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Primera visita            
del president del 
Parlament a Lleida

LA SEU

❘ LA SEU ❘ El president del Parla-
ment, Roger Torrent, visitarà 
avui per primera vegada les 
comarques de Lleida i es re-
unirà amb els alcaldes dels 
municipis de l’Alt Urgell i 
la Cerdanya afectats per les 
nevades de principis de mes 
que van deixar sense llum 
3.000 abonats. La reunió se 
celebrarà al consell de l’Alt 
Urgell i comptarà amb la 
presència del seu president, 
Jesús Fierro.

Agramunt instal·la 
fibra òptica a tota 
l’àrea residencial

TECNOLOGIA

❘  AGR AMUNT ❘  L’ajuntament 
d’Agramunt ha aconseguit 
que Movistar instal·li fibra 
òptica en totes les àrees resi-
dencials. En la primera fase 
d’implantació, Fontanilles i 
part del Clos no quedaven 
cobertes, però la companyia 
desplegarà aquesta tecnolo-
gia a tots els carrers al man-
tenir converses amb el con-
sistori. La intenció és cobrir 
també la zona industrial.

El Jussà millora la 
xarxa de camins per 
accedir als nuclis

INFRAESTRUCTURES

❘ TREMP ❘ El consell del Jussà 
ha tret a concurs les obres de 
conservació i millora de la 
xarxa de camins d’accés als 
nuclis habitats. El president 
de la corporació, Constante 
Aranda, va explicar que el 
pressupost d’aquestes obres 
és d’uns 300.000 euros i 
que són un complement als 
50.000 euros que aporta la 
Generalitat per a manteni-
ment de vies.

El Solsonès millora 
una via a Pinell per 
50.000 euros

INVERSIONS

❘ SOLSONA ❘ El consell comarcal 
del Solsonès ha aprovat de 
forma inicial el projecte per 
a l’execució de la segona fase 
de les obres de pavimentació 
del camí de Madrona de Ca-
vallol al terme municipal de 
Pinell del Solsonès. El pres-
supost d’aquesta actuació as-
cendeix a aproximadament 
50.000 euros i el projecte 
es troba ara en exposició 
pública.

L’allau va ser retirada per bombers d’Aran i la concessionària del manteniment de la via.

ÀLVAR ORDÓÑEZ

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ La carretera N-230 va 
quedar tallada parcialment ahir 
al matí per despreniments a Vi-
lamòs, al quilòmetre 173, des 
d’Era Bordeta cap a Bossòst. La 
caiguda de roques, arbres i ter-
ra sobre la calçada va ocórrer 
poc després de les set el matí i 
va afectar un conductor que va 
tenir una sortida de via i va ser 
atès pels serveis mèdics al ma-
teix lloc per un atac d’ansietat. 
L’allau de pedres també va ar-
rancar un tram del cablatge de 
telefonia i internet de pobles del 
Baish Aran: Bossòst, Canejan, 
Les, Bausen i Es Bòrdes, que 
van estar deu hores sense telefo-
nia fixa ni internet. Tanmateix, 
alguns mantenien la telefonia 
mòbil. Fonts de Telefónica van 
assenyalar que l’allau va trencar 
un cable soterrat de fibra òptica 
i uns 600 abonats d’aquesta zo-
na d’Aran van quedar sense ser-
vei durant 10 hores. A les cinc 
de la tarda ja s’havia restablert 
el servei.

Els Pompièrs d’Aran van tre-
ballar juntament amb els tècnics 
la concessionària del manteni-
ment de la carretera a netejar la 
zona que va quedar coberta de 

terra, fang i arbres per restablir 
la circulació. El despreniment 
va tallar parcialment la via i va 
obligar a donar pas alternatiu 
durant cinc hores. A les dotze 
del migdia s’havia restablert la 
circulació segons el Servei Ca-
talà de Trànsit.

Des del ministeri de Foment, 
titular de l’N-230, van apuntar 
que el despreniment va ser oca-
sional a causa de les últimes ne-
vades i la pluja. Les importants 
nevades en cotes mitjanes i altes 
i la pluja persistent a Aran pro-
voquen barrancades en molts 
punts de la Val.

Extremar la vigilància
Fonts de la Generalitat van 

indicar que la situació implica 
avisos a les administracions 
i concessionàries responsa-
bles de carreteres perquè ex-
tremin la vigilància i estiguin 
a punt per actuar davant de 
despreniments. 

De fet, el port de la Bonaigua 
es mantenia ahir tancat per risc 
extrem d’allaus (4 sobre 5) i van 
ser necessàries les cadenes per 
circular per la C-28 entre la Peü-
lla i Casa Sastrada a Alt Àneu, 
al Pallars Sobirà.

Una allau de roques talla l’N-230 i 
deixa el Baish Aran sense telèfon
Pedres i fang envaeixen la calçada a Vilamòs i hi va haver pas alternatiu 5 hores || 
Trenquen un cable de fibra òptica que deixa 10 hores sense servei 600 abonats

INFRAESTRUCTURES SERVEIS

FERIT LLEU
L’allau de roques va afectar 
un conductor que va sortir 
de la via i va haver de ser 
atès per ansietat

La carretera d’Eth Portilhon, sobre la qual cau el cabal de l’aigua procedent de neu i pluges.

MANU MOGA

n En els últims tres dies s’han 
acumulat fins a 85 centíme-
tres de neu nova a les cotes 
altes d’Aran i el nord del Pa-
llars Sobirà, de forma que el 
Centre de Predicció d’Allaus 
d’Aran recomana no entrar 
en terreny d’allaus en cotes 
altes i extremar la precaució. 
Manté per avui el risc 4 sobre 
5, encara que la probabilitat 
que caiguin allaus naturals 

de neu és més limitada. Per 
avui dijous s’espera bastant 
més sol, però amb nuvolositat 
residual i possibilitat d’algun 
floc a la tarda.

Fred i vent
Les temperatures es mante-

nen gèlides i el vent persisteix. 
A la cota 2.400 de Certascan, 
al Sobirà, s’han acumulat 85 
centímetres de neu des de diu-

menge passat, 64 centímetres 
a Lac Redon a la Val d’Aran 
en la cota 2.247 metres, a la 
Bonaigua fins a 61 centíme-
tres i fins 13 a Boí, a l’Alta 
Ribagorça, segons dades del 
Servei Meteorològic de Cata-
lunya. La previsió per al cap 
de setmana és de sol encara 
que disminuiran les tempe-
ratures. No s’esperen noves 
nevades.

Fins a 85 centímetres de neu nova en tres dies
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Sorgirà una oportunitat si heu estat 
pacients i esteu disposats a escoltar els 

poders que siguin. No permeteu que l’enuig o 
l’oposició arribin.

TAURE 20-IV / 20-V.
Les oportunitats s’obriran si compartiu 
pensaments i sentiments. Abraceu el 

futur amb entusiasme i per tal de lluitar amb més 
estabilitat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Aprofundiu i feu les diligències neces-
sàries quan tracteu amb iguals, perso-

nes que treballin en llocs administratius, agències 
del govern o institucions.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Una societat us encoratjarà a provar una 
cosa nova. Ampliar el cercle d’amics 

despertarà interès a desenvolupar una habilitat 
que no heu utilitzat durant algun temps.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Intenteu no reaccionar de forma exa-
gerada, gastar quan no caldria o accep-

tar massa. Quan tingueu una opció, sigueu mo-
derats i no us involucreu gaire.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
S’afavoreixen els viatges curts, el treball 
en xarxa, les activitats educatives i les 

reunions. Parleu de les vostres intencions amb 
els altres i us oferiran informació.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Les emocions interferiran amb la línia 
de pensament. Si no podeu desxifrar el 

que d’altres pensen o volen, serà millor observar 
les reaccions que n’obteniu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Aneu amb compte si algú us demana 
que invertiu massa en alguna cosa ar-

riscada. Considereu quant necessiteu gastar i 
què podeu fer pel vostre compte.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Busqueu noves oportunitats o millors 
formes d’invertir els vostres diners. No 

us arrisqueu ni permeteu que una altra persona 
manipuli els vostres assumptes personals.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Dediqueu més temps i energia a tirar 
endavant. S’afavoreixen els objectius 

professionals i s’obren més oportunitats. Algú us 
encoratjarà a barrejar idees.

AQUARI 20-I / 18-II.
Us sentireu temptats de comprar alguna 
cosa o reservar un viatge que no podeu 

pagar. Estareu contents d’haver-ho deixat passar 
i de tenir diners al banc a final de mes.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Feu un seguiment dels vostres plans. 
Feu canvis que us beneficiïn a vosaltres, 

així com aquells que estimeu. Avanceu, preneu 
el control. Demostreu força i coratge.

Teatre en anglès per als alumnes de 
Primària i Secundària del Pallars Jussà
Més d’un miler d’alumnes de tots els centres de Primària 
i Secundària del Pallars Jussà han gaudit entre l’octubre 
i el febrer d’un cicle de teatre en anglès a l’espai cultural 
La Lira de Tremp i a l’escola Els Raiers.

SERVEI EDUCATIU DELS PALLARS

Quatre lleidatans viatjaran a Ginebra per 
conèixer entitats de drets humans 
Dos alumnes i una professora de l’institut Les Heures de 
Lleida i un tècnic de la Coordinadora d’ONGD visitaran 
Ginebra del 26 al 28 de febrer per conèixer entitats que 
treballen pels drets humans i els refugiats.

COORDINADORA D’ONGD LLEIDA

La UdL va entregar dimarts els 
premis extraordinaris de final 
de graus i de màster correspo-
nents al curs 2015-2016, en un 
acte institucional al Rectorat. 
El rector, Roberto Fernández, 
va concedir 55 diplomes (40 
d’obtinguts per dones i 15 per 
homes), així com tres mencions 
d’excel·lència docent. La notícia 
es va publicar ahir per error al 
costat d’una altra fotografia.

Premi als millors 
alumnes i professors 
de la UdL 2015-2016

ÒSCAR MIRÓN

MAGDALENA ALTISENT

Tàrrega i Lleida 
celebren el Dia 
Mundial de la 
Llengua Materna
Tàrrega va presentar ahir 17 
noves parelles lingüístiques for-
mades en el marc del progra-
ma Voluntariat per la Llengua. 
L’acte es va celebrar coincidint 
amb el Dia Mundial de la Llen-
gua Materna, una jornada que 
commemora la importància, 
el reconeixement i la pràctica 
dels diferents idiomes que con-
viuen al món. L’Oficina Jove de 
l’Urgell va acollir aquest acte, 
que va comptar també amb una 
xarrada a càrrec de Salwa El 
Gharbi, consultora, investigado-

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Presentació ahir a l’Oficina Jove de l’Urgell de les 17 noves parelles lingüístiques de Tàrrega.

Lleida va celebrar la jornada amb una activitat al Cafè del Teatre.

ra social, experta en immigració 
i diputada al Parlament de Cata-
lunya. El Centre de Normalitza-
ció Lingüística de Lleida també 
va celebrar aquesta jornada amb 
una activitat al Cafè del Teatre, 

en la qual diferents alumnes del 
centre que estudien català van 
presentar al públic amb demos-
tracions pràctiques els alfabets 
en els quals s’escriuen les seues 
respectives llengües maternes.
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