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COMAD jQUES Multes de fins a 3.000 euros al Juneda exigeix l'estació de bus a 
~ transport escolar del Segria. I'N-240 al cap de S anys d'espera. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETE RES 

El Pirineu, en peu de guerra per exigir la 
millora de I'N-230 després de l'enesim accident 
Un camió bolea a !'altura del panta d'Escales i Aran i la Ribagon;:a demanen més seguretat 11 La carretera 
va estar tallada durant trenta minuts i hi va haver pas alternatiu fins a primera hora de la tarda 

X. RODRIGUEZ 1M. CABELLO 
1 LLEIDA 1 L'enesim accident a 
I'N-230 va posar ahir en peu de 
guerra el Pirineu, 9ue exigeix 
a I'Estat que millon ja aquesta 
carretera. Aran i !'Alta Riba
gor~a denuncien que la vía "no 
esta preparada per assumir !'ele
val volum de transit que rep" 
i demanen al Govern central 
que amplilla cal~ada i millori 
la seguretat. El sinistre d'ahir 
va tenir lloc al migdia, quan un 
ca mió va bolear a !'altura del 
panta d'Escales. Va provocar 
un tall de carretera de 30 mi
nuts i després es va donar pas 
alternatiu fins a les 16.00 hores. 
Aquesta és la segona vegada en 
poc més d'una setmana que un 
accident tanca l'N-230, després 
del ca mió que va abocar el 27 
degenera Viacamp i va obligar 
a tancar tres hores la circulació. 

El conductor va resultar ferit 
lleu després de perdre el con
trol del ve hiele per causes que es 
desconeixen. Llavors va sortir 
de la vía i va quedar atrapa! al 
ca mió. Fins allloc van acudir 
els Bombers de la Generalitat, 
mentre que els de Benavarri van 
allíberar !'borne. El camió trans
portava pipes i va bolear part 
del combustible, encara que ri\
pidament van controlar la fuga. 
Segons els bombers, el conduc
tor va ser traslladat a !'hospital 
de Vielha amb contusions lleus. 

El síndic d'Aran, Paco Boya, 
va explicar que "la situació de 
I'N-230 demostra que és neces
sari posar restriccions al trimsit 
pesant", en relació amb el veto 
que va entrar en vigor la set
mana passada entre Benavarri 
i Fran~a i que s'aplica en diven
dres i diumenge durant la tem
porada d'esquí (vegeu SEGRE 
de dissabte). Boya va apuntar 
que "si aixo arriba a succeir un 
dia de maxima afluencia, el pro
blema seria majúscul". 

La presidenta del consell de 
la Ribagor~a, Maria José Erta, 
va dir que el traro d'Escales "és 
el més complica!, pels revolts i 
els despreniments". 

L'alcalde del Pont de Suert, 
Josep Antoni Troguet, va asse
nyalar que la millora del tram 
de Sopeira a la capital de la 
Ribagor¡;a és una "urgencia" 
perque "la via no és adequada 
al volum de transit". Més de 
2.000 vehicles circulen al dia 
per l' N-230 i més de 500 són 
camions. Troguet va assenya
lar que "el volum de transit de 
vehicles pesants va a més i la 
carretera no esta preparada". 

MONTSEC 

Sensorsper 
alertar d'allaus 
a Sant Esteve 
• Sant Esteve de la Sar
ga projecta instaHar sen
sors per alertar de pos
si bies allaus a l tram de 
titularitat municipal de 
la seua carretera d'accés. 
L'alcalde, J or<li Navarra, 
va explicar que aquest 
sistema s'i nstaHaria en 
llocs on hi ha esquerdes 
al talús per detectar mo
viments de terra. Aixo, 
segons Navarra, ajudaria 
a millorar l a seguretat a 
la via, on s'han registra! 
nombrosos despreni
ments. A finals de ge
ner, una allau va tallar 
diversos dies la carretera 
al tram que és propietat 
de la Diputació. 

lmatge del desprenlment al túnel de I'N-11 que dóna accés a Fraga i, a la dreta,l'esllavissada de les Va lis de Vallra. 

Un despreniment al costat d'un túnel tanca I'N-11 a l'entrada de Fraga 
• Un despreniment de roques 
va tallar ahir l'N-11 a ('entrada 
de Fraga. L'esllavissada es va 
registrar al costat del túnel 
que dóna accés a la capital 
del Baix Cinca des de Lleida. 
L'alcaldessa, Carmen Costa, 
va explicar que des de l'ajun
tament estaven treballant en 
la neteja de la via i va apun
tar que no reobrira fins que 
el talús sigui "segur". Segons 
van informar des de l'ajun
tament, la previsió és que la 
via estigui tallada entre dos i 
tres dies. Mentre duri el tall, 

els vehicles es desvía ran per 
!'autovía A-2. Aquest traro de 
la carretera és de titularitat 
municipal des del2002. 

D'altra banda,l'accés a Ars, 
Asnurri, Civís i Sant Joan Fu
mat, a les Valls de Valira, esta 

ALTURGELL 

t:accés a quatre pobles 
de les Va lis de Valira esta 
tancat des de divendres 
per una allau de roques 

tancat des de divendres pas
sat per un despreniment. Els 
velos poden arribar a les se
ues cases a través d'una pista 
forestal, pero l'estat d'aquest 
camf només permet circu
lar amb vehicles tot terreny. 
L'jj'untament manté l'accés 
ta al després que els t~cnics 
hagin determinat que no és 
segur circular i esperen pro
vocar la caiguda d'una roca 
de graos dimensions que ha 
quedat al talús. 

L'alcalde, Ricard Mateu, va 
explicar que els operaris han 

aplicat ciment expansiu per
que s'esquerdi i caigui. Mateu 
esperava poder reobrir la via 
"en un maxim de 24 hores". 
Com a conseqüencia del tall, 
tres cases rura ls s'han vist 
obligades a tancar. 

La mateixa zona del des
preniment es va veure afec
tada lambé fa alguns dies per 
una altra esllavissada. L'ajun
tament va atribuir l'incident al 
temporal Gloria i ha soHicitat 
ajuda a la Diputació per cons
truir un mur de contenció, in
forma C. Sans. 
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INFRAESTRUCTURES TECNOLOGIA 

El GPS 'antiboira' de la Seu, encara 
sense avions adaptats per utilitzar-lo 
Modificar cada aparell per fer-lo compatible amb aquesta nova tecnologia costara 
més de 100.000 euros 11 Per aixo es descarta un repunt immediat de l'activitat 

C.SANS 
1 LA SEU 1 L'aeroport d'Andorra-la 
Seu no té, per ara, avions adap
tats que puguin utilitzar el no u 
sistema d'aproximnció vi a GPS 
pera aterratges i enlairaments 
amb boira. Esta previst que 
aquesta tecnología es posi en 
marxa a partir del 23 d'abril, 
una vegada consti a la Publi
cació d' Informació Aeronauti
ca (manual basic d'informació 
aeronautica conegut ambles 
sigles AJP) de l'aeroport. 

Perqu~ el GPS sigui una reali-

INVERSIÓ DE 200.000 E 

La implementació de la 
tecnología GPS ha suposat 
invertir un total de 200.000 
euros, segons Territori 

tat, els controladors aeris locals 
i les tripulacions de les empre
ses o companyies que vulguin 
operar s'hauran de formar per 
poder fer-Io servir. A més, les 
aeronaus s'hauran de sotmetre 
a adaptacions per poder utilit
zar aquesta nova tecnología, 
una cosa que les empreses que 
utilitzen actualment la pista cal
culen que suposara "una inver
sió superior als 100.000 euros" 
per cada aparell, segons explica 
Mane) Campos, soci d'El Teu 
Soci Aeri. Aquesta companyia 
d'aerotaxis que opera a la Seu 
disposa de dos reactors Cessna 
Citation ll. 

Tot i aixo, el secretari d'ln-

Amb aquest sistema s'espera incrementar entre un 10 i un 15% els dies de l'any operables des de la Seu. 

fraestructures i Mobilitat del 
departament de Territori, lsidre 
Gavín, va assegurar que exis
teix "un gran nombre d'empre
ses i de companyies de trans
port de passatgers pendents 
d'iniciar els seus projectes" 
a la Seu una vegada entri en 
funcionament el GPS, si bé va 
recon~ixer que la demanda de 
firmes de vols regulars "no té 
gaire visibilitat en aquests mo-

ments". En aquest sentit, Gavín 
va considerar que "el creixe
ment de l'activitat sera gradu
al" i va descartar "una explosió 
immediata" de l'aeroport. En 
la mateixa línia, es calcula que 
el sistema, que ha suposat una 
inversió de 200.000 euros, per
metra incrementar entre un 10 
i un 15% els dies de l'any ope
rables des de la capital de I'Alt 
Urgell al permetre que s'operi 

amb gairebé tota mena de con
dicions meteorolbgiques. 

Visibilitat a 1.450 metres 
La maniobra d'aproximació 

a través de GPS esta basada en 
un sistema de navegació persa
t~l·lit, que estableix un guiatge 
precís de ('avió i que en condici
ons de mala visibilitat permet al 
pilot aproximar-se fins als 1.450 
metres per aterrar. 

Nous horaris en el vol Lleida-Palma 
La companyia aeria Air Nostrum modifica les sortides dels seus trajectes en els dos 
sentits, amb l'objectiu d'oferir una major cobertura pera les estactes de cap de setmana 
M. CODINAS 
1 ALGUAIREI La companyia a~ria 
Air Nostrum, l'única que ofe
reix vols regulars entre Palma 
de Mallorca i l'aeroport d'AI
guaire, ha modificat els hora
ris d'aquest trajecte en els dos 
sentits amb l'objectiu d'allar
gar unes hores les estades de 
cap de setmana en les dos 
destinacions. 

Concretament,la companyia 
retarda una hora aproximada
ment els vols de divendres en 
els dos sentits del trajecte i fins 
a 4 hores els vols de diumenge. 
Per tant, per visitar l'illa un cap 
de setmana se sor tiria en d•
vendres a les 15.20 hores en 
comptes de les 14.15 hores i es 
tornaría diumenge a les 16.15 
hores en comptes de les 12.35 
hores, allargant abó ('estada a 
Mallorca unes 3 hores. 

El mateix succeira en el cas 

Passatgers embatcant en un vol d 'Air Nostrum a Algualre. 

deis turistes de Mallorca que 
vulguin visitar Ueida. A partir 
d'ara els vols des de Palma amb 
destinació a Alguaire s'enlai
raran els divendres a les 13.50 

hores en comptes de les 12.35 
hores i la tomada els diwnenges 
sera a les 17.55 hores en comp
tes de les 15.30 hores, guanyant 
una mica més d'una hora d'esta-

da. Aquest canvi no suposa una 
gran diferlmcia per als turistes 
que vinguin de l'illa, pero el nou 
horari pera la tomada perme
tra oferir packs turístics d'esquf 
al Pirineu lleidata per aprofitar 
millor el cap de setmana. 

Cellers pera mercaderies 
D'altra banda, Gavín va ex

plicar que estudien la possibili
tat d'aprofitar l'espai disporuble 
a les bodegues deis avions que 
realitzen aquest trajecte per 
transportar mercaderies. A fal
ta que es concretin tant l'espai 
disponible a les aeronaus com 
els usos que s'hi podría donar, 
aquesta iniciativa obriria un 
nfnxol d'oportunitat pera les 
entregues urgents puntuals abó 
com perque el sector de la frui
ta exporti producte de qualitat 
que es fa malbé en el trajecte 
per terra i mar. 
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SUBMINISTRAMENTS 

Tarrega repara 
filtradons en un 
diposit d'aigua 
1 TARREGAI Tarrega va aprovar 
ahir el projecte per reparar 
esquerdes i filtracions en 
un deis dipbsits de p rovel
ment d'aigua potable. 11s el 
més petit deis tres que hi ha 
a la zona alta del Pare de 
Sant Eloi, que es va cons
truir l'any 1922 i es !roba 
fora de servei. El projecte 
compta amb un pressupost 
de 103.000 euros i els tre
balls es licitaran duran! els 
propers dies. 

MUNICIPIS 

Promodódel 
comer~ local 
deTremp 
1 TREMP 1 L'ajuntament de 
Tremp participa de nou en la 
campanya Compra i guanya 
per tal de dinamitzar el co
mer~ de proximitat. Aquesta 
és una iniciativa de laXar
xa de Barris Antics i busca 
incentivar les compres en 
petits establiments, oferint 
la possibil itat de guanyar 
premis en la trentena de mu
nicipis que participen en la 
campanya. 

EDUCACIÓ 

Fomentdel 
consum de fruita 
a I'Aita Ribagor~ 
lllfiDA 1 Les tres escotes de 
l'Alta Ribagor~a participen 
en el pla de consum de fruita 
als coHegis, una iniciativa de 
la UE amb la col-laboració 
de la Generalitat. Té com a 
objectiu oferir fruita grat is 
en els esmorzars i berenars, 
informar sobre els beneficis 
d'aquests aliments i propo
sar-ne el consum coma alter
nativa a al tres productes de 
menor qualitat nutricional. 

EQUIPAMENTS 

Nou pati pera 
l'escola bressol 
de Bellpuig 
1 BELLPUIG 1 L'escola bressol 
L'Escoleta de Bellpuig ha dut 
a terme canvis a l'espai del 
pati, d'acord amb un projec
te participatiu amb tots els 
representants de la comuni
tat eductativa. 

En concret, s'ha creat un 
espai amb més elements 
naturals i el pati s'ha con
vertit abó en un altre espai 
d'aprenentatge, segons fonts 
municipals. 
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INFRAESTRUCTURES ENDESA 

Desmantellen una línia 
d'alta tensió centenaria 
Entre Ponts i la Pobla, una de les primeres de Catalunya 11 

Desballesten velles torres i n'instal·len d'altres amb nou tra'rat 

E. F. 
I LLEIDA 1 Endesa porta a terme 
el desmuntatge d'una de les 
primeres lfnies d'alta tensió 
de Cata lunya, que ha esta! 
substituida per un nou tra~at 
que compta amb !'última tec
nología. Es tracia d'una línia 
el~ctrica centenaria entre la 
subestació de la Pobla de Se
gur, al Pallars, i la subestació 
de Ponts, a la Noguera. 

Aquesm infraestructura cen
tenaria va ser l'encarregada de 
transportar l'electricitat a Bar
celona el1914 des de la prime
ra gran central hidroel~ctrica 
que va operar al Pirineu, la 
central de la Torre de Capdella. 
A més, va permetre l'expansió 
hidroelectrica i energetica de 
Catalunya. 

Els operarls treballen en el desmuntatge d 'antlgues torres. 

L'or igen de la lfnia era a la 
central de la Torre de Capde
Lia i eslava destinada a In cen
tral termica de Sant Adriii de 
Besos. Avui esta previst, amb 
l'ajuda d'una gran grua, el des· 

muntatge d'algunes de les tor
res metaHiques d'aquesta línia 
el~ctrica a la zona del port de 
Comiols. 

Els últims treballs han per
mes desmuntar fins ara més 
de 55 quilometres de cablat
ge d'aquesta lfnia i gaircbé 
dos-centes torres metaHiques, 

Segre us convida al con·cert deis 

Petits Cant:ors de Viena 
FO'lERRANIA 

lls pcop d• 1()() NH\S C.-mllars deo~ amb vdoh _,P'"'"" 

~trc e!~ dtu 1 ~~ catOtU anys c:>slall OfQMitl\i)t~ ~l qlliltflt 

con qJ otL'<C >e<) 300concl'fb ~ I";,IIY 
[n dqu.,.T.t < 1,1 f•r•n un t<!<OtrfQUt Pfr a~AH de lf) 
mus.qu«!"S Cc>fJis m~ r~(!S(!nta tiW!S dtls p;IJ:SOI rnedt~rranl~ 

Olumenge.. ll defebrer •fu 1 Sl.OOh 
www .. ucfitorimricgnonados.cL1 

que amb el canvi han quedat en 
desús i tecnics d'Endesa porten 
a terme el desballestament. 

L'objectiu d'Endesa amb 
aquesta reforma de les línies 
és augmentar la qualitat del 
ser vei del subministrament 
electricen aquestes comarques 
lleidatanes per on transcorren. 

SEGRE 
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RESIDUS MEDI AMBIENT 

Ajuts de 386.000 € 
per fomentar el 
reciclatge de brossa 
REDACCIÓ 
ILLEIOA 1 L'Agencia de Residus 
de Catalunya (ARC) ha atar· 
gata les comarques de Lleida 
386.000 euros en ajuts per 
fomentar la recollida selec
tiva de residus municipals. 
Les subvencions estan desti
narles als ajuntaments pera 
la recollida selectiva i perqu~ 
entitats i empreses millorin 
la recollida de la fracció or
ganica als comen¡os i serveis. 

Al Pirineu hi ha quatre 
beneficiaris: els consells del 
Jussa, I'Aita Ribagon;a, el 
Sobira i la Mancomunitat 
de Recollida d'Escombrari
es de I'Urgellet, els ajuts deis 
quals cobreixen fins a !renta 
municipis. 

L'import atorgat ascendei
xen a 249.000 euros. A les 
comarques del pla de Lleida 
els ajuts ascendeix a 137.040 
euros per als consells de l'Ur
gell, Pla d'Urgell i Segarra; 
els ajuntaments del Cogul i 
de Lleida, i per a !'empresa 
Supermercats Pujo!. Quinze 

ACTUACIONS 

Fracció orgimica 
1 Accions per millorar la re
col! ida de fracció organica i 
fomentar l'autocompostat· 
ge coma únice~ via de gestió 
d'aquest resid u. 

Textils i olis 
1 Projectes pera la recollida 
de textil, olis vegetals usats i 
altres residus. 

Productors i serveis 
llniciatives de productors 
comercials i de serveis amb 
millares en la recollida. 

pobles del Solson~s també 
rebran Cins a 15.000 euros 
en ajuts. 

Aquestes subvencions pro
venen del retorn del canon 
de residus municipals, que 
aquest 2020 és de 47,1 e u
ros per cada tona que entra 
al diposit controlals. 

Recuperen l'anticfom de Mafet • Agramunt sol-licitara fons 
Leader per recuperar l'antic forn de pa situat a la planta baixa 
de les antigues escales de Mafet. 
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EDUCACIO PROTESTA 

Recullen fir!JleS perqué 
no tanqui I'Angel Guimera 
La clausura del centre va ser anunciada fa 7 dies 11 Convoquen 
una concentració avui a les 9.30 a la pla.ya del Mercada} 

M. CODINAS 1 A. SÁNCHEZ 
1 BALAGUER 1 L'Ampa de ('escola 
Angel Guimera de Balaguer 
va iniciar ah ir una campanya 
de rccollida de firmes contra el 
tancament progressiu del cen
tre anuncia! la setmana passa
da per Educació i la Paeria. Ho 
va fer organitzant un berenar 
popular al pati de l'escola, la 
més antiga de la ciutat, inau
gurada el 1928 com Escuela 
Primo de Rivera i rebatejada 
amb el se u nom actual el1989. 

Paral·lelament a l'acte, va 
difondre un manifest en el 
qua! exigeix, coma alternativa 
al tancament, un pla integral 
inclusiu en que es puguin in· 
volucrar tots els agents socials 
i educatius de la comunitat. 

En el mateix text l'Ampa 
també fa una crida a la soli
darita t perque la gent parti
cipi en les accions i mobilit
zacions que han preparat de 
cara als propers dies per tal 
de visibilitzar aquesta reivin-

dicació. En aquest sentit, avui 
a les 9.30 hores ha convoca! 
una concentració a la pla~a 
del Mercada! per denunciar 
la situació. 

A més, divendres a les 19.30 
hores hi ha programada una 
reunió al mateix centre en que 
participaran les famílies afec
tarles, així com diferents col
lectius de Balaguer per establir 
un pla de treball conjunt que 
tingui coma objectiu evitar la 
clausura del centre. 

COMARQUES 1 13 1 

MUNICIPIS EQUIPAMENTS 

lmatge d 'arxiu de les pilones de la rambla Docto r Pearson . 

Tremp licita 90 places de 
parquing al vianalitzar la 
rambla Doctor Pearson 
X.R. 
1 TREMP 1 L'ajuntament d e 
Trcmp ha tret a concurs la 
construcció de 90 places de 
parquing gratu"it en un vial 
proper a la rambla Doctor 
Pearson, que es va conver
tir en zona de v ianants fa 
un any. El regidor d'Obres, 
Antoni Flores, va explicar 
ahir que el nombre d'esta
cionaments que s'habilita
ran seran "més o menys els 
mateixos que hi havia a la 
rambla". 

Flores va apuntar que 
aquestes places se situaran 
en una vía que es !roba en
tre els carrers Tarragona i 
Academia General Basica de 
Suboficials, ubicarles al final 
de la rambla Doctor Pearson. 

La nova zona de parquing 
serll també al costat del jardí 
de roques que ha habilitat 

l' lnst itut Cartografíe i Ge
ologic. Flores va assegurar 
que la intenció és que les 
obres comencin com més 
aviat millor, sempre que les 
condicions meteorologiques 
ho permetin. Segons consta 
al plec de la Ucitació, l'ob
jectiu del projecte és donar 
servei als visitants que vagin 
als establiments d'aquesta 
zona comercial de la capital 
del Pallars Jussll. Les obres 
compten amb un pressupost 
de 78.000 euros, aproxima
clamen!, i tenen una subven
ció del SO per cent deis plans 
de foment del turisme de la 
Generalitat. La resta l'apor
tam el consistori. Els treballs 
consistiran a anivellar el ter
reny i instaHar uns vint fa
nals i, ates que el vial esta 
sense asfaltar, també caldra 
pavimentar-lo. 

Solsona canvia els senyals del centre historie Reparen els efedes del temporal al Pare Natural de I'Ait Pirineu 
1 SOLSONAI L'ajuntament de Sol
sona esta substituint els antics 
senyals de circulació del cen
tre historie per totems fabri
cats amb ferro i que estetica-

ment s'integren millor a l'en
torn. Estan situats únicament 
als punts q_ue donen accés al 
nucli antic 1 ten en va lid esa en 
tot l'ambit urba. 

1 LLEIDAI El Pare de I'Alt Pirineu 
ha acaba! les actuacions més 
urgents per reparar els efec
tes del temporal. La brigada 
ha repara! senyals i murs, ha 

retirat arbres caiguts i netejat 
camins. Aquest cap de setma
na reobrirll el refugi de Co
mes de Rubió, on es va trencar 
una xemeneia. La identifica-

ció d'alguns punts afectats ha 
estat possible amb l'aplicació 
Alt Pirineu, deixa't guiar, des 
de la qua) es poden reportar 
incidencies. 
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