport de
Fiumicino de Roma. Assenyala
que es va presentar al jutjat al
conèixer l’ordre.

L’Audiència li
retira el carnet
tres anys després
del sinistre
■ La setmana passada
l’Audiència va confirmar
la llibertat provisional del
conductor imputat per
l’accident frontal però va
dictar com a mesura cautelar la retirada del carnet
de conduir de l’investigat
fins a la celebració del judici, que està previst que
sigui el mes d’octubre, just
quan es compliran quatre
anys de l’accident que va
acabar amb la vida de la
jove de les Borges Blanques. El tribunal va decidir la retirada del carnet
al considerar que existeix
risc que l’investigat cometi una actitud perillosa al
volant.
L’accident va tenir lloc
el 16 d’octubre del 2016
a la carretera N-240 al
terme municipal de Lleida. L’acusació particular,
exercida per la família,
demana una pena de 24
anys de presó per als dos
acusats, mentre que la Fiscalia demana quatre anys
de presó.

segrià

Millores al servei
del menjador
escolar
❘ lleida ❘ El ple del consell del
Segrià va aprovar ahir les
clàusules del nou concurs
per al servei del menjador
escolar. Entre les principals novetats del plec destaca la divisió de la licitació
en dos lots, la prioritat en
la utilització de productes
de proximitat i ecològics,
millores en el monitoratge
i en la comunicació amb les
famílies dels escolars, i la
presentació d’un pla de contingència per a cada centre
escolar segons quins siguin
els protocols de prevenció
del coronavirus.

purins

Neoelectra ja
té el 90% de la
planta de VAG
❘ lleida ❘ El fins ara propietari
de la planta de purins VAG
de Juneda, GAP Cooperativa, ha oficialitzat la venda
del 90% de la seua participació a Neoelectra per donar un impuls i viabilitat a
les instal·lacions i comptar
amb aquest grup per a futurs
projectes. Neoelectra també
ha comprat el 90% de Careco
Energy, empresa mitjançant
la qual afegirà tecnologia
pròpia de gasificació i avaluació de residus a les seues
actuals línies de negoci al
sector energètic.

emergències incendis
Ferit lleu al bolcar
amb el cotxe a l’A-2

Vista de l’incendi dijous a la partida Pardinyes Altes.

Sufoquen un incendi a Lleida i un
altre en una empresa de Térmens
❘ lleida/térmens ❘ Un incendi de
vegetació va calcinar dijous
a la nit una superfície de dos
hectàrees a la partida Pardinyes Altes de Lleida. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 22.05 hores i
es van activar cinc dotacions.

També es va produir un foc
que va afectar un jacuzzi d’un
habitatge situat al carrer Castell de Verdú de Lleida, sense
ferits, i es va produir un altre
incendi en una empresa de
farratges de Térmens, també
sense afectats.

❘ ribera d’ondara ❘ Un conductor
de 60 anys va resultar ferit
ahir en un accident de trànsit a l’autovia A-2, al terme
municipal de Ribera d’Ondara. Els Bombers de la Generalitat van registrar l’avís
d’emergència al voltant de les
sis de la tarda, quan el conductor va perdre el control
de vehicle, aquest va acabar
bolcat i va ocupar un carril de
la via. Segons Trànsit, la circulació va estar tallada més
de tres hores.

Incendi a la caldera d’un
habitatge de Tremp
❘ tremp ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir un
incendi en un habitatge del
carrer Barcelona de Tremp.
Segons van informar, el foc
es va originar a la caldera a
les 20.25 hores. Una dotació va apagar les flames en
menys de deu minuts. No hi
va haver ferits.
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societat

memòria històrica guerra civil i franquisme

Mig miler de lleidatans,
desapareguts durant la guerra

Seròs compta amb la primera placa que senyalitza víctimes trobades en fosses
laura cortés/acn

l. garcía

❘ seròs ❘ Prop de mig miler de
lleidatans apareixen al cens de
la Generalitat de desapareguts
durant la Guerra Civil i el franquisme. Una llista que inclou
les dades proporcionades per
familiars i pròxims a aquelles
persones a qui se’ls va perdre
la pista durant la contesa, la
majoria soldats que van morir
al camp de batalla i dels quals
es desconeix el parador més de
vuitanta anys després del final
de la guerra. Segons el cens, un
total de 461 lleidatans formen
part d’aquesta llista, dels quals
122 procedien de la comarca
del Segrià.
Per comarques la segueixen
la Noguera, les Garrigues i l’Urgell. Les desaparicions es van
produir entre els anys 1936 i
1940 i eren persones que tenien diferents professions com
agricultors, paletes, barbers,
bombers, estudiants, carnissers, jornalers, forners i fins i tot
policies. Més de 330 d’aquests
desapareguts eren soldats de
les files de l’exèrcit republicà.
La majoria van desaparèixer al
front de l’Ebre, però també als
del Segre i Aragó.
En aquest cens també s’inclou
el nom de 717 persones més que
van desaparèixer quan es trobaven en algun punt de la província de Lleida durant la contesa o
poc temps després que aquesta

festes

Missa i xarrada a
la Seu en honor
al patró Sant Ot
❘ la seu d’urgell ❘ La Seu d’Urgell celebra dimarts vinent la
festa de Sant Ot, el seu patró.
Ho farà amb una conferència que tindrà lloc a les set
de la tarda a la catedral de
Santa Maria d’Urgell i que
anirà a càrrec de Francesc
Xavier Galindo, sota el títol
de 7 de juliol de 1820. Una
jornada per recordar. L’activitat finalitzarà amb una
missa a les vuit de la tarda.
Per la seua part, l’ajuntament
de la capital de l’Alt Urgell no
programarà el mercat dels
dimarts, al coincidir amb
aquesta festivitat.

investigació

Radiografia del
cervell durant
l’alfabetització
La consellera de Justícia, Ester Capella, ahir al cementiri de Seròs, on es va instal·lar una placa.

acabés. Més de quatre-centes
d’aquestes persones van desaparèixer quan combatien al front
del Segre.

Enterrament a Seròs
El departament de Justícia
instal·larà plaques als cementiris
on estan enterrades persones
recuperades de les fosses de la
Guerra Civil.
Seran plafons amb informació sobre les víctimes, el con-

text històric de les fosses i les
intervencions arqueològiques.
La primera placa es va presentar
ahir al cementiri de Seròs, on la
consellera, Ester Capella, va assistir a l’enterrament d’un soldat
d’entre vint-i-cinc i trenta anys
recuperat el 2018 en l’obertura
d’una fossa.
El text recorda que Seròs va
quedar devastat durant la contesa amb milers de baixes. En
els pròxims mesos es col·locaran

plaques als cementiris de l’Albagés, Cabó i Foradada. Així
mateix, la prioritat del Govern
és la identificació genètica de
les restes trobades a les fosses,
un procés complex i car, amb
un cost aproximat de 1.000 euros per cada individu recuperat.
Així mateix, s’anima els familiars de desapareguts a donar
mostres de l’ADN, un procés
gratuït i indolor, per facilitar la
identificació.

❘ màlaga ❘ Un equip d’investigadors internacionals, entre
els quals una científica de
Màlaga, ha portat a terme un
estudi de neuroimatge que ha
conclòs que l’activitat d’una
regió cerebral especialitzada en el reconeixement de
la lletra escrita se sincronitza quan s’aprèn a llegir amb
l’activitat d’un circuit cerebral relacionat amb el processament lingüístic. L’estudi
ha determinat que l’edat no
sembla que sigui un factor
determinant per a aquest
canvi cerebral.

acn

tradicions patrimoni

El Pont del Claverol reviu el
seu passat raier amb una
escultura de cinc metres
Coincideix amb la diada aquest cap de setmana
❘ la pobla de segur ❘ La Diada dels
Raiers, que se celebra aquest cap
de setmana a la Pobla de Segur,
manté viu el record d’aquest
ofici històric del Pirineu català que servia per transportar
carregaments de fusta pel riu
fins al delta de l’Ebre. Per reivindicar el seu passat raier, el
Pont del Claverol va instal·lar
dijous una escultura a la vora
de la Noguera Pallaresa. L’obra
representa un raier baixant pel
riu i està finançada per Ramon
Mitjana, un veí d’aquesta localitat que vol retre homenatge
a tots els que a començaments
del segle passat es dedicaven
a aquest dur ofici. Amb cinc
metres de llarg i un pes de més
de 600 quilos, la col·locació de

l’escultura es va portar a terme
amb l’ajuda d’una grua. Mitjana va explicar que el Pont del
Claverol “sempre ha tingut un
pes important en el món raier:
primer, amb el descens d’aquestes embarcacions des dels boscos del Pirineu fins a Tortosa i
ara, com a punt d’arribada dels
rais el dia d’aquesta tradicional
festa”. Tanmateix, va lamentar
que la tradició ha anat perdent

patrimoni immaterial

La festa dels rais de la
Noguera Pallaresa i del
Segre són candidats a
patrimoni de la Unesco

L’escultura, de cinc metres de llarg i més de 600 quilos, està col·locada als peus de la Noguera Pallaresa.

importància al poble, ja que fins
i tot el seu Museu dels Raiers va
acabar traslladant-se a la Pobla
de Segur.
A causa de la pandèmia del
coronavirus, la diada d’aquest
any serà “molt simbòlica”, ja
que només comptarà amb la

baixada d’un únic rai de tres
trams, en lloc dels quatre habituals. Com a nota positiva, val a
destacar que serà la primera celebració des que la festa dels Raiers de la Noguera Pallaresa i del
Segre són candidats a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat de

la Unesco. La candidatura, que
es tramitarà durant el 2022, és
de caràcter internacional i està
promoguda per l’Associació Internacional de Raiers. A la resta
de l’Estat, en formen part entitats de Navarra, Aragó i Castella-la Manxa.

