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MOSSOS D’ESQUADRA

Imatge de l’allau sobre
la carretera local de
Guàrdia de Noguera
a Moror.

Dos sepultats a l’esllavissar-se
una muntanya a Castell de Mur
Víctimes || Un matrimoni
atrapat al cotxe arran de
l’allau sobre la carretera
Sant Esteve de la Sarga || Els
desapareguts són els pares
de l’alcalde d’aquesta localitat
Causes || Les pluges causen la
tragèdia i el rescat pot durar dies
per la inestabilitat del terreny

MOSSOS D’ESQUADRA

Una gran allau de roques va sepultar ahir a primera hora de la
tarda un cotxe en el qual viatjaven dos persones a la carretera LV-9124 a Castell de Mur,
al Pallars Jussà. Les víctimes
serien un matrimoni de Sant Esteve de la Sarga d’entre 60 i 70
anys, pares de l’alcalde d’aquest
municipi, Jordi Navarra, segons
va confirmar el primer edil de
Castell de Mur, Josep M. Mullol.
Les abundants pluges de la setmana passada serien la causa
que cedís un cingle de més de
cent metres de la muntanya. El
rescat pot durar dies per la inestabilitat del terreny.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3-4
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Un gran despreniment de roques va arrossegar a primera hora de la tarda d’ahir un cotxe en el qual viatjaven dos
persones a Castell de Mur. L’allau, de més de 100 metres de llarg, hauria estat causada per les pluges dels últims
dies. Aquest matí es reiniciarà la recerca dels dos desapareguts, que són veïns de Sant Esteve de la Sarga.

➜

SUCCESSOS TRAGÈDIA AL PALLARS

ÒSCAR MIRÓN

L’esllavissament va tallar del tot la carretera i va arrossegar i sepultar el cotxe en el qual viatjaven dos persones.

Dos sepultats en una carretera de Castell
de Mur a l’esllavissar-se la muntanya
Les víctimes, que anaven amb cotxe, són un matrimoni de Sant Esteve de la Sarga
MOSSOS D’ESQUADRA

A.G. / E.F. / R.R.

❘ CASTELL DE MUR ❘ Una gran allau de
roques va sepultar ahir a primera hora de la tarda un cotxe en
el qual viatjaven dos persones
a la carretera LV-9124 a Castell
de Mur, al Pallars Jussà. Les víctimes, que a última hora d’ahir
no havien estat localitzades, són
un matrimoni de Sant Esteve
de la Sarga d’uns 70 anys pares
de l’alcalde d’aquesta localitat,
segons va informar l’alcalde de
Castell de Mur, Josep Maria
Mullol.
L’allau es va produir cap a les
15.14 hores en el quilòmetre 5,
entre Guàrdia de Noguera (Castell de Mur) i Moror, nucli de
Sant Esteve de la Sarga. El despreniment s’hauria produït per
les abundants pluges de l’última
setmana. “Mai havíem vist una
allau d’aquestes dimensions”,
va explicar el primer edil. L’esllavissament va afectar més de
cent metres de llarg de cingle.
Fins al lloc de la tragèdia es
van desplaçar nou patrulles
dels Mossos, amb la unitat de
muntanya, la unitat canina i
un helicòpter, cinc dotacions i
l’helicòpter amb els GRAE dels

EL LLOC DEL DESPRENIMENT
Pont de
Montanyana

Fígols de
Tremp

C-1311

Palau de
Noguera

N-230

Viladomat
de Mur
C-13

Alsamora

Sant Esteve
de la Sarga

Guàrdia
de Noguera
Alzina

Moror
Serra del Montsec

Les roques caigudes són de grans dimensions.

Bombers de la Generalitat i una
ambulància del SEM. A més,
també es va desplaçar un tècnic
geòleg de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya per estudiar l’estabilitat del terreny. Els
helicòpters van intentar trobar
sense èxit el rastre de les víctimes i el vehicle. Una de les aeronaus anava equipada amb cà-

mera tèrmica però els resultats
van ser negatius, segons fonts
properes al cas. Una altra càmera va detectar almenys tres
grans esquerdes al cingle de la
muntanya.
Tècnics van fer una primera
inspecció del terreny i, a causa de la inestabilitat, es va decidir que no hi accedissin les

Estorm
Cellers

Carretera LV-9124. L’allau es va produir entre Guàrdia de Noguera i
Estorm. Preventivament es va tallar un tram de 3,5 km.

màquines de gran tonatge per
desenrunar la zona i buscar els
desapareguts, que tornaven del
mercat de Tremp, segons van
indicar fonts properes al cas. Pel
que sembla, les roques haurien
arrossegat el vehicle, ja que es
van trobar parts escampades
per la zona com la matrícula,
una porta o una de les rodes.

Preventivament, es va tallar
un tram de 3,5 quilòmetres
de la carretera. Els equips de
rescat es van retirar al caure la
nit i continuaran avui a partir
de les 8.00 hores. Els geòlegs
avaluaran de nou l’estat de la
muntanya i no es descarta que
els treballs s’allarguin durant
uns dies.
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SUCCESSOS TRAGÈDIA AL PALLARS
Aque st é s, de l l a r g,
l’accident més greu després
d’una setmana d’allaus de
terra i roques que han provocat talls en carreteres del
Pirineu lleidatà. Així, la pluja
dels últims dies va ocasionar
un esllavissament dissabte
passat al Pont de Suert que
va tallar durant dos hores
l’N-230, el quart en poc més
d’un mes. En un dels anteriors, el mes de març passat,
un conductor va resultar ferit
greu per l’impacte d’una pedra. Un carril d’aquesta mateixa carretera va quedar tallat dimecres a Escales per la
caiguda d’una roca de gran
mida.
Aquell mateix dia, pedres
i roques sobre la calçada van
obligar a tallar diverses hores
un carril de la carretera C-14
al seu pas per Organyà. El
mateix va succeir a l’L-401 a
Alinyà, mentre que, a Olius,
una gran pedra de la mida
d’una furgoneta va tallar la
C-26 fins l’endemà. També
la línia ferroviària Lleida-la
Pobla de Segur va quedar tallada diverses hores dimecres
passat per un despreniment
sobre les vies a Àger.
L’enfonsament d’un cingle
ahir sobre dos-cents metres
de la carretera a Castell de
Mur, per la seua part, va tenir lloc en una zona caracteritzada per la seua inestabilitat geològica. S’ha de
recordar que, en un altre
tram de l’LV-9124, obres
que la Diputació (titular de
la carretera) va portar a terme entre els anys 1998 i 2001
van provocar desplaçaments
dels terrenys i esquerdes tant
a la calçada com en edificis
del poble de Guàrdia de
Noguera.
Després d’anys de reclamacions i litigis, sentències
a partir de l’any 2014 van
obligar a indemnitzar els
afectats. Aquestes interlocutòries judicials incidien,
precisament, en l’“enorme
delicadesa del terreny” de la
zona i revelaven l’existència
d’estudis de l’Institut Gològic
i Cartogràfic de Catalunya
(ICGC) que, l’any 1997, advertien ja sobre “els moviments de masses que afecten
el municipi”.

La Diputació
habilita un pas
alternatiu
❘ LLEIDA ❘ La Diputació, titular
de l’LV-9124, habilitarà un
pas alternatiu per garantir
l’accés als serveis de Tremp.
Així ho va anunciar la corporació provincial, que va
indicar que la prioritat és
localitzar les persones desaparegudes i que la recerca es
reprendrà avui a les 8.00 hores. El president de la Diputació, Joan Reñé, es va reunir
amb edils i representants del
consell i la Generalitat per
avaluar la situació.

■
ÒSCAR MIRÓN

El pendent on va tenir lloc l’ensorrament del cingle, que va sepultar dos-cents metres de la carretera i el vehicle on viatjaven dos persones.

L’alcalde de Sant Esteve va advertir
hores abans del perill d’aquesta via

Navarra va alertar que les pluges hi havien provocat petits despreniments en els
últims dies || Va retirar pedres juntament amb altres veïns el cap de setmana
E. FARNELL

❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga,
Jordi Navarra, havia alertat hores abans de la tragèdia sobre
el risc a la carretera LV-9124,
propietat de la Diputació, on
passades les tres de la tarda es
va produir l’enorme despreniment, que arriba fins a Montrebei. Navarra es va posar en
contacte a primera hora d’ahir
amb aquest diari per advertir de
la perillositat de la carretera i va
explicar que les pluges de l’última setmana havien provocat
petits despreniments al llarg del
cap de setmana que dificultaven

la circulació. Ell mateix i altres
veïns del municipi havien treballat dissabte i diumenge a retirar
pedres caigudes sobre la calçada
i reparar els desperfectes. Entre
aquestes, hi havia una roca de
grans dimensions que dificultava el pas cap al congost.
Navarra va assenyalar que els

ALSAMORA

L’alcalde va explicar que el
mur d’escullera a Alsamora
s’enfonsava i, amb aquest,
una part de la carretera
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

despreniments durant el cap de
setmana no van arribar a tallar
totalment la via, encara que les
roques que envaïen la calçada
sí que impossibilitaven el pas
de furgonetes o petits camions.
Precisament, va explicar que en
un altre punt d’aquesta mateixa
via, al nucli d’Alsamora, el mur
d’escullera de la variant s’havia
anat enfonsant i amb aquest una
part de la carretera local que
dóna accés a Mont-rebei.
“Hem tingut despreniments
durant tota la setmana, encara
que el cap de setmana ha sigut
més exagerat”, va dir en les seues declaracions a SEGRE prè-

Troben el cadàver de
l’arrossegat pel Llobregat
AGÈNCIES

Reunió del gabinet de crisi amb Joan Reñé, Albert Alins i alcaldes.

vies a la gran allau. “L’ajuntament no té prou mitjans per fer
aquest tipus d’actuacions, així
que hem de donar a conèixer la
situació davant de les administracions a veure si ens ajuden”,
va dir.
“Una de les roques més grans
es va desprendre dimecres a la
tarda i vam aconseguir retirar-la dijous. Tota la carretera
està afectada de cap a cap, és
necessari actuar-hi amb urgència”, va apuntar.
Hores després, 200 metres de
carretera van quedar sepultats
i els pares de l’alcalde van ser
víctimes del despreniment.

❘ GIRONELLA ❘ Els serveis d’emergència van trobar ahir el cadàver de l’home de 51 anys veí
de Gironella que va ser arrossegat pel riu Llobregat quan,
presumiblement, es va llançar
a les seues aigües per rescatar
un dels gossos que passejava.
El cos sense vida va ser rescatat en un canal de la zona del
camp de futbol de la localitat,
gràcies a la baixada del cabal
del riu pel tancament de les
comportes del pantà de la Ba-

ells. Així mateix, a Deltebre
continuen les tasques de recerca d’un pescador senegalès que
va sortir a pescar diumenge i
no va tornar.

El temporal a Aragó
L’avinguda del riu Ebre al
seu pas per Aragó va superar
una mota de contenció a la localitat saragossana de Quinto
i va inundar 3.500 hectàrees
de cultius. A més, ja han estat evacuats els animals de 43
granges de la regió.
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LLEIDA

AJUNTAMENT EMPRESES PÚBLIQUES

HOSPITALS ESPECIALITATS

PDeCAT i ERC destaquen que l’auditoria reflecteix dubtes sobre la
seua viabilitat || Mínguez diu que és lògic que la Paeria la sostingui

l’Arnau i Santa Maria

L’EMU tanca en positiu el 2017 Crítiques a la fusió
de dos serveis de
al vendre més parcel·les
❘ LLEIDA ❘ El consell d’adminis·
tració de l’Empresa Municipal
d’Urbanisme (EMU) va apro·
var ahir els comptes del 2017,
amb un benefici de 129.001,14
euros. L’equip de govern va
destacar la millora dels in·
gressos per venda de parcel·
les, de 1.161.700 euros, davant
els 976.053 de 2016 i els nuls
(no hi va haver cap venda) del
2015. En aquest sentit, va asse·
nyalar que el seu endeutament
i el de la Paeria estan baixant
des del 2012 i l’any passat “va
ser del 48,8 per cent, molt lluny
del límit legal establert en el
110 per cent dels ingressos
corrents.”
Els consellers del PDeCAT i
ERC van votar en contra dels
comptes i van subratllar que
l’auditoria indica que el deute
de l’empresa i les amortitzaci·
ons i interessos que comporta
“poden generar dubtes sobre
la capacitat de la societat per
continuar en funcionament”,
alhora que assenyala que és
l’aportació anual de l’ajunta·
ment i el crèdit que li ha con·
cedit el que li permet afrontar
les seues obligacions. A més,
precisa que la taxació dels
seus actius efectuada a finals
del 2015 tenia sis mesos de vi·
gència, per la qual cosa ara “no
podem determinar si hi ha nous
deterioraments”.
Per això, els consellers del
PDeCAT van sol·licitar que se

SEGRE

Votació dels comptes de l’EMU en un ple de la Paeria.

“POSTIUS ACTUA SOL”

Mínguez diu que els
consellers del PDeCAT
desconeixen la demanda
que va presentar Postius
sotmetés a votació l’inici d’un
procés concursal, que la presi·
denta de l’EMU, Montse Mín·
guez, va denegar. El conseller
d’ERC, Josep Maria Baiget,
va afirmar que el crèdit de la
Paeria “posa en risc les finan·
ces municipals”. Mínguez va
replicar afirmant que les apor·
tacions de la Paeria “es fan

amb transparència, ja que pas·
sen pel ple”. Va remarcar que
com tota societat immobiliària
s’ha vist afectada per la crisi i
que resulta obvi que l’ajunta·
ment, el seu titular, sigui el que
la sostingui. En aquest sentit,
va insistir que els tres conse·
llers del PDeCAT van admetre
desconèixer la denúncia judici·
al presentada pel president del
grup, Toni Postius, per suposats
delictes comptables a l’EMU.
“Això demostra que Postius
actua sol, és una denúncia a tí·
tol individual, i hem manifestat
la nostra tranquil·litat perquè
els comptes estan ben fets”, va
manifestar.

M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ Els hospitals de l’Ar·
nau i Santa Maria han unifi·
cat els seus serveis d’Urolo·
gia, d’una banda, i Otorino·
laringologia, de l’altra, des
del passat 13 de març, dins
de l’aliança estratègica en·
tre l’Institut Català de la Sa·
lut −que integra l’Arnau i la
majoria dels ambulatoris de
Ponent, entre altres equipa·
ments− i Gestió de Serveis
Sanitaris −l’ens públic que
aglutina els hospitals Santa
Maria i del Pallars de Tremp.
Aquesta nova unificació
dels serveis mèdics i quirúr·
gics dels dos hospitals ha
rebut les crítiques tant de la
junta de personal de l’Arnau
com del comitè d’empresa del
Santa Maria, que van assegu·
rar que “els treballadors no
hem estat informats al seu
degut temps dels detalls. No
se’ns va informar, només
una vegada publicat al DO·
GC, i tampoc hem partici·
pat en l’acord firmat l’abril
del 2017,” denuncien en una
carta.
Expliquen que se’ls ha en·
tregat una informació “que
no es correspon amb el que
hauria de ser la documen·
tació d’un complex conveni
específic entre dos hospitals.
Amb els serveis ja unificats,
són molts els aspectes no ex·
plicats o confusos”, diuen, i
assenyalen que els fa la “sen·

sació” que s’ha improvisat
després de la unió.
Detallen que en els con·
venis “hi ha omissions sobre
els riscos laborals o sobre
quins mitjans es mobilitzen
els professionals que van a
Tremp”. A més a més, alerten
que els pacients seran visitats
per diversos metges, per la
qual cosa es perdrà la relació
professional-usuari.
Per la seua part, un porta·

VERSIONS

Els sindicats diuen que
hi ha falta d’informació,
un fet que la direcció
nega de ple
veu de la direcció de l’ICS va
concretar que la unificació
“s’ha treballat conjuntament
amb els professionals clínics
des de fa mesos”, per la qual
cosa és “inconcebible” que
es digui que hi ha hagut ab·
sència d’informació.
Va assegurar que des de
fa 25 anys que els despla·
çaments a Tremp es fan als
vehicles particulars amb les
despeses pagades, i que tots
els riscos laborals “estan
coberts”. Va garantir que la
reorganització “funciona de
meravella”, per la qual cosa
no va acceptar unes crítiques
“sense fonament”.

BARRIS VIA PÚBLICA
LLEONARD DELSHAMS

Nou president dels mediadors d’assegurances
❘ LLEIDA ❘ Xavier Barberà ha estat elegit com a nou president
del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida. En el
discurs de presa de possessió, va assenyalar que la nova junta
oferirà als col·legiats els serveis i sistemes que necessitin.

Veïns de Cappont exigeixen a Àngel Ros la plaça 1-O
❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns de Cappont va sostenir que es·
tan “farts” que l’alcalde, Àngel Ros, “no escolti els veïns”
després de demanar-li en reiterades ocasions el canvi de la
plaça de Marquès de Leganés per la d’1 d’Octubre, per la
repressió policial que van patir els veïns aquell dia.

Taller de compra a granel i contra el malbaratament
❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida va celebrar ahir un taller
sobre la compra a granel i com prevenir el malbaratament
alimentari. Aquest acte forma part de la setmana de la Sos·
tenibilitat de la UdL, que aquest any celebra la vuitena
edició. Aquest taller pretenia ensenyar com fer la compra a
granel reutilitzant envasos i amb les quantitats adequades
d’aliments per fer així una compra més sostenible.

Veïns de Príncep de Viana critiquen el trasllat de contenidors
❘ LLEIDA ❘ El president de l’associ·
ació de veïns Noguerola-Avin·
guda Segre, Miquel Sabaté,
va explicar que els veïns de
Príncep de Viana que viuen al

número 30 s’han queixat en
reiterades ocasions del trasllat
de contenidors que eren davant
del seu edifici a la zona del co·
briment de vies.

A més, al lloc on estaven
els contenidors ara és un pàr·
quing de motos i els veïns diuen
que és perillós perquè el terra
rellisca.

La compravenda de pisos cau un 7,5% des d’octubre
❘ MADRID ❘ La compravenda d’habitatge a Catalunya es va
desplomar un 7,5% durant l’últim trimestre de l’any passat,
quan, en el conjunt d’Espanya, el dinamisme de l’activitat
immobiliària es va saldar amb un creixement del 10,9%,
segons el Consell General del Notariat.
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COMARQUES

La PAH frena el desnonament d’una
família amb un menor a Balaguer
p.

www.segre.com/comarques

Primers atacs de l’ós Goiat a
ruscos i bestiar a la Val d’Aran

14

p.
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MEDI AMBIENT RECUPERACIÓ D’ESPAIS

Projecten una ruta verda en 22 km de marges
del Sió recuperats després de la rubinada

Alcaldes de la Segarra dissenyaran una via paral·lela a la ruta dels castells per promocionar la zona ||
Infraestructures.cat ha recuperat l’espai i Agricultura en contracta el manteniment dos anys
XAVIER SANTESMASSES

X. SANTESMASSES

❘ CERVERA ❘ Els alcaldes de Tarroja
de Segarra, els Plans de Sió i
Torrefeta i Florejacs projecten
dissenyar una via verda amb un
itinerari de 22 quilòmetres als
marges del riu Sió i paral·lela a
la ruta dels castells de la zona.
Segons l’alcalde dels Plans de
Sió, Xavier Pintó, la recuperació per part de la Generalitat
d’aquest espai fluvial que es
va desbordar el 2015 causant
quatre víctimes mortals a Agramunt deixa ara un nou itinerari
turístic amb 14 rescloses, molins
i fonts, i amb la recuperació de
la fauna i flora autòctones que
complementarà la tradicional
ruta dels Castells del Sió.
El novembre del 2015, el riu
Sió es va desbordar a la Segarra
i l’Urgell arrasant espais com
la residència d’ancians d’Agramunt en la qual van morir quatre usuàries.
Insfraestructures.cat ha invertit sis mesos en la recuperació d’aquest espai natural,
eradicant espècies invasores
i reestablint la flora i la fauna
autòctones. A més a més, el departament d’Agricultura, responsable del projecte, ha tancat
un contracte de manteniment de
la zona durant un termini de dos
anys per evitar-ne el deteriorament i la reaparició d’espècies
invasores.

Mesura compensatòria
El projecte d’Agricultura és
una mesura compensatòria inclosa en la declaració d’impacte
ambiental del Segarra-Garri-

Tàrrega adequarà
5 quilòmetres més
del riu Ondara
n Infraestructures.cat
preveu adequar 5,5 quilòmetres de marges del riu
Ondara a banda i banda
de Tàrrega. En concret,
l’actuació se centrarà en
un tram d’1,5 quilòmetres entre el carrer Onze
de Setembre i les naus de
Cal Trepat i un altre tram
d’uns 4 quilòmetres des
del carrer Verge de Montserrat fins al nucli de la
Mora, al límit provincial
amb la Segarra, segons va
explicar el regidor d’Urbanisme, Martí Pijuan.

LES CLAUS

Representants dels ajuntaments implicats van visitar ahir la zona de l’actuació.

2015

El novembre del 2015 una
forta rubinada va desbordar
el Sió, va inundar espais i va
provocar quatre víctimes
gues, si bé el tram d’actuació
coincideix amb l’afectat per la
rubinada del 2015. Segons el
biòleg i responsable del projecte, Joan Borrell, entre el perfil
del riu i els horts i camps de cul-

tiu queda una servitud de pas
de cinc metres d’ample. Per a
l’alcaldessa de Torrefeta i Florejacs, Núria Magrans, aquest
espai serà un atractiu visitable
del patrimoni natural que forma part de l’Espai Natural de
Protecció dels Plans de Sió i que
inclou una desena de municipis
de la Segarra i l’Urgell.
El projecte té a més com a
atractius a Concabella els centres d’interpretació dels Castells
del Sió i dels Secans de Lleida
amb una exposició permanent

del patrimoni històric i natural
d’aquest territori.
Els tres alcaldes de la Segarra, Núria Magrans, Imma Secanell i Xavier Pintó, i el regidor
d’Urbanisme de Tàrrega, Martí
Pijuan, on pròximament faran
una actuació similar a l’Ondara
al seu pas per Tàrrega (vegeu
el desglossament lateral), van
seguir durant el matí d’ahir un
itinerari per la zona acompanyats pels tècnics del consell de
la Segarra i d’Infraestructures.
cat.

Danys per la riuada

z El desbordament dels rius Sió i
Ondara el 2015 va causar danys
per valor de més de dos milions
d’euros en equipaments i obres.

Inversió
z El tram recuperat va des de
Tarroja de Segarra fins a Puigverd d’Agramunt. A Agramunt
es va reconstruir en una altra
actuació.

Turisme
z Ara, els ajuntaments volen
donar un enfocament turístic i
ambiental al curs fluvial.

MEDI AMBIENT RESIDUS

PATRIMONI

Sis mil tones d’escombraries de la Cerdanya, a Andorra

La Unesco decidirà
avui sobre el Geoparc
Conca de Tremp

Des del mes de juliol passat, per incinerar-les per generar electricitat a la Comella
C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El forn incinerador de la Comella, a Andorra,
ha rebut prop de 6.000 tones de
residus de la Cerdanya des del
juliol, quan va entrar en vigor
el conveni entre el consell de
la Cerdanya i el Principat per
traslladar els residus dels 17
ajuntaments de la Cerdanya a
l’altre costat de la frontera. El
mes en què es van exportar més
residus va ser el del gener, amb
una quantitat de 768 tones.
En tot el 2017, el Centre de

Tractaments de Residus de la
Comella va rebre 44.178 tones,
la xifra més important dels últims anys (el 2016 va tractar
37.407 tones). La fracció arribada des de la Cerdanya va representar el 6,7% del total i en
el que va d’any el volum ha crescut i ja representa el 16,46%.
La producció elèctrica que es
deriva d’aquests residus suposa un augment del 10,3% de la
ràtio entre quilowatts per hora
venuts i tona tractada. El conveni preveu el trasllat a Andorra

de 10.000 tones a l’any. La Cerdanya compta amb una nau a
l’abocador comarcal on es fa el
tractament previ abans de traslladar els residus. Allà separen
els objectes voluminosos i me-

VIATGES DIARIS

La Cerdanya trasllada brossa
a Andorra de dilluns a
dijous, amb una mitjana de
7 o 8 viatges per setmana

talls, que es gestionen en altres
plantes de Catalunya.
Amb l’abocador comarcal de
Bellver de Cerdanya al límit de
la seua capacitat, els viatges setmanals fins a Andorra han passat de tres dies a la setmana a
ser diaris de dilluns a divendres,
amb una mitjana d’entre 7 i 8
viatges a la setmana. L’Alt Urgell, per la seua part, contempla
també la possibilitat de traslladar els seus residus a Andorra
malgrat que els terminis no estan encara fixats.

❘ LLEIDA ❘ La Unesco s’haurà
de pronunciar avui dimarts
sobre la candidatura del Geoparc Conca de Tremp-Montsec, que municipis dels Pallars, l’Alt Urgell i la Noguera
defensen des de l’any 2015
per distingir el patrimoni geològic de la zona. En aquest
sentit, la candidatura engloba tots els municipis del
Pallars Jussà, així com Baix
Pallars, Coll de Nargó, Vilanova de Meià, Camarasa
i Àger.
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COMARQUES

HABITATGE MOBILITZACIONS

La PAH frena el desnonament
d’una família a Balaguer

SALUT CELEBRACIONS

Una parella amb un fill menor d’edat || Okupes d’un pis d’un
banc, i demanen quedar-s’hi amb un lloguer social
E. FARNELL

Foto d’arxiu de l’hospital comarcal del Pallars.

L’hospital comarcal
del Pallars, a Tremp,
celebra avui 25 anys

La dona, cap de família, al rebre la notícia que es parava el seu desnonament.
E. FARNELL

❘ BAL AGUER ❘ L a Pl at a for m a
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de la Noguera va aconseguir frenar ahir un desnonament d’una família de Balaguer
amb un menor de tres anys que
des de fa més de tres anys viu
com a okupa en un pis d’un
bloc del carrer Camarasa de
la capital de la Noguera, propietat d’una entitat bancària
(Bankia), i que demana poder
quedar-se amb el pis pagant

un lloguer social. De fet, tot el
bloc del número 21 del carrer
Camarasa està okupat i segons
fonts de la plataforma el d’ahir
pot ser el primer dels desnonaments que hi pot haver en
aquest bloc. A les dotze del
migdia, mig centenar de persones donaven suport a la família
sota el lema #Macarenasequeda davant de la presència del
secretari judicial que va acudir
al pis per procedir al desnonament. Finalment, després de les

negociacions de membres de
la plataforma i l’entitat bancària es va aconseguir frenar de
manera provisional el desallotjament, encara que la família
haurà “de solucionar urgentment” la situació, va explicar
el secretari judicial. La PAH
demana a Bankia que atengui
les peticions de la família i els
concedeixi un lloguer social
per al pis. El matrimoni es va
sentir ahir alleujat encara que
preocupat davant la situació.

❘ TREMP ❘ L’hospital comarcal
del Pallars celebra aquest
any el 25 aniversari de la seua inauguració més recent.
Aquesta efemèride suposa
també que durant aquest
període es va iniciar una nova etapa sanitària al Pallars,
amb un format comarcal,
inclòs a la xarxa d’hospitals
que donen servei a la sanitat
pública del departament de
Salut de la Generalitat. En
aquests anys, l’equipament
ha anat adequant els serveis
a les necessitats específiques
de les comarques del Pallars
amb el suport de l’hospital
Arnau de Vialnova i Santa
Maria. Avui hi ha previst
un acte de celebració amb la
presència del gerent territorial de l’ICS a Lleida i gestió
de serveis sanitaris, Mateu
Huguet, l’alcalde de Tremp,

Joan Ubach, i Francesc Guerra, gerent de l’hospital. Així
mateix, està previst un reconeixement als professionals
que fa 25 anys o més que treballen al centre. L’hospital
va obrir per primera vegada
el 1521 al carrer del Forn i
tres segles després es va traslladar al convent dels caputxins, i es va convertir en el
Sant Hospital de Tremp. El
1933 la Generalitat va estudiar transformar-lo en hospital comarcal i va nomenar
Tremp capital de comarca sanitària, encara que la guerra
va paralitzar el projecte. El
1988 el Patronat Sant Hospital va cedir a la Generalitat
uns terrenys per a la construcció d’un nou centre. El
2011 la gestió va passar a
l’empresa pública Gestió de
Serveis Sanitaris.

OBRA PÚBLICA

BALANÇ

La patronal
reclama onze
equipaments
pendents

Tavascan va
vendre 8.700
forfets entre
l’alpí i el nòrdic

x LLEIDA x Foment del Treball
ha elaborat un catàleg de
160 equipaments públics
bàsics pendents d’executar
a Catalunya en assumptes
socials, ensenyament, investigació i universitats,
esports, interior, justícia i
salut.
A Lleida hi ha onze equipaments pendents com la
reforma de la residència de
Sort, les escoles d’Almenar i
Pinyana; edificis de docència de la UdL; obres a l’Institut d’Investigació Biomèdica (IRB Lleida); la comissaria dels Mossos d’Esquadra
a Mollerussa; l’ampliació del
Canyeret a Lleida; els CAP
d’Agramunt, Lleida i la Seu
d’Urgell, i la remodelació
de l’Hospital de Tremp, al
Pallars.

x TAVASCAN x L’estació d’esquí
de Tavascan va registrar
una bona afluència de públic durant la temporada,
que va finalitzar diumenge passat. D’aquesta forma,
ahir va calcular que aquest
any assolirà xifres lleugerament inferiors a la temporada passada, aproximadament un 10% menys. Des
del 6 de desembre del 2017
fins al 15 d’abril del 2018,
s’hauran expedit gairebé
8.700 forfets entre l’àrea
d’alpí (uns 6.550 forfets) i
la de nòrdic (uns 2.150) i
uns 15.000 visitants en total. Segons el complex d’esquí, el mal temps que va fer
alguns caps de setmana va
provocar un descens en el
nombre de visitants finals
a l’estació.

