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FOTO: Meteopallars / Esterri feia temps que no estava tan blanca

FOTO: Oscar Castelao / Ahir us parlàvem d’un gos a Tornafort jugant amb la neu. Aquí el teniu. És el “Bru”

FOTO: M.Lluvich (ACN) / Els nens d’Altron ja van anar ahir a l’escola

L’endemà de la nevada històrica
A darrera hora d’ahir hi
havia 300 clients de l’Alt
Urgell encara sense llum
La neu té la seva cara positiva
però també la negativa ja
que algunes poblacions de
l’Alt Urgell degut al temporal
han patit en les darreres
hores talls en el subministre
elèctric. Endesa ha mobilitzat
un centenar d’operaris,
tres helicòpters i 32 grups
electrògens.
Lleida
CARME QUINTANA
El Pirineu va intentar tornar ahir a
la normalitat després de la copiosa i
històrica nevada de les darreres hores, que en molts indrets va deixar
més d’un metre de neu nova.
Una de les conseqüències
d’aquest fort temporal fou l’avaria de diverses xarxes elèctriques i
que van provocar la interrumpció
en el subministre a diverses poblacions de l’Alt Urgell. Es calcula que
els talls van afectar més de 3.000
abonats a la comarca. En localitats
com Organyà, dilluns va estar tot el

En alguns llocs de la
serralada s’acumulà més
d’un metre de neu nova

poble sense subministre des de les
6 del matí fins les set de la tarda.
“Hi ha molta gent enfadada, mai
havíem estat tantes hores seguides
sense llum”, denuncià ahir l’alcalde,
Celestí Vila. A Organyà es va acumular prop de mig metre de neu.
També es van quedar sense subministre poblacions com Coll de
Nargó, Cabó i Fígols. Ahir, però, va
deixar de nevar i va sortir el sol, donant un respir per poder tornar a
la normalitat en molts indrets de la
serralada.
La Generalitat va informar ahir
que ha obert un expedient informatiu a Endesa per les interrupcions en el subministre elèctric dels
dies 4, 5 i 6 de febrer. Endesa per la
seva part va informar que va desplegar ahir per diferents poblacions
del Pirineu 32 grups electrògens,
90 operaris i tres helicòpters per
restablir el servei. A darrera hora
d’ahir hi havia encara 300 clients
sense llum, principalment dels municipis de la Vansa i Fórnols, Les

El risc d’allaus s’ha
disparat i es demana
extremar la precaució

FOTO: Endesa /Un operari d’Endesa escalant ahir per reparar una avaria

Valls d’Aguilar i Coll de Nargó, a l’Alt
Urgell. Fonts de la companyia van
indicar que en molts casos hi havia
dificultat en accedir al lloc de l’avaria per la gran acumulació de neu.
Les grans acumulacions de neu
als cims del Pirineu va fer que ahir
s’elevés a grau 4 sobre 5 el perill
d’allaus a una gran part de la serralada. Aquest fet fa que de cap manera sigui recomanable la pràctica
de l’esquí i activitats de muntanya
fora de les zones estrictament acotades per les estacions d’esquí. Fins
i tot dins de les estacions caldrà seguir al peu de la lletra la senyalització i les balisses. A Boí Taüll es va
acumular més d’un metre de neu
nova; a Espot, 67 centímetres i a
Port del Comte, 90 centímetres.
Pel que fa a l’afectació al transport escolar, ahir a l’Alt Urgell van
funcionar totes les rutes i només
tres no es van fer senceres. Al
Pallars Jussà es van veure afectades dues rutes, amb vuit alumnes
afectats en cada cas.
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Un dona, ferida
lleu en l’incendi
d’una cuina en un
habitatge de Tremp
Un dona va resultar ahir ferida
de caràcter lleu per intoxicació
de fum en un incendi que es va
produir en una cuina de Tremp.
Els fets van tenir lloc a les 14.10
hores, moment en el que els
serveis d’emergència van ser
alertats que en un pis situat en
el número 11 de la Plaça de la
Creu s’havia cremat una paella. La dona va ser traslladada a
l’hospital de la localitat.

Almenar recapta
7.000 euros per La
Marató gràcies als
actes organitzats
La localitat d’Almenar va recaptar per ‘La Marató de TV3’
quasi 7.000 euros procedents
de les dues sessions d’escala
‘hi-fi’ celebrades en els darrers
caps de setmana al local social
i promoguda per l’ajuntament,
i dels actes organitzats per les
entitats cíviques, culturals i
esportives del municipi. En
aquestes sessions van participar 80 artistes i 900 assistents.

Demanen 2 anys de presó per un
home que portava 3 quilos i mig
de ‘maria’ al Palau d’Anglesola
L’acusat diu en el judici que era per consum propi
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Fiscalia va demanar ahir, durant
el judici celebrat en el jutjat penal 1 de Lleida, una pena de dos
anys de presó per un home de
Riga (Letònia), Roman K., acusat
d’un delicte contra la salud pública. En aquest sentit, els fets van
tenir lloc el 26 de febrer de 2016,
quan els Mossos d’Esquadra el
van aturar en un control preventiu de robatoris a l’entorn rural
muntat en la rotonda del polígon
industrial del Palau d’Anglesola.
Després d’aturar el vehicle llogat
que conduïa i demanar-li la documentació, la policia va notar la
forta olor que desprenia la marihuana, que estava envasada en
set bosses dins d’una caixa en el
maleter del vehicle. En total, hi
havia 3 quilos i mig. A més a més,

FOTO: M. M. E. E. / La marihuana i els diners que portava l’home

portava 12.150 euros distribuïts
en diversos feixos de bitllets de
50 euros repartits en els butxaques interiors de la jaqueta.

Durant la vista oral, l’home,
amb l’ajuda d’una traductora de
rus, va manifestar que la droga
que li van localitzar era per con-

sum propi. A més, va argumentar
que en un principi només volia
comprar 1 quilo de ‘maria’, però
li van deixar els 3,5 quilos a bon
preu i va decidir comprar-la. De
fet, havia arribat feia tres dies a
Barcelona i allà li van donar un
contacte d’una persona que en
venia, i com que la seva intenció era quedar-se a Espanya uns
sis mesos amb la seva família, va
prendre la decisió de comprar
la citada quantitat per no haver
d’anar a comprar la droga poc a
poc. “Jo pensava que el consum
a Espanya era legal fumar, com a
Amsterdam, perquè havia vist a
gent fumar porros pel carrer”, va
manifestar l’acusat.
La seva advocada va demanar
l’absolució en considerar que no
hi ha indicis que demostrin que
ell trafiqués amb drogues.

Asseguren que
la continuïtat
de l’Acadèmia
de Talarn està
garantida
Accident d’un camió a Navès

Un camió carregat amb fusta va patir ahir una sortida de via a
Navès, a causa del temporal. Els Agents Rural van anar a buscar
un tractor per ajudar a treure’l d’on estava /FOTO: Agents Rurals

Visita a la deixalleria de Balaguer

Els alumnes de 3r i 4t de primària de l’Escola Vedruna de
Balaguer van visitar les instal·lacions de la deixalleria comarcal
de la Noguera i el dipòsit de residus. /FOTO: C. C. N.

L’Acadèmia General Bàsica de
Suboficials (AGBS) de Talarn
va presentar ahir les activitats
acadèmiques i de comandància
previstes per 2018, segons va
publicar Nació Digital. Durant
l’acte, el coronel de l’AGBS, Ricardo Salgado, va explicar el pla
d’estudis de les diferents titulacions i va destacar el l’alt volum d’ensenyament online. En
aquest sentit, va argumentar
que són més de 500 alumnes
els que es formen a distància,
tutoritzats per una vintena de
professors de l’Acadèmica. A
més, d’aquests, 16 són catalans, 9 dels quals de la demarcació de Lleida. Així mateix, el
coronel Salgado va assegurar
que la continuïtat del centre
militar del Pallars Jussà està garantida. També va posar en relleu que “a curt i mitjà termini
no hi ha intenció de canviar el
pla d’estudis”.

FOTO: Dip. Lleida / Juli Alegre, i Gerard Sabarich, a la Fira IMTM

La Diputació de Lleida
promociona l’oferta
turística al mercat d’Israel
La Diputació de Lleida, mitjançant
el Patronat de Turisme, promociona al mercat d’Israel l’oferta de
natura, turisme actiu, neu i cultura de les comarques lleidatanes,
com també les rutes ‘Perseguits i
salvats’, en el marc de la Fira Internacional dels Mercats Turístics
de la Mediterrània (IMTM) que
se celebra a Tel Aviv fins avui. La
fira IMTM és el saló més gran

del sector turístic que se celebra
a la Mediterrània oriental i és el
vuitè any consecutiu que el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida hi és present sota la
marca Pirineus i dins l’estand de
l’Agència Catalana de Turisme. En
aquest sentit, aquesta és la tercera mostra d’àmbit internacional
en la qual participa aquest any
2018 el Patronat de Turisme.
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El Tren de la Pobla creix un
72% en nombre de viatgers
durant l’any passat

El Jutjat Mercantil de Lleida va
declarar durant el 2017 un total
de 26 concursos de creditors
La meitat corresponen a persones físiques

FOTO: Dep. Territori / Els trens que presten servei a la línia

El servei ferroviari de la línia Lleida-La Pobla, de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC),
ha guanyat un 72% d’usuaris el
2017, xifra que confirma la tendència a l’alça iniciada des que
es van posar en servei els nous
combois que donen servei a
la línia. En xifres absolutes, el
2017 s’ha tancat amb 191.475
viatgers, el que suposa un increment de 80.234 usuaris respecte el 2016.
Els mesos amb una major
afluència d’usuaris van ser el

juliol i l’octubre, amb 18.929
i 17.635 viatgers, respectivament. Per estacions, Lleida-Pirineus, Balaguer i La Pobla de
Segur són les que van captar un
major nombre de clients.
Aquest augment certifica la
bona acollida del nou model de
gestió integral aplicat per FGC a
la línia Lleida-La Pobla des del
juliol de 2016. De fet, l’any 2016
l’augment de viatgers també
va ser significatiu, amb un augment respecte el 2015 de prop
del 85%.

CaixaBank, millor entitat de
banca privada a Espanya,
segons Banking Euromoney
CaixaBank ha estat escollida com
millor entitat de banca privada
en Espanya el 2018 en la Private Banking Survey 2018 d’Euromoney, segons va informar ahir
CaixaBank. El premi, que CaixaBank ha rebut per quart any
consecutiu, és el resultat de les
2.395 enquestes que ha realizat
Euromoney a entitats de tot el

món, gestors d’alts patrimoni, i
family offices, qui han identificat
a l’entitat com una de les més
ben valorades en Banca Privada
per la qualitat dels seus serveis i
el seu model de negoci.Així mateix, CaixaBank, presidida per
Jordi Gual, també ocupa el primer lloc en unes altres 9 categories de l’enquesta.

El Consell
del Segrià
ensenya a
escriure i llegir

Bellpuig inicia un
curs d’operari de
magatzem

El programa d’alfabetització
“Lletres per a tothom”, dirigit
pel Consell Comarcal del Segrià, ha finalitzat amb una elevada participació i una gran
satisfacció dels organitzadors
ja que ha comptat amb una
mitjana de 15 inscrits a cada
curs. L’experiència s’ha dut a
terme a un total de 8 municipis del Segrià.

El dilluns 5 de febrer es va iniciar
a Bellpuig un curs d’operari de
magatzem i manteniment que
organitza i gestiona l’Associació
Alba de Tàrrega. El tinent d’alcalde de Bellpuig, Ramon Gassó, juntament amb Aïda Petit,
representant a l’Associació Alba,
van donar la benvinguda als més
de 20 alumnes que participen
d’aquest curs, que es desenvolupa de dilluns a divendres al pavelló poliesportiu.

FOTO: Núria García/ Imatge d’arxiu del polígon industrial El Segre de la ciutat de Lleida
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Al Jutjat Mercantil de Lleida
es van presentar durant
el 2017 un total de 33
concursos, si bé 7 no van
ser admesos per defecte de
forma.
El Jutjat Mercantil de Lleida va
declarar durant el 2017 un total

de 26 concursos de creditors, la
meitat dels quals corresponents
a persones físiques que s’han
acollit a la llei de la segona oportunitat, segons ha informat a LA
MAÑANA el jutje del Mercantil
de Lleida, Eduard Enrech.
Durant l’any passat en aquest
Jutjat es van presentar un total de
33 concursos, si bé 7 no van ser
admesos per defectes formals.
Segons Enrech, “l’economia a
les comarques de Lleida funciona
ja que han disminuit els concursos d’empreses i ja durant el 2017

la meitat dels processos declarats
eren de persones físiques”.
Queden lluny anys com el
2012 quan aquest Jutjat del Mercantil va declarar 86 concursos
de creditors, la pràctica totalitat d’empreses de la demarcació
que no podien fer front als seus
pagaments i es declaraven en insolvència.
Aquest passat mes de gener
han entrat en aquest Jutjat dos
expedients de concursos de creditors, un corresponent a una
empresa i l’altre d’un particular.

UP demana al Govern
que no freni els ajuts a la
ramaderia de muntanya
Lleida
REDACCIÓ
Unió de Pagesos demana al Departament d’Agricultura que no
descarti dels ajuts de ramaderia
ecològica i conservació de races
autòctones a nous beneficiaris ni
limiti el de la gestió de prats i pastures als que es van beneficiar el
2017 d’altres ajuts anteriors relacionats, segons el que es desprèn
el Projecte de Resolució dels ajuts
del Contracte Global d’Explotació
(CGE) per al 2018, segons un comunicat difòs ahir per Unió de
Pagesos.
El sindicat considera injustifi-

cat i poc equitatiu que es neguin
aquests ajuts a potencials nous
perceptors que per l’activitat ramadera que realitzen compleixen
amb els requisits necessaris per
poder-hi accedir.
Unió de Pagesos recorda que
la ramaderia de muntanya ha patit dificultats afegides, com el fet
d’assumir costos relacionats amb
la distància dels serveis, l’orografia, els danys de la fauna salvatge,
el cens de la qual ha augmentat
de manera considerable els últims anys, i els efectes de la greu
sequera. Aquests problemes se
sumen a l’eliminació de deter-

minats ajuts destinats a aquests
sectors. Unió de Pagesos considera un contrasentit que d’una
banda, el Departament organitzés el 2017 diferents grups de
treball per fomentar la ramaderia ecològica a Catalunya i, d’altra
banda, exclogui nous beneficiaris
de la principal línia de foment de
que disposa Agricultura, com són
els ajuts a la ramaderia ecològica
que venen cofinançats des d’Europa. A més, cal tenir en compte que des de l’1 de gener d’enguany la Política Agrària Comuna
(PAC) admet criteris de selecció
de naturalesa social.

