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El temporal Filomena, que ha deixat fins a mig metre de neu en municipis com la Pobla de Cérvoles o el Vilosell,
va provocar ahir talls de llum a Lleida i va tancar onze carreteres. D'altra banda, en més d'un centenar de trams
va ser obligatori l'ús de cadenes. Per la seua part, set comarques han suspes el transport escolar per avui.
FILOMENA ALAN('
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Ta s·de llum i onze carreteres tancades,
l'última embranzida de la nevada
El temporal deixa fins a mig metre de neu en municipis de les Garrigues
BALAN~
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Os de Balaguer

-0,8°

Tarrega

-0,5°
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Gruixos de neu
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La Pobla de C.

50

EIVilosell
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L'arribada d'un deis tres grups electrogens a Agramunt, on una avaria va deixar sense subministrament electric gairebé 690 abonats.
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Viu de Llevata

50

-

47

Boí

46

Maials
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La Granadella

40

L'Aibagés

40

La Floresta

25

Rocallaura
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Encara sense trens
AVE i Lleida, sense
la línia de la costa
Un tren parat ahir a l'estació de Balaguer.

Un ninot de neu 'vacunat' contra la Covid a Tremp.

X. RODRrGUEZ 1REDACCIÓ
baixa, Protecció Civil va alertar
El temporal va comen- de !'arribada de " temperatures
~ar a amainar ahir, encara que molt baixes" i va demanar prudurant la jornada va continuar dencia. Pel que fa als talls de
nevant. Aixo va provocar talls llum, el més important va ser
de Hum en diversos municipis i el d'Agramunt. Un total de 689
va obligar a tancar 11 carrete- abonats van estar sense submires, entre les quals la C-14 aTar- nistrament durant més de vuit
.rega, i a circular amb cadenes- hores p er una avaria. La llum
per més de cent trams de vies se'n va anar cap a les 11.00 bode Lleida. Filomena ha deixat, res i els últims afectats no la van
entre dissabte i ahir, fins a mig recuperar fins a les 19.30 hores.
metre de neu en municipis com Tecnics d 'Endesa es van. desla Pobla de Cérvoles o el Vilo- pla~ar fins a la capital del Sió
sell i gairebé 60 centímetres a i finalment van instaHar tres
l'Alta Ribagor~a. Malgrat que grups electrogens per recuperar
el temporal Filomena java a la el servei com més,aviat millor

mentre es treballava en l'avaria,
localitzada en un transformador. Van ser molts els vei:ns que
van criticar la situació, ja que
van estar moltes hores sense calefacció. Perla seua banda, fins
a 2.500 abonats de l'Albagés,
Castelldans, el Soleras, Granyena, Juncosa, Puigverd de Lleida
i els Torms es van quedar sense
llum a les 10.20 hores. Segons
Endesa, es va deure a una incidencia en una línia de mitjana tensió i van tenir problemes
d'accés perla neu. A les 11.00
quedaven 907 afectats i l'avaria es va resoldre a les 13.00

1 LLEIDA 1

hores. Fonts proximes van explicar que a l'Albagés hi va haver cables que van deixar anar
espumes i fum i la companyia
els va substituir. També hi va
haver talls al subministrament
electric al Pont de Suert i Tremp,
que van quedar resolts, amb 54
i 124 afectats, respectivament.
El temporal també va provocar
que un vehicle quedés atrapat
a Castell de Mur perla caiguda
d'un arbre. D'altra banda, les
nevades han obligat set consells
a suspendre el transport escolar,
i almenys vuit coHegis no obriran avui les portes.

• Lleida va seguir ahir
sense trens AVE a causa del temporal. Tampoc
van circular trens a la línia
de la costa (R-13 i R-14)
entre les estacions de la
capital del Segria i de la
Plana-Picamoixons. Per
la seua part, a la línia de
Manresa (R-12) el tren que
havia de sortir de Cervera a les 07.35 hores no va
circular perles condicions meteorologiques adverses. Un altre comboi
va tenir un retard de 40
minuts. D'altra banda, el
vol de Palma que havia
d'aterrar ahir a la tarda a
l'aeroport d'Alguaire es va
desviar al de Barcelona a
causa de la boira.
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El pavelló 4 deis
Camps Elisis,
obertfins
dimecres
Per la previsió de la
baixada de temperatures

lmatge de la C-14 a Tiurega, que ahir al mati va estar tallada al transit.

Set comarques de Lleida suspenen
el transport escolar per la nevada

1 LLEJDA 1La Paeria mantindra obert durant tot el dia
el pavelló 4 deis Camps Elisis fins dimecres per acollir
persones sense sostre davant
de la previsió meteorológica d'una important baixada
de les temperatures els proxims dies després del temporal Filomena. Segons va
informar ahir el consistori,
malgrat que deixi de nevar,
es manté l'ampliació d'horari
i el servei de menjars.
D'altra banda, el servei
d'autobusos urbans va funcionar ahir durant tota la jornada amb normalitat, després de suspendre's dissabte per l'acumulació de neu.
L'ajuntament va assenyalar
que només se suspendria el
servei per garantir la seguretat si hi ha una baixada de
temperatures que generi la
formació de plaques de gel
als carrers, segons el regidor
de Mobilitat, Joan Ramon
Castro. Durant el cap de setmana, la Paeria va suspendre
la zona blava.

Davant del risc de gelades i afectara rnés de 4.270 alurnnes 11 Educació estudia
instal·lar purificadors a les aules que no es puguin ventilar correctament
X. R. 1 REDACCIÓ
1 LLEIDA 1 Set comarques han
suspes el transport escolar almenys durant el dia d'avui per
les nevades i el risc de gelades a
les carreteres. Es tracta del Segria, Pla, Urgell, Segarra, les
Garrigues, Noguera i Jussa. La
mesura afectara més de 4.270
alumnes. Aquests set consells
van assenyalar que l'objectiu és
garantir la seguretat d'estudiants i conductors davant del risc
que hi hagi plaques de gel a les
carreteres. També van apuntar
a les dificultats que poden tenir
alguns professors per arribar
als centres. Així, la tornada a

Ocells atropellats
a les Garrigues
1VILA-SANA 1Diversos ocells
van morir atropellats ahir
en diverses carreteres de les
Garrigues al baixar a l'asfalt
per buscar aliment, al no trobar-ne als camps nevats del
Pla d'Urgell, i ser atropellats
per cotxes.

Tarrega i Tremp
suspenen avui el
mercat setmanal

ESCOLES TANCADES

Almenys vuit col·legis de
lleida no preveuen abrir
avui les portes, quan es
reprenen les classes
les aules avui es veura afectada, encara que des de la conselleria d'Educació van explicar que els centres que tinguin
subministraments obriran per
als alumnes que pugui'Ir'arribar. No obstant, almenys vuit
centres de Lleida no obriran. El
d'Aitona no ho fara perque s'ha
espatllat la caldera i l'alcaldessa, Rosa Pujo!, va assenyalar
que van advertir que aixo podía

El pati de l'institut Terres de Ponent de Mollerussa, cobert ah ir de neu.

passar i va agrair la celeritat del
departament per resoldre-ho.
Tampoc obrira l'escola de l'Albagés, ja que els professors viuen fora del municipi. L'alcalde,
Víctor Masip, va apuntar que si
la situació a les carreteres millora, es podría reprendre l'activitat avui mateix. A Bovera el
tancament es deu al fet que els
voltants de l'escola estan plens
de neu i hi ha arbres que amena-

cen de caure, segons va explicar
!'alcalde, Osear Acero. A més,
els centres de Belianes, Malda,
Sant Martí de Malda, Preixana
i els Omells tampoc reprendran
les classes. Així ho van decidir
pel risc que poden suposar els
despla<;aments. En alguns casos
esperen obrir ja avui a la tarda. Alguns alcaldes de l'Urgell
de Junts i la CUP van dir que
avui no haurien d'obrir les es-

coles. D'altra banda, el conseller
d'Educació, Josep Bargalló, va
explicar a RACl que la tornada
a les aules en plena onada de
fred i la necessitat de mantenir
els espais ventilats els ha portat
a estudiar "solucions mecaniques" com purificadors en cas
que les classes no es puguin airejar correctament o no sigui
compatible amb una temperatura de confort.

1TARREGA 1La forta nevada i
les afectacions en la mobilitat han obligat a suspendre
el mercat setmanal previst
per avui dilluns a Tarrega i
a Tremp. Els respectius consistoris van comunicar ahir
aquesta decisió als paradistes. Així mateix, la capital de
l'Urgell també va cancel·lar
ahir altres activitats culturals com el concert del Cor de
l'Orfeó Lleidata i va ajomar
la presentació de la peHícula
Terra de telers als Cinemes
Majestic_
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Neteja de carrers
a Lleida ciutat
perevitar
plaques de gel

Un vehicle queda atrapat per la
ca· uda d'un arbre a Castell de Mur
Una persona resulta intoxicada per la mala combustió d'un braser a Alcoletge
Bombers aJuden a traslladar personal i equip sanitari per la neu

11

L.GARCIA
1CASTELL DE MUR 1Els Mossos d'Es-

quadra i els Bombers de la Generalitat van auxiliar ahir els
ocupants d'un vehicle que va
quedar atrapat sota un arbre
que va caure al mig de la carretera C-13 a Castell de Mur, al
Pallars Jussa. L'avís es va rebre
a primera hora del matí després
que la branca d'un arbre caigués
enmig de la vía just quan passava un vehicle per la zona. La
caiguda es va produir per l'acumulació de la neu caiguda des
de dissabte i cap deis ocupants
no va resultar ferit. Els efectius
van treballar per poder retirar
l'arbre i recuperar la circulació
en aquest tram de la carretera.
La caiguda d'arbres a causa de
la neu va ser una de les incidencíes que més es van repetir ahir
durant la jornada. A les Borges
Blanques, una branca va caure
sobre la fa~ana d'un coHegi i
també hi va haver caigudes de
branques en diferents carrers de
Tarrega, amb danys materials
en un vehicle. La caiguda d'arbres es va repetir en diferents
punts com Mollerussa, el Pont
de Suert i Juneda.
Així mateix, una persona va
haver de ser traslladada a !'hospital Arnau de Vilanova per intoxicació després de produir-se
una mala combustió d'un braser en un habitatge a Alcoletge.
L'avís va tenir lloc a les 23.31

• Les brigades municipals
de la Paeria i Ilnet van
continuar ahir treballant
durant tot el dia als punts
més delicats de la capital
del Segria per evitar la
formació de plaques de
gel per la neu caiguda si
baixen les temperatures,
com es preveu per a les
proximes hores. Els operaris van netejar les vies
principals, amb especial
incidencia als carrers amb
pujades i pendents. Perla
seua banda, la Guardia
Urbana va fer patrulles
preventives per la ciutat
per localitzar possibles incidencies a la via pública
als barris de Magraners,
Bordeta, Seca de Sant
Pere i Mariola, així com
a les partides de Llívia,
Granyena i Butsenit i les
entitats municipals descentralitzades de Sucs
i Raimat. L'ajuntament
insta a alertar de qualsevol incidencia per poder
actuar.

Efectius deis Bombers van treballar ahir en la retirada d'una branca caiguda a la C-13 a Castell de Mur.

hores de dissabte i els inquilins
van alertar que estaven marejats. Un d'ells va ser evacuat a
!'hospital per a una revisió. A
Alcarras, els Bombers van revisar una xemeneia en un habitatge després d'un incendi, pero
no hi va haver afectats. Quant al
transit, es van registrar alguns
accidents, pero de petita consideració. A Castelldans, un ve-

hiele va patir una sortida de via
a l'AP-2, en la qual el conductor
va resultar il·les.

Trasllat de personal sanitari
Com ja van fer dissabte, els
Bombers van ajudar durant tota
la jornada d'ahir el personal sanitari que no podía traslladar-se
pel seu compte als centres hospitalaris. A Tremp, van ajudar

una ambulancia a poder accedir
a !'hospital, així com al Pont de
Suert.
A Mollerussa, els Bombers
van traslladar dos persones
d'edat avan~ada al CAP mentre
que en localitats com Cubells i
Bellaguarda van ajudar a trasnadar material sanitari. També
ambles vacunes pera la Covid
(més informació a la pagina 12).

Tito, rescatat ahir.

Rescatat un gos
perdut a I'N-260
a Bellverde
Cerdanya

,..,_
Efectius de
a la granja d'

ah ir

Cedeix part de la
teulada d'una granja
perla neu a lsona i en
una casa a les Borges

• Els Bombers van treballar
ahir en l'ensorrament de part
d'un sostre de fibra de vidre en
una granja i un magatzem annex a Isona i Conca Delia que
havia cedit pel pes. Cinc dotacions de Bombers van treballar

des de les 14.44 hores remullant
la neu acumulada a la teulada
per evitar que coHapsés. Així
mateix, a les Borges Blanques,
va cedir part de la teulada d'un
habitatge deshabitat al carrer
Sant Josep. Els Bombers van

instar a netejar l'acumulació
de neu de balcons, terrasses i
comises, sempre que es pugui
fer amb seguretat. La neu es pot
gelar i causar problemes, a més
de posar en perilll'estructura
si pesa molt.

• Els Mossos d'Esquadra,
amb la coHaboració dels
Agents Rurals, van localitzar ahir un gos que estava desorientat i tremolant a la carretera N-260
a Bellver de Cerdanya. El
gos, de nom Tito, va poder tornar amb el propietari després que els Rurals, gracies a l'ajuda de
l'ajuntament, poguessin
identificar-lo i va tornar
a casa sa i estalvi.
El telefon d'emergencies 112 va rebre un total de 1.402 trucades pel
temporal a tot Catalunya
fins a les set de la tarda
d'ahir. El Segria va ser la
comarca amb més avisos,
un total de 162, deis quals
110 van ser de Lleida ciu- ·
tat. Els Bombers van fer
371 sortides des del comenc;ament del temporal,
62 en regió d'emergencies
deLleida.
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Anglesola. Els ve·ins van agafar rasclets i pales per retirar la neu acumulada a les voreres per facilitar la mobilitat.

Les Borges Blanques. Els ve·ins de la cap

Port del Cantó. A Sort, els Mossos d'Esquadra van ajudar un ve hiele que va quedar atrapat a causa de la neu.

Solidaritat
ve"inal per
retirar la neu
1LLEIDA 1Ve!ns, alcaldes, serveis
d'emergencies, treballadors
municipals i pagesos es van arremangar ahir per col·laborar
en la retirada de neu que es va
acumular a les carreteres, camins, camps i carrer~..de Lleida
a causa del temporalFllomena.
Els consistoris van fer crides als
velns perque van coHaboressin
en les tasques de neteja. Una
crida que va tornar a demostrar
la solidaritat de la ciutadania,
que va sortir amb pales, rasclets
i tractors.

Tremp. Una maquina llevaneu va t reballar des de primera hora del matí.

La Granadella. Voluntar is van ajudar en les tasques de net eja.
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La vacunació es manté malgrat el temporal

1

.•J

i.els bombers traslladen material sanitari
Quinze ingressats més a la regió sanitaria de Lleida eleven el total a 186 11 El risc de rebrot baixa al
Pirineu fins als 954 punts i també es redueix la velocitat de transmissió de la Covid
X.R/ L.G.
ILLEIDA 1La

campanya de vacunació contra el coronavirus es
va mantenir ahir a les comarques de Lleida tal com estava
previst malgrat que el temporal
Filomena va tornar a dificultar
les comunicacions a la demarcació. Abó dones, els Bombers
de la Generalitat, com ja van fer
dissabte, van ajudar a traslladar vacunes a diferents centres.
Amb el suport dels Bombers,
l'equip de vacunació va poder
traslladar-se a residencies de
Balaguer, Bellvís, Torrefarrera,
Alpicat i Gimenells. També a
Lleida ciutat, davant de la impossibilitat de despla~ar-se per
la neu acumulada.
Així mateix, van fer trasllat
de material i personal sanitari,
com a Agramunt, amb una visita medica en un habitatge particular, i a l'accés a hospitals,
com a Tremp (més informació
a la pagina 5). Fonts de la residencia per a la tercera edat de
Bellvís van explicar que ahir
es va vacunar 69 usuaris i 20
treballadors. Segons les últimes
dades de la conselleria de Salut,
un total de 6.664 persones (380
més) ja han rebut la vacuna de
la Covid.
D'altra banda, quinze ingressats més van elevar el-total
d'hospitalitzats a la regió sanitaria de Lleida a 186. A l'Arnau
de Vilanova hi ha 68 persones
ingressades (7 a l'UCI) i 37 al
Santa Maria (6 d'ells, crítics).
La resta estan en centres privats. Així mateix, Salut va notificar 97 casos més de coronavirus a la demarcació, 79 al
pla i 18 al Pirineu, per la qual
cosa el total de positius ja s'ele-

DAD ES DE LA COVID-19

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineo-Aran
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1,05 1,16
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877,56
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17/12 - 23/12
336 1.000
(*)Taxa de reproducció efectiva del viru.s

va a 28.326. Perla seua part,
el número de víctimes mortals
es manté en 603.
El risc de rebrota les comarques de muntanya va descendir
ahir 123 punts i es va situar en
954. Malgrat tot, continua sent
!'indicador més elevat de tates
les regions sanitaries. Pel que
fa al pla, el risc va decréixer
31 punts fins als 435, la taxa
més baixa. Per la seua banda,
la velocitat de contagis ERt, que
mostra quantes persones infecta cada positiu) també va anar
ahir a la baixa, encara que es
manté per sobre d'l a les dos
regions. En aquest sentit, al Pirineu va ser ahir d'1,39 i al pla,
d '1,12.

11,1
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222

7,85

11,4
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4,62
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Font: Oepartament de Salut

MÓN
CASOS
MORTS

89.960.893
1.931.083

Operacions
nourgents,
desprogramades
perlaCovid

L'equip de vacunació en ruta cap a la residencia de Bellvís.
HOSPITALPMC

Tres defuncions més al geriatric
de Solsona eleven el total a sis
• Les víctimes mortals pel
brot a la residencia de Solsana ja s'eleven a sis després
de la defunció de tres usuaris
més entre dissabte i ahir. Així mateix, setze residents que
no tenen Covid ja han estat
traslladats al geriatric Colisée d'lgualada, dos més han
anat a l'area sociosanitaria
del Centre Sanitari del Solsones i dos més han tomat vo-

427.020
17.558

CASOS
MORTS

RESIDENCIES

¡·

28.326
603**

CASOS

20

114

luntariament al seu domicili.
L'objectiu d'aquesta mesura
és recluir la carrega laboral
deis treballadors i protegir
els usuaris que no s'han contagiat. S'ha de recordar que a la residencia de Solsona hi
ha un elevat volum de baix es entre la plantilla, amb
42 treballadors positius (el
57%). D'altra banda, hi ha 63
padrins encomanats.
El trasllat d'un deis usuaris de la residencia de Solsona.

• La conselleria de Salut
dona per fet que s'hauran
de desprogramar operacions no urgents per les
males dades epidemiologiques de la Covid. Així
ho va assegurar ahir el director del Servei Catala de
la Salut, Adria Camella, a
TV3. Va apuntar que s'estan coordinant amb tots
els centres perque la de sprogramació sigui " la mínima possible i estigui ben
repartida pel país". D'altra
banda, la velocitat de propagació del coronavirus al
conjunt de Cataluny a va
baixar ahir una décicma i
es va situar en 1,34. El risc
de rebrot també va disminuir 64 punts, fins als 576.
Un altre indicador que va
a la baixa és la incidencia
a 14 dies, que passa d e
462,91 a 445,36. D'altra
banda, es van confirmar
2.075 casos, que eleven
el total de positius des de
l'inici de la crisi sanitaria
en 427.020. Així mateix,
es van notificar 13 morts
més, per la qual cosa ja
són 17.558.

