
SOM DONES / Sólo 20 empresas 
de las 13.000 de Lleida tienen 
planes de igualdad. | PÁG. 3-4

El delito de rebelión ya lo 
investigaban antes de los 
“tumultos” del 20-S. | PÁG.23-24

LA PAERIA PONE EN ALQUILER EL 
SOLAR DE LAS ‘FIRETES’. El solar de la 
antigua Hípica de Lleida tendrá un coste    
de 108.000 euros al año. | PÁG.8
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El presidente de Vox en Lleida 
es acusado de abuso sexual al 
menos a dos discapacitados

FOTO: Vox/ José Antonio Ortiz Cambray

► La Fundació Alosa, que 
tiene la tutela de los afectados, 
interpuso la denuncia policial

► Los Mossos d’Esquadra 
investigan si existen más 
víctimas de este delito
PÁGINA 15

FOTO: Núria García / La Sardinada Popular, celebrada en la Casa de Andalucía, se ha recuperado

El Entierro de la Sardina 
cierra el Carnaval de Lleida

| PÁG.45 | PÁG.16

FOTO: SCT / El choque se produjo por una invasión del carril contrario

Un herido en estado crítico 
tras sufrir un accidente en 
la N-260, en Gerri de la Sal
Un hombre de 52 años resultó herido crítico en un accidente que 
tuvo lugar en el Baix Pallars, concretamente en un túnel de la zona 
del Congost de Collegats, hacia las 9.43 horas.
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Un home de 52 anys, crític en un 
xoc a l’N-260, a Gerri de la Sal
El sinistre va ser per una invasió del carril contrari
Una persona va resultar ahir ferida de caràcter crític i 
una altre va ser ferida menys greu un accident entre una 
furgoneta, un camió i un turisme a l’N-260, a Gerri de la Sal.

FOTO: SCT / L’accident es va produir per una invasió del carril contrari, possiblement a causa de la somnolència del conductor, va informar Trànsit

Lleida
REDACCIÓ
Un home de 52 anys va resultar 
ahir ferit en estat crític en un acci-
dent que va tenir lloc al punt qui-
lomètric 298 de l’N-260, a Gerri 
de la Sal, a Baix Pallars. A més, un 
jove de 21 anys va ser ferit de ca-
ràcter menys greu. 

El sinistre va tenir lloc a la sor-
tida d’un túnel a la zona del Con-
gost de Collegats, a les 9.43 hores. 
En ell es van veure implicats una 

furgoneta que conduïa el jove de 
21 anys, un camió i un turisme 
portava l’home de 52 anys. Se-
gons va informar el Servei Català 
de Trànsit (SCT), el sinistre va te-
nir lloc per una invasió del carril 
contrari, possiblement a causa de 
la somnolència del conductor. 

L’home de 52 anys va ser tras-
lladat en helicòpter a l’Hospi-
tal Arnau de Vilavona de Lleida, 
mentre que el jove de 21 anys a 
l’Hospital de Tremp. FOTO: SCT / El sinistre va tenir lloc a la sortida d’un túnel
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Dos ferits lleus 
en sengles 
accidents a les 
Borges Blanques 
i Mollerussa
Una dona va resultar ahir ferida 
de caràcter lleu en un accident de 
trànsit que es a produir al carrer 
Gaspar de Portolà, a l’alçada del 
número 17, de les Borges Blan-
ques. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del sinistre a les 5.25 hores i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
els Bombers, el SEM i la policia lo-
cal. El cotxe que conduïa la dona 
va bolcar i ella va ser ferida lleu. 
Per altra banda, a les 15.06 hores 
emergències va ser informat d’un 
altre accident que es va tenir lloc 
al carrer Sant Jaume de Mollerus-
sa. En aquesta ocasió va haver-hi 
un vehicle implicat i una persona 
va resultar ferida de caràcter lleu.

Les Borges 
Blanques 
instal·larà pilones 
en dos carrers
L’Ajuntament de les Borges 
Blanques va aprovar ahir la ins-
tal·lació de dues pilones auto-
màtiques al carrer del Carme i 
al carrer Nou per tal d’evitar la 
circulació de vehicles durant les 
hores que el trànsit rodat esti-
gui prohibit. 

Es tracta d’una mesura per 
evitar la circulació de vehicles, 
ja que, malgrat que ambdós ca-
rrers es van reurbanitzar l’any 
2009, i des d’aleshores són se-
mipeatonals, la regulació a la 
circulació a través d’un semàfor 
i la corresponent senyalització 
instal·lada no han estat mesu-
res suficients per impedir el pas 
dels cotxes durant les hores en 
què els carrers són exclusiva-
ment peatonals. 

La presidenta de la Diputació 
de Lleida, Rosa Maria Perelló, 
va presidir ahir una reunió amb 
els alcaldes de la comarca de les 
Garrigues que es va dur a terme 
a la seu del Consell Comarcal, a 
les Borges Blanques. La trobada 
s’emmarca en el seguit de reuni-
ons que Perelló està mantenint 
amb els representants municipals 
al territori. La presidentava apro-

fitar la trobada per exposar els di-
ferents projectes que la Diputació 
està impulsant a les Garrigues, a 
la vegada que va escoltar de pri-
mera mà les inquietuds i deman-
des que els alcaldes li van fer 
arribar. Pel que fa als projectes, 
Perelló va reiterar la vocació mu-
nicipalista en el pressupost de la 
Diputació per a aquest any amb 
un Pla de Dinamització Local que 

Perelló explica als alcaldes 
de les Garrigues els projectes 
de la Diputació a la comarca

ofereix unes bases àmplies i ajuts 
als pobles. També es va parlar del 
desplegament de la fibra òptica, 
que es desenvolupa en cinc fases 
i que aquest any preveu una in-
versió de 10 milions en un projec-
te que està sent possible gràcies a 
l’acord amb la Generalitat. D’altra 
banda, la Diputació seguirà im-
pulsant els projectes emmarcats 
dins el programa FEDER i poten-
ciarà el servei de secretaris-inter-
ventors del Servei d’Assistència 
Tècnica (SAT) entre els ens muni-
cipals. Abans d’aquesta trobada 
Perelló va visitar tècnica les obres 
de la carretera LV-7031 que co-
munica les Borges i Cervià. FOTO: DdL / La presidenta es va reunir amb els alcaldes de les Garrigues
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