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Lleida és la demarcació amb més
quilòmetres de carreteres amb
un risc alt o molt alt d’accidents
El RACC situa en aquesta franja el 44% dels trams de Ponent i el
Pirineu, mentre que a Catalunya la xifra és de 2.195 quilòmetres
Barcelona
N. ROMERO (ACN) / REDACCIÓ
Lleida és la demarcació amb més
quilòmetres de carreteres amb
un risc alt o molt alt d’accidents
greus o mortals, amb un 44% dels
seus quilòmetres, seguida de Barcelona (34%), Girona (31%) i Tarragona (28%). Aquesta dada es va
donar a conèixer ahir en la presentació de l’informe d’avaluació
i risc d’accidentalitat de carreteres del RACC, un estudi en el que
es determina que Catalunya té
2.195 quilòmetres de carreteres
amb un risc alt o molt alt de patir
un accident greu o mortal. A més,
aquest informe d’EuroRap també apunta que el risc de patir un
accident en carreteres convencionals és quatre vegades superior
que en una autopista o autovia i
que en el 43% dels accidents amb
morts i ferits greus van estar involucrades motos. De la mateixa
manera, va alertar que els sinistres de moto han augmentat un
45% des del 2013.
En aquest sentit, entre els 14
trams de carreteres lleidatanes
amb un molt alt risc cal destacar
el del la C-13 que va de Sort a Esterri d’Aneu; el de la C-147, d’Esterri d’Àneu a l’Alt Àneu, l’N-230,
entre el límit de Catalunya-Aragó
i Vielha, o la C-14, de Ponts a Bassella. Per altra banda, entre els 14
d’alt risc hi ha l’N-230, entre Vielha i la frontera amb França; la
C-14, entre Tàrrega i Artesa de Segre; l’L-303, entre Cervera i Agramunt, i la C-12, entre Flix i Maials.
De la mateixa manera, s’ha dir
que l’N-240, de la variant de les
Borges a l’inici de la ronda de Lleida està catalogat com un tram de
risc mitjà.
Malgrat que el percentatge
de la xarxa amb un risc alt o molt
alt d’accident greu o mortal és el
més alt dels últims sis anys, l’informe també apunta que els quilòmetres amb risc baix o molt
baix han augmentat del 39% al
47% en els darrers vuit triennis. Amb tot, el RACC avisa que

MÉS PERILLOSITAT

FOTO: L. M. / Imatge d’arxiu de la C-28, entre Naut Aran i Esterri, un dels trams que apareix a l’estudi del RACC

El RACC avisa de la
“pèrdua d’efectivitat”
de les polítiques
contra els accidents
El president del RACC, Josep
Mateu, va apuntar ahir com a
causes de les xifres d’accidentalitat la “pèrdua d’efectivitat” de
les polítiques que s’han fet per
“guanyar la batalla contra els
accidents”, l’augment de la mobilitat dels darrers anys, el fet
que el parc d’automòbils sigui
cada vegada més vell i l’excés
de velocitat i les distraccions a
l’hora de conduir.
aquesta xifra s’ha estabilitzat en
els últims danys. L’estudi, que
analitza els 6.362 quilòmetres de
la xarxa viària on circulen el 91%
dels vehicles i on es produeixen el
80% dels accidents amb morts o
ferits greus, indica que hi ha hagut un estancament pel que fa a
la reducció de víctimes mortals
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a les carreteres, un fet que posa
en perill que s’assoleixi l’objectiu
de la Unió Europea per al 2020
de reduir les víctimes en un 50%
respecte al 2010. La carretera
de l’Arrabassada (BP-1417) entre
Barcelona i Sant Cugat és el tram
amb més risc d’accident de Catalunya per tercer any consecutiu.

Hi destaquen els accidents de
moto, que representen el 73% en
aquest tram. En canvi, la C-16 entre Sant Cugat i Terrassa és el tram
amb menys risc d’accident. Els 10
trams amb major perillositat són
vies convencionals de calçada única i quatre d’elles ja apareixien en
l’informe de l’any anterior.

CARRETERA N-260
Els trams de carretera
compresos entre
Senterada i Pont de Suert
i entre Adrall i Sort.
CARRETERA C-13
Els trams entre la Sentiu
i Tremp i entre Sort i
Esterri d’Àneu.
CARRETERA C-14
L’estudi del RACC cita
com a tram més perillós
el comprés entre Ponts i
Bassella.
C-233 I C-45
Trams de la C-233 entre
Granadella i Castelldans
i de la C-45 entre Maials
i Seròs.
L-800 I LV-2001
Trams de la L-800 entre
Alcarràs i Vallmanya i de
la L-2001 entre Juneda i
Mollerussa.
C-12 I C-28
Trams entre Balaguer i
Vilanova de Meià de la
C-12 i de Naut Aran a
Esterri de la C-28 (Port
de la Bonaigua).
N-230 I N-131
De la N-230 es marca
el tram limítrof entre
Catalunya i Aragó a
Vielha i de la N-131,
la intersecció amb la
N-230 amb la frontera
francesa.
CARRETERA C-147
El tram de carretera
comprés entre Esterri
d’Àneu i València d’Àneu.
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Declara que la coordinadora de
C’s a Balaguer la va amenaçar en
retreure-li que retirés llaços grocs
L’acusada va negar els fets i el judici es va suspendre

FOTO: Mossos / Imatge dels objectes que van ser recuperats

Presó per a dos acusats
de robar en sis domicilis
d’Alguaire i Bell-lloc
El jutjat d’instrucció en funcions
de guàrdia de Balaguer va ordenar dissabte l’ingrés a la presó,
de manera provisional, de dos
nois, de 20 i 21 anys, veïns d’Alguaire (Segrià) i de nacionalitat
espanyola, com a presumptes
autors de sis robatoris amb força
a l’interior de domicilis d’Alguaire i Bell-lloc. Els Mossos els van
detenir dijous, després d’una investigació oberta durant el mes

Un dona, ferida lleu
en un accident de
trànsit a l’N-260,
a Conca de Dalt
Una conductora va resultar
ahir ferit de caràcter lleu quan
el vehicle en el que viatjava va
patir una sortida de via al quilòmetre 313 de l’N-260, al terme
municipal de Conca de Dalt. Els
serveis d’emergències van ser
alertats a les 8.07 hores i la dona va ser traslladat a l’Hospital
de Tremp.

de novembre, quan es van produir els robatoris. Els agents van
poder relacionar els detinguts
amb els fets perquè van vendre
alguns dels objectes, sostrets
durant el mes de novembre, en
una botiga d’articles de segona mà. La investigació continua
oberta per esbrinar la procedència dels objectes intervinguts i
no es descarta que pugin estar
implicats en altres fets.

Balaguer
L. CORTÉS (ACN)
Una veïna de Balaguer, Josefa Pedra, va declarar ahir al jutjat 3 de
Balaguer que la coordinadora de
Ciutadans (C’s) a Balaguer, Cristina Daza, la va insultar i amenaçar,
després de retreure-li que estigués retirant llaços grocs del Pont
Nou de la ciutat, el 30 d’agost
passat, al migdia. Daza va negar
ser allà perquè, va dir, estava fent
caixes perquè es traslladava de
pis i va negar haver amenaçat la
dona. La jutgessa va suspendre el
judici a la meitat perquè no es va
presentar una testimoni que tant
la fiscalia com l’acusació particular consideren “clau”.
Pedra va explicar que el 30
d’agost va veure com una persona, que va identificar com l’acusada, estava traient llaços grocs a
l’altura del Pont Nou de la ciutat i
que li va retreure que ho fes. Lla-

FOTO: L. Cortés (ACN) / Una trentena de persones, davant dels jutjats

vors, “em va començar a insultar i
cridava que es mori Puigdemont
i cremareu Espanya”. A més, “em
va perseguir i, agafant de la bossa
un llaç groc que havia tret, em va
dir: no vols llaços, doncs té llaços”

i tot seguit va treure un objecte,
que no ha sabut precisar, i “m’ho
va acostar a l’estómac i em va dir:
com parlis, et tallo”. Daza va negar haver amenaçat ni insultat la
denunciant.

Condemnats a un any de presó
per robar al 2015 en una botiga
de llaminadures de Tàrrega
La titular del jutjat penal 2 de Lleida va condemnar ahir ‘in voce’
dos homes acusats d’un delicte
de robatori amb força a les coses.
A més, també hauran d’indemnitzar de forma conjunta a la víctima
amb 3.000 euros. En aquest sentit, van reconèixer ser els autors
d’un robatori que va patir una

botiga de llaminadures de Tàrrega al 2015. A més, els Mossos els
identificar gràcies a les empremtes dactilars. Les parts van arribar
a un pacte i la citada pena de presó va quedar suspesa sempre que
no delinqueixin durant un període de temps de cinc anys i paguin
la responsabilitat civil.
FOTO: ACN/ Josep Pàmies, a Argentona (Barcelona)

Josep Pàmies insisteix en
les propietats del MMS
per curar el càncer
El Teatre de la Plaça Nova d’Argentona (Maresme) va acollir el
10 de desembre una conferència sobre l’MMS i la llibertat
d’expressió, organitzada per l’Associació de pagesos del Maresme. Hi van participar l’agricultor
Josep Pàmies i la monja benedictina Teresa Forcades, que van
omplir la sala, on hi cabien més
de 400 persones. Tots dos van

tornar a parlar dels beneficis del
clorit de sodi que, asseguren,
por curar malalties com el càncer o l’autisme, un mes després
que la Generalitat imposés una
multa de 600.000 euros a Pàmies i una altra de 90.000 euros
a la seva associació ‘Dolça Revolució, de Balaguer, per una presumpta infracció ‘’molt greu’’
durant una conferència.
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La UGT interposa una desena
de denúncies contra el Grupo
Jorge per precarietat laboral
El sindicat presenta el conveni per la indústria càrnia
La UGT ha presentat una
desena de denúncies
contra el Grupo Jorge per
la precarietat laboral en
què es troben els seus
treballadors.
Lleida
J.CASTELLÀ
Es tracta de qüestions relaciones
amb la seguretat laboral, per denegació de festius, de vacances i
per pagar salaris al mes, enlloc de
al dia. El sindicat lamenta que, tot
i que ara els falsos autònoms que
tenien han estat contractats per
l’empresa principal, Asperia Trade, “la situació és calcada a l’anterior. Estan a l’empresa principal
però hi continua havent abús”.
Cal recordar que la primera denúncia la van interposar al febrer.
En aquest sentit, després de les
totes les demandes interposades,
la Inspecció del Treball ha reclamat al Grupo Jorge el retorn de
les quotes d’autònoms a tots els
treballadors des del mes d’abril,
és a dir, “una sanció de 600.000
euros”. Això, però, dependrà de
si l’empresa recorre la denúncia
i per tant, s’allarga el termini de
pagament. Si no ho fa, des del
sindicat contemplen que la Tesoreria ho podrà pagar cap al març.

FOTO: ACN / Fernández parlant ahir amb l’alcalde de Vielha

El PP tem que Torra vulgui
convertir el 21-D en una
jornada de “conflicte”
FOTO: ACN/ Els membres del sindicat després de la roda de premsa

Pel que fa a l’empresa Vall
Companys, estan a l’espera de la
resolució judicial però si que reconeixen que es compleixen els
aspectes salarials, mentre que hi
ha problemes amb la flexibilitat.
Totes aquestes denuncies les
posaran sobre la taula a la comissió tripartita amb les cinc patronals càrnies i el Govern espanyol
per abordar les subcontractacions fraudulentes. Serà en aquesta
comissió on demanaran al Govern
estatal la prohibició de la subcontractació fraudulenta “perquè és
competència deslleial”.

El nou president del
Canal d’Urgell deixarà la
militància activa a ERC
El nou president de la comunitat de regants del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va afirmar ahir
a LA MAÑANA que ja no optarà
a la reelecció d’alcalde de Tornabous i que també deixarà la militància activa a ERC ja que a partir d’ara agafa aquest “gran repte
i amb dedicació plena” i no vol
que la política interfereixi en la
seva gestió.
Entre els seus principals objectius com a nou president del
Canal es troba la seva modernització ja que actualment un 90%
de la superfície encara es rega a
manta.
El Canal rega un total de
70.000 hectàrees de la Plana de
Lleida i beneficia a finques de
22.000 regants.

Amadeu
Ros també
renunciarà
a l’alcaldia
Pel que fa a la modernització,
indica que “hem d’aconseguir
diners per a què la inversió sigui asequible per als pagesos.Els
Governs han de ficar diners”.
Ros està vinculat al Canal des
dels 20 anys quan ja fou síndic.
Actualment era el president de
la col·lectivitat número 2 del Canal d’Urgell.

D’altra banda, s’ha tancat i firmat el conveni col·lectiu sectorial estatal d’indústries càrnies, un
acord que no ha estat fàcil d’aconseguir, ja que, tal com va explicar
Alicia Buil, “ha estat una negociació complicada”.
Malgrat els obstacles, l’acord
s’ha firmat i preveu un increment
salarial del 2,5% cada any per una
vigència de tres anys, sense modificar l’actual clàusula de revisió
salarial reflectida en el conveni
col·lectiu. També contempla augmentar el Plus de nocturnitat fins
al 30%.

El Segrià,
una de les
comarques
catalanes on es
construeixen
més pisos nous
El Segrià és una de les comarques catalanes on s’han iniciat
més pisos nous durant aquest
any, segons l’informe de conjuntura del mes de novembre
elaborat per l’Associació de Promotors de Catalunya i fet públic
ahir. L’informe apunta que la
venda d’habitatges nous està
en constant creixement a Catalunya. Fins al segon trimestre de
l’any, es calcula que les compravendes a la demarcació de Lleida han augmentat un 68%. Els
de segona mà han crescut un
12,8%.

El president del Partit Popular
de Catalunya, Alejandro Fernández, tem que el president de la
Generalitat, Quim Torra, vulgui
convertir el 21-D en un dia de
‘’conflicte’’. El popular afirma
que ‘’Catalunya no es pot permetre traslladar una imatge a la
resta del món com una societat
trencada i violenta’’ i es mostra
preocupat pel que pugui passar.
Fernández va dir ahir des de Viel-

ha que el seu desig és que sigui
un dia ‘’tranquil. Pel que fa a la
possibilitat d’il·legalitzar partits
polítics, es va mostrar partidari
de fer-ho en el cas d’aquells que
‘’donin suport a la violència’’ i,
sense posar noms, va sentenciar
que ‘’hi ha organitzacions que a
través de les xarxes socials han
reivindicat la violència’’. El líder
del PPC explicà que s’ha d’analitzar cas per cas.

Constitueixen el Grup
Alba, que agrupa entitats
d’economia social
L’Associació Alba va presentar
divendres en una Assemblea
Extraordinària de Socis un nou
concepte organitzatiu basat en
la idea de grup d’entitats d’economia social, el Grup Alba. Una
marca que no té un valor jurídic
de moment i que es crea amb
la idea d’ordenar sota un mateix paraigües tots els serveis i

projectes amb NIF propi vinculats a l’entitat, fins ara el club
esportiu Alba i la Fundació Alba
Futur. A aquestes entitats se li
afegeixen ara dues més en format de cooperativa: Alba Jussà
i Lleure Quàlia. En el cas d’Alba
Jussà la territorialitat ha estat un
dels factors principals per plantejar-se aquest pas.

Cervera,
nova capital
de la cultura
catalana

Les voladures pel
túnel de Tresponts
s’iniciaran avui

La ciutat de Manresa va cloure
oficialment el passat dissabte
15 de desembre, l’any en què
ha estat Capital de la Cultura
Catalana i va traspassar el relleu a Cervera, que serà capital
cultural 2019. El paer en cap
de Cervera, Ramon Royes, va
rebre el testimoni de part de
l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent.

Les voladures de prova per perforar el nou túnel de Tresponts,a
la carretera C-14, a l’Alt Urgell,
està previst que comencin avui
dimarts. Les explosions implicaran petits talls de trànsit en
aquest corredor que connecta la
ciutat de Lleida amb el Principat
d’Andorra. L’obra serà executada per la Conselleria de Territori
de la Generalitat i contempla la
millora d’un tram de la carretera
C-14 per l’Alt Urgell.

