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Lleida lidera l’oferta de coworking rural de Catalunya, amb una quinzena d’espais de treball compartits públics i 
privats que reuneixen més de cinquanta empreses i professionals de sectors molt diversos. Es tracta d’una tendència 
a l’alça, ja que estan en marxa diversos projectes per obrir noves oficines d’aquest tipus a les comarques lleidatanes.

reportatge treball

albert gonzález
❘ lleiDa ❘ Les comarques de Lleida 
són líders a Catalunya en espais 
de coworking rural. Amb quin-
ze espais de treball compartit, 
tenen la major oferta i reunei-
xen més de mig centenar d’em-
presaris que busquen un entorn 
en el qual treballar fora del seu 
propi domicili. La Seu d’Urgell, 
Guissona, Cervera, Alfarràs, 
Artesa de Segre i Balaguer són 
alguns dels municipis que acu-
llen aquesta mena d’espais, ja si-
guin de titularitat pública o pri-
vada. Molts formen part d’una 
xarxa anomenada Cowocat Ru-
ral, creada el 2014 pel Consorci 
Intercomarcal d’Iniciatives So-
cioeconòmiques a Móra d’Ebre 
i cofinançat per la Generalitat i 
fons europeus.

Algun d’aquests centres, com 
el de Balaguer, funciona també 
com a viver per a noves empre-
ses. La xarxa de Centres d’Em-
preses Innovadores n’inclou 16 
en municipis com Tàrrega, les 
Borges i Solsona. La diferència 
entre aquesta modalitat de tre-

Líders en coworking rural
Una quinzena de centres de treball compartits acullen més de cinquanta empreses i professionals 
de sectors molt variats || Lleida reuneix la major oferta d’aquests espais de tot Catalunya

cei balaguer

el CeI balaguer, creat inicialment com a viver d’empreses, acull també un espai de coworking per a empresaris que ja han consolidat la seua activitat.

ball compartit i el coworking 
de vegades es dilueix. Exem-
ple d’això és Talarn: té un viver 
municipal dedicat en principi 
a firmes de nova creació, però 
lloga espais lliures a altres de ja 
establertes.

A tot Catalunya hi ha més de 
quaranta espais de coworking. 
En l’àmbit rural utilitzen la ma-
teixa metodologia que en l’urbà, 

però amb objectius diferents. 
“A les ciutats molts espais es-
tan sectoritzats, aquí hi ha més 
diversitat de professionals”, 
explica la gerent del consorci 
responsable de Cowocat, Bego-
nya García. Hi poden coincidir 
arquitectes, informàtics, artis-
tes i traductors. Això fa que la 
col·laboració i les sinergies entre 
professionals siguin diferents a 

les de centres de grans ciutats, 
que solen aglutinar firmes d’un 
mateix sector que busquen re-
duir costos.

“El coworking rural és més 
un lloc de trobada, de dinamit-
zació i fins i tot d’oportunitats 
per generar feina i economia en-
tre gent de diferents àmbits”, 
conclou García. En qualsevol 
cas, tots els llocs oferts a Lleida 

al marge de la capital presenten 
majoritàriament espais comuns 
amb electricitat i internet, la 
majoria amb accés les 24 hores 
del dia i tots els dies de la setma-
na, a banda d’espais tancats per 
organitzar reunions, entrevistes 
o teleconferències.

Coworkers rurals
La pandèmia també va su-

posar una empenta per atreure 
coworkers rurals. De fet, sis dels 
catorze espais que hi ha actual-
ment a Lleida van ser creats a 
partir del 2019. El percentatge 
a nivell de Catalunya és d’un 
increment del quaranta per cent 
d’espais des de l’arribada de la 
Covid i la normalització del tre-
ball a distància. 

“L’explosió del teletreball a 
les zones rurals ha estat bru-
tal”, reconeix García. En aquest 
sentit, Jaume Roca, el coordi-
nador de l’espai de Balaguer, 
reconeix que, en els mesos de 
confinament per la Covid, li va 
arribar una allau de propostes i 
iniciatives. 

n La Val d’Aran va posar en 
marxa a començaments d’any 
el seu nou espai de coworking, 
que forma part del hub d’in-
novació rural que impulsa el 
ministeri de Transició Ecolò-
gica per frenar la despoblació 
en àrees de muntanya. Des 
d’aleshores s’hi han instal·lat 
vuit empreses. Formen part 
de sectors molt variats, com el 

desenvolupament tecnològic, 
el disseny de software, l’apro-
fitament del pèl·let com a com-
bustible i una destil·leria de 
ginebra. El hub d’Aran, deno-
minat Hèpic, és el primer dels 
tres previstos fins a la data al 
Pirineu. El segon es va posar 
en marxa a la localitat oscenca 
de Graus i el tercer s’instal·la-
rà a Tremp. 

Per la seua part, l’ajun-
tament d’Alt Àneu preveu 
obrir ben aviat el seu espai 
de coworking municipal, ha-
bilitat a la segona planta de 
l’edifici de les antigues esco-
les. Altres consistoris com els 
d’Organyà i Àger tenen també 
projectes per obrir aquestes 
oficines compartides als seus 
municipis.

una tendènCIa a l’alça

Un nou centre a Aran i projectes per obrir-ne més
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reportatge treball

a part d’una quinzena de centres de coworking, lleida 
acull almenys 16 vivers d’empreses, tot i que de vegades 
la diferència entre ambdós es dilueix, ja que hi ha vivers 
que lloguen el seu espai lliure a empreses ja consolidades

l’obertura d’espais de coworking és una opció que 
adopten cada vegada més ajuntaments per donar 
ús a edificis antics. Un exemple d’això és alt Àneu, 
que obrirà ben aviat el seu a les antigues escoles

“Semblava com si el 
temps que van passar tancats 
a casa el van dedicar a pensar 
en els seus projectes professi-
onals”, va apuntar Roca. Una 
gran part d’usuaris d’aquests 
espais rurals procedeixen 
de perfils tecnològics, infor-
màtics, administratius i de 
màrqueting, però el principal 
objectiu dels seus impulsors 
és “fixar qualsevol tipus de 
talent del territori per evitar 
el despoblament rural”.

Creativitat per perdurar
L a ge s t ió  d ’u n  e spa i 

coworking no es limita a 
compartir oficines i despeses 
derivades, sinó que exigeix 
a més un treball de dinamit-
zació que s’ha d’aplicar de 
forma continuada. Tallers, 
xarrades, jornades tècni-
ques, dinars i fins i tot festi-
vals com el Cowork Fest són 
algunes de les iniciatives per 
donar a conèixer aquesta me-
na de serveis. En aquest sen-
tit, la xarxa Cowocat Rural 
ha posat en marxa el Rural 
Pass, que permet utilitzar 
de forma indiferent diver-
sos espais de la geografia 
catalana per als usuaris que 

ja estiguin abonats en un de 
forma permanent.

“El que volem és que la 
gent surti de casa, superi el 
seu aïllament professional 
i es relacioni amb persones 
d’altres àmbits”, afirma Ro-
ca. Per la seua part, la impul-
sora de l’espai de Guissona, 
Sònia Esteve, puntualitza 
que “el coworking no és 
un negoci rendible del qual 
obtenir beneficis, i suposa 
estar sempre oberta a qual-
sevol tipus de demanda que 
sobrevingui”. 

“Som com una comuni-
tat”, conclou Esteve. “De 
vegades organitzem xarra-
des, excursions i fins i tot 
activitats esportives perquè 
la gent es motivi”, relata un 
dels coordinadors del Palau 
Cowork de la Seu.

Les tarifes dels espais 
coworking oscil·len entre 90 
i 200 euros al mes, segons el 
temps d’accés, encara que 
també hi ha preus per ho-
res o dies puntuals. L’oferta 
pública, com la de la CEI de 
Balaguer i els centres muni-
cipals de la Pobla de Segur 
i Esterri d’Àneu, contempla 
tarifes molt més reduïdes, 
que van des de 10 euros per a 
usos eventuals fins a 40 amb 
accés il·limitat.

preuS
Les tarifes dels espais de 
coworking oscil·len en 
funció de l’ús i van des 
de 40 a 200 € al mes

n Propietari d’una firma que 
desenvolupa software a Barce-
lona, l’Eduard ha passat molts 
estius de vacances al Pirineu de 
Lleida al tenir família al Pallars. 
Des de la creació de la seua em-
presa el 2012, els cinc treballa-
dors només van a l’oficina uns 
quants dies a la setmana. “Es-

tàvem acostumats al teletreball 
des del principi”, explica Serra, 
que reconeix que la pandèmia 
va ser l’empenta definitiva per 
treballar en la distància. Ara els 
seus empleats estan repartits 
per Barcelona, Alemanya i fins i 
tot l’Argentina. Ell va vendre el 
seu pis i va decidir traslladar-se 
a la Seu, “més tranquil·la, més 
neta i més còmoda” que la ca-
pital catalana. 

A més, és ideal per la pro-
ximitat amb alguns dels seus 

clients d’Andorra. Potser els 
desplaçaments a Barcelona si-
guin el principal inconvenient, 
però aquest informàtic està 
satisfet de la seua decisió. El 
coworking li permet a més sen-
tir-se acompanyat. “El contacte 
humà és molt necessari per a 
mi”, reconeix. “M’agrada dis-
treure’m amb col·legues d’altres 
sectors.” Assegura que fins i tot 
han sorgit algunes petites col·la-
boracions professionals gràcies 
al coworking.

n Nascut a la Seu d’Urgell, Da-
vid Ribes es va mudar als 18 
anys a Barcelona per anar a la 
universitat i després iniciar la 
seua experiència professional 

com a gestor cultural. Tanma-
teix, al cap de cinc anys li van 
apujar el preu del lloguer i va 
decidir tornar a la seua ciutat 
natal. Professionalment no va 
ser un canvi radical, perquè “ja 
estava acostumat al teletreball”. 
Primer va començar treballant 
des del seu domicili a la capital 
de l’Alt Urgell, encara que a tra-

«La pandèmia ha estat l’empenta 
definitiva per treballar a distància»

«Vaig tornar a la Seu   
quan em van apujar               
el lloguer a Barcelona»

Eduard Serra
informàtic. La seu D’urgeLL

David Ribes
gestor cuLturaL. La seu D’urgeLL

n Traduccions de l’anglès al ca-
talà i al castellà, correccions, 
edició de text i assessorament 
en màrqueting i publicitat. La 
Vanessa Saura va començar a 
treballar des de casa a partir de 
l’any 2010. De fet, s’hi sentia 
bastant còmoda. Tanmateix, 
nou anys després, va decidir 
fer el salt al coworking per do-
nar més visibilitat al seu pro-

jecte empresarial. “La meua 
feina és bastant desconeguda”, 
reconeix. 

A més, buscava un espai on 
no tingués distraccions ni gaires 
estímuls que la desconcentres-
sin, però alhora tenir el contacte 
humà suficient per evitar l’aïlla-
ment professional. Depenent del 
seu estat d’ànim, Saura combina 
el seu treball a casa amb les vi-
sites la CEI de Balaguer, on en 
alguna ocasió ha establert con-
tactes professionals que li han 
permès posar en marxa altres 
projectes.

jorDi echevarria

«Aquesta forma de treball 
em dona més visibilitat»

Vanessa Saura
traDuctora. baLaguer
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■

Talarn, on la població no arriba a mig miler de 
veïns, acull dos centres de treball compartit. Són 
els vivers d’empreses del CITA de la Generalitat i de 
l’ajuntament, que el lloga també per a coworking

L’ajuntament d’Àger busca ajuts per habilitar un 
espai de coworking a la Casa del Montsec, un edifici 
inacabat i en desús després d’una inversió milionària 
al qual el govern municipal vol donar utilitat

■ A la Sònia Esteve mai li ha 
agradat treballar a casa. “Allà 
no era eficient”, recorda. Va 
estudiar diferents possibilitats 
per muntar el seu propi negoci 
o compartir espais a través del 
lloguer, però obrir el seu pro-
pi coworking va ser la millor 
opció. El setembre del 2018 
va reformar un local familiar 
i va començar a treballar per 
dinamitzar l’espai i, sobretot, 
donar-lo a conèixer. “Els dos 
primers anys me’ls vaig passar 
picant pedra”, recorda Esteve. 
De fet, reconeix que hi havia 
molt desconeixement sobre el 
coworking. 

Xarrades, conferències i ta-
llers van ser la principal activi-
tat d’aquells primers anys fins 
que van començar a arribar els 
primers usuaris. “El 2020 van 
arribar tres arquitectes de cop”, 
recorda. Des d’aleshores hi ha 
hagut un degoteig continu de 
veïns de Guissona i també d’al-
tres municipis de la Segarra, 
l’Urgell i la Noguera. Ara, amb 
una desena de coworkers, el seu 
espai és ple. Al llarg del dia, ella 
dedica una hora a la gestió de 
l’espai i després dedica la resta 
de la jornada als seus propis pro-
jectes de disseny gràfic.

«La millor opció de compartir espai»
Sònia Esteve
DissenyaDora gràfica. guissona

c. sans

c. sans

x. santesmasses

vés d’unes jornades va conèixer 
el coworking i li va interessar 
instal·lar-se en aquest espai. 
“Treballar a casa és massa so-
litari i ser aquí em permet se-
parar la meua vida personal de 
la laboral”, explica. Valora que 
a la seua nova oficina està en 
contacte amb professionals d’al-
tres sectors “i això genera de 
vegades activitats complemen-
tàries”. Ribes ofereix assessora-
ment i consultoria sobre gestió 
cultural i comunicació entitats 
cíviques, escoles i ajuntaments, 
la majoria de Barcelona. Això 
l’obliga de vegades a traslla-
dar-se fins allà amb cotxe, però 
la major part del temps el passa 
a l’oficina de la Seu.

xarxa d’eStablimentS

municipi a municipi

z La Seu. té un espai amb una 
sala de 75 metres quadrats i 
capacitat per a 8 persones i una 
altra, el Palau cowork, per a 14.

z Guissona. un local privat que 
va obrir el 2018 i és ple amb una 
desena d’usuaris. té una zona 
comuna, sales de reunions i una 
cuina.

z Cervera. té deu despatxos in-
dividuals, sis estacions de treball 
compartit, sala de reunions per 
a fins a vuit persones i una sala 
polivalent.

z Alfarràs. està actualment in-
frautilitzat amb un únic usuari, 
encara que s’espera que això 
pugui canviar.

z Sort. els seus espais de treball 
són fixos o flexibles, amb una 
taula comuna i tres sales tanca-
des. sol acollir conferències, cur-
sos i fins i tot esmorzars.

z  Tremp. té despatxos indi-
viduals i per compartir, a més 
d’una sala d’actes per a 25 per-
sones i ofereix fins i tot servei de 
càtering.

z Espot. a prop de les estacions 
d’esquí i d’aigüestortes, els seus 
preus van dels 15 (per a espo-
ràdics) als 100 euros mensuals. 
L’espai de treball inclou 12 tau-
les individuals i cuina.

z  E s t e r r i  d ’À n e u .  à n e u 
coworking és un projecte im-
pulsat per l’ajuntament amb un 
espai compartit de gairebé cent 
metres quadrats i diferents mo-
dalitats d’ús per acollir fins a deu 
coworkers.

z La Pobla. L’ajuntament va ce-
dir part del seu telecentre a Lo 
niu d’idees, amb preus que van 
dels 10 euros per a eventuals a 
40 euros al mes (ús il·limitat).

z Artesa de Segre. La nou té 
vuit places, la meitat ocupades. 
És un antic edifici restaurat de 
planta baixa amb jardí.

z  Balaguer. gestionat per la 
Paeria, es va crear primer el 2015 
com a viver d’empreses i, un any 
després, va habilitar un espai 
coworking. actualment compta 
amb dotze usuaris inscrits.

z Solsona. amb espai per a vuit 
coworkers, espai 25 ofereix una 
sala d’actes amb capacitat per a 
15 persones per a celebracions i 
tallers.

z Lladurs. L’espai cirera dispo-
sa de dos plantes, un taller per 
a artesanes, sala de reunions 
exterior i una sala privada per 
a videoconferències o reunions, 
espai amb sofàs i office.

‘Nòmades’ del 
teletreball que 
canvien d’oficina          
al llarg de l’any
■ Els espais de coworking de 
Lleida tenen més de mig cen-
tenar d’usuaris permanents, 
però la xifra varia molt en 
funció de l’època de l’any. En 
períodes vacacionals, els que 
estan en zones turístiques 
com Vielha, Sort i Espot so-
len acollir coworkers que uti-
litzen els seus espais de for-
ma puntual mentre les seues 
famílies descansen i es diver-
teixen. Són usuaris eventu-
als que solen contractar els 
serveis dels espais en funció 
dels dies d’allotjament. 

En aquest sentit, la xar-
xa Cowocat Rural ha posat 
en marxa el Rural Pass, que 
permet utilitzar de forma 
indiferent diversos espais 
de la geografia catalana per 
als usuaris que ja estiguin 
abonats en un de forma per-
manent. El mapa mostra els 
centres de Lleida.
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18 comarques Segre 
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D’esquerra a dreta, Bernat Solé (erC), Víctor Franco (CUP), Laura Vilagrà (erC), gerard Balcells (erC) i Joan Talarn (erC).

laia peDrós

política memòria històrica

Vilagrà defensa al Tarròs el compromís  
del nou Govern amb l’autodeterminació
Durant la commemoració del 82 aniversari de l’afusellament de Lluís Companys || Acte amb discursos 
que reivindiquen la figura de l’històric president entre al·lusions a la sortida de Junts de l’Executiu

CaTaLUnya

n Partits i entitats indepen-
dentistes, a més del PSC i els 
comuns, van reivindicar la 
figura de l’expresident Lluís 
Companys en un homenatge 
al Castell de Montjuïc. Allà 
van aflorar de nou els xocs es-
tratègics una setmana després 
de la ruptura del Govern. Des-
prés d’encapçalar les ofrenes 
florals del Govern, el presi-
dent Pere Aragonès va reivin-

dicar el llegat “antifeixista” 
de Companys i la seua “lluita 
per mantenir la dignitat de les 
institucions catalanes”. Des 
d’ERC van defensar que la 
seua formació torna a ser “la 
casa comuna” de l’indepen-
dentisme i dels qui estimen 
Catalunya, com al seu parer 
ho va ser Companys. Per la se-
ua banda, el secretari general 
de Junts, Jordi Turull, va car-

regar contra l’Estat afirmant 
que la mentalitat d’“aixafar” 
les institucions catalanes con-
tinua viva però “ara no ho fan 
amb escamots d’execució, sinó 
amb escamots vestits amb to-
ga”. Per la seua part, la CUP 
va lamentar que el Govern es 
“doblegui” davant de l’Estat. 
Per la seua part, PSC i comuns 
van parlar de l’actualitat polí-
tica (vegeu la pàgina 22).

Els partits sobiranistes mostren discrepàncies

LaIa PeDrÓS / reDaCCIÓ
❘ TOrNaBOUs ❘ La consellera de 
la Presidència, Laura Vilagrà 
(ERC), va defensar ahir que el 
nou Govern de la Generalitat 
està “plenament compromès 
amb l’autodeterminació i l’am-
nistia” i decidit a “acabar en 
aquest procés que vivim de no 
poder exercir els nostres drets 
polítics”. Vilagrà va fer aques-
tes declaracions al Tarròs (Tor-
nabous) en el marc de la com-
memoració del 82 aniversari de 
l’afusellament del president Llu-
ís Companys per part del règim 
franquista. Els discursos durant 
l’acte van reivindicar la figura 
de Companys entre al·lusions 
a la sortida de Junts de l’Exe-
cutiu català. Tots els que van 
parlar eren membres d’ERC i 
de la CUP a la Generalitat, la 
Diputació, el consell de l’Urgell 
i l’ajuntament de Tornabous. 
Membres del partit de Carles 
Puigdemont hi van assistir com 
a públic.

“Sembla que a alguns els cos-
ta treballar com un sol poble, i 
això amenaça de debilitar-nos 
davant d’un etern adversari”, 
va afirmar el president de la Di-
putació, el republicà Joan Ta-
larn. El tinent d’alcalde de Tor-
nabous, Víctor Franco (CUP), 
va llegir un discurs de l’alcalde 
del seu mateix partit, David Vi-
laró, que no va poder assistir a 
l’acte. “Quan el nostre país més 
ens necessitava, és quan li hem 
fallat”, va dir.

El delegat del Govern a Llei-
da, Bernat Solé, va reivindi-
car la figura de Companys al 
representar la “confluència de 
de conviccions transformadores 
al costat de les persones que més 
patien” i per l’objectiu de “cons-
truir una República Catalana de 
drets i llibertats individuals i 
col·lectives”. També el president 

del consell comarcal de l’Urgell, 
Gerard Balcells (ERC), va des-
tacar la lluita de Companys pels 
que menys tenien. L’acte va cul-
minar amb una ofrena floral al 
monument dedicat al president 
i música. Després de l’acte, una 
representació d’Impulsem Llei-
da encapçalada per Manel Solé 
es va atansar al monument. Solé 
va reclamar allà al president, 
Pere Aragonès, “acabar amb 
l’abandó de les comarques de 
Lleida, el Pirineu i Aran”. A 
Tàrrega, unes 30 persones van 
participar en una marxa de tor-
xes en record de Companys i 
es van llançar vuit salves en el 
seu honor.

ajUNTameNT D’almacelles

Fira d’entitats a Almacelles n Un total de 15 associacions van 
participar ahir en la Primera Fira d’Entitats d’Almacelles, or-
ganitzada pel consistori a la sala polivalent i que tenia com a 
objectiu promocionar el teixit associatiu del municipi.

Pilar Cases tornarà 
a ser l’alcaldable 
d’ERC a Tremp

municipis

❘ Tremp ❘ L’actual alcaldessa de 
Tremp, Maria Pilar Cases, tor-
narà a encapçalar la llista d’ERC 
del municipi a les eleccions del 
2023, que tindran lloc el 28 de 
maig. La candidatura de Cases 
va ser l’única presentada pels 
republicans ahir durant l’assem-
blea que el partit va celebrar 
a la capital del Pallars Jussà. 
Aquesta serà la tercera vegada 
consecutiva que l’alcaldessa es 
presentarà com a cap de llista en 
uns comicis municipals. Membres d’erC, ahir durant l’assemblea celebrada a Tremp.

erc Tremp
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20 comarques Segre 
Diumenge, 16 d’octubre del 2022

albert gonzález
❘ arbeca ❘ El conductor de 22 
anys que diumenge passat va 
sortir de la via i va acabar bol-
cant a Arbeca en un accident 
que es va saldar amb tres ferits 
–inclòs ell– va acabar sent de-
tingut pels Mossos d’Esquadra 
perquè circulava en estat ebri i 
trencant una ordre d’allunya-
ment perquè una de les passat-
geres era una dona a qui tenia 
prohibit atansar-se, segons ha 
pogut saber aquest diari. L’in-
fractor també té antecedents 
penals. L’accident va tenir 
lloc minuts abans de les nou 
del matí. Diversos testimonis 
van veure un turisme amb tres 
ocupants circular gran veloci-
tat per la carretera L-200 pro-
cedent de les Borges Blanques. 
La seua conducció era erràti-
ca i va xocar lateralment amb 
un altre vehicle però, en lloc 
d’aturar-se, va seguir el seu re-
corregut diversos metres més 
per un carril en sentit contrari 
fins a connectar amb la carre-
tera C-233, en direcció a Arbe-
ca i, finalment, agafar el vial 
cap a Mollerussa. El turisme 
va acabar estimbant-se sobre 
un camp de cultiu a prop de la 
capella de Sant Miquel de les 
Borgetes. Els tres ocupants van 
resultar ferits de diversa consi-
deració (vegeu SEGRE del 10 
d’octubre).

Els Mossos, que ja havien 
mobilitzat una patrulla des-

prés de ser alertats prèviament 
per diversos conductors, van 
acudir al lloc de l’accident i van 
efectuar el conductor una pro-
va d’alcoholèmia, que va donar 
una taxa de 0,68 mil·ligrams 
per litre d’aire, gairebé el triple 
de la màxima permesa (0,25). 
A més, els policies van com-
provar que el conductor tenia 

antecedents penals i fins i tot 
li constava una ordre d’allu-
nyament contra una de les dos 
passatgeres. De fet, una d’elles 
va ser traslladada a l’hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida 
amb pronòstic reservat al pre-
sentar símptomes de desori-
entació després de l’accident. 
Es dona la circumstància que 
diverses grues van intentar 
retirar sense èxit el vehicle a 
causa del mal estat del terra. 
Els Mossos van acordonar el 
cotxe perquè fos finalment 
retirat uns dies després, tot i 
que no es va poder evitar que 
desconeguts saquegessin els 
objectes que hi havia a dins.

Circula ebri i amb una dona 
a qui no podia atansar-se
Els Mossos detenen un conductor que es va accidentar a Arbeca 
|| Tenia una ordre d’allunyament d’una de les ocupants

successos trànsit

cotxe Saquejat
Desconeguts van saquejar 
l’interior del turisme, que 
els Mossos van precintar   
al no poder ser retirat

el cotxe va ser acordonat pels Mossos.

albert gonzález

redacció
❘ siDaMon ❘ Un home de 42 anys i 
un nen de dos anys van resultar 
ferits de caràcter lleu ahir dis-
sabte al matí al ser atropellats 
per un cotxe que es va desfre-
nar a l’interior de Sidamon, 
segons va informar el Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM). L’accident va tenir lloc 
a les 10.40 hores al carrer En-
ric Granados, quan per causes 
desconegudes el vehicle es va 
desfrenar i va atropellar l’adult 
i el menor. 

Fins al lloc va acudir una am-
bulància del SEM i els Mossos 
d’Esquadra. Els Bombers, que 
també van rebre l’avís, van ser 
desactivats poc després. Des-
prés de ser atesos in situ, els 
dos ferits van ser  evacuats en 
una ambulància al CAP de la 

capital del Pla d’Urgell amb 
pronòstic lleu.

D’altra banda, els dos ocu-
pants d’una moto van resultar 
ferits ahir al matí al col·lidir 
contra un cotxe a la carretera 

C-14 al seu pas pel terme muni-
cipal d’Organyà. L’accident es 
va produir a les 11.40 hores i 
va obligar a tallar la carretera 
durant uns 30 minuts, la qual 
cosa va provocar retencions 
en els dos sentits de la marxa, 

segons va informar el Servei 
Català de Trànsit. Els moto-
ristes van resultar ferits lleus. 
En el dispositiu van participar 
cinc dotacions dels Bombers, 
patrulles dels Mossos i el SEM. 
Així mateix, al migdia es van 
registrar retencions puntuals a 
la carretera N-145 per accedir 
a Andorra.

D’altra banda, val a recor-
dar que aquesta setmana s’ha 
produït un nou accident mor-
tal a les comarques de Lleida. 
Una veïna de Sunyer va morir 
dimarts a l’hospital Arnau de 
Vilanova després que dilluns 
al matí fos atropellada per un 
camió que feia marxa enrere 
en aquesta localitat del Segrià. 
Aquest any han mort disset 
persones en accident de tràn-
sit a Lleida.

Un cotxe desfrenat atropella un 
home i un nen a Sidamon
L’adult, de 42 anys, i el menor, de 2, van fer-se ferides lleus

trànsit emergències

accident a organyà
els dos ocupants d’una 
moto van resultar ferits 
ahir al matí en una   
col·lisió a la c-14

es va inspeccionar la zona amb un detector de metalls.

muntanya tedax
Mossos D’esquaDra

redacció
❘ treMp ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van trobar divendres un 
total de 21 artefactes de la 
Guerra Civil enterrats o se-
mienterrats en un bosc entre 
Abella de la Conca i Tremp, 
al Pallars Jussà. La troballa 
la va fer un boletaire que va 
anar a comissaria per alertar 
que havia topat amb el que 
semblaven tres granades al 
coll de Faidella. Fins al lloc es 
van desplaçar especialistes 
dels Tedax (Àrea de Desacti-
vació d’Artefactes Explosius) 
que van comprovar el subsol 
amb un detector de metalls 
i van trobar un total de 21 
artefactes, entre projectils 
i granades de morter, que 
estan pendents d’analitzar. 
Segons va explicar ahir una 
portaveu dels Mossos d’Es-
quadra, en cas de detectar un 

possible projectil d’artilleria, 
no s’ha de tocar i s’ha de tru-
car al 112.

Més de 3.000 a Lleida
Els Tedax dels Mossos 

d’Esquadra han desactivat 
en l’última dècada més de 
3.000 artefactes explosius a 
les comarques lleidatanes, 
la majoria dels quals de la 
Guerra Civil. Més de sis de 
cada deu d’aquests artefactes 
són granades de morter, se-
guits de projectils d’artilleria 
i granades de mà. En el que 
va d’any ja han estat al vol-
tant d’un centenar. Pràcti-
cament tots són destruïts en 
graveres, però de vegades, si 
hi ha risc que explotin, es fa 
al mateix lloc. Així va ocór-
rer el 2016 a Cervera, durant 
les obres de construcció d’un 
supermercat.

troben 21 artefactes de 
la guerra al Jussà després 
de l’avís d’un boletaire

Distincions a les associacions de Protecció Civil
❘ barcelona ❘ L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) va acollir ahir la celebració del Dia de la Protecció 
Civil de Catalunya 2022. El conseller d’Interior, Joan Ignasi 
Elena, va presidir l’acte i va destacar el paper “fonamental” 
de tècnics i voluntaris de Protecció Civil en la gestió de les 
emergències. També es van entregar els diplomes a les 21 
noves associacions de voluntaris, entre les quals la de Mo-
llerussa, i les felicitacions a les 21 que han complert una 
dècada, com la d’Artesa de Segre.

Nova crisi a la prefectura dels Mossos
❘ barcelona ❘ El nomenament de sis nous comissaris dels Mos-
sos d’Esquadra, quatre dones i dos homes, ha provocat una 
topada entre el comissari en cap, el lleidatà Josep Maria 
Estela, i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Estela 
apostava pel nomenament de quatre homes i dos dones, 
mentre Interior va apostar per quatre dones i dos homes. 
Segons va publicar el diari Ara citant fonts del seu entorn, 
Estela estaria valorant dimitir.

Alerten de la suplantació d’entitats bancàries
❘ MaDriD ❘ L’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) ha aler-
tat aquesta setmana que s’han detectat diverses campanyes 
d’enviament de SMS fraudulents (smishing) que suplanten 
nombroses entitats bancàries. L’objectiu és dirigir la víctima 
a una pàgina web falsa que simula ser el web oficial d’una 
identitat bancària amb l’objectiu de robar les credencials 
d’accés al servei bancari.
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