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Miquel, de Serveis Vials M. Albareda, mostra la provisió de sal al magatzem del Talladell.

SEGRE TÀRREGA

❘ LLEIDA ❘ Protecció Civil va acti-
var ahir al migdia a tot Catalu-
nya l’alerta del pla d’emergèn-
cies per nevades Neucat davant 
d’un nou episodi extraordina-
ri de nevades generalitzades, 
amb la previsió que arribin a 
cotes baixes, al voltant dels 
200 metres, fins i tot al nivell 
del mar en alguns moments 
puntuals fins demà a la tarda. 
Davant d’aquest avís ahir es van 
activar tots els dispositius de 
prevenció per evitar possibles 
afectacions. A les comarques de 
Lleida, la Diputació ha prepa-
rat una dotació de 570 tones de 
potassa i ha mobilitzat mitjans 
extraordinaris per treballar en 
825 quilòmetres de carreteres. 
En total, té desplegades 31 mà-
quines llevaneu que se sumen 
a les que han estat habilitades 
per la Generalitat i Foment (250 
màquines i més de 100 punts 
d’emmagatzematge de sal, amb 
una capacitat de més de 10.500 
tones a tot el territori). 

Autopistes també ha activat 
un dispositiu amb una trentena 
de màquines i 270 professionals 
per a l’AP-2 i l’AP-7. Ahir es va 
iniciar una operació preventiva 
per tirar sal i evitar la creació 
de plaques de gel. Així mateix, 
es va actuar a Aran, el Solso-
nès, la Noguera, l’Alt Urgell i la 
Segarra per precaució, encara 
que la prealerta es va mante-
nir a totes les comarques. Du-

Desplegament extraordinari per 
l’alerta per nevades a totes les cotes
Els municipis activen els plans d’emergència i la Diputació desplega 31 màquines 
llevaneu i 570 tones de potassa || L’episodi es prolongarà fins demà

TEMPORAL NEVADES

rant la tarda no es va registrar 
cap d’aquests episodis a Llei-
da, però l’avís es mantenia. A 
la capital també es van activar 
el pla d’emergències i el pla Iglú 
per fred. D’altra banda, Tavas-
can obrirà avui l’estació d’esquí 
després d’haver estat tancada 
tres dies per risc d’allaus. A la 
resta de Catalunya, la neu ja va 
afectar ahir catorze carreteres 
de la Garrotxa, Osona, la Selva i 
el Vallès Occidental, incloent-hi 
l’Eix Transversal (C-25).

X. SANTESMASSES

Màquines a  
la carretera
Operaris es-
peraven ahir 
instruccions per 
actuar en vies 
afectades per 
la neu i tam-
bé aplicaven 
potassa com a 
precaució. Avui 
preveuen seguir 
treballant.

L’Urgell augmenta a 4,5 
milions el pressupost i 
contracta 4 tècnics socials
Millores a la xarxa d’aigua de la Vall del Corb

COMARQUES FINANCES

Imatge d’arxiu del castell medieval de Ciutadilla.

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ El consell de l’Urgell 
debatrà dijous al ple la proposta 
de pressupost per aquest any, 
que ascendeix a 4.598.795 eu-
ros, uns 700.000 euros més en 
relació amb l’any passat. El 
president de la corporació, Sal-
vador Bonjoch, va explicar que 
bona part d’aquest increment 
servirà per pagar la nòmina dels 
quatre treballadors socials que 
el consell contractarà per millo-
rar el servei als pobles. Quant a 
inversions, destaca una partida 
de 282.556 per millorar la xarxa 
de subministrament d’aigua de 
la Vall del Corb amb la repara-
ció de les bombes, la renovació 
de les canonades i la instal·lació 
de comptadors amb telegestió 

a fi de detectar de seguida les 
avaries. Aquesta obra tindrà un 
termini d’execució de tres anys 
i l’ens comarcal ha sol·licitat una 
ajuda a l’ACA per finançar el 70 
per cent del total mentre que la 
resta la pagaran els vuit muni-
cipis de la vall. També es preveu 
acabar la instal·lació del siste-
ma de climatització a l’edifici 
del consell amb 20.000 euros 
i una petita actuació al castell 

SEGRE TÀRREGA

de Maldà per 11.000 euros. El 
ple preveu renovar la pòlissa 
del consell comarcal que es re-
baixarà d’un milió d’euros a 
600.000 euros.

Castell de Ciutadilla
En aquest sentit, el castell 

de Ciutadilla passarà a ser de 
gestió municipal després d’anys 
de reivindicacions. El consell de 
l’Urgell, únic titular de la for-

talesa medieval després de la 
dissolució l’any 2013 del patro-
nat que estava format per dife-
rents administracions, el cedirà 
a l’ajuntament de Ciutadilla, ac-
te que compta amb el vistiplau 
del marquès de Ciutadilla i ba-
ró d’Albi. Es tracta d’una llarga 
reivindicació per poder aconse-
guir ajuts i evitar la desaparició 
d’elements originals que estan 
en perill.

INVERSIONS
La cessió del castell 
permetrà demanar nous 
ajuts i fer actuacions 
d’emergència

Obres en 3 carrers 
del barri antic de 
les Borges

MUNICIPIS

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajunta-
ment de les Borges va iniciar 
ahir obres per reposar infra-
estructures dels carrers Jo-
sep Soler i Concepció Soler, a 
l’entorn de l’Espai Macià amb 
la plaça. Així ho va anunciar 
el consistori, que va indicar 
que aquests treballs dura-
ran dos mesos i mig i es van 
adjudicar per un import de 
91.734 euros. Així mateix, 
van començar els preparatius 
per iniciar avui la urbanit-
zació del carrer la Placeta, 
també situat al centre histò-
ric i amb un pressupost de 
168.991 euros.

Més de 350 
afectats ja per 
gastroenteritis

BROT

❘ BARCELONA ❘ El brot de gas-
troenteritis aguda detectat 
dimecres passat a la Cerda-
nya va arribar ahir als 357 
afectats, que s’allotjaven en 
establiments turístics de la 
comarca. 346 d’ells són me-
nors d’edat, d’entre 8 i 14 
anys, i onze són professors 
de vuit escoles de Catalunya. 
També hi ha un grup d’esco-
lars francesos. Salut va con-
firmar després de les anàlisis 
que el brot es va originar per 
norovirus en un establiment 
de restauració de l’estació de 
la Masella.

Lleu descens 
d’usuaris de 
busos de línia  
a Lleida

TRANSPORT

❘ LLEIDA ❘ L’ús de les línies d’au-
tobusos integrades a l’Autori-
tat Territorial de la Mobilitat 
(ATM) de Lleida va experi-
mentar un lleu descens el 
2017 respecte a l’any ante-
rior, encara que el conjunt 
d’usuaris del transport públic 
que engloba l’ATM (i que in-
clou la línia ferroviària de la 
Pobla) va créixer en 50.728 
persones. Així es desprèn de 
dades de la Federació Em-
presarial Catalana d’Auto-
transport de Viatgers, segons 
les quals 1.813.333 viatgers 
van agafar busos interurbans 
l’any passat, 19.498 menys 
que el 2016. Així mateix, l’ús 
de busos urbans es va reduir 
en 17.528 viatges. Tanma-
teix, l’ús de les línies exprés 
va créixer un 5,5% en aquest 
període.

rcolomina
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Mollerussa tapia 14 pisos del 
Grup Sant Isidori desallotjats
Els propietaris van tenir temps fins ahir per abandonar-los || 
Ja n’hi ha vint-i-sis de buits i els veïns reclamen més atenció

URBANISME HABITATGES EN RUÏNA

Un operari col·loca una planxa de metall en una porta d’un dels pisos desallotjats.

J.GÓMEZ

J.GÓMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ El Grup Sant Isido-
ri de Mollerussa ja compta amb 
un total de vint-i-sis habitatges 
desallotjats. D’aquests, catorze 
encara estaven habitats i els 
inquilins van tenir marge fins 
ahir per abandonar-los. Poste-
riorment, tècnics en represen-
tació de l’Institut Català del 
Sòl, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i el consistori van 
procedir a tapiar portes i fines-
tres amb l’objectiu d’evitar que 
puguin tornar a ocupar-se. La 
mudança es va portar a terme, 
finalment, sense aldarulls, en-
cara que la policia local va con-
trolar la zona durant tot el cap 
de setmana. Diversos veïns van 
tornar a mostrar ahir indigna-
ció per haver d’abandonar ca-
sa seua. En aquest sentit, van 
reclamar a les administracions 
una reunió conjunta entre tots 

els veïns perquè els expliquin 
quins seran els pròxims passos. 
L’alcalde, Marc Solsona, ja va 
anunciar la setmana passada 
que continuaran les actuacions 
a la zona i, depenent dels in-
formes tècnics, hi podrà haver 
nous desallotjaments. 

El grup d’habitatges comp-
ta amb un total de 160 pisos 
i ja se n’han inspeccionat no-
ranta aproximadament. Des 
del consistori es va remarcar 
que des de principis d’any te-
nen habilitada una oficina al 
teatre de L’Amistat perquè els 
veïns puguin conèixer el pro-
cés. L’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya va crear una 
borsa amb catorze habitatges 
socials a Mollerussa per oferir 
allotjament temporal a les fa-
mílies que han deixat el pis i 
no disposen d’alternativa de 
vivenda pròpia. 

LES CLAUS

Seguretat
z Les administracions van de-
terminar que l’entramat de bi-
gues dels 26 blocs desallotjats 
no compleix les condicions de 
seguretat necessàries.

Ruïna econòmica
z L’ajuntament de Mollerussa 
tramita l’expedient per de-
terminar si és procedent de-
clarar la ruïna econòmica del 
conjunt.

Administracions
z El consistori va firmar un con-
veni amb els departaments de 
Governació i el de Territori i 
Sostenibilitat per resoldre la 
problemàtica de l’estat de con-
servació del grup.

La Generalitat inspeccionarà aquest 
any 236 granges i indústries de Lleida

MEDI AMBIENT CONTROLS

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat inspec-
cionarà aquest any 236 indús-
tries, instal·lacions de tracta-
ment de residus i, especial-
ment, granges de gran mida a 
les comarques de Lleida amb 
una incidència ambiental que 
es considera “potencialment 
alta”. Així ho preveu el pro-
grama d’inspecció ambiental 
del 2018 de la direcció general 
de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, organisme que depèn 
del departament de Territori. 

Un total de 199 correspondran 
a explotacions ramaderes, da-
vant 26 complexos industrials 
i onze plantes de tractament 
de residus.

Només Barcelona supera Lleida
En el conjunt de tot el ter-

ritori català estan previstes 
un total de 671 inspeccions al 
llarg d’aquest any, i només a 
la província de Barcelona es 
portaran a terme més que a les 
comarques lleidatanes, un total 

de 287. A la província de Giro-
na n’hi haurà 75 i a Tarragona 
73, segons revelen les dades de 
la conselleria.

Pel que fa a l’activitat ins-
pectora prevista a Lleida, la 
major part es concentrarà a 
les comarques del Segrià (72) 
i la Noguera (53). En canvi, 
només n’hi ha sis de previstes 
al Pallars Jussà, dos a l’Alt Ur- 
gell i cap a la Val d’Aran ni tam-
poc a les comarques del Pallars 
Sobirà i l’Alta Ribagorça.

L’embassament del Canal a Artesa de Lleida, ja buidat.

REGADIUS ESPÈCIES INVASORES

❘ LLEIDA ❘ El Canal d’Urgell ha 
iniciat la lluita contra la plaga 
del musclo zebra i ha buidat 
basses de reg per combatre’l. 
També està coordinant ac-
cions amb les empreses que 
gestionen el proveïment a 
municipis de les comarques 
de la Segarra i l’Urgell i ha 
demanat als responsables 
de totes les col·lectivitats 
de regadiu que analitzin les 
xarxes de distribució d’aigua 
per comprovar si estan afec-
tades per la plaga. Fonts de 
la comunitat de regants van 

assenyalar ahir que el mus-
clo zebra ha afectat la xarxa 
de reg del Canal d’Urgell de 
forma generalitzada (vegeu 
SEGRE d’ahir) i que té més 
incidència en els sistemes de 
reg pressuritzat que a manta. 
Van afegir que no hi ha instal-
lacions danyades i van asse-
gurar que la campanya, que 
ha de començar a partir del 
pròxim dia 9, no està amena-
çada. La direcció del Canal 
va informar els regants diu-
menge en assemblea sobre 
aquesta incidència.

L’Urgell buida basses per 
combatre el musclo zebra

ÒSCAR MIRÓN

L’esquí se suma a la 
recollida selectiva

MEDI AMBIENT PALLARS SOBIRÀ

❘ SORT ❘ Les estacions d’esquí 
de Port Ainé i Espot es van 
afegir fa un mes al sistema 
de recollida de matèria or-
gànica del Sobirà i les dades 
confirmen l’èxit de la inici-
ativa. Del 23 de gener al 23 
de febrer es van recollir, a 
tota la comarca, 43,2 tones 
d’orgànica, de les quals 7,7 
corresponen a les estacions 
d’esquí. 

Aquestes xifres avalen la 
incorporació de grans pro-
ductors a la selectiva. La re-
collida d’orgànica en aques-
tes dos estacions durant la 
temporada d’hivern suposa 
un 18% en l’àmbit comarcal. 
Aquestes tones han deixat 
d’anar a l’abocador de Fí-
gols i s’han quedat a la co-
marca, des d’on ja se’n fa el 
tractament.
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Festa francòfona a Lleida
L’Alliance Française organitza cinc tallers i sessions de cine per promoure l’ús 
d’aquesta lengua || Cada divendres i dissabte, del 3 al 17 de març

Una classe de l’Alliance Française, al carrer Ciutat de Fraga.

ITMAR FABREGAT

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ L’Alliance Française 
de Lleida reprèn el programa 
d’activitats educatives amb la 
celebració de la Festa de la Fran-
cofonia que, a partir de diven-
dres que ve, pretén “promoure 
la cultura i la llengua france-
ses, que en els últims anys han 
quedat a l’ombra per l’anglès”, 
segons explica la directora, Vir-
ginie Benhamou. Amb aquest 
objectiu, l’entitat organitzarà 
cada divendres i dissabte fins 
al pròxim 17 de març un total 
de cinc activitats per a tots els 
públics, que finalitzaran amb 
unes jornades de portes obertes 
per assistir als cursos de francès. 
“Hem ideat tallers, xarrades i 
sessions de cine per a petits i 
grans”, destaca Benhamou, i 
subratlla que l’únic requisit per 
participar-hi és tenir un nivell 
mínim de la llengua.

Entre les propostes destaca 
la taula redona del 9 de març, 
que amb motiu de la celebra-
ció del Dia Internacional de la 
Dona permetrà als assistents 
exposar les seues opinions sobre 

ENTITATS INICIATIVES

els drets de la dona. Per als més 
petits, d’entre 3 i 10 anys, tindrà 
lloc el dia 3 de març una sessió 
de contacontes (10.30 hores). 

Per la seua banda, els ado-
lescents podran disfrutar de 
dos sessions de curtmetratges 
provinents de països de parla 
francesa (16 de març a les 20.00 

hores i 17 de març a les 12.00 
hores).

L’Alliance Française es va 
fundar a París l’any 1883 i 
compta amb més de vuit-cen-
tes seus arreu del món que 
també s’uniran a la celebració 
d’aquesta iniciativa amb activi-
tats pròpies.

Jaume Magre, 
‘pare’ d’una 
entitat amb més 
de seixanta anys
■ El polític Jaume Magre 
i Servet (1924-1999) va 
ser l’impulsor de l’Allian-
ce Française de Lleida, la 
institució que va atansar 
a la ciutat la cultura i la 
llengua franceses, i que 
Magre va dirigir durant 
més de vint anys des de la 
fundació, el 1955. Abans, 
va estar al capdavant de la 
secció de l’Institut Francès 
de Barcelona a Cervera, 
que utilitzava les noves 
teories pedagògiques de 
Pierre Deffontaines. Fins 
a la dècada dels noranta, 
Magre va intervenir en 
la majoria d’iniciatives a 
favor de la cultura a tra-
vés del càrrec com a res-
ponsable d’aquesta àrea 
a l’ajuntament de Lleida. 

Nova edició del Festival 
Photo Terra a Tremp

FOTOGRAFIA NATURALESA

❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Lleida 
va acollir ahir la presentació 
de la segona edició del Festival 
Photo Terra, que se celebrarà 
a Tremp del 9 a l’11 de març. 
Amb alguna novetat, l’activitat 
organitzada per l’ajuntament 
de Tremp mantindrà l’esperit 
d’agrupar al llarg de tres dies 
formació i reivindicació al vol-
tant de la figura del fotògraf de 
naturalesa. Una de les novetats 

d’aquest any és un concurs al 
millor vídeo curt sobre natu-
ralesa, amb un premi de 400 
euros i la projecció de la cinta 
a la Mostremp 2018, a l’agost. 
La presentació va comptar amb 
la participació de l’alcalde de 
Tremp, Joan Ubach; el tècnic de 
l’àrea de Recursos Naturals del 
consistori, Josep Àngel Alert, i 
el responsable de Photo Logis-
tics, Carles Santana. Josep Àngel Alert, Joan Ubach i Carles Santana, ahir.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Recullen firmes per 
demanar al Museu 
les obres de la Franja

LITIGI

❘ SIXENA ❘ La plataforma Sixena 
Sí ha començat una campa-
nya de recollida de firmes 
a través de la plataforma 
Change.org per donar su-
port a la demanda civil que 
va interposar el 13 de febrer 
el bisbat de Barbastre-Mont-
só contra el de Lleida i el Mu-
seu de Lleida per exigir que 
entreguin 111 obres d’art que 
procedeixen d’esglésies de la 
Franja de Ponent.

Roger Mas obre 
dijous el cicle 
‘Universos literaris’

CONFERÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ L’escriptor i cantautor 
Roger Mas impartirà aquest 
dijous que ve, 1 de març, la 
primera de les conferències, 
sota el títol I cremo tot en 
cant, del cicle Universos lite-
raris al CaixaForum Lleida. 
A més, els dies 8, 15 i 16 de 
març, desfilaran per aquest 
cicle altres escriptors i ar-
tistes de renom com Espido 
Freire, David Trueba i Mario 
Gas.

The Rolling Stones 
anuncia una nova 
gira europea

MÚSICA

❘ MADRID ❘ Després de la gira 
europea amb la qual el se-
tembre passat i l’octubre van 
visitar diverses ciutats, entre 
les quals Barcelona, el grup 
de rock The Rolling Stones 
ha anunciat una nova gira 
d’onze concerts per a la prò-
xima primavera amb què vi-
sitaran, entre d’altres, Du-
blín, Londres, Manchester, 
Berlín, Marsella o Varsòvia.
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