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PROJECTES REPOBLACIÓ

Antics veins de la Clua tornaran a
habitar el poble al costat de Rialb
Disposats a tornar quan la CHE enderroqui cases en rui:na afectades pel panta
C.SANS
BA55ELLA 1 Antics vei:ns de la
Clua, a Bassella, amb cases
i finques expropiades per la
construcció del panHt de Rialb
i que es van veure obligats a comenr;ar una nova vida en altres
poblacions, estan disposats a
tornar al poble. A !'espera que
la Confederació Hidrografica
de l'Ebre adjudiqui les obres per
demolir les cases que es troben
en pitjor estat de les que no van
quedar negades (quatre, més
unes altres cinc petites construccions a mode de cobert),
els velns ja han mostrat interes
per tornar a tenir un habitatge
"encara que sigui coma segona
residencia", va explicar l'alcaldessa, Cristina Barbens. Mitja
dotzena de famílies van abandonar la Clua i només hi van
quedar tres famílies empadronades, que encara avui passen
els caps de setmana a les cases
que van resistir a la construcció
de l'embassament.
L'ajuntament i la CHE estudien la fórmula perque una
vegada estiguin enderrocades
les construccions, els terrenys
passin a ser propietat municipal
per poder vendre les parcel·les
i aconseguir revitalitzar el poble. "Hem demanat una cessió
gratuita o una compra simbolica", va apuntar Barbens. Ambla
construcció del panüt, Bassella
va perdre Castellnou i gran part
de la Clua. Barbens va dir que
"volem conservar coma mínim
1

Obres en un tram de
la pista de Varrados
VIELHA 1 El Conselh Generau ha iniciat la millora d'un
tram de la pista de Varrados
entre la Borda des del Perú
(Bagergue) i el pont de Varrados, un tram de 14,2 quilometres. Aquesta actuació
s'inclou al projecte de millora deis camins d'Aran, que
compta amb un pressupost
de 150.000 euros.
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Quinze milions pera
inversions en salut
LLEIDA 1 La Diputació va
aprovar la resolució per finanr;ar inversions en materia de salut corresponent a
les anualitats 2020, 2021 i
2022. Esta dotat amb quinze milions d'euros i destinat
als ajuntaments i les EMD de
la demarcació, queja poden
coneixer quins són els ajuts
atorgats i a quina anualitat
corresponen.
1

Conrear llegums i
cereals capta més C02
Els cultius mixtos de
cereals i lleguminoses incrementen la productivitat
i l'assimilació neta de co2 si
es compara amb monocultius
de cereal. Aquesta és la conclusió d'una investigació amb
participació del Centre de Ciencia i Tecnología Forestal de
Cadalunya, UdL, CREAF i
ETH de Zuric. L'estudi recull
les dades de set anys de fluxos de C0 2 en un sistema de
farratges de gestió intensiva
al Solsones, on es combina
el cultiu de farratge i cereal
amb pasturatge directe de
bestiar de carn després de
la collita.

• 1 LLEIDA 1

La Clua va quedar només parcialment negat sota les aigües del panta. La CHE demolira cases en ru"ina.

un deis dos nuclis aprofitant que
no va quedar totalment negat,
i que mantingui la identitat".
Una voluntat que també comparteixen els velns. Expropiar
les cases no era necessari per a
les obres de Rialb. Van ser els
propietaris d'aquests habitatges
els que van exigir a la CHE que
els adquirís juntament amb les
terres de cultiu que quedarien
negades i que havien estat fins
aleshores el mitja de vida deis
velns.

L'ajuntament projecta un
mirador a la futura 'zona zero'
• Algunes de les construccions que la CHE enderrocara
estan situades al costat d'un
barranc, per la qual cosa no
sera possible tornar a aixecar
un habitatge al mateix emplar;ament. En canvi, l'ajuntament construira una plar;a
com a mirador. Les pedres

que utilitzaran seran les resultants de la demolició que
executara la CHE. Els treballs de demolició, que estan a punt d'adjudicar-se, van
sortir a concurs públic el mes
de julio! passat per poc més
de 151.000 euros. Opten al
concurs sis empreses.

INFRAESTRUCTURES COMUNICACIONS

INICIATIVES MEDI AMBIENT

Milloren tres
terraplens a la
línia de tren cap
a Saragossa

Voluntaris netejaran fins
a 65 km de cursos de riusdel Pirineu aquest mes

Enderrocar peatges,
prioritat a l'AP-2

REDACCIÓ

X. RODRJGUEZ

ha invertit 5,6
milions per millorar tres terraplens de la línia de tren que
uneix Lleida i Saragossa. S'ha
actuat en 600 metres de via,
pero suposara "un benefici per
a vint quilometres", segons el
subdelegat del Govern, José
Crespín. Va apuntar que també
s' han suprimit les limitacions
de velocitat en aquesta zona,
per la qual fins ara els trens
havien de circular a 60 quilometres per hora. Una part
d'aquestes obres venen motivades pels danys del temporal
Filomena del gener passat. Els
treballs han durat set mesos
i durant vuit setmanes es va

alumnes faran un registre de
Iniciativa Rius ha camp per coneixer la tipología
programat aquest any la nete- de les restes que es rect~llen, i
ja de 65 quilometres de cursos a les aules realitzaran tallers
de rius i unes 10 hectarees de sobre com s'ha d'efectuar la
bosc del Pare Natural de l'Alt recollida selectiva. Pirineu. Les actuacions es porAquesta nova edició compta
taran a terme cada dissabte també amb el suport de l'Assod'octubre a partir d'aquest dia ciació Loser Surfers i la Moun9. L'any passat la iniciativa va tain Calling, que se centraran
reunir 130 voluntaris i uncen- en les estacions d'esquí de Port
tenar de nens van recollir 5.500 Ainé i Espot i en les capr;aleres
quilos d'escombraries dels mar- dels rius, que reben un pes important de turistes.
ges deis rius del Pallars.
Aquest any, els promotors
Aquesta actuació es portara
confíen arribar als 400 volun- a terme dissabte vinent i el dia
taris i 450 n en s de les escoles 16 d'octubre. El dijous 21, així
de la comarca del Sobira. El mateix, estudiants i professor s
projecte pretén conscienciar deis instituts, juntament amb el
també els més petits sobre la servei de manteniment del Pare
defensa del medí natural. La · Natural, actuaran en diversos
Iniciativa Rius compta amb un punts deis rius Escrita, Santa
pressupost de 22.000 euros. Els Anna i Pietat.
1 LLEIDA 1 La

1ALCARRAS 1 Adif

Crespín i responsables d'Adif en un terraple d 'Aicarras.

suspendre el transit de trens i
es va habilitar transport amb
autocar. Crespín i responsables d'Adif també van visitar
les reivindicades obres, ja acahades, en un talús de Raimat.
Quant a la petició de la Paeria
perque Adif faciliti que l'AVE
barat de Ouigo parí a Lleida,
Crespín va apuntar que és ne-

cessari "que hi hagi l'interes
de la companyia i després treballar" pt:;r resoldre desajustas que hi pugui haver. D'altra
banda, Crespín va assenyalar
que "el primer treball" de la
nova empresa encarregada de
l'AP-2 després d'expirar la concessió sera redactar el projecte
per enderrocar els peatges.

1

14

1

SEGRE
Dimecres, 6 d'octubre del 2021

COMARQUES
SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

SUCCESSOS TRIBUNALS

Demanen presó per estafar
141.000 € a una lleidatana
Un jove de Mallorca que la va coneixer per internet 11 Es va guanyar
} .,Lua COffii :l~a perq e li doné claUS del banc i el mobil
l.GARCrA

La Fiscalia sol·licita una
condemna: de cinc anys de presó per a un jove mallorquí de
27 anys, C.S.Z., que esta previst que sigui jutjat avui a !'Audiencia Provincial de Lleida
acusat d'estafarmés de 141.000
euros a una lleidatana que va
coneixer per internet. Segons
l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, el noi va coneixer
la víctima a finals del 2016 a
través de les xarxes socials així com en una plataforma de
transmissió en directe. Els dos,
segons la Fiscalía, van iniciar una relació d'amistat i fins
i tot l'acusat va viatjar en una
ocasió a Lleida per coneixer
la dona persónalment. També
van participar en una trobada a
través d'una plataforma virtual
l'agost del2018. ·
Segons la Fiscalia, a mitjans
d'aquell any, l'acusat "sabent
que la víctima tenia solvencia
economica i convencent-la que
guanyaria diners i podría invertir en fons", li va demanar
la clau per poder accedir i operar en la seua entitat bancaria
així com del seu telefon mobil.
Amb aquesta informació, segons l'escrit d'acusació, el jove
va fer diverses operacions en
els comptes de la perjudicada.
D'aquesta forma, des del17
d'agost fins a 1'11 d'octubre,
va contractar uns préstecs,
va fer diverses transferencies
1LLEIDA 1

lmatge de la plantació oculta en un magatzem.

Detingut per ten ir cultiu
de marihuana en un
magatzem aVinaixa
REDACCIÓ
1VINAIXA 1Els Mossos d'Esqua-

Entrada de !'Audiencia, on esta previst avui el judici.
PERA INVERSIONS

Segons la Fiscalía, el jove
es va guanyar la confian~a
de la víctima amb l'excusa
d'invertir en diversos fons
des deis comptes de la víctlmes als seus, diners que també
va utilitzar per fer apostes per
internet, i fins i tot va utilitzar el seu compte de Paypal
per fer diferents pagaments.
Per mantenir la confian<;a i
portar a error la víctima, feia
diferents moviments entre els
comptes, perque la dona veiés

que efectivament li entraven
diners, encara que desconeixia
que eren seus procedents de
comptes de la seua titularitat,
segons la Fiscalia.
En total, durant aquell període de temps, fins que la víctima
va presentar la denúncia, l'acusat es va apoderar d'un total
de 141.197 euros de la víctima. Per aquests fets, la Fiscalia
sol·licita una condemna de cinc
anys de presó per un delicte
continuat d'estafa agreujada.
Així mateix, sol·licita que se
li imposi el pagament d'una
multa de 4.500 euros i que
torni a la víctima la quantitat
estafada.

dra van detenir ahir un veí
de Vinaixa de 56 anys coma
presumpte responsable d'una
plantació de marihuana oculta a !'interior d'un magatzem
de la localitat. La troballa es
va produir ahir dimarts·al
matí després que els Mossos
d'Esquadra decomissessin a
la zona deis Horts una plantació exterior amb unes 30
plantes i descobrissin al carrer del Calvari que hi havia
una altra plantació indoor
oculta en un magatzem, amb
zona per assecar els cabdells.
A }'interior es van localitzar
unes 200 plantes de petita
mida. A més, van comprovar
que tenia la llum punxada.
Els Mossos van arrestar el
presumpte responsable pels
delictes contra la salut pú-

blica i defraudació de fluid
electric.

Plantacions a la comarca
La policía catalana ha
desmantellat en les últimes
setmanes diverses plantacions a les Garrigues. Totes
eren exteriors i es trobaven
ocultes en camps d'oliveres
de Castelldans, l'Albagés,
Bovera i Torrebesses. Una
mateixa banda de narcotraficants, possiblement amb la
majoria dels seus membres
procedents d'Albfmia, esta
darrere de tres. Concretament, segons ha pogut saber
aquest diari, es tracta de
les de Bovera, Castelldans
i l'Albagés en les quals es
van decomissar unes 7.400
plantes. Els Mossos continuen investigant per detenir els
responsables.

TRANSIT ACCIDENTS

Ferits un conductor a Tarrega
i un vianant a Balaguer
REDACCIÓ

Dos homes van resultar ferits ahir al matí en
dos accidents de transit que es
van registrar a Tarrega i Balaguer. El primer es va produir
a la carretera C-14 al seu pas
per la capital de l'Urgell quan
per causes que es desconeixen
un cotxe va sortir de la via. El
sinistre es va produir a les 7.10
hores al quilometre 70 i el conductor i únic ocupant va quedar atrapat mecanicament. Al
lloc van acudir els Bombers de
la Generalitat, patrulles deis
Mossos d'Esquadra i una ambulancia del Sistema d'Emergencies Mediques (SEM). El
ferit va ser evacuat a !'hospital
Arnau de Vilanova amb ferides
de diversa consideració, segons
el SEM.
Posteriorment, al voltant de
les 9.15 hores, un vianant va
1 TARREGA 1

Rescat d'un odogenari a Sant Esteve de la Sarga
,.

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir a la
nit un borne de 80 anys que va tenir una caiguda a Castellnou
de Montsec, a Sant Esteve de la Sarga. Tenia un fort cop al
cap pero estava conscient. El SEM el va evacuar a !'hospital
de Tremp. D'altra banda, ahir van desactivar el rescat d'una
vaca que dilluns va quedar atrapada entre dos roques en una
zona de difícil accés d'Alt Aneu. L'animal, que pesava uns
450 quilos, es va poder alliberar sense ajuda.

1 ALT ANEU 1

Acusat d'agredir la parella a Andorra
La Policía d'Andorra va detenir dissabte a la
nit a Port d'Envalira un borne de 30 anys acusat d'agredir la
seua parella. Diverses patrulles es van despla<;ar a la localitat
després de ser alertats d'un aldarull i van detenir un ciutada
de 30 anys que suposadament havia agredit la seua parella.
L'home també va amena<;ar i va insultar els agents, perla
qual cosa també li van imputar un delicte de desobediencia.

1 ANDORRA LA VELLA 1

Campanya educativa sobre els patinets electrics
1 ~LEIDA 1La

El SEM atén el ferit en l'atropellament de Balaguer.

ser atropellat a la pla<;a de la
Sardana de la capital de la Noguera. Per causes que es desconeixen, un vehicle va atropellar un vianant, que va rebre un

cop al cap entre altres lesions.
El SEM hi va despla<;ar dos ambulancies i també va anar-hi la
Guardia Urbana. El ferit va ser
evacuat a l'Arnau.

popularització dels patinets electrics entre els
adolescents ha portat el Servei Catala de Transit a posar en
marxa una campanya de conscienciació a les escoles i instituts de Catalunya. Amb !'eslogan "Saps que si portes un
patinet electric condueixes un vehicle?", s'ha editat un material educatiu que Mossos i policies locals podran utilitzar
en les xarrades. Algunes de les infraccions més habituals són
circular per la vorera, anar amb un acompanyant o portar
els auriculars posats.

