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La neu va arribar ahir a Lleida, amb fins a 20 centímetres de gruix en punts de les comarques del pla. A la demarcació,
la nevada va tallar dos carreteres, va complicar la circulació en desenes de vies i va obligar a suspendre trens. Per la
seua part, els lleidatans van sortir al carrer a gaudir dels paisatges de postal que va deixar el temporal Filomena.

➜

filomena balanç

La neu paralitza Lleida i deixa més
de vint centímetres en punts del pla

El temporal talla carreteres, obliga a cancel·lar trens i treu els lleidatans al carrer
x. rodríguez

❘ lleida ❘ El temporal Filomena va
paralitzar ahir Lleida i va deixar
més de vint centímetres de neu
en punts de les comarques del
pla com la Pobla de Cérvoles.
Les temperatures es van mantenir sota zero a la demarcació, de
la mateixa manera que durant
tota aquesta setmana. De fet, a
Almatret els termòmetres van
arribar a marcar com a màxim
un grau sota zero, i per la seua
part Lleida ciutat no va arribar
a superar els 0 graus. Malgrat les
nevades generalitzades, les restriccions a la mobilitat en vigor a
Catalunya per la crisi sanitària
de la Covid, que la limiten al
municipi de residència, van fer
que els problemes viaris fossin
menors que en altres episodis de
nevades a la demarcació.
Així doncs, la neu va tallar
dos carreteres de Lleida durant
diverses hores i va complicar
la circulació en més de seixanta trams de vies, en què va ser
obligatori l’ús de cadenes. El
temporal també va obligar a
cancel·lar circulacions de trens
de les línies de Manresa i de la
costa i Lleida també es va quedar sense AVE.

les claus

balanç

Incidències i carreteres

Catalunya

Espanya

Temperatures mínimes

z Una dona ferida greu per una
col·lisió entre dos vehicles a la
carretera C-13 a Alcoletge. El temporal va tallar dos carreteres i va
obligar a circular amb cadenes en
més de seixanta trams de via de la
demarcació.

z A les comarques de Tarragona
es van arribar a acumular fins a
30 centímetres de neu. El telèfon
d’emergències, el 112, va rebre
fins a les 21.00 hores d’ahir un total de 715 trucades, la majoria de
les quals (84) des del Segrià.

z En el conjunt d’Espanya, Filomena va deixar ahir quatre víctimes
mortals. Madrid es va quedar totalment paralitzat, amb milers de
vehicles atrapats a les carreteres
de la comunitat i l’aeroport de
Barajas tancat.

LOCALITAT

ºC

Espot

-11,5º

Boí

-11,2º

Montsec d’Ares

-6,4º

Vielha

-4,4º

Cervera

-2,2º

Tàrrega

-1,8º

Les Borges

-1,3º

Vallfogona

-0,9º

Mollerussa

-0,9º

Lleida

-0,7º

maite monné

Gruixos de neu
LOCALITAT

temperatures

La temperatura màxima
d’ahir a Almatret va ser 1
sota zero i a Lleida ciutat no
es van superar els 0 graus
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La Granja

15

Tremp

14

La Granadella

11

La Molsosa

10

Alcoletge

8

Golmés

7

Vilanova de la B.

7

Lleida

7

Tàrrega

6

Imatge de la rambla Ferran a Lleida ciutat, que ahir va aparèixer coberta de neu.
maite monné

Desenes de lleidatans es van
llançar ahir als carrers a gaudir
dels paisatges de postal que va
deixar el temporal a la demarcació i alguns ho van fer fins i
tot amb esquís i trineus. Filomena va donar una treva durant el
dia d’ahir, encara que a la nit va
tornar a créixer i va nevar de
nou en alguns municipis (vegeu
el desglossament). Així doncs,
Protecció Civil manté l’alerta
dels plans Neucat i Ventcat. Per
la seua banda, el telèfon d’emergències, el 112 va rebre fins a les
21.00 hores d’ahir un total de
715 trucades, la majoria de les
quals des del Segrià (84).
A Catalunya, el rècord de
neu va ser per al Baix Ebre, on
es van arribar a acumular fins
a 30 centímetres. Pel que fa al
conjunt d’Espanya, el temporal
Filomena ha deixat fins al moment quatre víctimes mortals i
un caos viari a la comunitat de
Madrid.

Cm

La Pobla de C.

La circulació per les carreteres de Lleida va ser molt complicada i es va haver de retirar la neu.

El temporal
amainarà a
partir del migdia
n Les nevades i les pluges
van créixer ahir a la nit en
diversos municipis de les
comarques de Lleida i es
preveu que durant el matí
d’avui segueixi nevant en
alguns punts de la demarcació. No obstant, s’espera
que Filomena comenci a
amainar a partir del migdia. Segons el Meteocat,
durant tot l’episodi es poden arribar a acumular
fins a 50 centímetres de
neu al prelitoral sud de
Catalunya. Per la seua
banda, províncies com
Tarragona, Saragossa,
Terol o Castelló segueixen avui en alerta roja per
risc extrem de nevades,
segons l’Aemet.
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filomena carreteres i transports

El temporal talla
dos carreteres i
complica el pas
en més de 60
La neu va obligar a tancar la C-12 a Maials
i l’LP-3322 a Mollerussa || Més de 2.000
camions immobilitzats a Catalunya
x.r.

❘ lleida ❘ Les nevades van tallar
ahir durant diverses hores dos
trams de carreteres a Lleida i
van complicar el pas per més
de seixanta vies de la demarcació, per les quals s’havia de
circular amb cadenes. Així, van
quedar tallades la C-12 entre
Maials i Albatàrrec i l’LP-3322
a Mollerussa.
D’altra banda, les cadenes
van ser obligatòries per passar per carreteres com la C-13
a Camarasa, la C-242 a Torrebesses, la C-233 entre Bovera
i les Borges, a més de vies del
Pirineu com el port de la Bonaigua o l’N-260 de Xerallo al Pont
de Suert, segons les dades del
Servei Català de Trànsit. Així
mateix, al matí s’havien d’utilitzar cadenes per circular per
totes les carreteres de la Diputació als dos Pallars, el Solsonès
i les Garrigues, encara que la
xifra de vies afectades va anar
reduint-se durant la jornada.
Així mateix, ahir al matí
uns 2.000 camions continuaven immobilitzats a causa de
les restriccions, que fins demà
dilluns prohibeixen la circulació
als vehicles de més de 7,5 tones.
En aquest sentit, la Generalitat
va sancionar més de dos-cents
camioners per haver incomplert
la restricció de passada. Al migdia, el Govern va acordar permetre el pas d’aquests vehicles
per l’AP-7 fins a les 21.00 hores

d’ahir i els Mossos van desplegar un dispositiu per garantir
que els camions només circulessin per aquesta autopista i
impedir que s’incorporessin a
altres vies (vegeu més informació a les pàgines 14 i 15). La
Generalitat va informar que el
conductor d’un camió de mercaderies perilloses va haver de ser
rescatat a Vielha. A l’aeroport
d’Alguaire es va mantenir ahir
l’activitat interna, encara que
la pista estava coberta de neu,
segons van assegurar fonts del
Govern. Per avui continua programat el vol a Palma.

conseqüències

Misses suspeses en diverses
localitats lleidatanes i
els cines d’Alpicat
decideixen tancar fins avui

maite monné

Imatge de vehicles circulant
ahir al matí per l’autovia A-2.

Les nevades també van obligar a suspendre misses en diversos municipis de Lleida, com és
el cas de la Floresta o la Granadella. Així mateix, els cines JCA
d’Alpicat van decidir tancar tant
ahir com avui.
No obstant, val a assenyalar
que les restriccions imposades
per la Generalitat a causa de la
crisi sanitària impedeixen desplaçaments fora del municipi de
residència, cosa que va reduir
molt el trànsit.

municipis

Una màquina llevaneu ahir al matí a l’Ll-11.
maite monné

Solidaritat als municipis per
retirar la neu dels carrers
n La solidaritat dels veïns va
ser un dels aspectes positius
d’un temporal de neu que va
afectar totes les comarques
de Lleida. En nombrosos
municipis, voluntaris van
ajudar en els treballs que
van ser necessaris per retirar la neu dels carrers. En
aquest sentit, l’ajuntament
de Belianes va agrair la tasca
dels veïns que es van implicar en les tasques de neteja.
Així mateix, consistoris com
el d’Aitona van demanar als

veïns que netegessin la vorera de davant de casa seua
i l’alcaldessa, Rosa Pujol, va
explicar que la majoria van
complir.
Altres localitats, com per
exemple la Pobla de Cérvoles, van demanar als veïns
que no sortissin de casa i que
si algú necessitava algun producte de primera necessitat
ho fessin saber a l’alcalde,
Jaume Estradé, o a qualsevol regidor d’aquest municipi
de les Garrigues.

Camions aparcats a Bellpuig.
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➜

x. santesmasses

segre

Camions parats ahir
a la Panadella.

El tren de la línia de Manresa que va parar ahir a Tàrrega al migdia procedent de l’Hospitalet.

La nevada suspèn els trens
i deixa Lleida sense AVE
Anul·len dos circulacions de la línia de Manresa i dos arriben amb
90 minuts de retard || Cancel·len set rutes del tren de la costa
x.r. / redacció

maite monné

❘ lleida ❘ El temporal de neu va
provocar ahir el tancament de
vies de tren i va deixar Lleida
sense trens AVE. No obstant,
actualment estan vigents restriccions a la mobilitat per la Covid,
que la limiten a l’àmbit municipal tret d’excepcions justificades. A la línia de Manresa (R-12)
dos combois no van poder circular i dos més ho van fer amb una
hora i mitja de retard després
de quedar-se parats a Calaf per
les condicions meteorològiques
adverses. En aquest sentit, no va
circular el Cerverí, tant el primer del matí amb sortida de la
capital de la Segarra a les 07.35
hores i amb destinació a Lleida
i l’últim de la nit amb sortida
prevista de la capital del Segrià
a les 21.07 hores i amb destinació a Cervera. En el cas del
primer comboi, a Tàrrega, dos
passatgers es van quedar a terra
i van assumir la situació amb
resignació. Per la seua part, els
trens que van registrar retards
de més de 90 minuts van ser el
que va sortir de l’Hospitalet a les
7.54 hores (que va parar a Tàrrega a les 12.15 hores) i el que va
sortir de Lleida a les 8.50 hores.
Segons fonts de Renfe, al comboi
que va sortir de l’Hospitalet no
hi va haver passatgers afectats,
mentre que al que va sortir de la
capital del Segrià van ser vint.
A la línia de la costa es va
interrompre la circulació de
trens entre la capital del Segrià
i la Plana-Picamoixons al voltant de les 11.00 hores. Des de
Renfe van assegurar que això
va provocar que un total de set
combois no poguessin circular
durant la jornada d’ahir. No obstant, sí que es van mantenir els

trens entre aquesta estació de la
província de Tarragona i la ciutat de Barcelona. A la línia de la
Pobla, fonts de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC)
van apuntar que una avaria a
l’enclavament d’Adif a Lleida
va afectar algunes circulacions
durant el matí. Quant als trens
AVE i llarga distància, Renfe
va explicar que a causa de les

“condicions meteorològiques
adverses a la zona de Calataiud
i Saragossa” es va suspendre la
circulació des de Barcelona cap
a Madrid i el sud i el nord de
la Península. Renfe va informar tots els passatgers afectats
per SMS i correu electrònic, en
què va els donar l’opció de canvi del bitllet o de devolució de
l’import.

en primera persona
segre

«Hi havia molta neu a la via»
Nieves Angulo
veïna de tàrrega

n Nieves Angulo, veïna de
Tàrrega, va agafar ahir el
tren a l’estació de la capital
de l’Urgell a les 9.32 hores i
es dirigia cap a Sabadell a recollir els seus fills, que hi han
passat les vacances de Nadal. Pel temporal, el comboi
en el qual anava Angulo va

quedar parat a Calaf ja que
“segons ens han dit hi havia
molta neu i la vagoneta havia
de passar per treure-la”, va
explicar. S’hi va estar esperant entre 45 minuts i 1 hora
i finalment va decidir tornar
a Tàrrega: “No m’arrisco a
anar a Sabadell i quedar-me
tirada ja que sembla que a
la tarda nevarà de nou amb
més força.” Angulo va explicar la seua aventura amb
resignació.

Pallars/Alta Ribagorça
17033

Segre
Diumenge, 10 de gener del 2021

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis patrimoni

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques

23

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

infraestructures projectes

Baiasca recupera l’edifici
del vell molí i la central

a.v.

L’EMD restaura la teulada i preveu un centre d’interpretació
emd baiasca

E. Farnell

❘ Baiasca ❘ L’EMD de Baiasca ha
donat llum verda a la rehabilitació de la coberta de l’edifici
de l’antic molí de farina, serradora i central hidroelèctrica.
Es tracta d’un edifici que és
patrimoni comunal de l’EMD
i que el 2020 va ser declarat
Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL). L’objectiu de la població és consolidar la teulada per

Inversió

L’actuació preveu una
inversió de 40.000 i
compta amb ajuts de
Cultura i la Diputació
evitar que l’edifici acabi esfondrant-se i sigui irrecuperable.
L’alcalde pedani, Jordi Fillet,
va assegurar que la rehabilitació de la teulada és “primordial” perquè altrament
l’edifici amenaça de caure i
“llavors serà irrecuperable”,
va dir. L’objectiu de l’EMD és
habilitar a l’edifici un centre
d’interpretació del patrimoni natural i cultural local i un
punt turístic amb guies. Les

L’antic edifici que acollia el molí, la serradora i la central.

obres, amb un pressupost de
40.000 euros, compten amb
una ajuda del departament
de Cultura de 15.000 euros
i una altra de la Diputació de
8.000. La resta serà finançada
amb fons propis de l’EMD. Les
obres s’iniciaran la primavera vinent. “És una actuació
que s’ha anat ajornant però
ara hem d’actuar per salvar
l’immoble”, va dir.
Segons Fillet un altre dels

Demografia població rural

objectius a mitjà i llarg termini
és recuperar l’antiga minicentral elèctrica que hi ha a l’edifici per proveir la població, ja
que encara es conserva la concessió d’aigua. No obstant, va
afegir que per ara és impensable executar-ho perquè requereix recuperar la portada
de l’aigua que fa més de 25
anys que es troba en desús i
això suposarà una inversió
més important.

Reformen el pont de Riupedrós
redacció

❘ vilaller ❘ L’ajuntament de
Vilaller ja ha acabat els treballs de reforma del pont
de l’ermita de Riupedrós.
Amb aquestes obres, s’ha
millorat la ruta circular cap

municipis obres

Augmenta el cens de
Lladorre i la demanda
per viure al poble

Castell de Mur millora
l’accés de Tremp a
Guàrdia de Noguera

m. molina

E. Farnell

❘ Lladorre ❘ El municipi de Lladorre ha augmentat el cens en
una vintena de veïns des que
es va declarar l’emergència
sanitària, i ara ja arriben als
dos-cents cinquanta habitants.
Així mateix, també ha augmentat la demanda per viure
al poble. L’alcalde, Salvador
Tomàs, va explicar que l’interès per establir-se a Lladorre
no decreix. D’aquests nous
veïns, alguns tenien la segona residència a la població i
l’han convertit en primer habitatge, s’han censat al poble
i teletreballen.
No obstant, Tomàs va explicar que ara la demanda és
més gran que l’oferta actual
d’habitatge, així que l’ajuntament es troba immers en
una actuació per conèixer

quants immobles estan buits
o en disposició de llogar. En
aquest sentit, el consistori ha
habilitat un formulari per tenir constància de les persones
que volen viure a la població
del Sobirà com a primera residència a causa del creixent
interès durant l’últim any.
D’altra banda, el municipi
s’inscriurà al programa de
Promoció d’Habitatge al món
rural del departament de Territori per generar nous espais
d’habitatge. Tots els interessats a trobar una casa al poble
poden comunicar-ho a través
de la pàgina https://ja.cat/
habitatgelladorre.
L’ajuntament podrà posar-se en contacte amb els
sol·licitants, acreditar aquesta petició i mediar per aconseguir una casa.

❘ Castell de mur ❘ L’ajuntament
de Castell de Mur ha aprovat el projecte per millorar el
camí de Tremp a Guàrdia de
Noguera, que contempla una
inversió de 115.000 euros.
L’alcalde, Josep Maria
Mullol, va explicar que es
tracta d’un tram de carrer
d’una setantena de metres,
que antigament era l’accés
principal de la població des
de Tremp, i que ara dona
accés a quatre habitatges.

Puosc

L’actuació de millora de
l’accés serà la primera
que es finançarà a
través del nou PUOSC

Va afegir que és l’únic tram
de carrer que queda per urbanitzar a tot el municipi i
que preveu també la millora
del clavegueram per tal de
fer una conducció cap a la
planta depuradora d’aigües
residuals.
Segons Mullol, aquesta
conducció es farà en uns 200
metres aproximadament. El
primer edil va assegurar que
aquesta actuació és la primera que s’executarà amb
el nou PUOSC, i les obres ja
començaran enguany.
El consistori està pendent
de treure a licitació el projecte per poder iniciar com més
aviat millor les obres d’urbanització, i la previsió és
que aquesta execució es faci
durant el primer semestre de
l’any, va concloure Mullol.

a l’ermita de Sant Mamés.
L’alcaldessa, Maria José
Erta, va explicar ahir que
aquest projecte ha rebut una
subvenció del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici.

consultes

Enquesta dels
comuns sobre
l’arbratge del
Pont de Suert
❘ el pont de suert ❘ En Comú
Podem ha impulsat una enquesta a les xarxes sobre
l’arbratge al Pont de Suert. Hi han participat 237
persones i un 65,4% va dir
que prefereixen arbres en
un tram de vorera de l’avinguda Victoriano Muñoz. El
portaveu de la formació al
Pont, Àngel Porté, va explicar que ha respost gairebé
un 15% del cens. Per la seua
part, l’alcalde, Josep Antoni
Troguet, va explicar que es
tracta d’un tram de vorera
d’aproximadament 140 metres que es va repavimentar.
Va apuntar que els tècnics
asseguren que és una vorera estreta (de menys de
3,5 metres). El consistori es
planteja si plantar-hi arbres,
instal·lar jardineres o dur
a terme les dos actuacions.

