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EMERGÈNCIES DESPRENIMENT 

El mur de pedres va cedir a primera hora del matí i va tallar per complet el carrer Major d'aquest poble de l'Alt Urgell. 

S'esfondra un mur a Estamariu 
La paret de pedra va cedir per la pluja registrada dissabte li Va tallar el carrer Major i 
els Bombers van acordonar la zona i van revisar una casa que no va resultar afectada 

C.SANS /A.G.B. 
I ESTAMARIU I La pluja registrada 
durant gran part de dissabte va 
provocar ahir el despreniment 
d'un mur de contenció al carrer 
Major d'Estamariu, a l'Alt Ur
gell. Els Bombers de la Genera
litat van rebre a les 6.47 hores 
l'avís de l'emergència i fins al 
lloc es van desplaçar dos dota
cions, que van comprovar els 

JUSTÍCIA TRIBUNALS 

danys i van acordonar la zona. 
Posteriorment, l'arquitecte mu
nicipal va revisar l'afectació per 
la proximitat d'un habitatge al 
costat del mur que va cedir, que 
no va resultar afectat. L'alcal
dessa, Pilar Melsió, va explicar 
que operaris municipals van 
començar ahir mateix a retirar 
part de les pedres que es van 
desprendre i que avui quedarà 

restablerta la circulació, a l'es
pera de realitzar l'obra necessà
ria per refer el mur de contenció 
afectat. 

El despreniment va dificul
tar la circulació per part del 
poble, ja que el carrer Major 
és la via principal d'accés, però 
veïns i vehicles van poder acce
dir a casa seua a través de vies 
secundàries. 

REGS INVERSIONS 

D'altra banda, també hi va 
haver un despreniment de pe
dres a la carretera C-1412b al 
seu pas pel terme municipal 
d'Isona, segons van informar 
els Bombers. La pluja de dissab
te també va provocar la caiguda 
d'un arbre de grans dimensions 
al barri de la Mariola de Lleida 
(vegeu SEGRE d'ahir). Un cotxe 
aparcat va quedar danyat. 

SEGRE 
Dilluns, 9 de novembre del 2020 

Renoven el paviment 
de la C-14 a Tàrrega 
I TÀRREGA I El Servei Territo
rial de Carreteres de Llei~ 
da renovarà entre demà i el 
dia 20 d'aquest mes el ferm 
de la travessia urbana de la 
carretera C-14 al seu pas per 
Tàrréga . Aquesta actuació 
consistirà en la retirada del 
paviment actual, molfdete
riorat, i l'aplicació d'una nova 
capa asfàltica. Els treballs es 
faran en trams per minimit
zar l'afectació al trànsit a la 
capital de l'Urgell. 

Finalitza l'ampliació de 
l'abocador de l'Urgell 
1 TÀRR EGA 1 El Consorci per a la 
Gestió dels Residus Urbans 
de l'Urgell ha finalitzat les 
obres d'ampliació del dipòsit 
controlat de la comarca amb 
un total de 80.000 metres 
cúbics més, que permetran 
allargar la seua vida útil uns 
set anys. Els treballs han cos
tat un total de 261.119 euros i 
s'han allargat durant gairebé 
tres mesos. 

Incendi en un 
habitatge d'Alguaire 
1 ALGUAIRE I Un total de cinc 
dotacions dels Bombers van 
treballar ahir a la tarda en 
un incendi en un habitatge 
situat al carrer Lladonosa 
Pujol d 'Alguaire . El foc es 
va declarar a les 16.41 ho
res a la cuina de l'immoble i 
a les 17.07 hores el van po
der donar per extingit, se
gons va informar Bombers. 
Posteriorment, van procedir 
a ventilar l'habitatge. El Sis
tema d'Emergències Mèdi
ques (SEM) va haver d'aten
dre una persona. 

Presó per a l'atracador que 
va assaltar en només 9 dies 
el mateix banc de Lleida 

El Garrigues Sud ratifica invertir 
en energia solar per bombar 

A.G.B. 
I LLEIDA I El jutge de guàrdia de 
Lleida va decretar ahir l'ingrés 
preventiu a la presó per a l'home 
de vint-i-vuit anys que va ser ar
restat divendres al migdia acu
sat d'atracar per segona vegada 
en tan sols nou dies la mateixa 
sucursal del Banc Santander a 
l'avinguda Prat de la Riba, a 
prop de la plaça Ricard Viñes. 
Val a recordar que va quedar 
en llibertat amb càrrecs després 
de la primera detenció. La Fis
calia va demanar ahir l'ingrés 
a la presó pels delictes de roba
tori amb violència i intimidació 
i lesions. El jutge ho va acordar 
perquè, entre altres motius, es 
considera que hi ha risc de rei
teració delictiva. 

El primer arrest es va produir 
el dimecres 28 d'octubre, quan 

un lladre es va encarar als tre
balladors de l'oficina amb una 
arma blanca i es va emportar 
un total de 1.500 euros. L'home 
va quedar lliure amb càrrecs i 
divendres passat va entrar de 
nou a la sucursal al voltant de la 
una del migdia amb un martell 
i una arma blanca, segons van 
informar els Mossos. Després de 
discutir amb les persones que hi 
havia, va acabar agredint en un 
braç el subdirector de l'entitat i 
al cap el vigilant de seguretat. 
La policia el va detenir com a 
presumpte autor dels delictes de 
temptativa d'homicidi, lesions i 
robatori amb violència i intimi
dació. Així mateix, fonts pròxi
mes ·a la investigació van indicar 
que el suposat lladre tindria un 
compte bancari bloquejat per 
l'entitat. 

La intenció és instal·lar plaques a les preses de Flix i Bovera 

MAR(A MOLINA 
llA GRANADELLA I L'assemblea de 
regants del Garrigues Sud va 
aprovar ahir el pressupost de 
l'any que ve, que ascendeix a 
2,4 milions; i el projecte per 
instaHar plaques solars, una a 
la presa de l'Ebre per bombar 
aigua fins a la bassa de regula
ció de Flix, a Tarragona, i una 
altra a la bassa de Bovera. Se
gons el president, Xavier Pele
grí, la intenció és que estiguin 
instaHades l'estiu de l'any que 
ve i, per aconseguir-ho, abor
daran al més aviat possible 
els tràmits per adquirir els 
terrenys on s'instaHaran. La 
inversió del projecte és d'1,4 
milions. Pelegrí va indicar que, 
·en l'actualitat, gairebé el 70 per 
cent del pressupost es gasta a 
pagar l'energia elèctrica per 

elevar l'aigua fins a les més de 
deu basses repartides per tota 
la zona regable, que és de 9.200 
hectàrees. 

Aquestes dos instaHacions 
suposaran un estalvi d'un 15 
per cent i l'objectiu és ins-

LES CLAUS 

Municipis 
I Aques t sistema proveeix 
9.200 hectàrees de Flix, Bove
ra, la Granadella, Bellaguarda, 
els Torms i Juncosa. 

. Reg sostenible 
I La comun itat vol ser un reg 
sostenible i per això aplica sis
temes per a l'estalvi d'aigua i 
també energètic. 

taHar-les en cadascuna de les 
basses de regulació del sistema 
de reg per degoteig. Un a ltre 
dels objectius de la comunitat 
de regants és ampliar la super
fície de reg fins a les 10.000 
hectàrees. No obstant, s'anirà 
fent de forma gradual. 

De cara a la pròxima cam
panya està previst habilitar el 
reg en 50 hectàrees més desti
nades a joves agricultors ja que 
l'entitat busca la reincorpora
ció de nous regants per evitar 
la despoblació del camp. Més 
d 'un centenar de joves s'han 
incorporat al camp durant els 
últims anys gràcies a la intro
ducció de noves tecnologies. El 
Garrigues Sud va començar la 
seua etapa el1992 i el2007 ja 
havia posat en regadiu mes de 
8.000 hectàrees. 

cfarre
Resaltado


