
L’onada de fred polar glaça tota 
la demarcació de Lleida en el  
dia més gèlid d’aquest hivern 
La Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i el Segrià activen l’alerta 
groga per la forta baixada de temperatures que es preveu

Es registren 
ratxes de vent 
superiors als 
100 km per 
hora al Port 
del Comte

L’onada de fred polar ha 
deixat la demarcació de 
Lleida completament 
glaçada. 

Lleida
REDACCIÓ
De fet, la Val d’Aran, el Pallars So-
birà i el Pallars Jussà van registrar 
ahir les temperatures més baixes 
de les Terres de Lleida. A Vielha 
van arribar als 8 graus sota zero, 
mentre que a la Seu d’Urgell i a 
la Pobla de Segur es van quedar 

a sis graus negatius. A la plana de 
Lleida, les temperatures també 
van ser baixes, com a Mollerussa 
o Cervera que van arribar als cinc 
negatius. No obstant això, on es 
va registrar la temperatura més 
suau va ser a les Borges Blanques. 
Unes xifres que, segons el servei 
de meteorologia de Catalunya, 
no es produïen des de l’hivern 
passat. 

Cal remarcar que la passada 
nit, les comarques del Segrià, la 
Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell 

han tingut alerta pel fred, que 
s’havia d’allargar fins a les sis da-
questa passada matinada.

PLA IGLÚ A LLEIDA 

Aquesta baixada de tempera-
tures serà especialment compli-
cada per la gent més vulnerable. 
Per intentar facilitar l’estància du-
rant aquests dies, Lleida promou 
el Pla Iglú, gràcies al qual es van 
acollir la passada nit tres perso-
nes a la Panera, set a l’Espai Zero, 
50 a Jericó. Convé recordar que 

el pla porta 63 dies en actiu i que 
s’han fet 2.437 allotjaments, una 
mitjana de 39 al dia.  

NEU AL PIRINEU

L’onada de fred polar, a ban-
da de temperatures molt baixes, 
també ha deixat neu al Pirineu. 
De fet, al Port de la Bonaigua ja 
és obligatori conduir amb cade-
nes. Una nevada que ha permès, 
entre d’altres, obrir 100 km més 
de pistes a l’estació de Baqueira 
Beret. 

I si una de les imatges del fred 
és la neu a les muntanyes, també 
ho és el gebre i el gel. Han estat 
moltes les fonts i arbres que ahir 
es despertaven glaçats. Ara bé, 
el gel també es converteix en el 
principal perill d’aquesta onada 
de fred polar quan s’instal·la a les 
carretes. Per evitar-ho, les institu-
cions hi estan treballant a través 
de diferents protocols de preven-
ció.  Pel que fa a la Diputació de 
Lleida, disposa de 3.500 tones de 
sal, de les quals 2.300 van desti-
nades pels ajuntaments i la resta 
per atendre les vies de la mateixa 
corporació. Així mateix, la Paeria 
té 220 tones de sal en stock que 
reparteix entre carreteres princi-
pals i passarel·les durant la mati-
nada i primera hora del matí. 

ALERTA PEL FORT VENT

Un altre aspecte important  a 
tenir en compte són les ratxes de 
vent que es van registrar durant 
el dia d’ahir. Algunes comarques 
com el Pallars Jussà, l’Alta Riba-
gorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell 
i el Solsonès van activar l’alerta 
pel fort vent. Amb dades a la mà, 
ressalta el Port del Comte, on es 
van registrar 103,7km per hora 
de vent, i també la Tossa d’Alp, al 
Pirineu, on el vent va superar els 
100 km per hora. 
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FOTO: Núria García  / Totes les peces de roba eren necessàries ahir per combatre l’onada de fred que es va viure a Lleida

FRED POLAR Neu al Pirineu, fonts glaçades i sal a la carretera. Aquest és el resum de la 
passada nit gèlida que va deixar Lleida sota zero però sense incidents per culpa 
del fred. Es mantenen activades algunes alertes pel temps i per les fortes ratxes 
de vent, que en alguns llocs ja han superat els 100 km per hora. 
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Demanen 4 anys per un 
home detingut amb 99 
bosses d’heroïna a casa
El veí de la Val d’Aran està acusat 
d’un delicte contra la salut pública
La Fiscalia Provincial de 
Lleida demana quatre anys 
de presó a un veí de la Val 
d’Aran per tenir 99 bosses 
amb heroïna.

Lleida
REDACCIÓ
Els fets van tenir lloc el 20 de 
desembre de 2017 quan el jut-
jat de Vielha acordar l’entrada i 
registre al domicili de l’acusat a 
la Val d’Aran. En l’habitatge van 
trobar una bàscula professio-
nal digital, 99 bosses, una llibre-
ta amb anotacions manuscrites, 
una bossa amb una substància 
marró i 1.065 euros distribuïts en 
diversos bitllets. El valor total de 
la droga confiscada era de 972,3 
euros. Així, l’acusat porta a la 
presó provisional des del passat 
21 de desembre de 2017. Entre 
les substàncies que posseeix per 
destinar-la a la venda a terceres 
persones figuraven cafeïna, hero-
ïna, noscapina o narcotina.

 La investigació es va dur a ter-
me quan el 18 de desembre de 
2017,  l’acusat, de 51 anys, es tro-

FOTO: Selena García/ Imatge d’arxiu dels Jutjats de Lleida

bava a la parada d’autobusos de 
la localitat d’Aubert (Val d’Aran) 
on havia quedat amb una altra 
persona per lliurar-2 bossetes que 
contenien heroïna amb un pes de 
2,274 grams, pels quals aquesta 
persona li va pagar a l’acusat un 
total de 140 euros. 

La Fiscalia apunta que es tracta 
d’un delicte contra la salut públi-

ca que causa greu dany. En aquest 
sentit, la Fiscalia demana 4 anys 
de presó i multa de 2.000 euros 
amb responsabilitat personal sub-
sidiària de 30 dies en cas d’imago 
de conformitat al codi penal.

Així, un judici oral a l’Audiencia 
Provincial de Lleida decidirà la pe-
na a través de les proves presen-
tades per les diferents parts.

Una estufa elèctrica va cremar 
ahir al col·legi Valldeflors del 
terme municipal de Tremps. 
L’avís es va rebre a les 13.56 ho-
res i fins al lloc dels fets es van 
desplaçar dues dotacions dels 
Bombers. L’incident va ser en 
una classe i tant alumnes com 
professorat van sortir d’aquest 
espai. Els Bombers van revisar 
el centre i van ventilar encara 
que quan van arribar els matei-
xos docents van apagar l’apa-
rell. El sinistre no va provocar 
cap ferit i els Bombers van tre-
ballar al lloc durant mitja hora.

Crema una 
estufa elèctrica 
al col·legi 
Valldeflors de 
Tremp sense 
causar ferits

El vicepresident tercer de la Di-
putació, Jordi Latorre i el direc-
tor de l’Institut Cervantes a Cra-
còvia, Fernando Martínez-Vara 
de Rey Irezábal, van assistir ahir 
al visionat del documental ‘Per-
seguits i Salvats’, basat en les 

investigacions de l’historiador 
Josep Calvet i produït per la Xar-
xa Audiovisual Local que ha per-
mès identificar els itineraris uti-
litzats per a la fugida de jueus a 
través dels ports de muntanya i 
els camins del Pirineu.

El documental ‘Perseguits i 
Salvats’ arriba a Cracòvia

FOTO: Diputació/ El documental centra el seu relat entre 1939 i 1944

Dos voltors morts a Camarasa
Els Agents Rurals van recollir ahir 2 voltors morts i un ferit a la C-13 
a Camarasa. Segons els Rurals, estaven a la calçada alimentant-se 
d’un porc senglar mort i van ser atropellats. Els Rurals van traslladar 
al voltor ferit a un centre de fauna per a la seva recuperació. Un altre 
voltor va ser trobat mort a la zona de Carreu de Abella de la Conca.

Dos persones van resultar ferits 
ahir per una col·lisió entre dos 
vehicles al terme municipal de 
Ivars d’Urgell. Els Bombers de la 
Generalitat van rebre l’avís a les 
13.07 hores i fins al lloc dels fets, 
a la carretera LV3333, quilòme-
tre 4,5, es van desplaçar dues 
dotacions dels Bombers que van 

treballar amb la neteja de la cal-
çada. El Servei Català de Trànsit 
va informar que l’accident va ser 
una col·lisió per investida i que 
a causa del sinistre, dos perso-
nes van resultar ferits lleus. Ai-
xí, Trànsit va confirmar que a 
les 14.57 hores la incidència a la 
carretera va ser resolta.

Dos persones resulten ferits 
lleus en un accident al 
terme d’Ivars d’Urgell

Els Agents Rurals es van despla-
çar fins a una granja de Verdú 
per l’entrada de 2 gossos que no 
portaven xip. Fent recerca per la 
comarca,els Rurals van localitzar 

el propietari dels gossos i va ma-
nifestar que se li van escapar. Els 
Rurals li van requerir que posi el 
xip, censi els animals i que eviti  
a més, noves fugides.

Localitzen dos gossos a 
Verdú sense portar el xip

FOTO: Agents Rurals / Els animals van arribar fins a una granja
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Arrenca al Pirineu la sisena 
edició de l’Esport Blanc Escolar 
amb gairebé 2.500 alumnes 
Impulsa la iniciació i el coneixement de l’esquí als nens

En marxa el programa 
Esport Blanc Escolar al 
Pirineu amb prop de 2.500 
alumnes de seixanta centres 
educatius.

Lleida
ACN
Enguany, l’activitat continua crei-
xent en practicants i un total de 
2.481 alumnes (1.337 de 3r i 
1.144 de 4t de primària) de 60 
centres educatius (13 ZER’s, 37 
escoles públiques i 10 de con-
certades) de 9 comarques en for-
maran part. D’aquesta manera el 
programa arriba a totes les esco-
les públiques i concertades del 
Pirineu català. El curs passat, hi 
van prendre part 2.085 alumnes 
de 50 centres.

Emmarcat en el Pla Estratègic 
d’Esports d’Hivern de Catalunya, 
el programa Esport Blanc Escolar 
té l’objectiu d’impulsar la inicia-

FOTO: ACN/ Una de les sessions de l’any anterior a Port del Comte

ció i el coneixement dels esports 
d’hivern, en les seves diferents 
modalitats, en la població infan-
til de 3r i 4t de primària, fent una 
atenció especial a les comarques 
pirinenques. L’altra finalitat és 

educar mitjançant l’esport a res-
pectar, gaudir, conviure, estimar 
i conèixer les nostres muntanyes 
amb la complicitat del professorat 
dels centres d’ensenyament i dels 
tècnics d’esport.

Els jubilats d’Endesa es mani-
festaran, el dimarts dia 15, al 
Centre de Treball de la compa-
nyia a Lleida, per denunciar les 
retallades que l’empresa els vol 
aplicar. Des de l’1 de gener els 
jubilats i els treballadors en ac-
tiu de la companyia estan rebent 
una carta en la qual se’ls notifica 
que en un període de 6 mesos 
els retiraran tots els drets socials 
adquirits. Es tracta d’uns drets 

documentats des del 1928, que 
consisteixen en bonificacions 
substancials en la factura de la 
llum, ajuts socials per fer vacan-
ces i ajudes pels fills durant els 
estudis. Aquest divendres es van 
reunir a Tremp unes 100 perso-
nes afectades per aquestes reta-
llades. Pel que fa als treballadors 
en actiu, la companyia els ha in-
format que negociarà cada cas 
unipersonalment. 

Jubilats d’Endesa a Lleida 
es manifestaran contra les 
retallades de la companyia

FOTO: ACN / Assemblea d’ahir dels jubilats al Pallars Jussà i Sobirà

Volen que l’Estat 
s’impliqui en la 
reforma del Palau 
de Gel de Vielha
L’alcalde de Vielha, el regidor 
d’Esports i el diputat provinci-
al, Paco Boya, es van reunir ahir 
amb la Secretària d’Estat per a 
l’esport i Presidenta del Conse-
jo Superior de Deportes, M. Jo-
sé Rienda, per demanar-li que 
l’Estat s’impliqui en la reforma 
de la instal·lació del Palau de 
Gel. 

La Generalitat preveu invertir fins 
a cinc milions d’euros en quatre 
anys a Alguaire per potenciar 
usos industrials, segons avança-
va ahir Isidre Gavín a Catalunya 
Ràdio. Cal recordar que l’última 
activitat que s’hi ha dut a terme 
ha estat el desballestament d’avi-
ons. En aquest sentit, el Govern 
vol potenciar aquests usos en 

detriment dels vols comercials, 
ja que consideren que no tenen 
tant futur en un aereoport com 
aquest. Així mateix, altres acti-
vitats que s’hi duen a terme són 
les classes de formació de pilots. 
L’última companyia en fer-ho ha 
estat Volotea i en les properes 
setmanes s’hi sumarà la de l’Ae-
roclub de Sabadell. 

El Govern preveu invertir 
fins a cinc milions en quatre 
anys a l’aeroport d’Alguaire

FOTO: Selena García / L’avió de la companyia Volotea abans d’aterrar
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La Sala Zero de los JCA Cinemes 
Alpicat sirve de marco esta tarde 
(20.00 horas) para un concierto 
a cargo del grupo leridano de 
versiones Contigüo. Esta forma-
ción ya se ha dado a conocer en 
un par de salas de la ciudad du-
rante el año pasado.

“Somos un grupo de versio-
nes y ‘perversiones’ musicales 
nacido hace aproximadamente 
un año”, señalan sus integran-
tes, entre los que figuran co-

nocidos músicos de la escena 
musical leridana como el percu-
sionista Xavier ‘Txapis’ Gómez o 
el guitarrista Jose Masana.

La intención de Contigüo es 
la de ofrecer un espectáculo que 
va más allá del típico concierto 
habitual, reversionando cancio-
nes de sobra conocidas desde 
los años 80 hasta nuestros días. 
Además, el cuarteto está prepa-
rando canciones propias a fin de 
ir haciendo crecer el grupo.

Contigüo descarga sus 
versiones en la Sala Zero  
de los JCA Cinemes Alpicat

FOTO: Contigüo / La banda ya se ha estrenado en un par de salas
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El Festival Talarn Music Expe-
rience crece y lo hace con una 
programación de 14 conciertos 
entre enero y noviembre dife-
renciando dos formatos. El acús-
tico que se llevará a cabo en el 
interior de Lo Quiosc con un afo-
ro limitado a 50 personas y el ex-
terior, apto para 400 personas.

La tanda concertística se abri-
rá el próximo día 19 con Animal, 
a quien seguirá la cantante Ju el 
9 de febrero, Cesk Freixas el 16 

de marzo, Shuarma el 6 de abril, 
Pavvla el 4 de mayo y Marion 
Harper el 8 de junio.

En julio se podrá ver en ac-
ción a los leridanos Koers com-
partiendo tablas con Lidlami 
el día 26, Marcel Lázara & Júlia 
Arrey haciendo lo propio con 
Elefantes, el 27 y Morgan, el 28.

Pau Alabajos tiene fecha para 
el 21 de septiembre, Anaïs Vila 
& Pantaleó el 12 de octubre, y 
Magalí Sare, el 2 de noviembre.

La danza tendrá un protagonis-
mo especial en la 32ª edición 
del festival de folk internacional 
Tradicionàrius, que se inauguró 
ayer y que se prolongará hasta 
el 12 de abril, y que también ho-
menajeará con un concierto en 
el Auditori al padre del folk nor-
teamericano Pete Seeger.

La programación incluye 28 
conciertos, ocho noches de baile 
folk y la participación de más de 
70 grupos y artistas que presen-
tarán sus propuestas y sus nue-
vos trabajos discográficos, un to-
tal de 22. Por otro lado, este año 
se conmemora el centenario del 
nacimiento de Pete Seeger.

El Cafè del Teatre recibe en direc-
to esta noche (22.00 horas. 18 
euros) al dueto formado por el 
genial Elliott Murphy y el también 
guitarrista Olivier Durand, que se 
encuentra de gira con las cancio-
nes de su último álbum, ‘Prodigal 
son’, pero que también hace con-
cesiones a lo más destacado de 
los 35 discos que Murphy tiene 
en sus 40 años de trayectoria.

El Festival Talarn Music 
programa 14 conciertos 
entre enero y noviembre

La danza protagoniza un 
Tradicionàrius que rinde 
homenaje a Pete Seeger

Elliott Murphy y 
Olivier Durand, 
en directo en el 
Cafè del Teatre 

Noisedrome emprende 
una nueva etapa con 
la ‘renovación’ de sus 
filas y nuevas canciones
La banda actúa junto a Nuckin’Futs  
y Chaos Before Gea, hoy en La Boîte

“Esta nueva reunión de la banda 
se produjo hace un año aproxi-
madamente y ya hemos hecho 
un par de bolos en Mollerussa”, 
explica a LA MAÑANA Javi Filella, 
cantante de Noisedrome, banda 
de metal leridana que hace aho-
ra diez años se disolvió dejando 
como legado un brillante álbum: 
‘December’s in Bloom’.

Noisedrome será el grupo en-
cargado de abrir en La Boîte es-
ta noche (22.00 horas. 6 euros) 
un triple bolo ‘metalero’ en el 
que también entrarán en liza los 
barceloneses Nuckin’Futs y los 
malagueños Chaos Before Gea, 
ambos grupos presentando sus 
recientes y nuevos trabajos. Ca-
sualmente los tres son quinteto.

Javi Filella (voz), Albert Gila-
bert (guitarra) y Jordi Balagué 
(bajo) son los tres músicos origi-
nales que siguen en Noisedrome, 
cuyas filas se redondean con las 
incorporaciones de David Tudela 
(ex InVersus) a la guitarra y Joa-
quim Pueyo -también en Metra-
killator- a la batería. “El reper-

torio incluirá siete de los nueve 
temas de nuestro disco, además 
de otros nuevos y alguna ver-
sión”, desvela el ‘frontman’ refi-
riéndose a Pantera o Körn, entre 
otros. El proyecto más inmediato 
de los leridanos es la grabación 
de una nueva referencia.

Nuckin’Futs es una formación 

de thrash-metal que cuenta en 
su haber con un EP y dos discos, 
el último de los cuales, ‘Abyss’, 
será el que tendrá mayor prota-
gonismo. Chaos Before Gea, por 
su parte, aterriza en Lleida con su 
disco ‘Chronos’ con el que corona 
una trilogía que se completa con 
‘Erebo’ y ‘Khâron’.

FOTO: Enric Centeno / Javi Filella es la voz de los leridanos Noisedrome

FOTO: Prodigal / Elliot Murphy hace tiempo que va con Olivier Durand

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
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