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Anglesola desplega la fibra òptica,
que estarà a punt a la tardor
p.

www.segre.com

10

MUNICIPIS GEOLOGIA

Nou municipis demanen ajuda a l’Institut
Cartogràfic per la inestabilitat del terreny

Per les abundants pluges, uns soL·liciten avaluar si hi ha risc de més despreniments i altres s’interessen
per subvencions per consolidar pendents || Pobles de tot Catalunya temen noves esllavissades
XAVIER RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Nou ajuntaments de Lleida han enviat peticions d’assistència a l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC)
per la inestabilitat del terreny
per les intenses pluges que s’han
registrat aquesta primavera. Es
tracta de la Coma i la Pedra, Soriguera, Montferrer i Castellbò,
Sant Esteve de la Sarga, Cava,
el Pont de Suert, Tremp, Àger i
també s’ha sol·licitat l’actuació
de l’ICGC a la ribera de Valarties (Aran), segons les dades
facilitades per la conselleria de
Territori. Es tracta de peticions
que van des d’anar a conèixer
la situació sobre el terreny fins
a l’elaboració d’un informe de
risc geològic. A més, des de la
Generalitat van assegurar que
l’organisme ha rebut “nombroses peticions i consultes de tot
tipus” després dels episodis de
pluges i despreniments com el
que va costar la vida a dos persones a la carretera de Castell
de Mur.
Al Pont, el problema es troba
a la carretera a Gotarta, afectada en set o vuit punts del traçat. El consistori ha enviat una
petició a l’ICGC perquè estudiï
els moviments de la muntanya
per conèixer-ne quins són les
mesures de correcció adequades
per evitar despreniments sobre
la via i frenar el lliscament del
pendent.
L’alcalde, Josep Antoni Troguet, va assegurar que “el problema de les allaus de roques
en aquestes carreteres s’ha vist
agreujat per les pluges” i va as-
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senyalar que una part de la localitat es troba sobre una zona
de guix i s’hi han registrat moviments de terra.
Per la seua part, el primer edil
d’Àger, Lluís Ardiaca, va assegurar que han preguntat a l’institut si hi ha alguna línia d’ajuts
per millorar i consolidar el cingle que hi ha davant de l’ermita de la Pedra, al Montsec, on
va caure una pedra d’unes tres
tones. Va afegir que membres
de l’ICGC “van valorar les actuacions en uns 30.000 euros”.
La Coma i la Pedra ha sol·licitat
un informe sobre la zona de la

UN DELS CASOS

El Pont reclama que l’ICGC
estudiï el lliscament del
pendent de la carretera que
va al nucli de Gotarta
carretera de coll de Jou, on hi
va haver una allau de roques,
“per detectar si hi ha perill de
nous despreniments”, segons va
explicar l’alcalde, Jordi Oriol.
Així mateix, a Tremp van
encarregar fa temps un estudi
de risc per unes roques que podrien precipitar-se sobre unes
granges al nucli de Gurb. L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga,
Jordi Navarra, que és fill de la
parella que va morir a Castell
de Mur, va explicar que al seu
municipi s’han registrat nombrosos despreniments i va assegurar que “la muntanya ens
cau a sobre”.

Imatge del despreniment que s’ha registrat en una muntanya pròxima a Mencui.

Els geòlegs visitaran Mencui aquesta setmana
n Tècnics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya visitaran al llarg d’aquesta setmana el poble de Mencui, a Soriguera, on els veïns
denuncien que han aparegut
esquerdes en alguns dels carrers del nucli després que el
pendent en el qual es troba
la població hagi presentat un
lliscament d’1,5 metres (vegeu
SEGRE d’aquest divendres),

PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU

segons van assegurar fonts
de la Generalitat. L’alcalde,
Josep Ramon Fondevila, va
assegurar que “ara fa bon
temps i no plou”, però en cas
que es registrin precipitacions
“poden fer molt mal”, perquè
les esquerdes podrien fer-se
més grans.
Així mateix, Fondevila va
afirmar sobre aquesta qüestió que “el que queda clar és

que s’han de prendre mesures
correctores”. En aquest sentit, la intenció de l’ajuntament
és presentar a la Generalitat
l’estudi de risc geològic de
l’ICGC “perquè hi aporti finançament”, perquè “el consistori no pot finançar aquests
treballs” per consolidar el
pendent i frenar els despreniments a Mencui, on viuen
una dotzena de persones.

MUNICIPIS CERTÀMENS

La Fira del Ferro deixa uns
100.000 € a la vall Ferrera

El grup de forjadors que han participat en la Fira del Ferro Pirinenc d’Alins.

❘ ALINS ❘ La Fira del Ferro Pirinec
que s’ha celebrat aquest cap
de setmana a Alins ha suposat un impacte econòmic d’uns
100.000 euros per als municipis de la vall Ferrera, segons el
Parc Natural de l’Alt Pirineu,
que organitza el certamen amb
l’ajuntament d’Alins i l’Associació Boscos de Ferro. Els vuitanta-cinc forjadors participants
a la fira van elaborar un total
de sis bancs de forja que s’ubicaran als sis municipis habitats

de la vall Ferrera. Aquest certamen també va comptar amb
un mercat artesanal amb trenta
productors locals del Pirineu i
activitats per a tots els públics
com les ofertes per l’Obrador
Xisqueta. La fira ha rebut aproximadament 3.500 persones durant el cap de setmana. El certamen, que aquest any celebrava
la novena edició, vol donar a
conèixer el patrimoni relacionat amb el ferro dels diferents
pobles de la vall.
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INCENDIS

Un centenar de persones reclamen
millores en el tracte als temporers

Crema mitja
hectàrea de rostolls
entre Albesa i Algerri

Els agricultors demanen “no criminalitzar” el sector i que es denunciïn casos concrets
LLEONARD DELSHAMS

ISMAEL CHIVA

❘ LLEIDA ❘ Un centenar de persones van sortir ahir als carrers
de Lleida per denunciar la situació d’alguns dels temporers
que treballen a la campanya
de la fruita. Convocades per
la plataforma Fruita amb Justícia, van denunciar que “cada
anys es vulnera els seus drets
bàsics”, en paraules de Nogay
Ndiaye, portaveu de l’organització. Ndiaye, que va criticar
que “en moltes ocasions no se’ls
tracta com a persones”, va explicar que “gràcies als temporers, el sector agrícola lleidatà
tira endavant”.
En la marxa, que va discórrer
entre la subdelegació del Govern a la capital del Segrià i la
Paeria, van participar representants del Sindicat Andalús de
Treballadors (SAT), de l’entitat
Aliança Ètnica i també hi va
ser l’exdiputat de la CUP David Fernàndez. Al so de bongos
i de consignes com “cap persona no és il·legal” o “nadiua o
estrangera, la mateixa classe
obrera”, els organitzadors van
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❘ LLEIDA ❘ Quatre dotacions dels
Bombers de la Generalitat
van participar ahir en l’extinció d’un incendi de rostolls
a la carretera que hi ha entre Albesa i Algerri. Els fets
van passar a partir de les cinc
de la tarda i el foc també va
calcinar les portes de fusta
d’una cabana que hi havia en
una de les finques afectades
per la crema.

TALARN

Entrega de
despatxos als
nous sergents

Manifestació pels drets dels temporers, ahir, a Lleida.

exigir a la Paeria i la resta d’administracions que no s’escudin
en l’excusa de l’“efecte crida”
per no proporcionar més places
d’allotjament als temporers.
Per la seua part, el president
d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, va

demanar que no es “criminalitzi” els pagesos i va instar que,
si es coneixen casos concrets de
condicions laborals inadequades dels temporers, que es denunciïn davant de la inspecció
de Treball. En aquest sentit, va

afirmar que, en aquesta campanya, el nombre d’inspeccions és
més elevat del que és normal i
va desitjar que les inspeccions
s’incrementin també en altres
sectors productius i no només
al camp.

❘ TALARN ❘ El cap d’Estat Gran
de l’Exèrcit de Terra, Francisco J. Varela Salas, i el subsecretari de Defensa, Alejo de
la Torre de la Calle, presideixen avui l’entrega dels reals
despatxos als nous sergents
de l’acadèmia de Talarn. En
aquest acte assistirà la delegada del Govern, Teresa
Cunillera; el subdelegat, José
Crespín, i l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros.

