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Tàrrega projecta 
reformar la plaça Major
❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de 
Tàrrega ha aprovat el pro-
jecte de reforma de la plaça 
Major. L’objectiu de les obres 
serà transformar aquest es-
pai de la ciutat en una plata-
forma única que faci més cò-
mode el pas de vianants. La 
superfície de la plaça s’unifi-
carà en un únic paviment. La 
intervenció compta amb un 
pressupost de 384.994 euros 
i també amb una subvenció 
de 160.000 euros provinents 
del Pla de Reforç Local de 
la Diputació. Les obres es-
tà previst que comencin du-
rant la segona quinzena de 
setembre, després de la Fira 
del Teatre.

Solsona promou  
la inclusió social
❘ SOLSONA ❘ Solsona afavorirà 
l’assistència de col·lectius de 
persones vulnerables a l’ofer-
ta d’arts escèniques i música 
que s’organitzin al Teatre Co-
marcal i la Sala Polivalent. 
L’ajuntament de la localitat 
ha firmat un conveni d’ad-
hesió al programa Apropa 
Cultura, que promou la inclu-
sió social en l’àmbit cultural 
a Catalunya.

Curs sobre gestió 
d’impostos a Aran
❘ VIELHA ❘ La CEI Val d’Aran 
organitza un curs per apren-
dre a gestionar els impostos. 
Aquesta formació, destinada 
a empresaris, autònoms i tre-
balladors, s’impartirà els dies 
12 i 19 de juny i s’hi tractaran 
temes com per exemple com 
presentar la declaració de la 
renda.

Un dels accessos a Tercui, a Tremp, que van tornar a inundar-se.

J.A.A.

L’avinguda de la 
Ribagorçana aïlla 
els veïns de Tercui
El riu nega els enllaços de la carretera local 
amb l’N-230 || Una altra allau de roques 
torna a tallar la carretera de Torà de Tost

PLUGES CONSEQÜÈNCIES

da per un segon despreniment 
que va afectar la via al mateix 
tram que dilluns (vegeu SEGRE 
d’ahir). Es tracta de la segona 
afectació en menys de quaran-
ta-vuit hores i l’ajuntament ha 
decidit no netejar la calçada 
fins que tècnics de la Diputació 
avaluïn el terreny, que conside-
ren “molt inestable”. Una altra 
allau de roques va tallar durant 
un quart d’hora la carretera 
d’accés Castellbò. Els bombers 
van rebre un sol avís d’incidèn-
cies per pluja al pla.

M.MOLINA / C. SANS
❘ TREMP ❘ L’avinguda de la Riba-
gorçana per les pluges i el des-
glaç ha deixat més d’una setma-
na aïllats els veïns Tercui i les 
masies de la Ribereta, a Tremp. 
Segons els tècnics de l’ajunta-
ment, l’aigua (que va arribar als 
80 metres cúbics per segon) va 
negar els dos passos per creuar 
el riu que enllacen la carretera 
local amb l’N-230. Dilluns es 
va habilitar una pista forestal 
per donar sortida a la desena 
d’habitants d’aquesta zona, en-
cara que només és practicable 
amb totterreny. Un dels passos 
va quedar habilitat dimarts, el 
de la Ribereta, encara que una 
tempesta va obligar ahir al matí 
a tancar-lo de nou ja que el cabal 
va arribar als 100 metres cúbics 
per segon. Les mateixes fonts 
van indicar que en tot moment 
s’ha mantingut contacte amb els 
veïns per si hi havia una emer-
gència, encara que no ha estat 
necessari portar aliments a la 
zona. Els tècnics tornaran a tre-
ballar amb maquinària pesant 
en els dos passos per obrir-los 
quan es redueixi el cabal.

D’altra banda, la carretera 
d’accés a Torà de Tost, a Ribera 
d’Urgellet, torna a estar talla-

n L’Agència Estatal de 
Meteorologia va informar 
ahir que les intenses plu-
ges del mes de maig passat 
van ser de rècord a Llei-
da ciutat. En aquest sentit, 
el dia 28 es van registrar 
fins a 42 litres per metre 
quadrat, amb la qual co-
sa va superar el valor més 
alt des del 1983 (que va 
ser de 32 litres per metre 
quadrat el 1999).

El mes de maig 
més plujós a Lleida 
des del 1983

PROJECTES INICIATIVES
BONÀREA

El punt de recollida de BonÀrea que s’ha instal·lat a Balaguer.

Instal·len a Balaguer un punt de 
recollida de productes de BonÀrea
❘ BALAGUER ❘ BonÀrea ha instal·lat 
un sistema de recollida de pro-
ductes refrigerats a Balaguer. 
La cooperativa i Rodi Motor 
Services ja han firmat un acord 
per col·locar aquest sistema a 
les instal·lacions de l’empresa 
a la capital de la Noguera, on 

els clients de BonÀrea podran 
recollir els productes que ha-
gin comprat online. Actualment 
ja s’han instal·lat 28 d’aquests 
punts a les províncies de Lleida, 
Barcelona, Tarragona i Osca i 
està previst que s’ampliïn els 
llocs de recollida.

AGENTS RURALS

El despreniment a la carretera de Castellbò.
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ESPORTS
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Futbol. El Lleida Esportiu ofereix tres anys de 
renovació al central Eneko Satrustegi

24
Hoquei. El Llista renunciarà a Europa si no 
troba un patrocinador que substitueixi ICG

26

CICLISME VOLTA INTERNACIONAL A LLEIDA

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ La seixanta-unena edició 
de la Volta Ciclista Internacio-
nal a Lleida, que començarà de-
mà amb la sortida neutralitzada 
entre l’avinguda Francesc Macià 
i rambla Ferran, batrà el rècord 
de participació amb vint equips, 
des que es va recuperar l’any 
2014 gràcies a l’aportació eco-
nòmica de la Paeria i a l’esforç 
organitzatiu del doble bronze 
olímpic Sergi Escobar. Un total 
de 120 ciclistes –sis per equip– 
recorreran uns 400 quilòme-
tres repartits en tres etapes, una 
menys que en l’edició passada 
al no arribar a un acord amb 
l’ajuntament de Vielha, però 
mantenint l’espectacularitat 
de la carrera amb la costeru-

da costa de la Seu Vella com a 
duríssim i emblemàtic final de 
l’última etapa.

La Volta, que es va presentar 
ahir a la Paeria, comptarà amb 
cinc corredors lleidatans al pi-
lot. Tres d’ells repeteixen res-
pecte a l’any passat i són Lluís 
Ropero, Modest Capell i Albert 
Masana. Aquest últim va ser el 
lleidatà més ben classificat el 
2017 al lloc vintè i el mes passat 
va ser protagonista d’un inci-
dent en el qual, mentre s’entre-
nava, gairebé és atropellat per 
un conductor temerari i gràcies 
al fet que portava una càmera 
que va gravar l’acció va poder 
denunciar la infracció davant 
dels Mossos. 

Els altres dos corredors llei-
datans que hi participen són 
Edgar Baró i Marc Vilanova. 
Les tres etapes d’aquest any 
són Lleida-Tremp, demà amb 
131 quilòmetres; Tremp-Tremp, 
dissabte amb 164 quilòmetres, 
i Lleida-Lleida, diumenge amb 
104 quilòmetres. El director de 
la carrera, Sergi Escobar, va as-
segurar que, malgrat retallar 
una etapa, la cursa serà d’una 
competitivitat i espectacularitat 
màximes. “Canviem el port de 
la Bonaigua de l’any passat pel 
del Cantó, que unit al de Bòi-
xols, farà que l’etapa reina de la 
segona jornada sigui duríssima, 
tant si fa un sol abrasador com 
si plou”, va explicar Escobar.

Quant a la participació es-
trangera hi haurà tres equips 
de Portugal (Sicasal), Holanda 
(SmartDry) i Andorra (MVK 
25). Escobar va lamentar l’ab-
sència de russos que, segons va 
dir, “no han pogut venir aquest 
any per problemes de visat i 
sempre asseguren qualitat”.

La Volta més participativa
Demà arranca la ronda ciclista que recorre la província amb rècord d’equips, vint, però amb una 
etapa menys, tres, que l’any passat || Cinc corredors lleidatans figuren a la llista d’inscrits

MAGDALENA ALTISENT

LES TRES ETAPES DE LA 61 VOLTA A LLEIDA

Tres jornades amb al·licients ■ La Volta promet emocions fortes. De la primera etapa, en sor-
tirà el primer líder; la segona és l’etapa reina amb dos importants ports com el del Cantó i el 
de Bòixols, i a la tercera i última, una arribada molt dura en alt serà decisiva a la Seu Vella.

La Paeria  
va acollir la 
presentació.

Diversos consistoris 
s’interessen per  
la ronda 2019
■ Les autoritats que van 
assistir ahir a la presenta-
ció, els alcaldes de Lleida 
i Tremp, Àngel Ros i Jo-
an Ubach, el diputat Paco 
Cerdà i el representant de 
l’esport de la Generalitat 
Joan Segura, van animar 
ahir que s’impliquin més 
municipis a la Volta.

En aquest sentit, Es-
cobar va assenyalar que 
“diversos ajuntaments 
s’han interessat última-
ment de cara a l’edició de 
l’any que ve”. L’objectiu 
és recuperar una quarta 
etapa. El pressupost amb 
què compten és de 70.000 
euros, dels quals 50.000 
els aporta la Paeria.
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