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La mayoría
empresarial
cree que la
economía
está estable

Buscan a un matrimonio
en el Jussà tras sepultar su
coche un alud de piedras

Seis de cada diez empresas de
Lleida creen que la economía
se estabilizó en el último trimestre de 2017. | PÁG. 12

Cazan a un
conductor
a 193 km/h
en un tramo
de 90 km/h
Los agentes interceptaron la
furgoneta a la altura del kilómetro 49 de la N-240 en la localidad de Tarrés. | PÁG. 14
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Un allau de terra i roques atrapa
a Castell de Mur un vehicle en
el que viatjarien dues persones
Els serveis d’emergències aturen a la nit les tasques de rescat
del turisme pel gran perill de nous despreniments a la zona
Un allau de grans roques
i terres va tallar ahir la
carretera LV-9124, a l’altura
del quilòmetre 5, a Castell
de Mur. Tot apunta a què
va endur-se al seu pas un
vehicle en el que viatjarien
dues persones.
Castells de Mur
O.BUETAS/ M. MORALES
Els serveis d’emergències van treballar durant tota la tarda d’ahir
per localitzar el vehicle que hauria quedat sepultat per la llengua
de terra i roques de grans dimensions que es va despendre ahir
a la tarda i va engolir, prop de
Castell de Mur, part de la carretera LV-9124 que uneix la Guàrdia de Noguera i Sant Esteve de
la Sarga i que també dóna accés
al Congost de Mont-rebei. De fet,
les fortes pluges, i constants, dels
darrers dies podrien haver causat
aquest succés.
La hipòtesis amb la que treballen els Mossos apunta a que dins
el vehicle sinistrat viatjarien dues
persones i que podria tractar-se,
a falta de confirmació oficial, dels
pares de l’alcalde de Sant Esteve
de la Sarga, Jordi Navarra, que
tornaven de Tremp on s’hi celebrava el mercat setmanal.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís del despreniment a les
15.14 hores i fins al lloc s’hi van
desplaçar vuit dotacions de la policia autonòmica i una unitat de
muntanya d’aquest cos policial,
cinc dotacions dels Bombers més
un helicòpter amb especialistes
de muntanya (GRAE), una unitat
del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i un geòleg de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Cap
a les 20.00 hores es va sumar a
l’operatiu de recerca sobre el terreny la unitat canina dels Mossos.
Les grans dimensions de les
roques que van caure i la por de
nous despreniments per la inestabilitat del terreny va alentir
la feina de recerca del turisme i
dels seus ocupants per la impossibilitat de treballar amb la ma-

FOTO: Ángel Javier Toapanta / Les roques que van caure ahir sobre la carretera LV-9124, a Castell de Mur, eren de grans dimensions

FOTO: Tony Alcántara / Estat en el que va quedar la via pel despreniment

quinària necessària i finalment,
un cop es va fer fosc, els serveis
d’emergències que treballaven
a la zona van decidir suspendre

les tasques que es reprendran
avui. També es va desplaçar fins
al lloc dels fets el president de la
Diputació de Lleida, Joan Reñé,

FOTO: Diputació / Reñé es va desplaça fins al lloc dels fets, al Jussà

ja que la corporació provincial és
la titular de la carretera afectada
que restarà completament tallada des del quilòmetre 2,5 fins al

6 mentre durin el treballs. Reñé
va anunciar que s’obrirà un pas
alternatiu a la carretera per garantir l’accés a tots els nuclis.
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Les pluges provoquen nombrosos
despreniments aquesta primavera
Aquest mes de març i abril les principals afectacions han estat
a l’N-230, a l’N-260, a la C-26 i a la línia de la Pobla a Àger
Lleida
REDACCIÓ
El temporal de pluges dels darrers dies i que principalment
ha afectat a l’àmbit del Pirineu i
Prepirineu ha provocat enguany
nombrosos despreniments i han
afectat a diverses carreteres. Els
primers despreniments van tenir lloc a principis de març i van
afectar la carretera N-230 al seu
pas per Pont de Suert i la N-260
en els accesos al túnel d’Erinyà. El
primer despreniment, de roques
i terra, va atrapar un vehicle i el
seu ocupant va resultar ferit greu,
mentre que el segon, es va tractar d’una gran roca que es va desprendre fins a la calçada però que
no va provocar ferits.
Els nous episodis d’esllavissades han tingut lloc a mitjans
d’aquest mes d’abril. Així, l’11
d’abril es registrava un important
despreniment a la carretera C-26
a Olius, al Solsonès, sense provocar ferits, i també el mateix dia
un despreniment tallava el trànsit a la línia de la Pobla a l’alçada
d’Àger, a la Noguera.
Al dia següent, el dia 12
d’abril, una roca de grans dimensions queia a la carretera de Sant
Esteve de la Sarga, sense provocar ferits.
I el passat divendres, 13
d’abril, la N-230 registrava un nou
despreniment important a l’alçada del pantà d’Escales i aprop de
Pont de Suert. Les roques i terra
que varen caure van afectar un
carril i va obligar a tallar el trànsit
durant unes hores.

FOTO: Aj.Olius / Imatge del despreniment que es va registrar el dia 11 d’abril a la carretera C-26 al seu pas per Olius, al Solsonès

FOTO: CC Alta Ribagorça / La roca que va caure a la N-260 a Erinyà

Les precipitacions fan que
els embassaments estiguin
a vessar de reserves
Les pluges que han caigut en els
darrers dies a les capçaleres dels
rius fan que els embassaments
de Lleida estiguin en aquests moments molt plens. Segons dades
facilitades ahir per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE),
el pantà de Camarasa es troba al
95,4%, mentre que el d’Oliana,
al 83,5% i el de Rialb, també al

83,5%. Un dels rius que ha experimentat major crescuda és l’Ebre
i pel que fa als rius del Pirineu de
Lleida es preveu que hi sigui quan
comenci el desgel.
Ahir també va ser un dia plujós a la demarcació de Lleida. Es
tracta de la darrera perturbació
que creua aquest àmbit durant
aquests dies i a partir d’ara s’es-

peren dies de bonansa amb sol i
augment notable de les temperatures.
A l’àmbit del Pirineu i en concret a la banda del Pallars Sobirà
ahir va ser un dia amb cel obert
i va plovisquejar una mica. Diumenge les temperatures van pujar una mica en aquesta zona i va
fer que es produissin allaus a la
zona de la Bonaigua.
Pel que fa al riu Noguera Pallaresa ahir baixava també tranquil
per la seva capçalera a l’espera
del desgel, que tot apunta a que
podria començar en breu i provocar importants crescudes.

FOTO: / El darrer despreniment a la N-230 a la zona d’Escales

FOTO: / El pantà de Rialb en una foto presa recentment
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L’Hospital
Comarcal
del Pallars
celebra el seu
25è aniversari
L’Hospital Comarcal del Pallars
celebra, aquest any, el 25è aniversari de la seva inauguració.
Aquesta commemoració suposa també que fa vint-i-cinc
anys de l’inici d’una nova etapa sanitària al Pallars. L’acte
d’inauguració d’aquesta fita
tindrà lloc avui i comptarà amb
la presència de Mateu Huguet,
gerent territorial de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de
Serveis Sanitaris. Durant l’acte
tindrà lloc el reconeixement als
professionals que fa 25 anys o
més que treballen a l’Hospital.
L’Hospital es va obrir l’any 1521
en un edifici del Carrer del
Forn de la mà del doctor Jaume Fiella. Tres segles més tard
l’Hospital es traslladà a l’antic
convent dels Caputxins, i es va
convertir en el Sant Hospital de
Tremp – Fundació Fiella. L’any
1933 la Generalitat de Catalunya estudià la possibilitat de
transformar-lo en Hospital Comarcal i el 1934 designà Tremp
com a capital de comarca sanitària, tot i que el projecte es va
parar per la Guerra Civil. L’any
1988 el Patronat Sant Hospital de Tremp – Fundació Fiella
va fer una cessió de terrenys al
Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya per la
construcció d’un nou Hospital.

Mercoequip
de Fraga es
renova per
celebrar els
seus 30 anys
Mercoequip, la Fira de l’Equipament Agrícola, Industrial i
Comercial de Fraga, compleix
30 anys. I, per celebrar-ho, el
certamen es transforma. L’edició de 2018 “serà diferent, totalment renovada”, anuncia el
director del Comitè Executiu de
Mercoequip, Alejandro Cabrera. La principal novetat estarà
en el recinte firal, amb un canvi
d’ubicació del recinte exterior
i la redistribució de zones en
el pavelló cobert. Les jornades
tècniques guanyaran protagonisme: es reforçarà el programa i hi haurà nous espais.

Sis de cada deu empreses de
Lleida creuen que l’economia
es va estabilitzar l’any 2017
Segons la Cambra de Comerç, l’indicador negatiu
arriba de la mà de la indústria química i cautxú
Lleida
ACN
El darrer trimestre de l’any 2017
va servir per estabilitzar l’economia lleidatana d’acord amb
les dades del Clima Empresarial
elaborades per la Cambra de Comerç, evidenciant els alts i baixos que han caracteritzat aquest
exercici.
Si bé al primer trimestre l’estudi anunciava un fort creixement, tant pel que fa a la marxa
del negoci com a les expectatives
per als propers mesos, el segon
trimestre fou un gerro d’aigua
freda que va fer caure aquestes
expectatives als nivells de finals
de 2016. Tot i això, el darrer trimestre ha permès una consolidació del creixement registrat fins a
finals del 2016, ja que les dades
es mantenen en un equilibri de
creixement sostingut pel que fa
a la marxa dels negocis, si bé és
cert que les expectatives de l’empresariat continuen tenint un tint
negatiu a finals d’any. La majoria
d’activitats tanquen l’any amb taxes positives i l’únic indicador negatiu arriba de la mà de les indústries químiques, cautxú i altres
productes minerals no metàl·lics
D’aquesta manera, Lleida contravé i es desmarca de l’evolució
positiva que s’observa a la resta
de Catalunya, si bé és cert que
cap de les dades són en cap cas

FOTO: ACN / L’indicador positiu arriba del sector Comerç i Serveis, gràcies a la campanya de Nadal

negatives però representen un
lleuger retrocés respecte als mesos anteriors, avalant d’aquesta
manera les expectatives més negatives.
Pel que fa a la marxa actual del
negoci, el 57% de les empreses
lleidatanes es van posicionar en
l’índex d’estabilitat i el 15,4% en
posicions baixistes mentre que
només el 27,6% consideren que
aquest darrer trimestre de 2017

la marxa del seu negoci ha estat
positiva. En gran mesura, l’indicador positiu arriba de la mà del
Comerç i els Serveis (29,8%) i per
tant està clarament lligat als efectes de la campanya de Nadal. Les
empreses adscrites als sectors de
la Indústria i de la Construcció van
apostar el 2017 per l’estabilitat i
només un 15% creu que el sector
va anar pitjor que el trimestre anterior. De fet a la indústria són un

28,8% les empreses que creuen
que la marxa actual del negoci
millora i a la construcció la dada
creix fins al 31,3%. Per branques
de l’activitat a Lleida, l’únic indicador negatiu arriba de la mà de
les indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no
metàl·lics, tot i que cal assenyalar
que el pes d’aquesta tipologia és
bastant reduïda entre l’empresariat lleidatà.

Joves francesos de Blaye
fan pràctiques formatives
en empreses de Tàrrega

FOTO: Aj. Tàrrega / L’alcaldessa i els alumnes francesos al consistori

25 alumnes d’entre 16 i 20 anys
provinents de la població francesa de Blaye fan estada a Tàrrega
fins al proper 4 de maig amb l’objectiu de realitzar pràctiques professionals en empreses, entitats
socials i serveis municipals. Són
estudiants del centre educatiu
Maison Familiale du Blayais, dedicat a cicles formatius de grau
superior, que es volen especialit-

zar en serveis d’atenció a les persones. L’estada és fruit de l’agermanament entre la capital de
l’Urgell i el municipi de Blaye, a la
regió de la Gironda, amb més de
30 anys d’història. Les pràctiques
es duran a terme en empreses,
entitats socials, centres educatius
i serveis culturals municipals. L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa M. Perelló, els va rebre a l’Ajuntament.
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Noctem serán cabezas
de cartel del ‘BenRock’
InVersus estrenará nuevo material
en el festival de Benavent de Segrià
Lleida
andrés rodríguez
El Festival de Rock de Benavent
de Segrià -’BenRock’- aún no tiene fecha definida para la celebración de su nueva edición, si bien
la organización ya anuncia como
cabezas de cartel a Noctem y confirma la presencia de InVersus.
Noctem es una banda valenciana de black-death metal surgida en el 2001 que siete años más
tarde consiguió un notable reconocimiento por la firma con la
discográfica austriaca Noisehead
Records y tras la controversia
en sus espectáculos de carácter

Winter Shades,
seleccionados
del XIV Pepe
Marín Rock
violento. Actualmente, todavía
hacen uso de animales muertos
o partes de ellos o se cubren de
sangre para actuar.
Los últimos discos de Noctem
se centran en una temática basa-

La Raíz lidera el sábado la
primera edición del Monzón
Qué Demasiado Festival
La primera entrega del Monzón
Qué Demasiado Festival, que se
desarrollará el próximo sábado
en la Carpa Municipal, contará
con las actuaciones de Positive
Vibes, Desde Arriba y La Raíz. Los
DJ’s Rock Man y El Rockodromo
completarán la velada.
Este festival servirá también
para la cerrar la grabación en directo del videoclip ‘Todo no da
igual’, del montisonense Manolo Delgado en su faceta como DJ

E

l pasado jueves se desarrolló
en el Cafè del Teatre el musical ‘Secundària Rock’, una iniciativa absolutamente loable que
logra reunir en concierto a padres,
profesores y alumnos en una tarde-noche de pura convivencia. La
propuesta es brillante, ya que el
alumnado de secundaria que siente inquietud por la música dispone de un escaparate a través del
cual mostrar en público su trabajo en silencio. Obviamente, el objetivo de este encuentro es la participación, el conocimiento mutuo,
el intercambio de experiencias y
la motivación. En esta 16ª edición
han tomado parte poco más de un
centenar de estudiantes proceden-

Rock Man. Las imágenes se iniciaron el pasado mes de marzo en el
One, el B.B. (Bar Bailo) y La Aurora, y culminarán este sábado con
el concierto de La Raíz.
Para caldear el ambiente, el
quinteto Positive Vibes descargará su repertorio como banda tributo a Bob Marley, mientras que
Desde Arriba hará lo propio con
una selección de versiones de
los 80 y 90 de bandas como Los
Suaves, Reincidentes, Barricada,

da en el culto a las civilizaciones
antiguas, la guerra y el ocultismo.
En el 2009 iniciaron su trilogía
con el álbum ‘Divinity’, al que siguió ‘Oblivion’ (2011), siendo este el segundo capítulo. En 2014
lanzaron su tercer trabajo, ‘Exilium’ y en 2016, su último trabajo
hasta el momento, ‘Haeresis’.
Los leridanos InVersus se encuentran terminando el que será
su nueva entrega que descargará en directo en este festival que
también incluirá en su cartel a
Winter Shades, banda de Tremp
de thrash-metal que fue seleccionada del XIV Pepe Marín Rock.

Extremoduro, Led Zeppelin, Metallica, La Pulquería o Azero.
La Raíz, nutrida formación nacida en Gandía en el 2006 , es uno
de los referentes de la escena
mestiza española que con su último disco, ‘Entre poetas y presos’,
se ha convertido en el fenómeno
musical del año. El nombre de La
Raíz está tomado de una letra de
Hechos Contra El Decoro, donde
aparece “la multitud es mi fuerza, mi fuerza es la raíz”. La banda
basa su éxito en un tremendo directo capitaneado por sus cuatro
cantantes y en una contundentemente festiva base musical que
los seis instrumentistas despliegan con firmeza: rock, ska, reggae, hip hop y otros sabores.

FOTO: Prosthetic Records / Noctem es una banda de black-death metal

FOTO: Olga Díaz / Manolo Delgado graba un ‘clip’ como DJ Rock Man
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Andrés Rodríguez / andresrodriguez@lamanyana.es

Si haces pop, no haces rock...
tes de diez centros escolares de secundaria de las comarcas del Segrià y uno de l’Urgell. Cada grupo
participante tenía que interpretar
dos piezas, una de libre elección y
la otra (atención) obligatoriamente de Michael Jackson. El encuentro se llama ‘Secundària Rock’ y no
‘Secundària Pop’, por lo que elegir
al ‘Rey del Pop’ como eje de las actuaciones me parece un grave error

pedagógico. Ya sé que muchos no
distinguen entre pop y rock, que
también los hay que son incomprensiblemente fans a partes iguales de los Beatles y de ‘sus majestades’ los Rolling Stones y que hay
multitud de proyectos que se presentan como pop-rock o indie-rock
tan alegremente. Pues bien, el rock
es mucho más que todo eso y para
cuantos comulgamos con esa ma-

nera de entender la vida, con esa
‘bad religion’, nos duele en el alma
que se llame rock a cualquier cosa
que les parezca. También abundan
los grupos que justifican sus nuevos
trabajos diciendo que es “más rockero”, cuando luego la realidad indica que esta sucia sociedad todavía
sigue mirando no con demasiados
buenos ojos a los devotos del rock.
Pese a que el rock no está atrave-

sando un buen momento, por falta
de relevo generacional entre otras
cuestiones, la fidelidad y la fe ciega
se mantiene. Lenny Kravitz declaró este fin de semana al inicio de
su gira mundial que el rock no está siendo promocionado tanto en
estos momentos y no suena en la
radio como antes, agregando que
existen ciclos que se repiten, “por
lo que en los próximos años volverá a ser una fuerza dominante
en la música”. Estoy totalmente de
acuerdo, lo cual no impide recordar que hay un mandamiento musical que insta a no pronunciar el
nombre del rock en vano. Por eso
quiero dejar bien claro que si haces
pop, no haces rock... Oh yeah!

