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DEIXANT ENRERE EL TEMPORAL
~·

El temporal deixa 66 5 alumnes
de Ponent sense classe i altres
4.414 sense transport escolar
•

Quinze centres tancats per la neu i rutes suspeses en 7 comarques
El temporal Filomena va
provocar el tancament ahir
de 15 centres educatius de
la demarcació de Ueida,
aixo va deixar sense classes
a 665 nens i nenes. A banda,
7 comarques van suspendre
el transport escolar, un fet
que va afectar un total de
4.414 alumnes.
Ue ida
REDACCIÓ / ACN
La neu, el gel i el fred que encara arrossegava el temporal Filomena van provocar que ahir fins
a quinze centres educatius de la
demarcació no poguessin obrir
les seves portes.
La comarca més afectada va
ser les Garrigues, on no hi va haver classe a les escoles d'Arbeca,
Cervia de les Garrigues, I'Aibi, I'AIbagés, Vinaixa i Bovera, afectant
un total de 289 alumnes entre totes. Al Segria es van quedar tancades l'escola d'Aitona i la d'Aicanó, amb 256 alumnes. A I'Urgell,
104 aiumnes es van quedar sense
classes al tancar les escoles de
Ciutadilla, Guimera, Malda, Preixana, els Omells de Na Gaia o
Belianes. Finalment, a I'Alta Ribagon;a, només els 16 alumnes de
l'escola d'Espluga de Serra es van
veure afectats.
Tal i comes va anunciar aquest
passat diumenge, set consells comarcals de la demarcació de Ueida van decidir suspendre el transport escolar: les Garrigues, de la
Noguera, del Pallars Jussa, del Pla
d'Urgell, de la Segarra, del Segria
i de I'Urgell, aixo va deixar sense
transport a 4.414 alumnes a tota la província de Ueida. A més,
a I'Ait Urgell, dues línies també es
van aturar pel temporal.
En total a Catalunya, a causa
del temporal Filomena un total
de 53 escoles i instituts de les
comarques de Ponent, Camp de
Tarragona, Terres de I'Ebre i Girona no van poder obrir ahir, fet
que va afectat 3.182 alumnes. Pel
que fa al transport escolar, es van
suspendre en 14 comarques.

Pares i mares,
dividits sobre
la tornada a
l'escola en plena
pandemia

FOTO: Tony Alcántara 1Les plaques de gel van provocar més d'una relliscada durant !'arribada a rescola
l'acumulació de neu i, sobretot, de gel, va ser un deis principals impediments a l'hora d'assistir als centres escolars. Alguns
ajuntaments com el d'Aimacelles
o el d'Aiguaire es van afanyar a tirar sal a les immediacions de les
escoles per intentar desfer les
plaques, pero en altres municipis com el d'Arbeca no van poder
obrir durant el matí, ja que al haver-hi tant gel que I'Ajuntament
ho va considerar perillós. De fet,
en diferents centres oberts de
la ciutat de Lleida també es van
poder veure relliscades de pares,
professors i alumnes, de diversa
consideració.
Pel que fa avui, s'espera que
la situació sigui més favorable i la
majoria d'escoles puguin tornar
a obrir. De moment, els Consells
Comarcals del Segria, la Noguera,
la Segarra, el Pla d'Urgell i I'Urgell han anunciat que reprendran
~ransport escolar avui mateix.
També ho taran els municipis de
les Garrigues excepte les rutes
del Cogul, la Pobla de Cérvoles i el
Vilosell. Al Pallars Jussa ho decid ira cada conductor avui a primera
hora, depenent com estiguin les
carreteres.

FOTO: T.A./ Aula del Manuel de Montsuar ahir, ben calefactada
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Educació recomana escalfar.
les aules durant una hora
abans de comen~ar la classe
El Departament d'Educació recomana que les aules s'escalfin
amb les finestres tancades un
mínim d'una hora abans que
arribin els alumnes. Aquesta
és una de les indicacions que
consta a les 'Noves orientacions sobre ventilació als cen-

tres educatius en el marc de la
covid-19', que amplia i complementa les que ja s'havien fet.
Així, s'estableix que la ventilació s'ha de ter "a partir del moment en que arribi l'alumnat,
durant l'activitat lectiva i al final
de la jornada".

El curs escolar s'ha repres
aquest dilluns a la majoria de
les escoles de Catalunya - a
excepció deis centres tancats
pels efectes del temporal-. El
retorn a les aules després de
les vacances escolars, pero,
genera divergencia d'opinions entre els pares. Alguns
creuen que els centres són
segurs, mentre que d'altres
consideren que s'hauria hagut d'esperar que l'evolució
de la pandemia millorés. A
les portes deis centre, divergencia d'opinions. Hi ha qui
pensa que, tot i que la seguretat absoluta no existeix,
cal que els infants tornin a
estudiar. D'altres, que potser
s'hauria hagut d'esperar.

Els professors
comencen
afer-se les
provesPCR
d'automostra
Els professionals educatius
van comen~ar aquest dilluns
a fer-se les PCR d'automostra en el marc d'un cribratge massiu que han posat en
marxa Educació i Salut. Es
tracta de proves voluntaries i
que es tan per frotis nasal. En
total s'ha preparat per arribar a prop de 170.000 persones i es tara de forma progressiva i esglaonada durant
tres setmanes. La mostra es
recollira per frotis nasal, a
través de l'autopresa.
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S'énfonsen dues
nau¡ <tuna granja
d'aviram ~ Juneda
pel pes de la neu
Juneda va ser un deis municipis
que va patir les conseqüimcies de la torta nevada d'aquest
cap de setmana. En el seu cas,
s'han materialitzat en infraestructures i és que s'han enfonsat dues naus d'una granja d'aviram pel pes de la neu.
Aquest incident ha comportat
danys en els animals i, també,
en les infraestructures, ja que
les instaHacions han quedat
for~a malmeses, segons va informar ah ir Unió de Pagesos.

1 CUP denuncia
falta de previ ió,
d l inshtucions

Un conductor que havia
uedat atrapat pe la neu
a Belltall mor d'un infart
La víctima, de 55 anys, va ser traslladada en estat
crític a !'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Un home va perdre la vida
mentre condu'ia per una
carretera de Belltall, prop de
Timega, el diumenge.
Lleida
ACN

La CUP denuncia la "falta de
previsió" per part de les institucions per un temporal que feia
dies que s'anunciava, la manca
d'inversió en les infraestructures electriques i les carreteres
de les zones menys poblades i
la lentitud en resoldre les incidencies en carreteres i trens.

Un conductor va morir d'un infart
de miocardi mentre condu'ia per
una carretera de Belltall (Conca
de Barbera) aquest diumenge.
L'home, de 55 anys, va quedar
atrapat per la neu de la via, molt
afectada pel temporal. En roda
de premsa, el conseller d'lnterior,
Miquel Samper, va explicar que

El cementiri de Lleida només
obriró per enterraments i
tonca les visites temporalment
El recinte del cementiri de Lleida
romandra tancat a les visites durant els proxims dies i fins a nou
avís, a conseqüencia de l'acumulació de neu i gel que encara hi
ha al seu interior, i _
només s'obrira per a enterraments. La Paeria
vol evitar així el perill de possibles caigudes per relliscades de
les persones que hi accedeixen.
En aquest sentit, I'Ajuntament

de Lleida manté activat el Pla
d'Emergencies de Gelades i Nevades de Lleida (PEGENELL) per
les temperatures negatives que
preveu el Servei Meteorologic
de Catalunya pera aquesta matinada i primera hora del matí de
dema dimarts i es demana evitar
desplac;:aments innecessaris.
Des de la Paeria de Lleida continua activat l'operatiu especial

no es podía assegurar si l'home
va patir l'infart abans o després
de quedar atrapat a la carretera.
El Servei d'Emergencies Mediques va portar el conductor en
estat crític a !'Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida, en un trasllat
que va ser "molt dificultós", va dir
el conseller.
El conseller del Departament
d'lnterior va remarcar que no
es pot relacionar aquesta mort
amb el temporal Filomena. A la
incidencia hi van treballar efectius del SEM, deis Bombers i deis
Mossos.

que estableix el Pla de Gelades
i Nevades de Lleida (PENEGELL)
i també el protocol de Vialitat i
Transit per vetllar pel bon estat
de carrers, vies, passareHes i carreteres de l'entorn urba perque
siguin transitables.
Així mateix, mentre duri l'onada de fred i les gelades, les brigades municipals i els diferents
equips (llnet, Jard inería, Protecció Civil, Brigada d'Acció lmmediata) estendran fundents per la
capital del Segria per tal d'evitar
la formació de possibles plaques
de gel i minimitzar riscos d'accidents de transit i de caigudes de
vianants.

FOTO: ACN/Imatge d'una maquina llevaneu netejant la cal~ada a Tarrega

FOTO: Paeria 1 La neu que hi ha acumulada al cementiri de lleida

El112 rep 179 avisos només
del Segria i els Bombers, 67
trucades per incidencies

Els Rurals donen menjar als
ocells silvestres per salvar-los
la vida en époques de fred

El telefon 112 d'emergencies va
rebre 179 avisos procedents del
Segria pel temporal Filomena,
deis quals 121 procedien de Lleida ciutat. En total el112 va rebre
1.716 trucades de tot Catalunya.
Pel que fa als Bombers, fins ahir
a les 10.00 hores del matí van
rebre un total de 67 avisos per
la borrasca. Entre les actuacions
que van dur a terme, la majoria

Els Agents Rurals treballen
aquests dies per evitar la mort
d'ocells silvestres a causa de les
dificultats per trobar menjar. Des
de I'Ajuntament de Tarrega van
agrair ahir a Agro Pijuan, que va
donar dos sacs de blat i panís
trencat, i a la Deixalleria del municipi, que va cedir materials per
ter menjadores. En aquest sentit,

requerien retirar arbres de les
carreteres com va passar a la
Vall de Boí i a Tremp. Així mateix,
també van ser avisats per netejar accessos com va ser el cas
d'Abella de la Conca o de Tarrega, on van haver de netejar els
accessos a les vies del tren. De
la mateixa manera, també hi van
haver avisos per cotxes a'illats i
per neu en carpes. ,

des del consistori de la capital de
I'Urgell van recordar que en episodis de neu i fred, els ocells silvestres ho passen malament i tenen dificultats per alimentar-se.
És per aixo que si es deixa menjar
d'ocells, llavors o molles de pa a
la finestra o jardí, se'ls hi pot salvar la vida durant aquests dies
complicats.

FOTO: AJ. ,..rresa/ Agro Pijuan va
donar dos sacs de blat a rarrega
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Preocupació a la Pobla de
SegUr pel possible enderroc
de la seva antiga cimentera
-

.

La fabrica es va construir l'any· 1912 amb l'objectiu
d'abastir les obres de les centrals hidroelectriques
La Pobla de Segur
ACN
L'any 1912 es va construir a la
Pobla de Segur (Pallars Sobira) la
primera fabrica de ciment d'Espanya per abastir les obres de construcció de les centrals hidroelectriques. Estava prevista per fer
60.000 quilos/dia de ciment. Els
dos forns verticals, tipus Steiger,
de grans dimensions i, !'enorme
xemeneia de 27 metres d'al~a
da, tan molt particular aquesta
cimentera. Ara, la Societat Internacional de geología i minería
ambiental pel desenvolupament
i l'ordenació del territori (Sigmadot) defensa aquesta construcció industrial davant un possible
enderroc per part de !'empresa
propietaria. Des de I'Ajuntament
de la Pobla de Segur · afirmen
pero que no tenen constancia
oficial del possible enderroc de
la cimentera. En aquest sentit,
Sigmadot veu amb "una enorme
preocupació" la possible perdua
d'aquest patrimoni a conseqüencia d'un possible enderroc per
part de !'empresa propietaria.
La cimentera es troba actualment en molt mal estat de conservació, pero aquest fet "no ha
de donar peu a enderrocar-la",
afirma Sigmadot. ·L'entitat afegeix que "no s'entendrien les tasques de construcció de les centrals electriques del Flamicell, ni

L'excap
comarcal de
la JNC del Pla,
cap de llista del
PNC per Lleida
Enrie Gracia sera el cap de !lista del
Partit Nacionalista Catala (PNC)
per lleida a les properes eleccions catalanes. Gracia va ser cap
comarcal de la JNC al Pla d'Urgell
i és exmilitant del PDeCAT. Té 31
anys i és de Mollerussa. Gracia va
ser presentat ah ir durant l'acte de
presentació deis avals obtinguts
pel partit. En aquest sentit, el PNC
va obtenir 8.336 avals, un 50%
més deis necessaris i, per tant, es
presentaran a Barcelona, Lleida,
Tarragona i Girona. Durant l'acte
de presentació, Pascal va assegurar que "qui posava en dubte que
el PNC seria en aquestes eleccions
avui rep una primera lli~ó d'humilitat i realisme".

Cervera valora de
forma positiva les
activitats de Nadal
destinades als joves

FOTO: ACN / Pla general de l'edifici de la cimentera de Pobla de Segur, al Pallars Jussa
la de les de la Val d'Aran sense el
ciment d'aquesta fabrica". La fabrica de ciment, disposava d'un
sistema d'ensacat del ciment i es
traslladava en sacs i no a granel.
Sigmadot demana solucions
tecniques i es mostra partidaria a

Es posa en marxa a Sort la
fase de participació del
Pla Estratégic Sobira 20-30
La fase de participació ciutadana
del Pallars Sobira 20-30 es posa en marxa. Avui dimarts 12 de-'
gener, el mercat de Sort viura la
primera jornada a peu de carrer.
Aquesta nova acció que tindra
lloc avui completara la posada en
marxa de la recollida d'opinions,
que es va iniciar amb l'activació
de l'enquesta en línia, a través de
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l'adre~a web https://ja.cat/enquestasobira2030.

Properament, l'equip de Sobira 20-30 eté previst despla<;:ar-se
també a diverses localitats de la
comarca per ter més enquestes a
peu de carrer i ampliar la mostra
d'opinions entre els seus ciutadans.
De moment les, dates confir-

contribui r ambla recerca d'aquestes solucions. Aquesta entitat ha
sentenciat que lluitara amb tots
els agents del territori peral manteniment en peu d'aquesta fabrica. 1 també amb tots els agents
implicats a Catalunya amb la con-

mades que cal afegir són el diumenge 17 de gener al mercat
d'Esterri d'Aneu i el dimecres
20 de gener al mercat de Ribera de Cardós. Sobira 20-30 és
resultat de la confluencia entre el Pla Estrategic de I'Ajuntament de Sort, iniciat el mes de
juny, i el Pla de Reactivació Socioeconomica Covid19 que el
Consell Comarcal del Pallars Sobira va comen~ar a impulsar al
novembre. Els objectius del Pla
Estrategic inclouen l'atracció de
població i talent, la diversificació economica i l'adaptació del
sector turístic a l'escenari postpandemia.

servació d'aqué'St patrimoni.
L'entitat SOS Pallars també es
mostra preocupada pel possible
enderroc de la cimentera i dona
suport a Sigmadot en la lluita per
intentar salvar aquest edifici de la
Pobla de Segur.

Ajuntament de
la Pobla de Segur

Des de la Regidoria de Joventut
i I'Espai Jove el Racó de Cervera
es valora de manera molt positiva la participació que hi ha
hagut al conjunt d'activitats per
a infant s i joves organitzades,
entre els dies 22 de desembre
i 4 de gener, en substitució del
t radicional Pare de Nadal, que
enguany arribava a la 23a edició. Les activitats s'han portat
a terme, de manera descentralitzada, en diferents espais i
equipaments de la ciutat, amb
aforament limitat, reserva previa i seguint totes les restriccions indicades pel Procicat. Així
lnfants í joves han pogut gaudir
d'espectacles de música i teatre, una caminada en família,
gi mcanes entre altres.

Ajuntament de
la Pobla de Segur

ANUNCI

ANUNCI·

Es fa públic que a l BOP
de Lleida núm. 251 de
data 30.12.2020 s'ha publicat l'acord del Pie de
l'ajuntament de la Pobla
de Segur d'aprovació inicial de l'ordenan9a reguladora de l'ocupació de la
v ia pública d'activitats de
restauració o comercials.

Es fa· públic que a l BOP
de Lleida núm. 251 de
data 30.12.2020 s 'ha publicat l'acord del Pie de
l'ajuntament de la Pobla
de Segur d'aprovació inicial de l'ordenan9a reg uladora de la tinen9a
d'animals de companyia i
d'explotacions ramaderes
en régim d'autoconsum.

L'expedien t esta exposat
al públic f ins e l dia 12 de
febrer de 2021
L'alcalde
Marc Baró Bernaduca

L'expedient esta exposat
al públic fins el dia 12 de
febrer de 2021.
L'alcalde
Marc Baró Bernaduca
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CCOO denuncia que
TrGriS.tt no ha garantit els
serveis durant Nadal a la
Regió Policial del Pirineu
Ho atribueix a la manca d'efectius

FOTO: M, Uuvf'h (ACN) / lmatge d'arxiu d'un control deis Mossos a Sort
ta manca s'ha vist agreujada a
conseqüencia d'alguns contagis
per la Covid-19, segons CCOO.
El sindicat assegura que, des
que Catalunya va assumir les
competencies de Transit, el nombre d'efectius no ha fet més que
disminuir i critica que, "en lloc
de refor~ar la plantilla, el Departament d'lnterior es disposa a
prescindir de les unitats de transit de Montblanc, Mataró, Sant
Feliu de Guíxols, Olot, Igualada i
Móra d'Ebre, amb el risc que aixo
suposa en vies principals com ara

NOU CUPRA
L ÓN HÍBRID
40
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Nova campanya de control
d'ús deis cinturons, case i
sistemes de ·reten ció infantil
El Servei Cata la de Trimsit va iniciar ahir, juntament amb Mossos d'Esquadra i Policies Locals,
una campanya preventiva d'ús
del cinturó, el case i els sistemes
de retenció infantil. Aquest durara fins el proper diumenge dia
17 i és la primera de les 18 campanyes preventives i integrals
que Transit coordinara enguany.
Tot i aixo, a les vies de Terres

de I'Ebre, Ponent i Tarragona
afectades per la neu aquesta
comen~ara avui. "Eis elements
de seguretat passiva són basics
per salvar vides. No utilitzar-los
o fer-ho de manera incorrecta
agreuja les conseqüencies de
lesivitat de les víctimes", van indicar. Alhora van recordar que la
sanció és de 200 euros i la perdua de tres punts al carnet.

Els Bombers apaguen un incendi
en un fals sostre d'una casa del
carrer Figueral d'Os de Balaguer

La Seu d'Urgell
REDACCIÓ

El Sector de Mossos d'Esquadra
de CCOO de Catalunya assegura
que "no s'han pogut garantir els
serveis mínims del torn de nit"
de Trimsit a la Regió Policial del
Pirineu Occidental, entre els dies
22 de desembre del 2020 i el 8 de
gener del 2021 a Vielha, Tremp
i la Seu d'Urgell, i ho atribueix
a la manca d'efectius en aquest
serve1. "Si s'hagués produ'it algun accident greu, s'hauria d'haver gestionat amb dotacions de
Manresa o altres destinacions,
amb el risc que aixo suposa", adverteixen des del sindicat. A la
vegada, CCOO denuncia públicament "la manca de roba d'abrigar
deis pocs efectius que queden",
els quals "continuen comprant la
roba termica pel seu compte", segons assenyalen des del sindicat.
Des de CCOO expliquen que hi
ha un grup de mossos que esta finalitzant el curs de Transit, pero
consideren que "la seva incorporació no sera suficient per cobrir
la manca de personal que hi ha a
l'especialitat". Durant el confinament de la Cerdanya i el Ripolles
s'ha disposat deis agents en practiques, pero, tot i afxo, no s'han
pogut cobrir els serveis mínims,
segons el sindicat. A més, aques-

COMARQUES

I'N-11, I'AP-7, I'N-260, I'A-2, I'AP-2,
la C-12 o a C-25". El sindicat adverteix que "fa temps que no es
reempla~a el personal perque a
poca poc quedin extingits".
Arran de la situació, "el temps
de resposta als accidents s'incrementa molt amb el corresponent
risc que suposa pera la seguretat
deis usuaris que hagin patit un
accident de transit o una avaria".
A més, "mentre les patrulles de
transit no hi arriben el risc d'accident per als usuaris accidentats
o avariats és altíssim", afegeixen.
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Un incendi va cremar ahir el fals
sostre d'una casa situada en el
número 1 del carrer Figueral de
la localitat d'Os de Balaguer. En
aquest sentit, els serveis d'emergencies van ser alertats del foc
a les 13.26 hores i rapidament
es va activar el corresponent
protocol d'extinció d'incendis.
Així, fins al lloc deis fets es van

despla~ar un total de dues dotacions deis Bombers de la Generalitat encarregades d'apagar
tant les flames com refredar els
punts calents. No va haver-hi
ferits. D'altra banda, diumenge
a les 21.07 hores els efectius del
coses van personar a Llardecans
per un incendi que va cremar
unes fustes en una teulada.

Judici avui
contra un jove
per abusar
de tres menors

Un conductor, ferit
lleu en bolear a
l'L-200 a Puiggros

L'Audiencia de Lleida acollira
avui, a partir de les 9.30 hores,
un judici en que es jutjara un
jove de 25 anys acusat d'abusar de tres menors de 14, 15
i 16 anys a Anñacelles. Els fets
van passar entre maig i juny
de 2018 i Fiscalía demana un
total de 7 anys de presó i que
indemnitzi cadascun deis nois
amb 6.000 euros.

Un conductor va resultar ahir
ferit de caracter lleu quan el turisme que condu'ia va patir una
sortida de via i va bolear al quilometre 9 de I'L-200, al terme municipal de Puiggros. En aquest
sentit, els serveis d'emergencies van ser alertats del sinistre a
les 6.58 hores i fins allloc es van
despla~ar agents deis Mossos,
els Bombers de la Generalitat i el
SEM, que el va traslladar a !'Hospital Arnau de Vilanova .

