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La ruta entre Andorra-la Seu 
i Madrid es podria consolidar 
si es manté l'índex d'ocupació 
El Principat analitza la possible demanda d'un vol 
més setmanal i planteja oferir-lo després de l'hivern 
Andorra la Vella 
ALBERT LIJARCIO (ACN) 

la ruta aeria que connecta l'ae
roport d'Andorra-la Seu i el de 
Madrid des del 17 de desembre 
passat podría quedar consolida
da per tot aquest any si es man
tenen els índex d'ocupació regis
trats fins ara, que són d'un 68%. 
Així, segons les previsions del go
vern del Principat, el punt d'equi
libri podría arribar al juny, tot i 
ser conscients que després de la 
temporada turística d'hivern es 
produira una davallada en la de
manda. Des de l'executiu estan 
analitzant amb diversos sectors 
empresarials del país la viabilitat 
que tindria operar un tercer vol 
d'anada i tornada entre setma
na, previsiblement en dimarts o 
dijous. Segons els resultats obtin
guts, es podría plantejar posar-lo 
en marxa poc després de la fina
lització de la campanya d'esquí. 

Més d'un miler de persones 
(1.089) han utilitzat la nova ruta 
regular d'Air Nostrum entre An
dorra-la Seu i Madrid des de la 
seva posada en marxa i fins diu
menge passat, amb una mitjana 
de 34 passatgers per vol. Aques
ta xifra és "sensiblement superi
or" a les estimacions que havia 
fet el govern andorra, segons va 
explicar el seu ministre de Pre
sidencia, Economía i Empresa, 

FOTO: ACN/ la presenta ció que es va fer ahir de les dades deis primers vols regulars 

Jordi Gallardo. Per aquest motiu, 
va assegurar que si aquesta "bo
na tendencia" continua, la línia 
quedaría garantida per la resta 
de l'any al mes de juny, moment 
en que l'executiu del Principat co
men~aria a fer efectives les com
pensacions a la companyia pels 
seients que no s'ocupen, fixades 

Vilagró diu que la reacció 
de Lambán sobre els 
JJOO és "testoster6nica" 
La consellera de la Presidencia, 
Laura Vilagra, creu que la reacció 
del president del govern de I'Ara
gó, Javier Lambán, plantant el 
president de la Generalitat, Pere 
Aragones, pels Jocs d'hivern va 
ser "testosteronica". En una en
trevista a 'Ser C~talunya', Vilagra 
va assegurar que el Govern no 
veu "cap problema" en comple
mentar la candidatura amb I'Ara-

gó en algunes disciplines com 
l'esquí de fons. El problema, se
gons la consellera, és que aquest 
"no pot ser un problema polític 
ni de percentatges". A nivell tec
nic, Vilagra di u que hi ha acord en 
el fet que Catalunya ha d'acollir 
més disciplines i que I'Aragó pot 
organitzar algunes altres tenint 
en compte les seves característi
ques. Vilagra va admetre que la 

en un maxim de 630.000 euros en 
un any. 

Gallardo va explicar que se
gens les necessitats que els tras
lladin les empreses del sector 
bancari, consultories o complexos 
de neu, negociaran amb Air Nos
trum la posada en marxa d'una 
tercera connexió entre setmana. 

D'aquesta manera, es refor~arien 
els viatges amb finalitats de nego
ci, jaque !'oferta actual, en diven
dres i diumenge, esr,¡ més encara
da a un ús turístic. De fet, tot i no 
tenir la concreció del perfil d'usu
ari deis vols, s'ha pogut constatar 
que la finalitat majoritaria és d'oci 
i lleure. 

FOTO; ACN/ La consellera de Presidencia, Laura Vilagra 

Betren (Vielha) 
disposa d'un 
desfibril·lador 
automótic 

l'Entitat Municipal Descent ra
litzada (EMD) de Betren comp
ta des d'aquesta tardor amb 1 
desfibrif.lador extern automa
tic (DEA) que es troba situat 
a !'exterior de la sala social de 
I'EMD. l'adquisició d'aquests 
aparells ha estat subvencio
nat al 100% per la Diputació 
de lleida donant garanties de 
seguretat i de prevenció a la 
via pública o en qualsevol deis 
equipaments municipals que 
compten amb aquestes eines. 
Així mateix, Betren s'estableix 
com a poble cardioprotegit, i 
ajudara a poder actuar amb 
rapidesa, en primera instancia, 
en cas d'incidencies de patolo
gies del cor. 

El Pallars Jussa 
rememora 
l'horror nazi 
ambuna . . , 
expostcto 
El director del Memorial 
Democratic, Vicen~ Villa
toro, va visitar l'exposició 
Pallaresos deportats als 
camps nazis que es pot 
veure a I'Arxiu Comarcal 
<;lel Pallars Jussa, que és qui 
n'ha financ;:at íntegrament 
el seu cost. El guia de la vi
sita va ser Josep Calvet, au
tor de l'exposició com del 
llibre que recull la historia 
de 18 pallaresos i paliare
ses q_ue van viure en pri
mera persona !'horror deis 
camps d'extermini nazis. 

cof.laboració amb Sarajevo per 
celebrar algunes de les proves 
esportives en aquest país és una 
de les opcions que estan sobre 
la taula i que al Govern li agrada 
aquesta possibilitat. 

També va voler remarcar que 
els Jocs d'hivern del 2030 no és 
un "gran esdeveniment" i ha 
volgut comparar-he amb altres 
competicions esportives que s'or
ganitzen a Catalunya. En aquest 
sentit, va dir que els Jocs Olímpics 
suposarien una mobilització d'en
tre 4.000 i 5.000 esportistes, molt 
per .sota del que mobilitza una 
marató a Barcelona o les 90.000 
persones que assisteixen al tor
neig Godó de tenis. 
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Els Bombers 
apaguen focs 
de marges a 
Tírvia i Tremp 
Els efectius del cos deis Bom
bers de la Generalitat van apa
gar ahir dos incendis de vege
tació de marges de carreteres. 
El primer va estar a la carretera 
L-504 de Tírvia, del Pallars So
bira, la qual es va veure afec
tada per un toe vora les 15.00 
hores, el toe va ser petit i per 
aquest motiu només va treba
llar-hi una dotació de Bombers. 
Més tard, a les 15.46 tu;>res, el 
mateix fet va ocórrer a Vilami
tjana del municipi de Tremp, al 
Pallars Jussa. Dues dotacions 
de Bombers van apagar un foc 
que va afectar una superfície 
d'uns 100 metres quadrats. 

Alcarras. concreta la 
seva aposta per la 
bioeconomia amb 
un Pla d~cció 
Alcarras, amb els municipis in
tegrats al projecte de transfor
mació economica i territorial 
Biovalor, concretara aquest 
2022 la seva aposta en favor 
de la valorització deis recursos 
propis del territori i la bioeco
nomia circular sostenible amb 
un Pla d'Acció conjunt. Es tara 
gracies a una inversió de 59.673 
euros finan~ada en un 80% pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
i el Fons Social Europeu. 

Realitzen una 
crema de restes 
de combustible a 
Llessui, a Sort 
El Grup de Recolzament d'Ac
tuacions Forestals (GRAF) i 
I'Equip de Prevenció Activa Fo
restal (EPAF) deis Bombers van 
realitzar ahir al matí una crema 
prescrita la zona de Llessui, a 
Sort. Va estar una crema de res
tes per eliminar combustible. 

Crema una barraca 
vora la carretera 
C-13, a Talarn 
Els Bombers de la Generalitat 
van treballar ah ir en un incendi 
en una barraca al terme muni
cipal de Talam, al Pallars Jussa. 
Els efectius del cos van rebre 

. l'avís a les 13.42 hores, i es van 
dirigir al lloc deis fets, al cantó 
de la C-13. Els Bombers van po
der apagar el foc rapidament. 

Una embarassada declara que 
un veí la va violar per venjar-se 
del seu marit, a Miralcamp 
L'acusat di u que s'ho ha inventat perque la seva dona 
va denunciar l'espos de la víctima per assetjament 
Una dona va declarat al 
jutjat que un veí la va violar 
quan estava' embarassada 
per venjar-se del seu marit 
el 7 de febrer de 2019 a 
Miralcamp (Pia d'Urgell). 

Lleida 
ACN 

La dona va explicar que el se u ma
rit va ser condemnat per assetjar 
la dona de l'acusat i que en sor
tir del judici, l'acusat li va dir que 
"aixo no quedaría així". La Fisca
lía demana 15 anys de presó per 
a l'acusat i la defensa l'absolució. 

La nit deis fets, "ell (l'acusat) 
amb dos homes més em van ficar 
en un cotxe quan sortia a llen~ar 
les escombraries, em van dura un 
descampat i elle m va ter de tot", 
ha dit. L:'acusat, en canvi, assegu
ra que aquesta acusació es tracta 
d'una venjan~a cap a ell perque al 
marit de la víctima li havien impo
sat una ordre d'allunyament "vers 
la meva dona", va argumentar. 

Segons la dona, l'acusat la va 

segrestar a Arbeca (Garrigues), 
quan sortia de casa per anar a 
llen~ar les escombraries i, amb 
l'ajuda de dos homes més que no 
han pogut ser identificats, la va 
ter entrar en un cotxe, la va dur 
fins a Miralcamp i la va violar. Tot i 
que l'agressor duia la cara tapada 
amb un tapaboques, el va iden
tificar perque li va poder abaixar 
per veure-li la cara i ja el coneixia 
perque havia tingut "problemes" 
judicials amb el seu marit, va dir. 

Pel que fa als fets concrets, la 
dona no va saber precisar al judi
ci, si l'acusat la va arribar a violar 
o no. "Em va fer de tot", va dir, 
pero sobre si hi va haver pene
t ració va dir que no ho recordava. 
Segons va explicar, ho va poder 
fer perque els altres dos homes la 
subjectaven pels bra~os. 

La defensa de l'home dema
na l'absolució per al seu client 
en considerar que la dona s'ha 
contradit diverses vegades entre 
la declaració que va fer al jutjat 
d'instrucció i la teta ahir. A més, 

FOTO: Bombers 1 L'incendi a la casa del camí de les Bogues de Torre-serona 

Cremen fustes i brosssa del 
pati d'un pis de Torre-serona 
Els Bombers van treballar ahir en 
un incendi que va cremar fustes i 
brossa en un cobert al pati, d'uns 
100 metres quadrats, annex a 
una casa al camí de les Bogues 

de Torre-serona. Emergencies va 
rebre avís a les 04.52 hores i t res 
dotacions es van despla~a r fins al 
lloc deis fets. A les 06.18 hores ja 
donaven el foc per controlat. 

FOTO: Laura Cortés 1 L'acusat de violar una embarassada a Miralcamp 

va dir, el forense no va apreciar 
cap marca ni ferida ni als bra~os 
ni a la vagina de la dona i entén 
que "si hagués passat el que diu 
que va passar, per desgracia, re
cordaría els detalls tota la vida". 

L:'acusat va assegurar que és 
"innocent". "No he fet res i cree 

que m'ha denunciat per ven
jan~a", va dir. Ho associa a diver
sos enfrontaments judicials que 
han tingut amb el marit de la víc
tima, qui, a més, havia tingut una 
relació extramatrimonial amb 
la seva dona, tal com ella va re
coneixer durant el se u testimoni. 

Les trucades a emergencies 
van augmentar un 7,3% a la 
demarcació de Lleida el2021 
El Cent re d'Atenció i Gestió de 
Trucades d'Urgencia 112 Cata
lunya CAT112, que depen del 
Departament d'lnterior, va rebre 
l'any passat 3.169.109 trucades. 
La xifra del 2021 suposa un aug
ment del S, 7% respecte l'any an
terior mentre que les trucades 
operatives van augmentar un 
11% respecte de l'any 2020. 

Les t rucades al telefon 
d'emergencies realitzades l'any 
2021 a les comarques de Llei
da han augmentat un 7,3% en 
comparació amb l'any anterior 
(81.835 trucades l'any 2021 
i 76.267 el 2020). La majoria 
d'aquestes es van ter motius de 
seguretat amb 26.746 trucades 
(32,7%) el 2021 i 24.558 truca
des el 2020; 21.229 (25,9%) es 

El32,7% es 
van realitzar 
per motius 
de seguretat 

van fer per demanar assistencia 
sanitaria davant les 23.409 tru
cades tetes pel mateix motiu el 
2020; 16.095 trucades (19,7%) 
es van fer per incidencies de 
t ransit davant 12.614 trucades; 
per motius de civisme es van 
fer 6.518 trucades al 2021 (8%) 
davant 6.153 trucades el 2021; 
i per incendis es van ter 6.123 
(7,5%) el 2021 i 4.420 el 2020. 
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Els regants de la canea de Tremp 
valen avanyar les obres del reg 
Afirmen que "no poden esp_erar" el 
2031 com es preveu des del Govern 
Tremp 
ACN 

El Programa d'endmec d'actua
cions (PEA) d'infraestructures de 
la Generalitat preveu una inver
sió de 4.742.207,71 entre els an
ys 2031 i 2032 perla segona fase 
de la canonada de transport del 
regadiu de la Conca de Tremp. 
Josep Durany, president de la Co
munitat de Regants de la Conca 
de Tremp, va remarcar que "no 
podem esperar al2031" compre
veu el Govern. 

Durany va explicar que la in
fraestructura que els abasteix té 
més de cent anys i no els permet 
ni monitorar el reg ni optimitzar 
la feina. Per tot demanen que la 
inversió s'acceleri i reunir-se amb 
la consellera d'Agricultura, Teresa 
Jord1t Els regants no descarten 
accions més contundents per ser 

Montoliu inicia 
1' arranjament 
del solar de la 
antiga Abadia 
L'Ajuntament de Montoliu de Llei
da ha comen~at les obres d'arran
jament del solar de l'antiga Aba
día amb l'objectiu, inicialment, 
d'ampliar la pla~a l'església, situa
da just al costat. En . primer lloc 
s'ha retirat el mur de maons i ara 
s'esta procedint a ter la neteja del 
solar. Posteriorment es cobrira de 
sauló i s'adequara l'entorn. 

FOTO: M.Liuvlch (ACN) 1 Part de les obres de la primera fase del reg 

escoltats. La primera fase d'obres 
es va iniciar fa uns deu anys amb 
la voluntat de modernitzar, am
pliar i consolidar la zona de reg 
que s'estén sobre una superfície 

d'unes 4.500 hectarees, en els 
termes municipals de Castell de 
Mur, Gavet de la Conca, lsona 
i Conca Delia, Llimiana, Talarn i 
Tremp (tots a la comarca del Pa-

FOTO: AJ. Montollu 1 L'objectiu es ampliar la pla~a de l'esglesia 

llars Jussa), mitjan~ant la trans
formació del reg actual per grave
tat a un sistema de reg a pressió 
pera conreus de farratge, cereals 
i fruiters. Les obres han de per
metre passar ampliar el reg de 
les aproximadament 1.800 hec
tarees actuals a més de 4.500. 

Durany va assegurar que la fi
nalització d'aquesta obra suposa 
la continüitat de molts joves. La 
modernització del reg afecta uns 
1.150 propietaris de terres i a 
unes 400 explotacions. 

El president de la Comunitat 
de Regants de la Conca de Tremp 
es va mostrar dur i va assegurar 
que se senten "oblidats i tra'its" 
pel departament d'Agricultura. 
Durany va afegir que "és una ver
gonya" i "una manera indigna" 
com el Govern tracta als regants 
de la Conca de Tremp, als page
sos del Jussa i a tota la comarca. 
Tirar endavant aquest projecte 
possibilitaria un desenvolupa
ment agroalimentari que se'n be
neficiaria tota la comarca, va na
rrar Durany. 

El PSC demana 
més professionals 
de suport educatiu 
destinats als centres 

El PSC ha demanat a través 
d'una Proposta de Resolució 
presentada al Parlament, al 
Govern que augmenti el nom
bre de profesSionals de suport 
educatiu destinats als equips 
d'orientació psicopedagogica 
per prestar suport professional 
al professorat en la gestió de la 
diversitat i l'alumnat amb ne
cessitats educatives especials. 

L'Oficinade 
Consum de la 
Segarra atén 
el2021 més de 
100 consultes 
L'Oficina de Consum a la Sega
rra (OCIC) ha ates més de 100 
peticions durant el darrer any, 
2021. Segons informa la OCIC, 
d'aquestes peticions formu
lades destaquen 36 consultes 
resoltes, 3 queixes rebudes i 
resóltes, 53 reclamacions rebu
des i gestionades, i finalment, 
un total de 12 mediacions. 
L'OCIC del · Consell Comarcal 
de la Segarra, és un organisme 
d'ambit comarcal on pot venir 
a informar-se sobre els seus 
drets i deures com a consumí- · 
dor. És un servei d'atenció di
recta i gratu'ita. 

LaPaeria 
de Cervera 
impulsa una 
cooperativa de 
serveis a la llar 

La Regidoria de Polítiques 
Feministes i LGTBI+, amb el 
suport i assessorament de 
Ponent Coopera i la col·la
boració del Consell Comar
cal de la Segarra, continua 
treballant en el projecte 
per a la creació d'una coo
perativa de serveis d'aten
ció i de cura a les persones 
i a les llars del municipi. 
Segons la regidora de Polí
tiques Feministes i LGTBI+, 
IVÍireia Brandon, "!'actual 
govern de la Paeria apos
tem per !'economía social i 
solidaria". 
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