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EL CONFLICTE CATALÀ LES MOBILITZACIONS

MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ/AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ La mobilització ciutada-
na després de l’arrest de Carles 
Puigdemont va continuar ahir 
amb el tall de les carreteres A-2 
i N-260 durant diverses hores. A 
primera hora del matí, 150 per-
sones van aixecar una barricada 
amb pneumàtics a l’autovia en-
tre Alcarràs i Soses, impedint la 
circulació en direcció Barcelo-
na. Els manifestants, convocats 
pels CDR, també van cremar 
pneumàtics i van causar reten-
cions de fins a sis quilòmetres. 
Els vehicles van fer mitja volta 
al tram afectat, per la qual cosa 
no hi va haver gaires cues, i es 
van fer desviacions per l’N-II. 
La mobilització va durar més 
de cinc hores, fins a les 12.45 
hores del migdia. Per una altra 
banda, unes dos-centes perso-
nes van participar a la tarda en 
una marxa lenta per l’N-260 a 
Bellver de Cerdanya per recla-
mar la llibertat dels presos polí-
tics. La protesta va recórrer un 
tram de la carretera i l’enllaç 
entre Baltarga i Bellver. Per la 
seua part, el síndic de greuges 
estudiarà d’ofici l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra durant les 
manifestacions de diumenge, 
sobretot a Barcelona i Lleida. 
Ho farà després de rebre diver-
ses queixes pel material utilitzat 
pels agents i que alguns no ana-
ven identificats. Per una altra 
banda, cinc dels nou investigats 
per irrompre a les vies de l’AVE 
a l’Estació de Sants a la vaga del 
8 de novembre no van compa-
rèixer ahir a declarar davant 
del jutge i tornaran a ser citats.

L’A-2 i l’N-260, tallades
Manifestants bloquegen el trànsit durant cinc hores i cremen pneumàtics a 
Alcarràs || Uns dos-cents veïns protesten a la carretera a Bellver de Cerdanya

Els manifestants van cremar 
pneumàtics a l’autovia entre 
Alcarràs i Soses.

ELS APUNTS

MUNICIPIS

Cervera pinta les lletres 
de ‘Paeria’ de groc
n Les lletres de Paeria que fi-
guren a l’accés a l’ajuntament 
de Cervera es van pintar ahir de 
groc i van penjar un gran llaç 
groc al balcó principal. Segons 
l’alcalde de la localitat, Ramon 
Royes, l’acció és per “condemnar 
la repressió de l’Estat espanyol 
i mostrar el suport als presos 
polítics i exiliats”. Per una altra 
banda, les portes dels jutjats de 
la capital de la Noguera van apa-
rèixer al matí plenes de pintura i 
amb inscripcions on es podia lle-
gir “corruptes”.

La plaça Paeria, 
de nou plena 
per demanar 
llibertat

❘ LLEIDA ❘ Centenars de perso-
nes, 350 segons la Guàrdia 
Urbana, van tornar a om-
plir ahir la plaça Paeria per 
cantar i demanar la lliber-
tat dels Jordis i els membres 
del Govern empresonats. 
Que era un dilluns diferent 
es notava en l’ambient i en 
la intensitat dels càntics de 
“Llibertat presos polítics” i 
“No tenim por”. Abans que 
comencessin els càntics es va 
llegir un comunicat fent una 
crida a seguir amb les mobi-
litzacions i els actes convocat 
pel sector independentista i 
a “no defallir i seguir enda-
vant en la defensa de la de-
mocràcia i de la República 
catalana”. A banda dels ja 
típics cants d’Els Segadors i 
L’Estaca, també van cantar 
el Canto a la Libertad de Jo-
sé Antonio Labordeta i una 
versió de Tornarem, del grup 
Lax’n’Busto.

Centenars de persones 
es van manifestar ahir

C. SANS

Veïns van tallar ahir la carretera N-260 al terme municipal de Bellver de Cerdanya.

n El Comitè de Defensa 
de la República (CDR) de 
Lleida va denunciar ahir a 
través de Twitter les ferides 
rebudes per un jove de 18 
anys durant les càrregues 
policials a la mobilització 
de diumenge a les portes 
de la subdelegació del Go-
vern. Segons van denunci-
ar, el jove va rebre el cop 
de porra al cap, amb una 
ferida per la qual ha necessitat 
rebre sis punts de sutura i car-
reguen contra els agents per 
colpejar per sobre de la cintu-

ra. Per una altra banda, qua-
tre dels nou detinguts després 
de les mobilitzacions de diu-
menge a Barcelona van que-

dar ahir en llibertat amb 
càrrecs després de declarar 
davant del jutge. A dos se’ls 
atribueix desordres públics 
i atemptat als agents men-
tre que als altres dos se’ls 
imputa també un delicte 
d’odi. Dos arrestats més 
per desordres també van 
quedar en llibertat amb 
càrrecs. En un altre sentit, 
els Mossos han obert una 

investigació sobre un agent 
fora de servei que va protestar 
a Barcelona, però neguen que 
agredís els companys.

Denuncien agressió policial a les càrregues a Lleida
CDR LLEIDA

Un jove ferit diumenge.

Els jutges i advocats que van 
participar en l’aturada, ahir 
davant els jutjats de Tremp.
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■

ÒSCAR MIRÓN

ADVOCATS PER LA DEMOCRÀCIA LLEIDA

ELS APUNTS

UNA LLEIDATANA

Entrega una carta a la 
filla de Turull a TV3
■ Una jove d’Alpicat, Laura Es-
cuer, s’ha fet famosa entre els 
cercles independentistes arran 
de la participació al programa 
FAQS de TV3 de dissabte passat 
en què va entregar a la filla de 
Jordi Turull una carta donant-li 
suport i ànims. “Quan em vaig 
assabentar de l’empresonament 
em vaig indignar i vaig escriure 
aquesta carta. L’hi vaig escriure 
a Turull perquè fa poc em vaig 
poder fer una fotografia amb 
ell i em va semblar una persona 
d’allò més propera”, diu Escuer.

POLÈMICA

Demanen protegir 
Llarena per amenaces
■ La Fiscalia de Catalunya va de-
manar ahir mesures de protecció 
personal per al magistrat del Su-
prem Pablo Llarena i família ar-
ran d’un tuit en què una inter-
nauta dóna detalls sobre la seua 
esposa i on passen els caps de 
setmana. Una protecció que ja 
va sol·licitar el CGPJ després que 
apareguessin pintades contra el 
jutge a la seua casa de Das, a la 
Cerdanya. Per una altra banda, 
més de 57.000 persones havien 
firmat una petició perquè Das el 
declari persona no grata.

X. SANTESMASSES MAGDALENA ALTISENT

Laura, amb les fotos que es va fer amb Jordi Turull i la seua filla.

■ “Realment, ha estat molt 
emotiu poder veure la solida-
ritat que ens han transmès tant 
alguns partits com ciutadans 
alemanys, ens ha donat més 
forces per seguir”, diu Joan 
Ramon Zaballos, professor 
de l’Escola Oficial d’Idiomes 
a Lleida i exregidor de CiU a 

la Paeria que va ser present a 
la manifestació d’ahir a la pre-
só alemanya de Neumünster 
per demanar l’alliberament de 
Carles Puigdemont. Zaballos 
reconeix que “hi havia més 
periodistes que manifestants, 
en total érem una vintena de 
catalans i andorrans i més tard 
s’hi van incorporar diversos 
col·lectius i plataformes ale-
manyes mostrant solidaritat 
amb la nostra causa”. 

Respecte al fet de si hi havia 
molta expectació mediàtica a 
les portes del centre peniten-
ciari, Zaballos explica que, en 
els últims dies, l’opinió pública 
i els mitjans de comunicació 

alemanys havien tornat a in-
teressar-se per Catalunya i la 
seua situació. “Especialment 
ara, que amb la detenció de 
Puigdemont estan implicats en 
el desenllaç”, recalca Zaballos. 
“En línies generals, hi ha dos 
visions dels alemanys sobre 
aquest tema. D’una banda hi 
ha l’opinió que està a favor 
d’entregar Puigdemont a les 
autoritats espanyoles i no im-
plicar-se en problemes d’Es-
panya, però una altra visió 
aposta per examinar els de-

lictes dels quals se l’acusa i, si 
fos necessari, no entregar-lo 
a les autoritats espanyoles.” 
Malgrat que la mobilització 
no va congregar gaires mani-
festants i va transcórrer sense 
incidents, els organitzadors 
de la marxa d’ahir, la delega-
ció de l’Assemblea Nacional 
Catalana a Hamburg, ja estan 
preparant més marxes, actes 
i manifestacions. “Sobretot 
aquesta marxa ha servit per 
veure que els europeus no 
s’han desentès amb el nostre 
assumpte. L’esquerra alema-
nya i els verds ens han donat 
suport i veure això reconfor-
ta”, conclou Zaballos.

JOAN RAMON ZABALLOS

«Ha estat emotiu 
veure la solidaritat  

dels alemanys»
Joan Ramon 
Zaballos
PROFESSOR DE L’EOI

EN PRIMERA PERSONA

Manifestants davant la presó de Neumünster, a Alemanya.

Els advocats 
demanen alliberar 
els presos
❘ LLEIDA ❘ Desenes d’advocats 
van participar en una aturada 
de l’activitat convocada per la 
Coordinadora d’Advocats Cata-
lans (AdvoCAT’s) ahir als jutjats 
de tot Catalunya per demanar 
“l’alliberament immediat dels 
presos polítics”. A Lleida, una 
desena d’advocats van partici-
par en la mobilització, mentre 
que també hi va haver mobilit-
zacions a Tremp i Cervera. En 
totes les aturades de l’activitat 
es va llegir un manifest en con-
tra de l’empresonament i sol·li-
citant a les autoritats “l’allibe-
rament immediat dels presos 
polítics”.

La plaça Paeria va tornar a 
congregar centenars de 
persones per demanar 
l’alliberament dels presos 
polítics.
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Mor al sortir de la via la motocicleta 
que conduïa a Torà

p. 16
Argolell tindrà una nova captació 
d’aigua i evitarà utilitzar cisternes

p. 17

E. FARNELL / M. M. B
❘ LLEIDA ❘ Les demandes per a la 
navegació als embassaments de 
Lleida s’han incrementat fins a 
un 46,44 per cent des de l’any 
2015 fins aquest primer trimes·
tre del 2018, segons les dades de 
la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE). Es tracta dels 
pantans de Camarasa, Esterri, 
Oliana, Rialb, Sant Llorenç de 
Montgai, Talarn, Tavascan, Ter·
radets, la Torrassa, Canelles, Es·
cales i Santa Anna (aquests tres 
últims compartits amb Osca). La 
demanda ha passat de les 4.500 
sol·licituds el 2015 a les 6.590 
que ja s’han registrat fins al pas·
sat mes de febrer d’aquest any. 
Així mateix, des de l’organis·
me de la conca van apuntar que 
durant els últims tres anys les 
sol·licituds han augmentat grà·
cies a la figura de la declaració 
responsable que s’aconsegueix 
fàcilment al simplificar els pro·
cessos administratius, i perquè 
els permisos també es tramiten 
per un període de quatre anys 
de durada. 

La confederació exigeix di·
versos requisits per navegar 
com l’obligatorietat de seguir els 
protocols de desinfecció pel risc 
de propagació del musclo zebra. 
D’aquests pantans lleidatans, el 
de Rialb, Sant Llorenç de Mont·
gai i Talarn estan classificats 
com a tipus C (amb presència 
del musclo zebra i desinfecció 
obligatòria, si no les embarca·
cions quedarien confinades a 
la zona). En aquest sentit, l’in·
crement d’aquesta demanda 
per navegar està directament 
relacionat amb el creixent inte·
rès per les activitats nàutiques 
a les làmines d’aigua tranquil·
les. La majoria d’embassaments 
i rius de Lleida són idonis per a 
la pràctica d’aquest tipus d’ac·
tivitats, a més de la pesca i es·
ports d’aigua. 

De fet, a la província de 
Lleida, més d’una trentena de 
firmes es dediquen a explotar 
turísticament els pantans amb 
una oferta variada tant en ai·
gües tranquil·les com aigües 
braves, de manera que se supe·
ra el centenar d’activitats que 
s’ofereixen. Bàsicament, es trac·
ta d’empreses o particulars que 
volen disfrutar de la navegació 
en caiac, canoes, taules, peti·
tes embarcacions a vela i esquí 
aquàtic. L’explotació turística 
de les aigües dels pantans re·
presenta també una oportunitat 
econòmica a les zones d’interior 
que tenen un embassament.

AIGÜES EMBASSAMENTS LÚDICS

Les peticions per navegar als pantans de 
Lleida han augmentat un 50% en dos anys
Han passat de les 4.500 sol·licituds l’any 2015 fins a les 6.590 que ja hi ha aquest 2018 || Es dispara 
l’interès creixent per les activitats nàutiques a les làmines d’aigua idònies per a l’esport

Un dels embarcadors del pantà de Rialb, amb diverses empreses que ofereixen activitats nàutiques.

SEGRE

Més de 3 milions en embassaments i canals
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre licita obres a les preses d’Oliana i Rialb i a 
l’Aragó i Catalunya per fer-les més segures i reparar desperfectes

La presa del pantà d’Oliana, en el curs del Segre.

❘ LLEIDA ❘ La Confederació Hi·
drogràfica de l’Ebre (CHE) ha 
licitat el manteniment de les 
preses dels pantans d’Oliana 
i Rialb, en el curs del Segre, 
així com de les zones regables 
de Raimat i Fraga del Canal 
d’Aragó i Catalunya, una actu·
ació que costarà 3.250.000 eu·
ros i té un termini de dos anys. 
Pel que fa als embassaments, 
els treballs als dics inclouen 
reparacions i adequacions tant 
al cos de la presa, els sobreei·
xidors, la conca esmorteïda, 
la corona, galeries i junta, així 
com la millora de les xarxes 
d’aigua i sanejament. També 
es faran neteges als sistemes 
de drenatge i als dipòsits, in·
jeccions impermeabilitzants i 
perforacions per col·locar sis·
temes d’auscultació, així com 
consolidació de talussos i con·
tenció de despreniments.

Pel que fa a l’Aragó i Catalu·
nya, les actuacions se centren 

JORDI ODÉN

a condicionar els revestiments 
dels caixers (parets laterals) i 
les soleres (fons) trencades de 
les canalitzacions. Per portar 
a terme aquestes actuacions, 
s’optarà per reposar·los total·
ment amb prèvia demolició i 

sanejament, o bé per repa·
rar·los mitjançant la injecció 
de formigó (gunitat). 

Es consolidaran els terrenys 
on s’assenten les obres i es ne·
tejaran les estructures utilit·
zant aigua a pressió, tant al 

canal com als col·lectors, per 
a la retirada de llots. També es 
retirarà la vegetació.

Més actuacions
Una altra de les actuacions 

previstes és el condicionament 
de camins de servei i banque·
tes que s’han anat degradant 
formant·se sots i clots. L’objec·
tiu és anivellar el ferm, i nete·
jar els marges i les cunetes on 
sigui necessari.

Val a recordar que l’última 
assemblea del Canal d’Aragó i 
Catalunya va donar llum verda 
a la construcció d’una cano·
nada de sis quilòmetres que 
sortirà de la séquia de la Mola 
i que permetrà la supressió de 
quatre estacions de bombatge, 
ja que l’aigua es canalitzarà 
per gravetat fins a les finques, 
la qual cosa comportarà un es·
talvi de 600.000 euros a la fac·
tura energètica. Costarà cinc 
milions.

RESERVES HÍDRIQUES

Segueixen creixent 
les reserves 
d’aigua a Lleida
n Els pantans del Pirineu 
i el Prepirineu de Lleida 
ja augmenten les reser·
ves hídriques a causa de 
l’increment de cabals dels 
rius a les cotes altes, un fet 
que se suma al desglaç i la 
pluja a les cotes altes dels 
últims dies. En aquest sen·
tit, l’embassament d’Oli·
ana està al 66,5% de la 
capacitat, Rialb al 71,5%, 
Sant Llorenç de Montgai 
al 94,9%, Talarn al 57,7% 
i Camarasa al 96,1%, i al 
seu torn els d’Escales i Ca·
nelles també superen el 52 
per cent de la capacitat. 
Així mateix, l’embassa·
ment de Rialb ha gua·
nyat durant aquesta últi·
ma setmana fins a 21,89 
hectòmetres cúbics i el de 
Canelles, més de quinze 
hectòmetres.
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Arranca el Tren dels Llacs amb 
30 viatges paisatgístics al Jussà
La temporada comença el 14 d’abril i preveuen mantenir el 
rècord de 7.588 passatgers || Esperen una ocupació del 98%

TURISME BALANÇ

❘ LLEIDA ❘ El Tren dels Llacs pre-
veu una ocupació del 98% per 
a la nova temporada, que co-
mença el pròxim 14 d’abril i 
s’allargarà fins al mes de no-
vembre, segons va explicar 
ahir el secretari d’Infraestruc-
tures, Ricard Font, a la comis-
sió de seguiment del servei de 
transport entre Lleida i Esterri 
d’Àneu. Durant aquest període 
s’oferiran trenta viatges paisat-
gístics, dels quals vint-i-sis es 
portaran a terme amb el tren 
històric i quatre amb el comboi 
panoràmic a l’estiu. La cam-
panya de l’any passat, 7.588 
passatgers van pujar al Tren 
dels Llacs, una xifra rècord, 
i es va registrar una ocupació 
de més del 99%. L’objectiu de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC), empresa 
pública propietària de la línia, 
és mantenir les mateixes xifres 
de viatgers de cara a aquesta 
desena temporada.

Al marge de la reunió d’ahir, 
l’ajuntament de la Pobla ha 
proposat modificar l’horari 
d’un dels trens entre el Segrià 
i el Jussà perquè surti de Llei-
da entre les 13.30 i les 13.45, 
al considerar que això seria 
una millora per als usuaris del 
Pallars. Aquest canvi podria 
plantejar-se amb la incorpora-
ció del tercer tren que FGC ha 
encarregat per a aquesta línia, 
que s’espera que entri en servei 
el 2020.

Imatge d’arxiu del comboi històric del Tren dels Llacs.

SEGRE

■ El secretari d’Infraestruc-
tures, Ricard Font, va pre-
sentar ahir l’estudi i el traçat 
del departament de Territori 
per crear una via cicloturís-
tica entre Lleida i el Jussà, 
al corredor de la línia de la 
Pobla i amb connexions amb 
el tren de FGC. 

Aquesta iniciativa, que 
compta amb una inversió 
de quatre milions d’euros, 
permetrà dinamitzar la línia 
de la Pobla. Aquesta ruta, 

també denominada Ruta 
dels Llacs, connectarà amb 
la Intercatalunya, entre Llei-
da i Girona, tindrà una lon-
gitud de 125 quilòmetres, 
dels quals 98 seran pedala-
bles i 25 en tren, i transcor-
rerà per tretze municipis del 
Segrià, la Noguera i el Jussà. 
Per crear-la s’aprofitaran ca-
mins de servei, trams de vi-
es verdes o ciclistes, camins 
rurals o forestals i carrete-
res locals.

Via ciclista de Lleida al Pallars, 
que connectarà amb la de Girona

R. R.
❘ LLEIDA ❘ La unió temporal d’em-
preses (UTE) formada per Va-
loriza Servicios Ambientales i 
Romero Polo ha retirat el re-
curs que va interposar el mes 
de gener passat contra l’adju-
dicació a la firma Sorigué de la 
recollida d’escombraries porta 
a porta en vint-i-dos munici-
pis del Segrià. El tribunal de 
contractes del sector públic de 
Catalunya l’ha arxivat aquest 
mes per desistiment dels recur-
rents, malgrat que amb això no 
n’hi ha prou per desbloquejar la 
contractació, actualment sus-
pesa. Encara segueix en tràmit 
i pendent de resolució un altre 
recurs contra aquesta, presen-
tat per Fomento de Construcci-
ones y Contratas (FCC).

El consell comarcal del Se-

grià va adjudicar a finals del 
mes de desembre passat la no-
va recollida comarcal de bros-
sa, mitjançant el sistema porta 
a porta en vint-i-dos municipis 
i amb illes de contenidors en 
quinze més. Aquest últim no 

s’ha recorregut i l’adjudicatà-
ria, l’UTE formada per FCC i 
Arnó, ha fet els primers passos 
per assumir aquest servei amb 
la compra de contenidors i ve-
hicles de recollida.

En canvi, la formalització 
del contracte per a la recollida 
porta a porta ha quedat para-
litzada per recursos. Davant 
d’aquesta situació, el consell va 
demanar als recurrents que els 
retiressin, una cosa que ha fet 
l’UTE de Valoriza i Romero Po-
lo. Val a recordar que aquestes 
dos empreses es van adjudicar 
l’ampliació i la gestió de l’abo-
cador comarcal de Montoliu de 
Lleida per un període de deu 
anys, prorrogables a deu més. 
També aquesta contractació 
va ser objecte de recursos, si 
bé el tribunal de contractes els 
va desestimar. En aquest cas, 
l’adjudicació la va portar a ter-
me el Consorci de Residus, que 
integra l’Agència de Residus, 
el consell del Segrià i la Paeria 
de Lleida.

Retiren un recurs a la recollida de 
residus porta a porta del Segrià
Però segueix en curs el que va presentar FCC contra l’adjudicació

SERVEIS ESCOMBRARIES

EN SUSPENS
La recollida porta a  
porta està en suspens fins 
a la resolució del recurs 
encara en tràmit

cfarre
Resaltado



16 COMARQUES SEGRE 
Dimarts, 27 de març del 2018

❘ OSCA ❘ La Guàrdia Civil ha im-
putat per homicidi imprudent i 
intrusisme professional un fals 
guia de muntanya després de 
la mort d’un dels clients, quan 
feia la via ferrada la Croque-
ta al congost d’Obarra, a Be-
ranui, municipi de la Franja de 
la Ribagorça oscenca. L’accident 
mortal es va produir l’octubre 
passat quan la Guàrdia Civil va 

rebre un avís que un excursio-
nista s’havia precipitat per un 
pendent. Els equips de rescat 
van muntar un passamà per 
baixar fins a la zona de roca on 
es trobava el cos, en el curs del 
riu, i van trobar sense vida la 
víctima, un veí de Badajoz de 
quaranta-set anys.

Segons l’informe que van fer 
els agents, el guia que acom-

panyava el grup, un home de 
quaranta anys i veí de Madrid, 
havia estat contractat a través 
d’una empresa d’aventures per 
conduir un grup de persones per 
la via ferrada d’Obarra, però 
no comptava amb la titulació 
necessària per a aquest tipus 
concret d’activitat, ja que úni-
cament estava habilitat per re-
córrer senders a peu o zones de 

Imputen un fals guia per un 
accident mortal a Beranui
Acusat d’homicidi imprudent i intrusisme professional

MUNTANYA INVESTIGACIÓ LES CLAUS

Caiguda per un pendent
❚ Els fets van tenir lloc l’octubre 
passat quan la víctima, un veí 
de Badajoz de 47 anys, descen-
dia per un pendent a la via la 
Croqueta.

Sense titulació
❚ L’imputat només estava habi-
litat per recórrer senders a peu 
o zones de muntanya que no 
necessitessin material o tècni-
ques d’escalada i alpinisme.

Exigir el document
❚ La Guàrdia Civil insta els ciu-
tadans a exigir la titulació cor-
responent a l’activitat de mun-
tanya que hagin de fer.

muntanya en què no es neces-
siti la utilització de material o 
tècniques d’escalada i alpinis-
me. Una vegada finalitzada la 
investigació, s’ha procedit a la 
imputació pels delictes d’homi-
cidi per imprudència i intrusis-
me professional de l’investigat 
i les diligències s’han entregat 
al Jutjat d’Instrucció 1 de Ma-
drid, que ha decretat llibertat 
amb càrrecs. 

Des de la Guàrdia Civ i l 
s’aconsella a qualsevol perso-
na que vulgui contractar un guia 
que exigeixi la titulació d’acord 
amb l’activitat de muntanya que 
realitzarà, ja que ha d’estar en 
possessió de la titulació de tèc-
nic esportiu de l’especialitat que 
s’ha de portar a terme.

n El segon sinistre que va 
tenir lloc a Torà diumenge a 
la nit es va produir unes tres 
hores després del mortal. En 
aquest cas va ser un xoc fron-
tal de dos turismes que es va 
saldar amb set ferits, tres dels 
quals dones, de gravetat. Va 
ser al revolt de la C-1412a a la 

sortida de Torà cap a la locali-
tat de Calaf, un punt negre del 
qual l’alcalde de la població, 
Magí Coscollola, ha reivindi-
cat la reparació en diverses 
ocasions, ja que presenta una 
ondulació que fa que els vehi-
cles envaeixin el carril contra-
ri. Segons Coscollola, en els 

últims anys el revolt ha vist 
diversos accidents mortals. En 
el cas de diumenge, set per-
sones van patir ferides i van 
ser traslladades a l’hospital 
de Manresa. La carretera va 
estar tallada fins a la una de 
la matinada i es van produir 
retencions.

Un altre sinistre a la localitat se salda amb set ferits

X.SANTESMASSES/R.RÍOS
❘ TORÀ ❘ La localitat de Torà va 
ser escenari aquest diumenge 
a la nit de dos sinistres que van 
acabar amb un balanç d’una víc-
tima mortal en un dels accidents 
i set ferits, tres d’ells de grave-
tat, al segon (vegeu el desglos-
sament). Segons va informar 
el Servei Català de Trànsit, el 
primer va tenir lloc quan falta-
ven pocs minuts per a les vuit 
de la tarda. Va ser a l’altura del 
quilòmetre 9,2 de la carretera 
LV-3003, que uneix les localitats 
d’Ivorra i Torà. En aquest punt, 
la sortida de via d’una motoci-
cleta de gran cilindrada es va 
saldar amb la mort a l’acte de 
l’únic ocupant. 

Es tracta d’Enrique Muñoz, 
un veí de Torà de cinquan-
ta-cinc anys que treballava com 
a transportista internacional, 
estava casat i tenia dos filles. 
Encara que de moment se’n 
desconeixen les causes i hi ha 
una investigació en marxa per 
aclarir-les, no es descarta que la 
motocicleta patinés com a con-
seqüència de la humitat de la 
carretera i el motorista perdés 
el control del vehicle. El sinistre 
va obligar a activar un ampli 
dispositiu format per cinc patru-
lles dels Mossos d’Esquadra, dos 
dotacions de bombers de Torà i 
Cervera i dos ambulàncies.

Balanç de sinistralitat
Amb aquesta ja són sis les 

persones que han perdut la vi-
da aquest any en accidents de 
trànsit registrats en carreteres 
de les comarques lleidatanes, 
tres menys que durant el mateix 
període del 2017. La meitat de 
les víctimes mortals eren moto-
ristes. A més d’aquest de Torà, 
han mort dos conductors de mo-
to més, un a Artesa de Lleida i 
un altre a Bassella.

Mor un veí de Torà en una sortida 
de via amb la moto que conduïa
Enrique Muñoz, de cinquanta-cinc anys, viatjava per la carretera d’Ivorra || Sisè 
accident mortal aquest any a la província, el tercer d’un conductor de motocicleta

TRÀNSIT SINISTRALITAT

Imatge d’un dels dos cotxes implicats en el segon dels accidents de Torà.

X.SANTESMASSES
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Des de l’inici d’any han mort sis per-
sones en accidents que han tingut 
lloc a Ponent, tres menys que du-
rant el mateix període del 2017.

LES CLAUS

La meitat, motoristes. La meitat de les sis víctimes mor-
tals en accidents de trànsit a la província des del gener són 
motoristes. Eren un veí de Puigverd de Lleida de 68 anys, un 
andorrà de 64 i aquest últim de Torà de 55.

Punt negre. El segon dels accidents registrats diumenge a 
Torà va tenir lloc en un punt negre de la carretera C-1412a, 
que ha estat escenari de diversos accidents mortals i que ha 
estat denunciat diverses vegades.

Espectacular 
incendi d’una 
furgoneta a l’A-2 
a Fonolleres

EMERGÈNCIES

❘ GRANYANELLA ❘ Una furgoneta 
es va calcinar per complet 
ahir al migdia a l’A-2 a Fo-
nolleres (Granyanella). Els 
Bombers de la Generalitat 
van rebre a les 14.10 hores 
l’avís del foc d’una furgoneta 
que transportava mobles i 
que acabava d’estacionar al 
costat del restaurant El Racó 
d’en Carles, situat al quilò-
metre 512 de l’autovia A-2 
en direcció a Barcelona. L’in-
cendi es va originar al motor 
i ràpidament es va estendre a 
tot el vehicle. De fet, quan el 
conductor va parar ja sortia 
fum del motor. L’incendi va 
generar una gran columna 
de fum que era visible des 
de diferents punts, informa 
SEGRE Tàrrega.

Inspeccions de  
pesca dels Agents 
Rurals als Pallars

FAUNA

❘ TREMP ❘ Els Agents Rurals van 
efectuar el cap de setmana 
passat una trentena d’inspec-
cions a pescadors al Pallars 
Jussà i el Pallars Sobrià. Els 
Rurals no van detectar cap 
infracció durant aquestes ins-
peccions. Per la seua banda, 
els pescadors van augurar 
una molt bona tempora-
da i van destacar l’elevada 
presència de truites i altres 
espècies.

SEGRE

Imatge de l’incendi.

cfarre
Resaltado
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Violència de 
gènere al 
futbol francès

FUTBOL

❘ PARÍS ❘ La confessió de l’expa-
rella d’un futbolista professi-
onal ha commocionat França. 
El diari L’Équipe va recollir 
ahir a la portada el testimoni 
d’una dona que assegura ha-
ver estat víctima de violència 
de gènere durant la relació 
amb un jugador en actiu, del 
qual l’equip no va revelar el 
nom. “No eren bufetades si-
nó cops de puny a la panxa, 
a la cara, per tot arreu. Bus-
cava qualsevol pretext per 
pegar-me”, diu la víctima, 
que assegura que l’agressor 
actua igual amb la seua ac-
tual parella, embarassada.

La lliga grega 
torna aquesta 
setmana

FUTBOL

❘ ATENES ❘ La Superlliga grega 
de futbol reprendrà l’activi-
tat aquest cap de setmana 
després de tres setmanes de 
suspensió. El motiu van ser 
els greus incidents protago-
nitzats pel president del PA-
OK, Ivan Savvidis, durant el 
partit que l’equip disputava 
contra l’AEK d’Atenes. El 
màxim mandatari de l’equip 
de Salònica es va molestar 
després d’un gol anul·lat al 
seu equip al minut 90 del 
partit, va baixar al terreny 
de joc amb una pistola i va 
amenaçar l’àrbitre.

MOTOCICLISME MUNDIAL MOTOGP
TWITTER

Entrenaments a porta tancada de Marc Màrquez a Jerez
❘ JEREZ DE LA FRONTERA ❘ Els pilots 
Marc Màrquez i Daniel Pedro-
sa es van entrenar ahir a porta 
tancada al Circuit de Jerez amb 
l’equip oficial Honda HRC del 

Campionat del Món de Moto-
GP al qual pertanyen, va in-
formar l’organització.

Avui es preveu que prendran 
el relleu de manera conjunta, 

ja amb les tribunes obertes al 
públic, pilots d’altres escude-
ries del Mundial de MotoGP 
i del Campionat del Món de 
Superbikes.

ATLETISME ACTIVITATS
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La caminada es va presentar ahir a la Diputació.

La caminada de les Carenes espera 
600 participants el 14 d’abril
❘ LLEIDA ❘ La Caminada de les Ca-
renes, que unirà per novè any 
el Pont de Suert i Tremp en una 
marxa de 54 km, tindrà lloc el 
14 d’abril amb una participació 
prevista de més de 600 cami-
nants, tal com va succeir l’any 
passat.

Organitzada pels ajunta-
ments de Tremp i el Pont de Su-
ert, el Centre Excursionista Alta 
Ribagorça, la Societat Amics 
de la Muntanya i la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Ca-
talunya, està inclosa a la Copa 
Catalana.

Xavier Estrada i els seus assistents preparen un partit a través d’un ‘software’ que analitza els equips.

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ “Atansar-nos a les es-
tratègies dels equips ens ajuda 
a prevenir situacions que es po-
den produir durant els partits i 
minimitzar la nostra gestió de 
l’error”, afirma l’àrbitre lleidatà 
de Primera divisió Xavier Estra-
da Fernández, que el 2015 va 
ser pioner a aplicar la tecnologia 
a l’arbitratge. Estrada veia que 
la majoria de jugadors coneixien 
les regles de joc, però no tots, la 
qual cosa ocasionava conflictes 
i protestes, mentre que els àr-
bitres també s’havien de posar 
al nivell de jugadors i entrena-
dors coneixent les estratègies 
per trobar la millor col·locació 
sobre el terreny de joc.  “Busca-

va alguna eina per fer scouting 
i al curs de formació d’entrena-
dors, conversant amb Juan Car-
los Oliva [el tècnic lleidatà és 
actualment ajudant de Quique 
Sánchez Flores a l’Espanyol], 
em va parlar sobre una pàgina 
web anomenada Wyscout que 
fa una anàlisi completa del que 
passa en cada partit de qualse-
vol Lliga i país del món. En un 
Europeu sub-21 un informador 

Tecnologia en l’arbitratge
El lleidatà Estrada va ser pioner a utilitzar un ‘software’ de ‘scouting’ dels 
equips per saber on col·locar-se al camp || L’utilitzen la UEFA i grans clubs

FUTBOL ÀRBITRES

arbitral de la UEFA va veure 
que l’utilitzava i l’any següent 
ja l’havien instaurat”, explica 
Estrada, internacional des de 
l’any 2013, a Primera divisió 
des de l’any 2009, distingit amb 
el Xiulet d’Or en dos ocasions 
i preseleccionat per als Jocs 
Mediterranis.

“La designació acostuma a 
arribar un dijous per xiular la 
setmana següent. És llavors 

quan planifiquem el viatge. 
També veiem partits i accions 
dels dos equips a través d’aquest 
software [de patent italiana, que 
utilitzen els grans clubs del món 
i fins i tot a la Segona B espa-
nyola]. L’atac, la defensa, com 
defensen les faltes, pilotes aè-
ries... Sobretot l’estratègia de 
cada equip. Així ja tens una 
alguna cosa avançada. També 
ens fixem en els últims enfron-

taments, per si hi ha hagut algu-
na picabaralla entre jugadors”, 
assenyala el lleidatà, que diri-
girà el pròxim 8 d’abril el derbi 
Reial Madrid-Atlètic. 

Segons el seu parer, l’àrbitre 
ha de ser “proactiu en el camp 
i la tecnologia, com el VAR, 
oferirà un salt qualitatiu en 
l’arbitratge”, però admet que 
“l’error existeix, existirà i cal 
acceptar-lo”.

ERRORS INEVITABLES
“La tecnologia oferirà  
un salt qualitatiu als àrbitres 
però l’error existeix, existirà 
i cal acceptar-lo”

cfarre
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