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Els Bombers amb Causa comencen
les sessions fotografiques peral seu
calendari solidari amb Sant Joan de Déu

La Paeria preveu un canal de
piragüisme d'aigües braves a Pardinyes
i una recta coberta a les Basses

Número 14.555 · Any XLI

1,70€

www.segre.com

Controlat l'incendi
d'Ager després
de calcinar 71
ha protegides
deiMontsec
Sense tren encara entre
Balaguer i la Pobla

Sant Esteve de la Sarga,
per fi amb nova carretera
1 Refara un tram
de 4,4 km fins a Castell
de Mur durant dos anys i
invertira tres milions

El carrer, seu
consistorial
perundia.

Els Bombers van donar ahir per
estabilitzat l'incendi d'Áger després d'afectar més de 71 hecalrees de zones protegides del
Montsec. Durant la jornada hi
van treballar 6 mitjans aeris i
23 dotacions terrestres.
COMARQUES 113

Un de cada quatre
n,idatans majors de
15 anys pateix algun
tipus de depressió
L'Enquesta de Salut de Catalunya també destaca l'augment
deis casos de sobrepes i els bevedors de risc.
LLEIDAI6
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~edia ' 1 Una gran
esllavissada el 2018
va segar la vida deis
pares de !'alcalde
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Ribagor~, Cerdanya i
Aran, les comarques que
més aigua consumeixen
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t t Les obres
inclouran la construcció
de murs d'escullera i
l'estabilització de talussos
1

Ajuts a agroalimentaries
per invertir SO milions
en empreses de Lleida .
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A ILERDENT, L'ESTIU ENS PROVA LA MAR DE BÉ
SENSE DOLOR, SENSE ESPERES, SENSE PRESSES:
INFORMA'T SOBRE ELS NOSTRES
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Pressupost tancat i financ;at, si s'escau
Pla de tractament complet

Tot tipus de sedacions,
segons pacient i tractament
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La Diputació refara un tram de la tragica carretera LV-9124, entre Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga, que costara
3 milions d'euros i estara finalitzada la primavera del2024. Es tracta d'un segment de 4,4 quilometres en els quals
es concentra un alt risc de despreniments i els treballs permetran augmentar la seguretat de la carretera local.
INFRAESTRUCTURES PROJECTES

La tragica carretera de Sant Esteve es
retara durant 2 anys i costara 3 milions
Un tram de 4,4 quilometres on es concentren diversos punts de risc geologic
E.FARNELL

nova
carretera entre Castell de Mur
i Sant Esteve de la Sarga (LV9124) costara 3 milions i estara
acabada la primavera del2024.
Després de rebutjar tres projectes en els dos últims anys per
la inestabilitat del sol, terrenys
argilencs expansius, vessants
perillosos i alt risc geologic de
la zona, els serveis tecnics de
la Diputació, juntament amb
tecnics de l'Institut Cartografíe i Geologic de Catalunya i
l'aval del territori han dissenyat un nou trac;at "segur" en
un tram de 4,4 quilometres que
transcorren entre Guardia de
Noguera (Castell de Mur) i el
nucli de Moror (Sant Esteve de
la Sarga), que evita una de les
zones amb més despreniments
d'aquesta tragica carretera. Una
d'aquestes allaus de roques va
costar la vida a dos persones el
2018, precisament, els pares de
!'alcalde. El disseny definitiu,
que sera aprovat dema en el ple
de la corporació provincial, proposa eixamplar la via actual de
cinc metres fins als 7,4 metres
de plataforma. Es contempla
una variant de nova construcció de gairebé un quilometre
que evitara revolts perillosos i
canvis de rasant just abans de
l'accés a Castell de Mur. El projecte inclou la construcció de
murs d'escullera amb formigó
per limitar la caiguda de pedres
i canals laterals de contenció. A
més, s'instaHaran malles metalliques en tres traros que augmentaran la seguretat davant
de possibles despreniments.
El director deis serveis tecnics de la corporació, Joan Mas,
va apuntar que el disseny se
"centra al maxim en el trac;at
actual, que és on inicialment
s'havia construit aquesta carretera". El president de la Diputació, Joan Talarn, va apuntar que les obres han d'aportar
"seguretat i facilitar la mobilitat
de les persones".
Per la seua part, !'alcalde de
Castell de Mur, Josep Maria
Mullol, va assegurar que aquesta opció millora l'accés a nuclis
del municipi i dona tranquil·litat
als usuaris perque sera una via
segura". Jordi Navarra, alcalde
de Sant Esteve, va recordar la
necessitat de disposar d'una vía
"segura" pera tots els ve!ns L
també per als camions que donen servei a les explotacions
agrícoles i els turistes que visiten el territori.

EL NOU TRAM DE LA CARRETERA

1SANT ESTEVE DE LA SARGA 1La

Nova carretera
1 ts un nou tram de 4,4 km de
la carretera LV-9124 entre Castell
de Mur i Morar, a Sant Esteve de
la Sarga, i la titularitat del qual és
de la corporació provincial. Tindra 7,4 metres d'ample, una variant que evitara revolts perillosos, hi haura canals de canten ció
i malles metal·liques.

Execució iterminis
1 La previsió és iniciar les obres a
finals d'any o principis del 2023.
El projecte costara 3 mil ions
d'euros deis quals 84.000 euros
corresponen a expropiacions de
finques.

Seguretat del tra~at
El president de la Oiputació, Joan Talarn, va presentar ah ir a Moror, el no u tra~at de la via.

1 Le s obres augmentaran la seguretat amb la construcció de
murs d'escullera i l'estabilització de talussos. Es preveuen actuacions especifiques per evitar
noves esllavissades i protegir la
carretera.

Despreniments
1 L'abril del 2018 una gran allau
es va cobrar la vida de dos persones, els pares de !'alcalde, i
des d'aleshores han estat alguns
despreniments que han afectat
la cal~ada.

Carretera local

La carretera LV-9124 just després del tram que es va ensorrar el2018 per una esllavissada.

1 L'LV-9124 va de la C-13 fins a
Morar (7,5 km). El transit que
supo rta és de 238 vehicles/
dia en··un punt anterior a Guardia de Noguera i 7 són vehicles
pesants, segons la Diputació.

ENTREVISTA

«Cal evitar que ~s repeteixin
desgracies personals»

i Jordi Navarra
¡ ALCALDE DE SANT ESTEVE DE LA SARGA
................................................................................................................................................. ·····················-···············'

La nova carretera ja veu la
llum. Que ha de su posar peral
territori?
Avui és un gran dia per.als
municipis de Castell de Mur
i Sant Esteve i també tota la
comarca del Jussa. Després
d'anys dibuixant un trac;at, sabem que sera una carretera
segura que aportara tranquillitat als usuaris. És necessaria i
molt esperada per tothom. En
definitiva, ha d'evitar que es
repeteixin desgracies perso-

nals tal com va passar l'abril
del2018.
El projecte contempla un capítol específic per actuar en els
pendents i evitar allaus.
És basic, necessari i urgent.
La zona és inestable i el risc
geologic existeix, per la qual
cosa la Diputació ha de primar
la seguretat. Si volem evitar la
despoblació, és necessari invertir. També coincideix amb
els punts més crítics que seran
sanejats.
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TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

TRANSIT

Nova prOrroga de 6 mesos en el
cas Boreas als 4 anys de l'escorcoll

Ajudici dos
conductors
sense carnet

La jutge cita una nova constructora com a investigada i prendra declaració a mossos
1
a
que ~S
deSp
.a den C dava a iscaha e 2014
1

A. GUERRERO

jutjat d'Instrucció 1
de Lleida ha acordat una nova prorroga de sis mesos en la
instrucció de l'anomenat cas
Boreas, sobre suposades irregularitats a la Diputació entre
els anys 2011 i 2018, segons
ha pogut saber aquest diari.
D'aquesta forma, la investigació judicial del cas s'allargara
fins a finals del mes de gener
del2023, quatre anys i tres mesos després de l'escorcoll a la
corporació d'una investigació
que es va iniciar el2014 arran
d'una denúncia davaht de Fiscalía de suposats pagaments de
comissions a exresponsables
de la Diputació a canvi d'adjudicacions quan la presidia
Joan Reñé, un de la trentena
d'investigats i que li va costar
el carrec després de l'escorcoll
de !'octubre del 2018. Reñé va
negar el cobrament de cap comissió i va dir que totes les seues actuacions van ser avalades
pels tecnics i els funcionaris. De
fet, la practica totalitat d'imputats ha negat les irregularitats
suposadament detectades pels
Mossos i la Fiscalía.
Fiscalía, la mateixa corporació i algunes de les parts van
demanar prorrogar la instrucció
-la cinquena- mentre que alguns deis investigats s'hi van
oposar al considerar que no esta va justificada i fins i tot per

L'exgerent de TV3
es nega a declarar
davant del jutge
delcas3%

1 LLEIDA 1 El

• L'exgerent de TV3 Oriol
Carbó i !'administrador
d'Hispart Juan Manuel
Parra es van n egar ahir
a declarar en el marc de
la pec;a separada Triacom
davant del jutge de }'Audiencia Nacional Santiago
Pedraz, encarregat de la
instrucció del cas 3% segons va informar Europa
Press. Una pec;a d'aquesta
causa va sorgir del cas Boreas i hi ha imputats dos
germans i empresaris de
Mollerussa que declararan proximament que,
juntament amb un testaferro -que es va negar a
declarar-, suposadament
haurien emes factures
falses.
El jutge de !'Audiencia
Nacional intenta dilucidar
si alts carrecs de Convergencia Democratica, en
connivencia amb funcionaris i empresaris, "van
posar en marxa una estructura per financ;ar iHegalment aquest partit polític de forma encoberta".

Els Mossos van escorcollar la Diputació el2 d'octubre del 2018.

REÑÉ VA DIMITIR

L'octubre del 2018 es
va fer l'operació policial
que va costar el carrec a
l'expresident Joan Reñé
"evitar una prolongació infinita de la causa". Per acordar
la prorroga, la jutge raona en
una interlocutoria que "tot i el
temps transcorregut des de la
incoació de la causa fins ara, i
no havent deixat de practicar-se
de forma constant diligencies

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

tendents a l'esclariment deis
fets, encara no ha estat possible
acordar la practica de totes les
necessaries per culminar la instrucció, tenint en compte l'elevat nombre d'investigats existents". A més, ha citat a declarar
a mitjans d'octubre una altra
constructora coro a investigada
i diversos testimonis. També té
previst prendre declaració als
agents deis Mossos d'Esquadra
que van efectuar els principals
atestats del procediment. Els
últims informes policials es van
remetre !'octubre i el desembre
de l'any passat.

LLEIDA 1 La Guardia Urbana
va denunciar penalment dilluns al vespre un conductor
d'un ciclomotor implicat en
un accident i que no havia
obtingut mai el permís de
conduir. Els fets es van produir a Prat de la Riba a les
20.35 hores.
Hores després també van
denunciar penalment un altre conductor de 26 anys que
van interceptar en un control al carrer Mariola i que no
tenia carnet. D'altra banda,
una usuaria de patinet va resultar ferida ahir a la tarda a
Estudi General.
1

DESAPARICIONS

Menor
localitzada al
capd'~n mes
Els Mossos d:Esquadra han localitzat l'Ania, la
menor de quinze anys de
Tremp que estava desapareguda des del15 de juny
passat, quan va ser vista per
darrera vegada a !'acabar les
classes a Lleida.
El 2021 es van comptabilitzar 120 denúncies de menors desapareguts_a la província de Lleida, un 78% més
que les d'un any abans, quan
van ser un total de seixanta-nou. Es tracta en lamajoria de casos d'adolescents
d'entre tretze i disset anys.
1 LLEIDA 1

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Cau un grup criminal que va robar
cablatge d'alta tensió a Lleida
La Guardia Civil ha detingut sis persones a Barcelona
1 LLEIDA 1La

lmatge ah ir del vid re de la botiga després del robatori de dissabte.

Roben en una optica de I'Eix
després de rebentar l'aparador
A.G.B.
1LLEIDAI Els Mossos d'Esquadra

mvestiguen un robatori amb
forc;a que es va produir la roatinada de dissabte passat en
una óptica a la plac;a Sant Joan, a l'Eix Comercial. Va ocórrer al voltant de les 4.00 hores

quan van destrossar el vidre
de l'establiment amb una tapa
de da veguera del mateix carrer. L'autor o autors van sostreure les ulleres que hi havia
més proximes a !'aparador.
Ahir a la tarda no constaven
detinguts en aquest cas.

Guardia Civil ha detingut sis persones a Barcelona
per presumptament robar cables
d'alta tensió en les vies ferries
de Lleida, Girona, Barcelona,
Tarragona, Castelló i Valencia,
la majoria al Corredor Mediterrani. Els danys causats ascendeixen als 360.000 € i han suposat
perdues de més de tres milions
d'euros, ja que van provocar
desviacions de trens, retards i
tancaments d'estacions.
La investigació es va iniciar
el mes de gener, la instrucció
judicial la va dura terme el Jutjat d'Instrucció 4 de Sagunt i va
acabar amb l'ingrés apresó per
a quatre dels detinguts. Cada un
dels integrants del grup tenia
"un rol molt específic": quatre
d'ells passaven tres dies a la
zona on anaven a executar el

robatori i els altres dos hi mantenien contacte telefonic des de
Barcelona en temps real mentre
es produien els fets.
Els quatre autors materials
del robatori deixaven sense ten-

DANYS
Els danys causats a
les vies ferries su posen
perdues de més de
tres milions d'euros
sió un deis cables que aportava
l'energia necessaria per al funcionament dels trens, i ho feien
de manera que !'empresa encarregada de la xarxa no detecta va
la falta de tensió. En un mateix
robatori arribaven a sostreu-

re més de 800 metres de cable,
que enrotllaven en traros de deu
metres després de tallar-lo amb
una eina fabricada especialment
pera aixo. Transportaven el material en vehicles de gran tonatge i, en ocasions, l'amagaven
en naus properes als fets i en
dies posteriors procedien a fer
el trasllat i la venda final.

Acusats de diversos delictes
Se'ls atribueixen més de 31
delictes de robatori amb for~a,
robatori i ús de vehicles a motor, trencament de condemna
i delictes continuats contra la
seguretat viaria. La policía va
intervenir tres vehicles, tots els
mobils deis membres del grup,
així com eines i roba amb que
fingien ser treballadors de diferents companyies.
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L'incendi d'Ager calcina 71 ha
protegides de la serra del Montsec.
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La recollida de voluminosos
es dispara a Mollerussa.
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SUBMINISTRAMENTS PROVE"iMENT

Aran, Ribagor~a i Cerdanya, les que més aigua
gasten i la Segarra i el Pla, les que menys
El turisme és la principal causa de sobreconsum i només dos comarques a Lleida estan per sota de la
mitjana catalana 1 Poble~ de Tremp enen problemes de proveünent i necessiten cisternes per la sequera
1

H. CULLER~/X.R./E.F.
ILLEIDA 1La Val d'Aran, l'Alta Ri-

bagon;a i la Cerdanya són les
comarques de Lleida que rnés
aigua d'ús domestic consumeixen en litres per habitant i dia
i el turisme explica bona part
d'aquest sobreconsurn. Al costat oposat se situen el Pla d'Urgell i la Segarra, les úniques a
Lleida que gasten menys aigua
que la mitjana catalana, situada en 147 litres per habitant i
dia, segons dades de l'Agencia
Catalana de l'Aigua referides al
2020. A Aran es van registrar
consurns equivalents a 373litres
per persona i día, sirnilars als
de l'any anterior (378) i superiors a cinc anys enrere (2015,
amb 317litres). D'altra banda,
a la Ribagon;a el consum es va
elevar a 331litres (352 el 2019
i 280 el 2015) i a la Cerdanya,
a 322 (325 i 329). En canvi, la
Segarra i el Pla d'Urgell són
les dos úniques comarques de
Lleida el consurn de les quals
se situa per sota de la mitjana
catalana (147 litres/habitant i
día)· el 2020 van gastar 140 i
143 litres, respectivament, les
dos xifres més baixes de Lleida.
Pel que fa a la resta de comarques, de major a menor consum
se situen el Pallars Sobira (amb
279 litres), que rep tarnbé cada
any mtlers de turistes, el Jussa
(208), l'Alt Urgell (172), les Garrigues (168), la Noguera (161);
el Solsones (156), l'Urgell (150)
i el Segria (147).
El consum d'aigua es dispara
a l'estiu coincidint arnb la presencia de més visitants, entre

LES CLAUS

Territoris turístics
1 Els territoris més turfstics de
Lleida (Aran, la Cerdanya i I'Alta Ribagor~a) són els que més
aigua consumeixen pera usos
domestics i superen en els tres
casos els 300 litres per habitant
cada dia.

Per sota de 300
1 Els dos Pallars se situen j ust
darrere, amb més de 200 litres
per habitant i dia i la resta esta
per sota de 200.

Els més estalviadors
1 Els que menys consumeixen
són la Segarra i el Pla d'Urgell,
amb 140 i 1431itres, les úniques
comarques de Lleida per sota
de la mitjana catalana (147).

Evolució
1 Entre els anys 2015 i 2020, el
consum d'aigua pera usos domestics a Catalunya va pujar de
141 a 147 litres i a Lleida només
al Sobira, el Solsones i I'Urgell el
consum va descendir. A la resta
es va incrementar.

El panta de Cama rasa a l'altura de la Baronía de Sant O'ime (dreta). Esta al64% de capacitat.

turistes i i titúlars de segones
residencies.
La prolongada sequera i l'increment del consum estan posant en perill nombrosos nuclis
habitats, l'últim dels quals és
Puigverd (Tremp), que ha hagut
de recórrer a un camió cisterna
d'aigua. Sant Esteve de la Sarga
recorre també cada setmana a
cisternes per a algun deis seus
nuclis. A Suterranya, l'ajuntament de Tremp ha prohibit utilitzar aigua si no és per a consum domestic.

Rialb, Canelles i Santa Anna perden
37 hectometres en una setmana
• Les reserves del panta de
Rialb es van situar ahir a
90 hectometres cúbics d'aigua després de perdre'n 17
en una setmana. A aquests
s'afegeixen els 19 que han
restat en set dies Santa Anna i Canelles, a la Noguera
Ribagon;ana. En el cas del
Segre, els pantans d'Oliana

Altresusos

i Rialb proveeixen al Canal
d'Urgell i al Segarra-Garrigues i els de la Ribagor~ana,
al canal de Pinyana i l'Aragó
i Catalunya. La situació no té
aparences de millorar, perla
qual cosa l'Urgell podría reduir rnés l'aigua que passa pel
canal principal. De rnoment,
ha baixat de 33 a 29 hm.

1 Pel que fa al consum d'aigua
a dmec de serveis i 'altres activitats economiques, segons
dad es de I'ACA, la comarca precisament més consumptiva és
la Segarra, amb 642 metres cúbics per cada abonat. La segueixen la Noguera, les Garrigues i
I'Urgell.·.

INFRAESTRUCTURES PONT

La reparació del p~nt
de Monares, a l'odubre
1LLIMIANAI La

El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar ah ir les obres del pont a Llimiana.

reparació del pont
de Monares, al trarn inicial
de la carretera de Llimiana,
l'LV-9121, estara llesta a finals
d'octubre, segons van confirmar ahir tecnics de la diputació de Lleida durant una visita
d'obres.
Es tracta de la rehabilitació
del pont, inclosa l'arnpliació
de la plataforma per habilitar l'ancoratge sobre la base
arnb prou garanties d'un sistema de contenció, i per gene-

rar un espai addicional suficient per al pas dels vianants .
Aquesta rehabilitació perrnetra
també validar l'ús del pont per
a carregues rnajors.
L'actuació donara continuitat
al sender de 3,3 quilometres que
passa per llocs d'interes a l'altre costat de l'embassament de
Cellers i suposara una inversió
d'1,1 milions d'euros. La carretera local rornandra tancada al
transit fins al final de l'obra i hi
ha itineraris alternatius.

112 1COMARQUES
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FERROCARRILS INCIDENCIES

LEFONIA

Les Garrigues: gairebé 1 milió
per tenir bona cobertura .
Un informe conclou que és la inversió necessaria per millorar
la línia 1
- ~7
I rrns tenL el pi , . . . r e1
_

..,

REDACCIÓ
1LLEIDA IUn tren de la línia que

uneix Lleida i Barcelona per
Tarragona (R-14) va patir
ahir un retard de fins a 45
minuts a causa de l'incivisme
d'un dels passatgers. El comboi afectat va ser el que va
sortir de la capital del Segria
a les 13.05 hores. Aquest va
quedar aturat a Montblanc
a causa que, segons fonts
proximes, un passatger va
increpar una dona . Per la
seua part, des dels Mossos
d'Esquadra van assenyalar
que van acudir fins allloc i
van mediar entre ells després
que l'home proferís comentaris inapropiats. No obstant,

ALBERT GONZALEZ
1 LES BORGES 1 Un estudi

encarregat pe! consell de les Garrigues xifra en 900.000 euros la
inversió necessaria per disposar d'una cobertura óptima de
telefonía mobil en tots els seus
municip1s. L'informe, redactat
per Adtel, conclou que cap de
les empreses que operen a la
comarca (Movistar, Vodafone
i Orange) "no té una cobertura
prou amplia". Per aixo, aconsella que les operadores es decideixin a "compartir infraestructures i actualitzar sistemes
per aconseguir la cobertura desitjada". El document estima
que sera necessari un termini
de "quatre mesos perdura terme totes les actuacions" i aconsella 15 reubicacions d'equipaments per ser compartits i 15
actualitzacions.
Segons l'estudi, els pobles
amb pitjor servei són el Soleras, Ful1eda i el Torms, al tenir
només un operador. Precisament, els Torms ha patit una
avaria de fins a 10 dies. Segons
fonts municipals, el temporal
de vent i pluja del 5 i 6 de julio! va provocar una avaria en
una antena que dona cobertura a Movistar. "L'empresa només ens informava que estava
buscant el material per a la reparació", va denunciar !'alcalde, Josep Bardia. Movistar va
reprendre el servei divendres
passat, pero el consistori va

Retards en un tren de la
línia de la costa per
l'incivisme d'un passatger
van assenyalar que no tenien
constancia de denúncia per
aquests fets. Després el tren
va poder continuar la marxa
cap a Barcelona.
D'altra banda, el comboi
que va partir de la capital catalana a les 16.43 hores també va patir un retard d'aproximadament mitja hora a
causa d'una avaria.
ATURAT A MONTBLANC

El comboi va quedar
aturat a Montblanc i va
acumular una demora
de fins a 45 minuts

lmatge d'arxiu d'una vista deis Torms.

manifestar oficialment el seu
descontentament. Movistar,
de fet, va anunciar l'encesa de
la cobertura 5G (vegeu l'article
inferior).

Queixes de ve'ins i alcaldes
El president del consell, Jaume Setó, va explicar que van
demanar l'informe "pel constant i elevat nombre de queixes
de ve'ins i alcaldes sobre lamala cobertura". Segons Setó, "a
la comarca hi ha massa zones
fosques". L'alcalde de Juncosa, Lluís Dalmau, va explicar
que "a tres quilómetres del
nucli urba, la cobertura desapareix". La causa és l'orogra-

fia dé l'entorn de Juncosa, la
mateixa que al Soleras, on el
seu primer edil, Jordi Sarlé,
va denunciar que molts agricultors treballen sempre sense
línia a les seues finques. Elies
Bosh, economista especialitzat en desenvolupament rural
i adherit a l'area de Promoció
Económica de la Granadella,
va lamentar que "una bona
part del despoblament rural
ve motivat perla precarietat
del servei de telefonía móbil
en municipis de les Garrigues,
que obliga molts joves emprenedors a ubicar els seus negocis
i projectes en altres comarques
més ben comunicarles".

El PSC reivindica la millora de la carretera C-1311
1 LLEIDA 1 El PSC ha presentat una proposta de resolució al
Parlament per instar la Generalitat a presentar en un maxim
de sis mesas un estudi de millora de la carretera C-1311, de
Tremp al Pont de Montanyana, i demana incloure les obres
en el pressupost de l'any que ve. Sílvia Romero, diputada
socialista per Lleida, va explicar que aquesta via és "indispensable pera la connexió d'un territori molt extens".

Cs demana garantir educadors socials als col·legis
1LLEIDA 1El grup de Ciutadans (Cs)

a la Diputació ha presentat
una moció peral ple de dema en la qua! demana a la Generalitat que garanteixi la continultat deis educadors socials
als centres educatius. La seua portaveu, Maria Burrel, ha
va explicar que "la prevenció, reeducació i gestió deis diferents contextos a que s'enfronta un alumne necessiten un
enfocament professional".

COMUNICACIONS INTERNET

El SG arriba a 36 municipis de
Lleida i al 800A> de la població
Les Borges, Sort o Vielha, entre les ciutats que estrenen la xarxa
REDACCIÓ

La xarxa de SG ja arriba a un total de 36 municipis
de les comarques de Lleida. La
companyia Movistar continua
estenent la cobertura móbil
d'última generació i en les últimes setmanes ha incorporat
unes altres trenta localitats a la
banda de 700 MHz, que s'afegeixen als sis on ja es va activar
a l'abrilla connectivitat ultrarapida (Lleida, la Seu d'Urgell,
Solsona, Tremp, Torres de Segre i Anglesola).
En concret, les poblacions
que han estrenat recentment
aquesta tecnología són Alearras, Aitona, Artesa de Segre,
Balaguer, Barbens, Belianes,
Bellpuig, Bellver de Cerdanya,
les Borges Blanques, Castelló
de Farfanya, Castellsera, Coll
1 LLEIDA 1

de Nargó, Corbins, Espot, Granyanella, Gimenells i el fla de
la Font, la Guingueta d'Aneu,
Isona i Conca Della, Montferrer i Castellbo, Naut Aran, Olíana, Peramola, Riu de CerdaENCESA GRADUAL

L'encesa és gradual i
s'ha de comunicar
per evitar interferencies
ambla TDT
nya, Rosselló, Sant Lloren<;; de
Morunys, Soriguera, Sort, la
Vall de Boí, Vielha e Mijaran
i els Torms. Precisament, en
aquesta última localitat de la
comarca de les Garrigues, els
ve'ins van denunciar un tall de

telefonía de deu dies (vegeu
l'article superior).
La cobertura SG arriba al
80% de la població de la demarcació, i se situa així a la
mitjana de Catalunya. La banda de 700 MHz, també anomenada banda baixa, facilita a la
companyia donar cobertura
extensa, penetració en interiors i universalitzar algunes
de les característiques de les
comunicácions SG. L'encesa
de la xarxa és gradual i esta
limitada per l'administració.
Les operadores de telecomunicacions han de comunicar
previament les poblacions on
es posara en marxa perque es
comprovi que no hi ha interferencies amb la TDT i es vagin
resolent en els casos puntuals
en que es produeixin.

Tremosa: "Hi ha sectors que aguanten amb for~a"
L'economista i exconseller Ramon Tremosa es va
mostrar ahir optimista ambla situació economica de Catalunya perque, "malgrat la inflació, el preu del combustible
o el gas, la guerra a Ucrai:na i els confinaments de la Xina, hi
ha molts sectors que aguanten amb molta for<;;a". Tremosa va
participar en un acte organitzat perla Sectorial d'Empresaris
de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a !'Hostal del
Carme de Vilagrassa, informa Laia Pedrós.
1 VILAGRASSA 1

Una comissió vetllara per I'Agenda Rural
1 LLEIDA 1La

Generalitat va aprovar ahir crear la comissió
interdepartamental de Governan<;;a Rural, que haura de
vetllar per a una correcta implementació de les més de 890
actuacions que preven !'Agenda Rural. Aquestes mesures
tenen coma principal objectiu revertir la despoblació.

SEGRE ,
Dimecres, 20 de ¡uliol del2022
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Renovació de la
flota de cotxes
deis Mossos

L'incendi d'Ager calcina 71 hectarees
protegides de la serra del Montsec

1BARCELONA 1La Generalitat
va aprovar ahir autoritzar
l'arrendament de 484 vehieles per als Mossos d'Esquadra, per un import total
de 30.880.264,80 euros, per
als anys 2023-2028. Aquest
arrendament vol substituir
periodicament els vehieles
de més antiguitat "que van
quedant obsolets" i millorar la flota de vehicles de la
policía catalana. S'ha optat
per incloure en la licitació
un total de 84 vehicles de
baixes emissions -quatre
d'electrics í una vuintantena d'híbrids-.

PERSONAL

Noves places
de suporta
Bombers
1 BARCELONA 1 El Govern va
acordar ahir autorítzar
l'ampliació de la plantilla de
Bombers a 154 places. Es realitzara a través de la incorporació a la plantilla fixa de
bombers de personal que fins
ara exercien funcions temporals. El canvi es fara efectiu
el dia 15 de desembre, quan
fínalitzin els contractes de
!'actual programa.
L'ampliació "sera forramental pera la implantació
del canví de model forestal",
segons va apuntar la conselleria d'Interíor.

L'helicopter que el va causar tenia el permís corresponent per treballar a la zona
REDACCIÓ

1AGER 1L'incendi que va comenr;ar a primera hora de la tarda de
dílluns a Ager ha calcinat 71,14
hectarees a Terradets, al Montsec. Els Bombers el van donar
per estabilitzat ahir a les 9.40
hores i durant la jornada van
continuar treballant-hi amb 6
rnitjans aeris i 23 dotacions terrestres. Les tasques d'extinció
es van centrar, per la inaccessibilitat de la zona, en les descarregues d'aigua des de !'aire i
en el treball amb eines manuals
d'una trentena d'efectius deis
GRAF (Grup d'Actuacions Especials) i els EPAF (Equips de
Prevención Activa Forestal) que
van ser helitransportats fins al
lloc.
Pel flanc esquerre, els vehieles podien aproximar-se a
uns 700 metres del foc a través
d'una pista forestal. Així, es va
continuar remullant el perímetre i treballant en els punts calents per evitar que es revifés.
El delegat del Govern a Lleida,
Bernat Solé, va afirmar que,
"malgrat el risc, la situació és
de relativa tranquiHitat".
L'incendi ha afectat una superfície aproximada de 71,14
hectarees, totes protegides de
la serra del Montsec, segons les
dades provisionals deis Agents
Rurals. Pel que fa a les causes
que el van originar, es va confirmar que va ser per l'accident
d'un helicopter que transportava material per a unes obres

Un helicopter a punt d'aterrar per portar a la zona diversos bombers.

a la via del tren quan una sirga
de l'aeronau va tocar amb un
cable electric. Fonts solvents
van explicar que tenien els
permisos corresponents. Val
a destacar que els accessos al
Montsec estan tancats des de
divendres passat al trobar-se
en el maxim nivell d'alerta per
incendis forestals -nivell 3 del
pla Alfa-, la qua! cosa ha evitat,
per exemple, que escaladors haguessin pogut quedar atrapats
durant el foc.

Trajecte amb autobús entre
Balaguer i la Pobla de Segur
• Precisament ahir estava
previst restablir la circulació deis treos entre les estacíons de Balaguer í la Pobla
de Segur.
Tanmateix, l'íncendi va
obligar a mantenir el serveí tallat ja que s' havia de
revisar que no hagués cau-

sat algun despreniment al
llarg de la via. Ahír í des
de fa uns díes s'ha fet transport alternatiu per carretera
amb autobusos pels treballs
de manteniment d'una de les
unitats de la línía, segons va
informar Ferrocarrils de la
Genera litat.

SUCCESSOS MOSSOS

Detingut un deis dos
autors del robatori en
una testa d'Aicoletge
Ve1ns es concentren per dernanar seguretat
REDACCIÓ

1LLEIDA 1Els Mossos d'Esquadia
van arrestar ahir a la matinada a Lleida un jove de 24 anys
coma presumpte del robatorí
diumenge a la tarda als baixos
de l'ajuntament d'Alcoletge d'on
van sostreure una cafetera i licors que havien sobrat a l'assocíació Els Timons d'Alcoletge després de la celebració de la Festa
de la Mare de Déu del Carme,
SEGON ARRESTAT

Els Mossos identifiquen
l'altre suposat autor
i han recuperat part
del material sostret

com va avanr;ar SEGRE ahir. El
segon lladre també hauria estat
identificat í els Mossos teníen
prevista la seua detenció com
a presumpte autor d'un delicte
de robatori amb forr;a.
L'ajuntament d'Alcoletge va
denunciar a la policía el robatorí. Dos indivídus van forr;ar la
porta deis baixos del consistoTÍ í van sostreure una cafetera,
valorada en 1.000 euros, aíxí
com productes alimentaris que
hi havía guardats.
Un deis presumptes autors
va ser detingut ahir cap a les
0.30 hores al carrer Salmerón
de Lleida. Al matí es va fer un
escorcoll al seu domicili, a Alcoletge, on es va recuperar la
cafetera sostreta i algunes am-

Ve'ins d'Alcoletge es van concentrar ah ir a la tarda davant de l'ajuntament per demanar més seguretat.

polles de licor. Es tracta d'un
borne que té antecedents.

Protesta ve'inal
ParaHelament, UDS 300 vems
de la localitat es van concentrar ahir davant de l'ajuntament
per exigir més seguretat arran

de l'augment de robatoris, que
atribueixen a diverses persones
que des de fa temps okupen un
bloc de pisos.
L'alcalde d'Alcoletge, Josep
Maria Gras, es va dirigir als concentrats i va agrair la "responsabilitat deis vems" í va demanar

"denunciar els robatoris o l'incivisme que detectin".
D'altra banda, l'ajuntament
de Térmens va denunciar ahir
el robatori de dos peces de l'escenari ubicat en la baixada del
riu. El consistori va demanar
coHaboració ciutadana.
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