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Jornades del  
Canal d’Urgell  
sobre nous regadius

AIGUA

❘ MOLLERUSSA ❘ El Teatre L’Amis-
tat de Mollerussa acollirà el 
proper dia 26 de gener la 17a 
edició de les jornades Reg i 
futur, organitzades per la co-
munitat de regants del Ca-
nal d’Urgell. Durant l’acte es 
debatran aspectes sobre el 
canvi climàtic i com afecta la 
gestió de l’aigua i es donarà a 
conèixer el balanç de la cam-
panya del panís i el descens 
de producció.

Les estacions del 
Pallars, amb sistema 
de seguretat infantil

SEGURETAT

❘ PERAMOLA ❘ Les dos estacions 
d’esquí del Pallars, Espot i 
Port Ainé, han estrenat un 
nou sistema de seguretat in-
fantil als remuntadors per 
evitar caigudes. Es trac-
tad’unes peces metàl·liques 
verticals d’uns 30 centíme-
tres, que estan cobertes d’un 
plàstic protector i que s’ins-
tal·len sobre la barra horit-
zontal de seguretat que hi ha 
a les cadires.

Liciten les obres  
a l’abocador de  
les Garrigues

RESIDUS

❘ LES BORGES ❘ El consell de les 
Garrigues ha tret a licita-
ció les obres d’ampliació de 
l’abocador de les Borges, que 
ja supera la seua capacitat 
d’emmagatzematge des de 
fa mesos, per un import d’1,3 
milions d’euros. 

El termini d’execució és de 
cinc mesos i està previst que 
els treballs s’iniciïn la tardor 
vinent.

Vista de l’estat en el qual va quedar el tractor després de la col·lisió ahir a l’N-240 a Vinaixa.

MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ
❘ VINAIXA ❘ El conductor d’un trac-
tor va resultar ahir ferit a causa 
de la col·lisió amb un camió a 
l’N-240 al seu pas per Vinaixa. 
L’accident es va produir a les 
15.16 hores de la tarda quan, 
per causes que es desconeixen 
i que s’investiguen, un camió 
va xocar amb un tractor amb 
remolc en el punt quilomètric 58 
d’aquesta carretera. El conduc-
tor del tractor, un veí de Vinaixa 
de 82 anys, va quedar ferit i va 
ser evacuat per una ambulàn-
cia del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) en estat menys 
greu a l’hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida. A causa del fort 
impacte, el tractor va perdre el 
remolc i va quedar bolcat i partit 
en dos. Els Mossos d’Esquadra 
han obert una investigació per 
determinar les causes d’aquest 
accident. 

Fins al lloc del sinistre es van 
desplaçar en total tres ambulàn-
cies del SEM, quatre patrulles 
de la policia catalana i efectius 
dels Bombers de la Generalitat. 
Quant a l’afectació viària, la col-
lisió va obligar a tallar un carril 
de la carretera i els Mossos van 
donar pas alternatiu als vehicles 
durant cinc hores, fins que es 
va restablir la circulació a les 
20.20 hores.

Per altra banda, l’avaria d’un 
camió va obligar ahir a tallar 
un carril de l’A-2 al terme mu-
nicipal de Vilagrassa. Segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit, la incidència es va pro-
duir deu minuts abans de les set 
de la tarda al quilòmetre 500 de 
l’autovia en direcció Barcelona. 
Fins a la retirada del camió afec-
tat es va tallar un carril, per la 
qual cosa hi va haver retencions 
fins passades les 21.00 hores, 
quan va poder restablir-se la 
normalitat a la carretera.

Ferit un tractorista en un xoc amb 
un camió a l’N-240 a Vinaixa
El conductor, de 82 anys, va ser evacuat en estat menys greu a l’hospital Arnau de 
Vilanova || La brutal col·lisió va obligar a donar pas alternatiu durant cinc hores

TRÀNSIT SINISTRALITAT

Vista de la furgoneta bolcada ahir al nucli urbà de la Pobla.

JOAN CAPDEVILA

Xoca amb diversos 
cotxes i bolca a la 
Pobla de Segur
n Aparatós accident ahir 
a la carretera C-13 al seu 
pas per la Pobla de Segur, 
quan una furgoneta va col-
lidir contra diversos vehi-
cles aparcats i finalment 
va bolcar. El sinistre es va 
produir a les nou del matí 
a l’avinguda Estació, just 
davant de la caserna de la 
Guàrdia Civil. 

El conductor de la fur-
goneta va quedar atrapat 
dins i va ser evacuat en 
estat lleu a l’hospital de 
Tremp.

Crema controlada 
dels Bombers a 
Baix Pallars

PREVENCIÓ

❘ BAIX PALLARS ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van dur a terme ahir 
al matí una crema controlada en 
el municipi de Baix Pallars, al 
Pallars Sobirà. Concretament, 
els Bombers van calcinar restes 
agrícoles als boscos de Baén, en 
una intervenció que va servir 
també per efectuar pràctiques 
de gestió i extinció d’incendis. 
És habitual que en aquesta èpo-
ca de l’any els Bombers facin 
cremes prescrites en punts del 
Pirineu. Imatge de la crema controlada a Baén.

BOMBERS

Estudis a Agramunt per 
millorar el reciclatge

MEDI AMBIENT RESIDUS

SEGRE TÀRREGA
❘ AGRAMUNT ❘ L’empresa Arum 
Serveis Ambientals durà a 
terme visites a grans produc-
tors d’Agramunt per analitzar 
la tipologia i la quantitat de 
residus que generen i poder 
avaluar quin és el sistema de 
recollida selectiva més òptim 
per tal de reciclar. 

Està previst analitzar a peu 
de carrer la possible distribu-
ció del sistema de recollida 
porta a porta. En un comunicat 

penjat al web de l’ajuntament 
s’assegura que “el consistori 
aposta per un únic model de 
recollida comarcal que re-
dueixi el cost que suposa el 
dipòsit de fracció de residus 
sòlids urbans de l’abocador”. 
Tot i així, afegeix que, “a l’es-
pera d’aconseguir un consens 
suficient, des de l’ajuntament 
s’ha optat per impulsar aquest 
estudi”, que compta amb una 
subvenció de 5.000 euros de 
la Generalitat.

cfarre
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No accepteu deixar que una situació 
emocional es converteixi en una pèr-

dua. Mantingueu la calma i trobareu la manera 
de resoldre qualsevol problema.

TAURE 20-IV / 20-V.
No permeteu que ningú us convenci de 
gastar els diners que tant van costar 

guanyar. La caritat comença a casa i heu de con-
trolar-vos així com les causes en què creieu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Us enfrontareu a la incertesa al tractar 
amb les relacions. Obriu-vos sobre com 

us sentiu i el que us agradaria que succeís. L’har-
monia i la igualtat ajudaran.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Si voleu ajudar, feu-ho de manera res-
ponsable. Oferiu només el que podeu 

pagar des del punt de vista econòmic o físic. 
Acceptar massa causarà problemes.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Treballeu per fer canvis positius en la 
forma en què viviu. Mantenir-vos actius 

i menjar saludable és una bona forma. Intenteu 
millorar els hàbits personals.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Acceptar l’inevitable pot ser difícil, però 
si us relaxeu i deixeu que les coses es 

desenvolupin, obtindreu un resultat positiu. Feu 
de les prioritats un creixement personal.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Tindreu bones idees, però si no les po-
seu en pràctica seran inútils. No ajorneu 

res. Si desitgeu que la situació millori, depèn de 
vosaltres fer-hi alguna cosa.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Demostreu que voleu dir el que dieu 
posant-ho en pràctica. La vostra resis-

tència capturarà l’atenció dels altres. No temeu 
prendre una postura quan parleu del futur.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Deixeu volar la imaginació i que flueixi 
la creativitat. Allunyeu-vos de les dife-

rents situacions que us resulten incòmodes i 
dediqueu temps a una cosa que gaudiu fent.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Utilitzar tàctiques emocionals per can-
viar l’opinió d’algú o causar una impres-

sió falsa causarà confusió. Un punt de vista rea-
lista ajudarà a evitar la pèrdua.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mostreu compassió i sinceritat indepen-
dentment del que d’altres facin, però 

no sigueu crèduls ni cregueu que tots els que us 
envolten són honestos i confiables.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Utilitzeu el sentit comú quan tracteu 
amb amistats i familiars. Escolteu aten-

tament i intenteu oferir consells honestos sense 
interferir. Compliu els vostres pressupostos.

Una lleidatana guanya el tercer premi com 
a millor jove investigadora a Espanya
La lleidatana Anna Pladevall, del Màrius Torres, va resul-
tar ahir premiada amb mil euros i una estada en un centre 
d’investigació del CSIC al guanyar el tercer premi en el 
XXX Certamen de Joves Investigadors a nivell espanyol.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Lluís Foix obrirà avui la 77a edició                           
de les Festes de Sant Antoni Abat
El periodista Lluís Foix donarà avui el tret de sortida a la 
77a edició de les Festes de Sant Antoni Abat, que inclou-
rà activitats fins dissabte vinent, quan culminarà amb la 
desfilada dels Tres Tombs.

Canon Lleida entrega 1.425 euros a Aspid 
per recolzar les persones discapacitades
Canon Lleida va fer una aportació de 1.425 euros a l’As-
sociació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida 
(Aspid) per contribuir a la millora de les persones amb 
discapacitat o en situació de vulnerabilitat.

ASPID

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Vi solidari de Lagravera, Mas 
Blanch i Jové i Terrer de Pallars
Gra de Sorra. Així s’anomenarà 
el vi solidari que han elaborat la 
cellers lleidatanes de Lagrave-
ra (Alfarràs), Mas Blanch i Jo-
vé (Pobla de Cérvoles) i Terrer 
de Pallars (Figuerola d’Orcau), 
tots de la DO Costers del Segre, 
juntament amb el distribuïdor 
Jordi Hortet, de Casa Badio, i la 
consultoria de comunicació gas-

tronòmica Como Pomona. Els 
beneficis es destinaran a l’As-
sociació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics (Afanoc). 
Està previst que el vi, en una 
producció de mil botelles, costi 
uns 12 euros i surti a la venda 
cap al mes de juny. 

El caldo es compon de tres 
varietats: garnatxa de Lagrave-

ra, ull de llebre de Mas Blanch 
i Jové i cabernet sauvignon de 
Terrer de Pallars. Els cellers 
van presentar ahir el cupatge 
(la barreja de les tres varietats) 
en un dinar amb Jordi Vidal, 
xef i propietari de L’Espurna de 
Lleida. Els seus creadors van 
destacar que serà “un vi amb 
molta ànima”.

COMO POMONA

Els impulsors de Gra de Sorra, brindant ahir amb el cupatge de varietats dels tres cellers.

Acaba a Maials el curs 
d’alfabetització amb  
32 participants

Maials va acabar el curs de coneixements bàsics de català i al-
fabetització organitzat pel consell comarcal del Segrià. L’acció 
forma part del programa Lletres per a tothom i es dirigeix a 
persones que no disposen d’eines de lectura i escriptura bàsi-
ques. Va comptar amb la participació de 32 persones.
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