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Mor un bomber de la Seu en un 
accident mentre escalava a Astúries
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Unitat d’Aran perd la majoria 
absoluta al consistori de Vielha
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Imatge de les obres de l’institut de Torrefarrera la setmana abans d’iniciar el curs.

EDGAR ALDANA

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ Una desena d’escoles de 
les comarques de Lleida oferei-
xen a les famílies una aplicació 
per a mòbils, eBando, per re-
duir el nombre de correus elec-
trònics i circulars informatives 
en format de paper. Es tracta 
d’un nou canal de comunicació 
electrònic entre els col·legis i les 
famílies que alhora permet es-
talviar als centres educatius la 
utilització de paper. A més, el 
sistema és ambientalment més 
sostenible que el correu i més 
avantatjós per als pares ja que 
estan informats de les comu-
nicacions al moment. Entre les 
escoles que ofereixen aquest 
servei hi ha l’Escola Sant Miquel 
de Miralcamp, Escola Francesc 
Feliu d’Aitona, Jaume Miret de 
Soses, Escola La Closa d’Este-
rri d’Àneu, El Parc del Saladar 
d’Alcarràs, Escola Pinyana d’Al-
farràs, Valldeflors de Tremp, 
l’Escola Bonavista de Bellcaire 
d’Urgell, Leandre Cristòfol de 
Lleida i l’Escola Joaquim Pala-
cín de Bellvís. 

La majoria de centres ja eme-
ten les informacions a través del 
correu electrònic, encara que 
d’altres mantenen el paper. 
Aquest nou canal permet als pa-
res conèixer de manera imme-
diata tota la informació pel que 
fa al centre a través dels disposi-
tius mòbils com reunions, les ac-
tivitats que s’organitzin, horaris 
de serveis o possibles incidèn-
cies, entre altres possibilitats. 

La iniciativa d’afegir-se a les 
aplicacions de les escoles no és 
nova ja que moltes de les as-

Una desena d’escoles de Lleida abandonen el 
paper en circulars i utilitzaran només una app
L’‘eBando’, una aplicació gratis per a mòbils que permet conèixer a l’instant tota la informació dels 
centres || L’objectiu dels col·legis és estalviar paper i ser ambientalment més sostenibles

SERVEIS COMUNICACIÓ

sociacions de pares (Ampes), 
guarderies públiques i instituts 
ja treballen amb aquest canal. 
No obstant, van ser els ajun-
taments els pioners a posar a 
disposició dels veïns aques-
ta aplicació eBando. L’aplica-
ció complementa els bans que 
s’emeten de forma tradicional 
a través dels pregons o en for-
mat de paper. A Lleida alguns 
barris també es comuniquen a 
través d’app.

L’Escola Sant Miquel de Mi-
ralcamp deixarà d’enviar comu-
nicacions amb paper o correu 
electrònic a partir del gener. 
El director, Jordi Aumedes, va 

assenyalar que només un 30 
per cent de les famílies rebia la 
informació en format paper. El 
servei és gratuït per a les famí-
lies encara que els centres que 
l’ofereixen paguen una quota a 
final del curs. 

El delegat d’Ensenyament a 
Lleida, Carles Vega, va explicar 
que oferir aquest o altres serveis 
depèn exclusivament de la ges-
tió interna de cada centre i va 
destacar que a Secundària s’uti-
litza molt una altra aplicació que 
permet controlar les faltes, sa-
ber l’avaluació dels alumnes i 
informar les famílies.

AJUNTAMENTS
Els ajuntaments van  
ser els pioners a oferir 
aquest servei gratuït  
per informar els veïns

Prop de 50 vendes  
a Mercocasión de Fraga

BALANÇ CERTÀMENS

❘ FRAGA ❘ La fira dedicada al 
mercat de vehicles d’ocasió 
de Fraga, Mercocasión, que es 
va celebrar el cap de setmana 
passat, va registrar quaran-
ta-set vendes, tot i que hi ha 
vint-i-tres operacions que els 
concessionaris esperen tan-
car en els pròxims dies, se-
gons fonts de l’organització. 
Pel certamen van passar més 
de 3.000 persones, una xifra 
lleugerament inferior a l’edició 
de l’any passat, malgrat que la 

proporció de vendes ha estat 
superior. Tant l’ajuntament 
com els expositors estan sa-
tisfets amb aquest resultat, que 
consolida la fira a la qual van 
assistir expositors procedents 
de Fraga, de Saragossa i de lo-
calitats lleidatanes com Lleida 
ciutat, Mollerussa i les Borges 
Blanques. Un total de tretze 
expositors van participar en 
aquesta edició de Mercocasión 
i van oferir uns 140 vehicles 
exposats a la venda.

Rècord de visites 
als búnquers  
de Montellà

TURISME

❘ MARTINET ❘ El Parc dels Búnquers 
de Martinet i Montellà de Cer-
danya ha comptabilitzat des del 
gener fins al 20 d’agost 2.602 
visites. Aquesta xifra suposa 
un lleuger increment respecte a 
la mateixa temporada del 2017, 
quan el centre d’interpretació va 
comptabilitzar 2.535 visitants. 
La tècnica de l’equipament, An-
na López, va indicar que preve-
uen un augment rècord al final 
de temporada i que se superin 
els 4.105 visitants del 2017. Visitants al Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet.

PARC BÚNQUERS MARTINET

n La conselleria d’Ensenya-
ment avança en les obres de 
construcció de l’institut Joan 
Solà de Torrefarrera, que des 
de l’inici es va estrenar amb 
barracons. El nou centre hau-
rà d’entrar en funcionament a 
finals del 2019 o principis del 
2020. A més de Torrefarrera 
també s’han iniciat les obres 
del col·legi d’Almenar, que en 
aquest cas ha d’estar enlles-

tit de cara al curs 2019-2020. 
Les obres en aquests dos 
centres han estat llargament 
reivindicades. 

Pel que fa al cas de Torre-
farrera, perquè els alumnes fa 
anys que estan en barracons, 
i en el cas d’Almenar l’escola 
actual és del 1935 i està en 
molt mal estat. De fet, pares 
i ajuntament la reclamen des 
de fa catorze anys i van arri-

bar a fer mobilitzacions i ta-
llar la travessia de la carretera 
N-230. 

La Generalitat va adjudicar 
el mes d’abril els treballs de 
l’institut de Torrefarrera a la 
firma Arnó per 4,5 milions 
d’euros per substituir per un 
edifici els mòduls prefabricats 
existents. El centre d’Alme-
nar es va encarregar a la firma 
Romero Polo per 3,3 milions.

Obres als centres de Torrefarrera i Almenar
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Prop de dos 
milions per a  
la carretera de 
Vilamòs el 2019
La Diputació licitarà 
les obres aquest any

ADMINISTRACIÓ LOCAL

C. VILLAR / REDACCIÓ
❘ VIELHA ❘ La Diputació invertirà 
més d’1,8 milions a la carretera 
de Vilamòs l’any 2019. Així ho 
va anunciar ahir el president 
de la Diputació, Joan Reñé, 
que va indicar que el projecte 
ja està redactat i que l’ens pro-
vincial espera treure a concurs 
les obres aquest mateix any. 
Reñé va fer aquestes declara-
cions durant una visita a la Val 
d’Aran, on es va reunir amb re-
presentants del Conselh Gene-
rau i dels ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades 
(EMD) de la Val.

El síndic d’Aran, Carlos Bar-
rera, va destacar que la Diputa-
ció finançarà el 25 per cent dels 

CLARA VILLAR

Reunió entre Diputació, Conselh i consistoris i EMD d’Aran.

fons Feder destinats a millorar 
l’accés a l’entorn natural de la 
Val. Aquesta inversió suposa 
la rehabilitació de pistes fores-
tals, una tasca a la qual l’ad-
ministració aranesa destinarà 
1,2 milions d’euros. Barrera 
va destacar també el suport de 
l’ens provincial en l’adquisició 
de nous locals per als serveis 

administratius de l’Hospital 
de Vielha, la qual cosa permet 
ampliar l’àrea quirúrgica del 
centre.

D’altra banda, Reñé i Bar-
rera van inaugurar a la tarda 
a l’església de Santa Maria 
de Mijaran l’exposició Perse-
guits i salvats. No volien que 
existíssim.

J. GÓMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ L’alcalde de Mo-
llerussa, Marc Solsona, va 
anunciar ahir a la nit una no-
va línia d’ajuts per als comer-
ços que es vegin afectats per 
obres als carrers si aquestes es 
prolonguen durant més d’un 
mes. Els establiments podran 
optar a aquestes subvencions 
per reduir els perjudicis que els 
treballs a la via pública provo-
quen en l’activitat. Solsona va 
donar a conèixer aquest pro-
jecte durant una xarrada de 
balanç de mandat, en la qual 
es va referir de forma especial 
a les obres del Pla de Barris. 
L’anunci d’aquesta línia d’ajuts 
arriba en plena remodelació 
del barri antic de Mollerussa, 
que haurà de concloure a finals 
del mes d’octubre. Solsona va 
admetre els efectes negatius 
que les obres poden tenir en 
els negocis i va avançar que les 
bases de les subvencions es pu-
blicaran aquest any per poder 
convocar-les el 2019.

L’alcalde va anunciar també 
la construcció d’un carril bici 
de 3,3 quilòmetres de longitud 
que envoltarà la ciutat. Actu-
alment n’hi ha un de 850 me-
tres paral·lel al canal. Solsona 
va parlar també del nou cine i 
va anunciar un pla de xoc per 
suprimir barreres arquitectò-
niques a la ciutat, dotat amb 
250.000 euros. També es va 
referir als edificis del Grup 

Sant Isidori i va recordar que 
la Generalitat pagarà l’ender-
rocament dels quatre immobles 
de pisos, que tenen un cost esti-
mat de 400.000 euros. D’altra 
banda, l’ajuntament demanarà 
a l’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) 
que soterri un dels dos passos 
a nivell de la línia ferroviària 

de Manresa al seu pas per la 
capital del Pla d’Urgell.

Incivisme i videovigilància
En un altre ordre, Solsona va 

admetre problemes d’incivisme 
en alguns carrers i va assenya-
lar la voluntat de l’equip de go-
vern d’actualitzar l’ordenança 
per eradicar-lo. En aquest punt, 
va indicar que el Pla de Barris 
inclou la instal·lació de dinou 
càmeres de videovigilància a 
la via pública. El primer edil 
va parlar també de la volun-
tat d’habilitar un refugi per a 
animals abandonats, amb la 
intenció de convertir-lo en un 
projecte de comarca.

SUPRIMIR BARRERES
El municipi destinarà 
250.000 euros a un pla de 
xoc per eliminar barreres 
arquitectòniques

Mollerussa donarà ajuts a 
negocis afectats per obres
Els convocarà el 2019 per reduir els perjudicis en l’activitat || 
L’alcalde anuncia també un carril bici de 3,3 quilòmetres

MUNICIPIS BALANÇ DE MANDAT

Marc Solsona, a l’acte celebrat ahir a la nit a Mollerussa.

JOAN GÓMEZ

Font groga a Tàrrega per recordar els Jordis
❘ TÀRREGA ❘ L’aigua que brollava ahir de la font de la plaça del 
Carme de Tàrrega estava tenyida de groc. Va ser una acció 
per denunciar que aquest diumenge es compliran onze me-
sos de l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
Per reclamar-ne la llibertat, Tàrrega per la Independència 
(l’assemblea local de l’ANC) i Òmnium Segarra-Urgell or-
ganitzaran diumenge que ve, a les 12.30 hores, una cadena 
humana des de la plaça Major fins a la font del Pati, on l’aigua 
brollarà tenyida de groc, informa Segre Tàrrega.

Demanen que la Seu faci un repic reivindicatiu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El grup municipal de Compromís per la Seu 
d’Urgell, que es troba a l’oposició a l’ajuntament de la locali-
tat, demana al consistori que se sumi als repics de campanes 
que diferents municipis del Pirineu han fet en les últimes 
dos setmanes per reclamar infraestructures bàsiques com 
accessos en condicions i contra la despoblació del món ru-
ral. Aquesta iniciativa sorgida a Sant Esteve de la Sarga 
ha rebut adhesions en pobles dels dos Pallars, l’Alt Urgell i 
l’Alta Ribagorça.

Reprenen assemblees contra línies d’alta tensió
❘ LLEIDA ❘ La plataforma unitària contra l’autopista elèctrica, 
que aplega veïns del Pallars i Osca, es va reunir ahir a Espluga 
de Serra, on va avançar que obtenen assessorament jurídic 
per impugnar els projectes de la línia d’alta tensió Foradada 
del Toscar-la Pobla i la subestació d’Isona.

El síndic investiga abocament de fangs a Aran
❘ LLEIDA ❘ El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha demanat in-
formació a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
sobre les actuacions previstes per evitar els efectes derivats 
de l’abocament d’argiles i fangs a la Garona a Aran. En els 
últims mesos s’han registrat despreniments sobre el riu que 
poden afectar greument l’ecosistema. En concret, ha dema-
nat informació sobre els treballs d’inspecció per garantir la 
viabilitat de l’ecosistema. També ha demanat informació a 
les administracions araneses.

Alguaire demana agilitzar el tercer tram de l’A-14
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde d’Alguaire, Antoni Perea, va traslladar ahir 
al subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, la necessi-
tat que Foment agilitzi els tràmits per començar a construir 
el tercer tram de l’autovia A-14 fins al límit provincial amb 
Aragó. Ara per ara hi ha construïts els dos primers, entre 
Lleida i la sortida nord d’Almenar.

SEGRE TÀRREGA

PLATAFORMA CONTRA L’AUTOPISTA ELÈCTRICA
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Moment del rescat del bomber de la Seu.

SEPA

R.RÍOS/C.SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Marc Sabata, un 
bomber de quaranta-tres anys 
del parc de la Seu d’Urgell, va 
morir dijous a la nit a l’hospital 
d’Oviedo (Astúries) on estava 
ingressat des de dilluns passat 
a l’accidentar-se quan escalava 
al Naranjo de Bulnes (vegeu SE-
GRE de dimecres). 

Així ho van confirmar ahir 
els Bombers de la Generalitat a 
través de les xarxes socials, on 
van informar que Sabata, que 
era originari i veí de Cal Rosal, 
a Berga, no havia pogut superar 
les greus ferides que es va fer en 
l’accident. 

El succés es va produir aquest 
dilluns passat, quan aquest 
bomber del Grup d’Actuacions 
Especials (Grae) de la capital 
de l’Alt Urgell, un experimen-
tat escalador, es trobava fent 
la via murciana del Naranjo de 
Bulnes, conegut com a Picu Ur-
riellu en asturià, zona en la qual 
estava de vacances. 

Per causes que es desconei-
xen, cap a les onze del matí Sa-
bata es va precipitar des d’una 
altura de quinze metres a la ba-
se de la cara oest de la via i va 
rebre un fort cop al cap. Va ser el 
guàrdia del refugi d’Urriellu el 
que va donar l’avís al sentir una 
persona que demanava auxili. 
La zona de difícil accés en la 
qual es va produir l’accident va 
complicar les tasques de rescat 

Mor el bomber de la Seu d’Urgell que 
va caure mentre escalava a Astúries
Marc Sabata, de 43 anys, es va precipitar dilluns des de 15 metres quan feia una 
via al Naranjo de Bulnes || Era del Grae de la capital de l’Alt Urgell des del 2011

SUCCESSOS MUNTANYA

i els equips d’emergència van 
haver d’instal·lar-hi un passa-
mà i una línia de seguretat per 
descendir durant cinquanta 
metres. Finalment, van acon-
seguir carregar-lo a l’helicòpter 
i evacuar-lo a l’Hospital Central 
d’Astúries, on va ingressar amb 

un traumatisme cranioencefàlic 
sever. Marc Sabata no va poder 
superar la gravetat de les ferides 
i va morir dijous.

Sabata treballava al Grae del 
parc de bombers de la Seu d’Ur-
gell des de l’any 2011. El cap de 
l’equip, Franc Garcia, va lamen-
tar ahir l’accident i va assegu-
rar que tot l’equip estava “cons-
ternat”. “Era una persona molt 
apreciada, un gran company i 
experimentat” de l’escalada, per 
la qual cosa no entén com va 
poder succeir el fatal accident.   
Les xarxes socials es van omplir 
de mostres d’afecte.

TRAUMATISME CRANIAL
Al caure va patir un 
traumatisme cranial sever  
i va quedar ingressat a 
l’hospital d’Oviedo

LA VÍCTIMA

Bomber des del 2006
z Marc Sabata va entrar en con-
tacte amb el cos de bombers el 
2003 com a auxiliar a la cam-
panya forestal. El 2006 es va 
fer bomber, el 2010 va entrar al 
Grae d’Olot i des del 2011 esta-
va al de la Seu.

Originari de Berga
z Tot i que treballava a la Seu, 
Sabata, que tenia parella, man-
tenia residència a la seua locali-
tat natal, Cal Rosal, a Berga.

Condecorat pel Govern
z El març de l’any passat, l’ex-
president Carles Puigdemont 
va entregar a Sabata i a altres 
companys una medalla d’ho-
nor per la participació en el 
rescat de vint-i-una persones al 
barranc de Gurp (Pallars Jussà), 
nou d’evacuades en helicòpter 
en condicions meteorològiques 
molt complicades.

Rescaten dos pastors 
atrapats a la Vall de Boí 
amb les seues 70 cabres
Els animals segueixen a la zona de difícil accés

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

El succés va tenir lloc entre Taüll (foto) i el balneari de Caldes de Boí.

M. CABELLO / R. RÍOS
❘ BOÍ ❘ Un helicòpter del Grup 
d’Actuacions Especials dels 
Bombers de la Generalitat va 
rescatar ahir a la tarda dos pas-
tors que es van quedar atrapats 
a la Vall de Boí amb un ramat 
d’unes setanta cabres. Segons 
van informar els Bombers, els 
fets van tenir lloc cap a les dot-
ze del matí, quan els dos pas-
tors van intentar rescatar pel 
seu compte el ramat, bloquejat 
des del dia anterior en una zo-
na de Taüll abrupta i de difícil 
accés. Com a conseqüència, els 
cabrers van relliscar i es van 
quedar atrapats entre els ani-
mals, per la qual cosa van re-
querir els serveis d’emergència 
per sortir del lloc. Després que 

una unitat terrestre localitzés 
la zona en la qual es trobaven 
els pastors i els animals, ubica-
da entre Taüll i el balneari de 
Caldes de Boí, els Bombers van 
activar l’helicòpter a les 15.00 
hores i van rescatar els pastors, 
que es trobaven il·lesos. 

Tanmateix, la difícil manio-
bra d’actuació al terreny, amb 
un desnivell de 150 metres, va 
fer que només poguessin ser al-

liberades un parell de cabres, 
que havien d’extreure una a 
una amb un sistema de cordes. 
Al tancament d’aquesta edi-
ció, la resta del ramat seguia 
atrapat, a l’espera que es fes 
càrrec del trasllat una empresa 
especialitzada.

D’altra banda, els Bombers 
van rescatar pocs minuts abans 
de la una del migdia un boletai-
re de setanta-tres anys i veí de 

Sort que va tenir una lipotímia 
al terme municipal de Rialp. 
L’avís d’emergència es va rebre 
a les 12.54 hores, quan l’home 
va començar a trobar-se mala-
ment, i fins al lloc es va despla-
çar un helicòpter dels GRAE, 
que va traslladar la víctima fins 
a l’hospital de Tremp. Així ma-
teix, els Bombers van traslladar 
l’acompanyant del malalt fins al 
seu cotxe.

BLOQUEJATS
Els cabrers van intentar 
rescatar el ramat i van 
relliscar fins a quedar 
obstaculitzats

Investiguen  
un abús a una 
nena a la Llitera

SUCCESSOS

❘ BINÈFAR ❘ La Fiscalia de Me-
nors d’Osca ha obert dili-
gències per investigar un 
presumpte delicte sexual 
comès per un menor de 17 
anys contra una nena de 12 a 
la Llitera, segons va publicar 
ahir l’Heraldo de Aragón. Els 
fets van tenir lloc l’11 d’agost 
en un local d’una penya d’un 
poble de la comarca. El me-
nor es trobava temporalment 
a la localitat, on va coincidir 
amb la noia, que hi passa les 
vacances. Quan la família 
de la nena va saber el que 
havia passat, la va portar a 
l’hospital Arnau de Vilanova 
per a una exploració mèdica 
i es va notificar als Mossos 
d’Esquadra.

Detingut per 
tràfic de drogues 
a Tàrrega

SUCCESSOS

❘ TÀRREGA ❘ Els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local de 
Tàrrega van detenir dijous 
un veí de la localitat de 43 
anys acusat de traficar amb 
drogues. La investigació es 
va iniciar al tenir-se conei-
xement que suposadament es 
venia droga en un pis del car-
rer Sant Joan. Després de di-
verses vigilàncies, els agents 
van constatar les sospites i 
van detenir el responsable. 
A l’escorcoll de l’habitatge 
van trobar diverses dosis de 
cocaïna i objectes per mani-
pular la droga. L’home, d’ori-
gen marroquí, va quedar en 
llibertat amb càrrecs després 
de declarar davant del jutge.

Cremes per 
prevenir focs 
forestals

EMERGÈNCIES

❘  ARTESA DE SEGRE ❘  Els Bom-
bers de la Generalitat van 
portar a terme ahir al matí 
cremes prescrites a la zona 
de Montargull, a Artesa de 
Segre, que tenen l’objectiu 
de millorar la prevenció de 
focs forestals. Va ser en un 
punt estratègic determinat 
pels Graf. 

Per la seua banda, al llarg 
d’aquesta setmana, el Grup 
Especial de Prevenció d’In-
cendis Forestals, tècnics del 
Servei de Sanitat Vegetal i 
Agents Rurals van portar a 
terme una crema de rostolls 
de prova a la Segarra per pro-
var l’eficàcia de l’ús del foc 
com a mesura fitosanitària.
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