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❘ LLEIDA ❘ Les carreteres lleida-
tanes van recuperar ahir la 
normalitat després d’una dura 
jornada per al trànsit. Al matí 
només era obligatori utilitzar 
cadenes al port de la Bonaigua 
i a l’LV-4011 a Lladurs, encara 
que aquestes incidències van 
quedar resoltes al migdia. Un 
dels municipis més afectats per 
les nevades va ser Solsona, que 
va acumular més de vint cen-
tímetres de neu. L’ajuntament 
va demanar ahir col·laboració 
als veïns per retirar la neu dels 
carrers. Al nord de la Nogue-
ra, el temporal va deixar fins a 
vint-i-cinc centímetres i veïns de 

localitats com Artesa de Segre 
també van col·laborar per nete-
jar els carrers. A la tarda seguia 
nevant al Pirineu. La Confede-
ració Empresarial de Transports 
per Carretera de Catalunya i la 
Coordinadora d’Organitzacions 
de Transportistes van assegu-
rar ahir que prohibir el trànsit 

de camions va ser “despropor-
cionat” i sense avís. Els bom-
bers van retirar encara arbres 
a la Seu, Valls de Valira, Alàs 
i Cerc i Ribera d’Urgellet entre 
les 23.30 de dimecres i les 8.30 
d’ahir. També van assistir un 
cotxe en una cuneta a Tremp i 
un camió de les escombraries a 
Sant Guim de Freixenet. D’altra 
banda, l’apagada que va afectar 
mil abonats de Vilanova de Se-
grià i Benavent a les 19.39 de 
dimecres va quedar resolta al 
cap de dos hores. Un altre tall 
a Preixens va deixar sense llum 
247 veïns i es va resoldre en una 
hora i mitja, segons Endesa.

Vint-i-quatre tancs travessen Lleida 
amb tren per anar cap a Saragossa
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Cervera obrirà a l’abril un hostal  
a la plaça Universitat
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DIARI D’ANDORRA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una persona va morir 
ahir i una altra va resultar ferida 
a conseqüència d’una allau en 
una zona fora pistes a l’estació 
andorrana de Vallnord, a l’àmbit 
d’Arcalís. El mort, Borja Ayed 
Capillas, era un espanyol de 34 
anys que residia a Andorra, guia 
d’alta muntanya que treballava 
a Grau Roig, i es trobava amb 
un company, de trenta-dos anys 
i també guia, esquiant per una 
zona tancada al públic al Baser 
Negre. 

Estaven inspeccionant aquest 
espai com a col·laboradors en els 
preparatius del Freeride World 
Tour, que té previst celebrar-se 
abans del 7 de març a l’estació 
andorrana, a la mateixa zona de 
l’allau. Els bombers van rebre 

l’alerta de l’allau a les 12.25 ho-
res per part del company que va 
resultar ferit, que va informar 
que l’altre esquiador es trobava 
sepultat sota la neu. 

Els bombers van activar els 
equips de muntanya, dos heli-
còpters amb efectius del grup de 
muntanya i del Servei Urgent 
Mèdic i un equip de recerca ca-
nina, així com diverses dotaci-
ons terrestres. A causa del mal 
temps, els helicòpters no van 

Mor un jove sepultat per una allau en una 
zona fora pistes a l’estació de Vallnord
Era guia de muntanya i inspeccionava el lloc per preparar una prova mundial de Freeride en aquest 
complex andorrà || L’allau va provocar també un ferit, que va es va fer una ruptura de genoll

SUCCESSOS ESQUÍ

poder accedir a la zona de l’ac-
cident i es van quedar a la base 
de l’estació. 

Es va accedir fins al lloc grà-
cies als vehicles de Vallnord, 
que van permetre als efectius 
d’emergències trobar l’home 
atrapat sota la neu i totes dos 
víctimes van ser traslladades a 
una zona segura. 

Borja Ayed va ser atès a la 
mateixa estació per un equip 
de rescat però ja es trobava en 

parada cardiorespiratòria. Poc 
després va ser evacuat a l’hospi-
tal Nostra Senyora de Meritxell, 
al qual va arribar en situació crí-
tica, centre en què finalment va 
morir.

Mantenen el Freeride Tour
L’altre afectat es va fer una 

ruptura de genoll per la qual el 
van atendre al mateix hospital. 
L’organització decidirà avui 
quan se celebra la competició 

d’esquí en què Borja Ayed tre-
ballava. També va decidir anul-
lar totes les activitats comple-
mentàries dels esquiadors que 
s’havien de celebrar al voltant 
del Freeride World Tour i només 
es portarà a terme la prova fora 
pistes, va afegir. 

Borja Ayed Capillas era tèc-
nic esportiu en alta muntanya 
i en escalada i guia de munta-
nya a Pas de la Casa-Grau Roig, 
segons el Diari d’Andorra. Els 

bombers d’Andorra van alertar 
que durant tot el dia d’ahir el 
risc d’allaus va ser molt elevat, 
de quatre sobre cinc, especial-
ment pels gruixos (més de dos 
metres a totes les estacions del 
Pirineu).

Pel que fa a Catalunya, Pro-
tecció Civil de la Generalitat 
va activar la prealerta del pla 
Allaucat per risc elevat d’allaus 
existent a bona part del Pirineu 
i el Prepirineu.

ALLAUS
El risc d’allaus és molt 
elevat a la major part del 
Pirineu i del Prepirineu  
per les últimes nevades

APAGADA AL SEGRIÀ
El tall que va afectar 
dimecres a la nit Vilanova 
de Segrià i Benavent es va 
resoldre en unes dos hores

Torna la normalitat a les carreteres  
i els municipis tanquen les incidències

La brigada de Solsona retira la neu dels carrers de la ciutat.

A.S.

L’helicòpter va evacuar  
la víctima a l’hospital 
d’Andorra la Vella.
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L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Lleida és una de les 
províncies amb més nombre 
de places vacants a la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil, 
amb falta d’efectius que se si·
tuen entre el 35,5 i el 20 per 
cent, respectivament. Segons 
indiquen les últimes dades 
aportades pel Govern central 
arran d’una pregunta parla·
mentària del Grup Socialista, 
a les comarques lleidatanes hi 
ha desplegats 136 agents de la 
Policia Nacional quan el catà·
leg d’efectius preveu que en 
siguin 211. Això representa 
que falta per desplegar 76 po·
licies a la província. Lleida se 
situa, d’aquesta manera, com 
la quarta província amb més 
nombre de vacants en aquest 
cos de seguretat estatal.

Quant a la Guàrdia Civil, 
segons el ministeri d’Interior 
a la província hi ha desple·
gats 403 agents dels 524 que 
haurien d’estar en actiu, per 
la qual cosa la Guàrdia Civil té 
un 20% de llocs vacants a les 

comarques de Ponent, una de 
les províncies amb més dèficit 
també en aquest cos policial. 
En el conjunt d’Espanya, fal·
tarien més de 28.000 agents 
de la Policia Nacional i de la 

Guàrdia Civil, cossos que no 
estan desplegats del tot a cap 
província espanyola.

A més de la falta de plantilla, 
fa mesos que els sindicats poli·
cials reivindiquen un canvi de 
protocol a causa de l’augment 
dels suïcidis en la Policia Naci·
onal i la Guàrdia Civil. Segons 
les dades proporcionades pel 
ministeri d’Interior al Congrés, 
catorze agents de la Guàrdia 
Civil desplegats a Lleida van 
agafar una baixa psiquiàtrica 
l’any passat, la mateixa xifra 
que el 2016. D’altra banda, 
tots dos cossos es concentra·
ran aquesta tarda a la subdele·
gació del Govern a Lleida per 
reivindicar que se’ls equiparin 
els sous als dels Mossos d’Es·
quadra, amb una proposta ja 
sobre la taula de negociació.

Lleida, de les províncies amb més 
vacants de Policia i Guàrdia Civil
Falten efectius d’entre el 35,5% i el 20% en aquests cossos

SEGURETAT INTERIOR

SALARIS
Concentració avui davant 
de la delegació del Govern 
a Lleida per exigir 
l’equiparació salarial

Bombers van treballar amb el camió escala a Bellver.

INCENDI EMERGÈNCIES
BOMBERS DE LA GENERALITAT

❘ BELLVER DE CERDANYA ❘ Els Bom·
bers de la Generalitat van 
sufocar ahir un incendi de 
xemeneia en un habitatge de 
Bellver de Cerdanya. 

Els fets van tenir lloc al nú·
mero 2 del carrer Urgell poc 

abans de les onze del matí. 
Les flames van afectar per 
complet una habitació i el 
fum va arribar a tot l’habi·
tatge. Fins al lloc es van des·
plaçar quatre dotacions i no 
hi va haver ferits.

Sufoquen un foc de xemeneia 
en un habitatge de Bellver

Fomentar la seguretat entre la gent gran
❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb el Con·
sorci de Salut i Social de Catalunya, han posat en marxa un 
projecte per oferir un servei d’assessorament sobre seguretat 
i protecció a persones d’edat avançada. La iniciativa, que de 
moment s’impulsa a Barcelona, compta amb una exposició 
itinerant per conscienciar la gent gran i el seu entorn de la 
importància de prendre mesures de precaució i hàbits de se·
guretat. Segons els Mossos, durant el 2017 una de cada deu 
persones que havien estat víctimes d’un delicte a Barcelona 
ciutat era major de 65 anys.

Condemnat per robar i donar porros a menors
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El tribunal de Corts ha condemnat un 
exresident de nacionalitat portguesa, un jove jutjat en rebel·
lia el passat 8 de gener a Andorra, a cinc anys i tres mesos 
de presó per haver robat dos televisors, una videoconsola 
i un telèfon mòbil i cedir a dos amics menors d’edat cigar·
ros de marihuana i robar, segons va informar ahir el Diari 
d’Andorra.

Incendi en un fanal a Tremp
❘ TREMP ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar dimecres 
a la nit un incendi que es va produir en un fanal a Tremp. 
Els serveis d’emergències van rebre l’avís poc després de les 
deu de la nit a la travessia de Sant Jaume de la localitat i el 
foc no va afectar cap vehicle.

L.GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Una trentena de menors 
de les comarques de Lleida han 
denunciat durant l’últim any 
ser víctima d’un possible asset·
jament escolar dirigint·se als 
telèfons d’atenció disponibles 
tant a nivell de la Generalitat, 
a través del departament de 
Treball, Assumptes Socials i 
Famílies, amb el servei d’In·
fància Respon (116 111), com 
del ministeri d’Educació (900 
018 018). Segons les dades 
facilitades per la conselleria, 
l’any passat es van rebre un 
total de 267 trucades al telè·
fon d’Infància Respon des de 
Ponent. D’aquestes, dos eren 
per possibles casos d’assetja·
ment escolar. A aquestes s’ha 
d’afegir els vint·i·vuit possi·
bles casos detectats pel servei 
del ministeri d’Educació, que 
l’any passat va rebre sis casos 
per ciberassetjament a menors 
en centres lleidatans. Segons 
l’informe que fa balanç del 
servei (en funcionament des 
de l’1 de novembre del 2016), 
dels possibles casos d’assetja·
ment comunicats, sis van ser 
per situacions d’assetjament 
a través de les xarxes socials, 
internet o mòbil (ciberassetja·
ment). En la majoria dels casos, 
es denunciava insults i ofen·
ses de paraula. És habitual que 
cada trucada reporti més d’un 
tipus d’assetjament simultani, 
per això la quantitat global de 

tipus de violència denunciada 
és superior, amb 82 en 28 tru·
cades, amb una mitjana de tres 
accions d’assetjament simultà·
nies. Per tipus, el 40 per cent 
és per assetjament psicològic a 
l’entorn escolar; un 25 per cent, 
físic, i un 24 per cent, social. Hi 
va haver dos denúncies per as·
setjament sexual. L’any passat, 

el servei va enviar la inspecció 
d’Educació de la Generalitat 
per un cas d’assetjament en 
un centre públic de Lleida. El 
mes de gener, el telèfon d’In·
fància Respon va rebre 2.777 
trucades a tot Catalunya, de 
les quals 53 es van fer des de 
comarques de Lleida. Un servei 
públic que funciona durant tot 
l’any i que té com a objectiu 
prevenir i detectar maltrac·
taments a menors. A través 
d’aquest servei, la Direcció Ge·
neral d’Atenció a la Infantesa i 
l’Adolescència (DGAIA) activa 
els protocols corresponents i 
mobilitza l’equip que corres·
pongui per actuar.

MALS TRACTES I ABUSOS
Més de 260 trucades  
des de Lleida a Infància 
Respon per menors  
en situació de risc

Trenta menors lleidatans 
denuncien ‘bullying’ el 2017
A través dels telèfons de la Generalitat i el ministeri d’Educació 
|| Un 65 per cent és víctima d’assetjament psicològic i físic

MENORS ATENCIÓ

Imatge d’arxiu d’una protesta contra l’assetjament a Lleida.
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