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La Paeria invierte 128.500 euros 
para retirar la uralita y mejorar el 
pabellón de la Bordeta | PÁG. 8

PLATA PARA JESSICA VALL. 
La nadadora catalana, segunda en 
los 200 braza del Europeo | PÁG. 30

LA POLICÍA SE VIO CON EL IMÁN DEL 17-A. El 
cerebro de los atentados mantuvo encuentros 
con las fuerzas de seguridad mientras cumplía 
condena por tráfico de drogas | PÁG. 18

La ola de calor dispara el 
precio de la electricidad 
al aumentar la demanda
▶ El coste de la luz marcó el lunes su 
registro más alto de todo el año 2018

▶ Las altas temperaturas elevan un 20% 
el consumo en las granjas

El río Noguera Pallaresa contará 
con un tramo navegable de más 
de 50 kilómetros una vez conclu-
yan las obras que comenzaron 
ayer en la presa del Hostalet. El 
primer día de los trabajos, que 
finalizarán en septiembre, se de-
dicó a tareas de desbroce. Los 
deportes de aventura serán los 
grandes beneficiados la próxima 
temporada.

Comienzan las 
obras del tramo 
navegable      
del Pallaresa

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Los deportes de aventura, beneficiados| LA PÀGINA TRES

FOTO: Selena García / Las máquinas trabajaban ayer en las instalaciones del recinto, todavía humeante | PÁG. 12

Controlado el incendio del vertedero de Montoliu

EL CDR SE QUEJA 
DEL VETO EN 
LAS FIESTAS DEL 
PONT DE SUERT  
| PÁG. 15

El pleno 
para elegir 
al relevo de 
Àngel Ros, el 
29 de agosto
La alcaldesa en funciones, Mont-
se Mínguez, agotará el calenda-
rio y fijará para el próximo día 
14 la sesión para dar cuenta de la 
renuncia de Ros.

El alcalde Enric Mir afirma que 
la medida sería un complemen-
to al desvío de camiones de la 
N-240 a la autopista. 

Les Borges 
pide la AP-2 
gratis para 
los vecinos 
garriguenses

| PÁG. 13

| PÁG. 7
| PÁGS. 19 Y 17
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El riu Noguera Pallaresa 
comptarà amb un tram 
navegable de més de 50 
quilometres un cop acabin 
les obres a la presa de 
l’Hostalet que van començar 
ahir. 

Sort
ACN
Les obres que han de millorar la 
navegabilitat i la seguretat a la 
presa de l’Hostalet, al Pallars So-
birà, ja han començat aquest di-
marts. Les màquines encara no 
han entrat al riu i el primer dia 
de treballs es va dedicar a fer 
tasques prèvies com desbrossa-
ment. Serà a partir d’avui quan 
la navegabilitat, per aquest tram, 
quedarà prohibida. Es preveu que 
aquestes obres estaran acabades 
a finals de setembre i es podran 
estrenar la temporada vinent 
d’esports d’aventura. Mentre du-
rin els treballs les empreses que 
operen a Sort seran les més per-
judicades, donat que hauran de 
recollir els clients a Rialp o just 
abans de la presa. 

Però la pròxima temporada 
també seran les més beneficia-
des en poder gaudir d’aquest 
punt. Per superar aquesta pre-
sa, fins ara, els clients havien de 
baixar de la barca i passar ca-
minant per un pas lateral. Amb 
aquesta obra s’evitarà això i ja 
no hi haurà necessitat d’aturar la 
barca de ràfting o de piragüisme. 
Aquesta imatge que encara s’ha 
pogut veure aquest dimarts ja no 
es tornarà a repetir.

El president del Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà, Carles 
Isus, va explicar que el primer pas 
per poder treballar dins el riu és 
fer un canal paral·lel per on desvi-
ar les aigües provisionalment. 

Per salvar la presa es construi-
rà un pas lateral en forma de ram-
pa d’uns 12 metres que permetrà 
que les embarcacions de ràfting i 
altres tipus d’esports d’aventura 
puguin continuar el seu descens 

sense interrupcions fins a Colle-
gats. 

Aquestes obres s’han endar-
rerit un mes degut al fort desgel i 
les intenses pluges de la primave-
ra que van provocar un augment 
considerable del cabal del riu.

Isús reconeix que poden ar-
ribar a ser ‘’traumàtiques i mo-
lestes’’ pel sector dels esports 
d’aventura però va dir que a la 
llarga seran ‘’beneficioses’’ per 
les empreses i els clients.

L’alcalde de Sort, Raimon Mon-
terde, va afegir que les empreses 
de Sort són les que ‘’patiran’’ més 
les obres però també les que en 
sortiran ‘’més beneficiades’’ en 
un futur. Pel que fa a nivells pràc-
tics, l’alcalde de Sort, va destacar 
els guanys amb temes de segure-
tat i navegabilitat que aportarà 
aquesta obra.

Monterde, va destacar que fi-

nalitzades les obres aquest punt 
es podrà navegar. El nivell serà de 
3 sobre 5 de màxima dificultat. 
L’alcalde recorrda que pot apor-
tar un valor afegit a la baixada i 
que moltes empreses que oferei-
xin el tram Llavorsí-Rialp es plan-
tegin acabar d’arribar a Sort.

Aquesta actuació es comple-
mentarà amb una segona previs-
ta per a la tardor que permetrà 
perllongar altres 6 km més la na-
vegabilitat del riu fins a l’embas-
sament de Sant Antoni, a Tremp 
(el Pallars Jussà). Per fer-ho pos-
sible s’haurà d’habilitar a la na-
vegabilitat la presa de Sossís, al 
Pallars Jussà. 

Amb aquesta obra completada 
el riu Noguera Pallaresa passarà a 
tenir uns 55 quilòmetres navega-
bles, convertint-lo en un dels mi-
llors rius del món per a la pràctica 
del ràfting o el piragüisme. 

Inicien les obres a la presa de  
l’Hostalet per habilitar un tram 
navegable de 50 km al Pallaresa
El nou pas estarà operatiu la propera temporada i evitarà 
que s’hagi d’aturar la barca i passar a peu com es feia fins ara 

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018 | LA PÀGINA TRES

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Els treballs a la zona van començar ahir

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Les obres permetran navegar pel salt d’aigua sense haver de passar a peu com es feia ara per seguretat
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Controlat l’incendi a l’abocador 
de Montoliu que encara fumeja
Habiliten un nou punt per dipositar la brossa 
apartat de la zona afectada dilluns per les flames
L’incendi que va tenir lloc dilluns a la nit a l’abocador de 
Montoliu de Lleida ha obligat a habilitar un punt provisional 
on dipositar els residus dins el mateix recinte.

FOTO: Selena García / Màquines realitzant treballs per extingir el fum que encara es podia veure ahir al matí al recinte de l’abocador

Montoliu de Lleida
H. HUGUET
Les zones afectades per l’incen-
di han estat tapades amb terra, 
però es preveu que continuïn 
fumejant els proper dies, segons 
apuntaven fonts dels Bombers de 
la Generalitat. També informaven  
que els operaris hauran d’estar 
pendents de la zona i remoure 

la brossa perquè el foc no torni 
a reprendre’s. Les dotacions del 
cos de Bombers que van traslla-
dar-se a Montoliu de Lleida, van 
estar 4 hores treballant en l’extin-
ció de l’incendi un cop es va des-
controlar, sobre les 22.00 hores 
de dilluns.

Pel que fa el veïnat del muni-
cipi afectat, el consistori va donar 

ordres mitjançant un comunicat 
de tancar les finestres de casa 
i “estar alerta que no hi entrés 
fum”, segons explicava l’alcalde 
de Montoliu, Daniel Farré. Per 
sort, tot i la magnitud de l’incen-
di, els gasos no van arribar a el po-
ble. Ara bé, fins i tot a la ciutat de 
Lleida va arribar l’olor de cremat 
de l’abocador, segons asseguren 
els veïns. 

Farré explicava a LA MAÑANA 
que cal la població ha de ser cons-

cient de quins objectes ha de llen-
çar a les escombraries, perquè 
fan cap a l’abocador. “Petaven 
contínuament aerosols” a causa 
del foc, explicava l’alcalde. Per al-
tra banda, Farré també apuntava 
que a partir de la segona setma-
na d’octubre s’instal·larà el siste-
ma de recollida selectiva porta a 
porta, que arriba a unes taxes de 
reciclatge del 70%. Ahir encara no 
sé sabia quines van ser les causes 
que van provocar l’incendi.
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El Conselh Generau 
signa un conveni 
amb la Universitat 
de Navarra

Els Raiers es 
preparen per 
la baixada de 
Coll de Nargó 

Un terratrèmol de 
3,7 graus al Pirineu 
francès es percep a 
la Val d’Aran

El Conselh Generau d’Aran i la 
Facultat de Filosofia i Lletres de 
la Universitat de Navarra van 
signar el passat 4 d’agost un 
conveni de col·laboració amb 
l’objectiu de fomentar conjun-
tament l’estudi, la investigació i 
la divulgació del patrimoni lin-
güístic, històric, artístic, paisat-
gístic, identitari i cultural de la 
Val d’Aran per tal de fer candi-
datura com a Patrimoni Cultu-
ral de la Unesco. El conveni tin-
drà una vigència de tres anys, i 
serà prorrogable.

Coll de Nargó celebrarà el pro-
per dissabte 11 d’agost la tradi-
cional baixada dels Raiers pel 
Segre, que enguany arriba a la  
seva 29a edició. L’hora de sor-
tida dels rais serà les 12 hores 
des de Clops de Fígols, i acaba-
rà a la platgeta del mateix lloc. 
Baixaran mig quilòmetre.

Un terratrèmol de 3,7 graus a 
l’escala de Richter va sacsejar 
dilluns a la nit el departament 
francès dels Alts Pirineus i es va 
percebre a la Val d’Aran, segons 
va informar l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya. El 
sisme va ser a les 22.49 hores 
i l’epicentre es va localitzar a la 
població d’Asque.

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà assumirà plenament, a 
partir del proper mes d’octubre, 
l’explotació d’onze depuradores. 
Així ho ha acordat amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) en 
el marc d’un conveni de millora 
de la gestió del sanejament de la 
comarca, que implica que l’orga-
nisme assumeixi el finançament 
d’aquests sistemes. Està previst 
que el traspàs sigui efectiu un cop 
feta la subrogació del contracte 

d’explotació, segons han acordat 
ambdues administracions actu-
ants. Actualment, al Pallars Jussà 
hi ha dotze depuradores en ser-
vei, les quals gestionen les aigües 
residuals generades pel 75 per 
cent de la seva població.

L’acord s’aplicarà en els siste-
mes de sanejament següents: Es-
pui (municipi de la Torre de Cab-
della), Figuerola d’Orcau (terme 
municipal d’Isona i Conca Dellà), 
la Guàrdia de Tremp (municipi 

El Consell Comarcal del Jussà 
assumirà la gestió d’onze 
depuradores a l’octubre

de Castell de Mur), Isona (terme 
municipal d’ Isona i Conca Dellà), 
Les Esglésies (T.M. Sarroca de Be-
llera), Llimiana, Pobla de Segur, 
Pobleta de Bellveí (T.M. Torre de 
Cabdella), Salàs de Pallars, Sen-
terada, Xerallo (T.M. Sarroca de 
Bellera) al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. El conveni també 
inclou la transferència dels cos-
tos d’explotació dels sistemes de 
Tremp i Vilamitjana de Tremp, 
actualment gestionats per l’Ajun-
tament de Tremp, amb l’objectiu 
de què el Consell Comarcal pu-
gui assumir-me gestió. D’aquesta 
manera, el consell passarà a ser, 
l’administració competent en tots 
els sistemes de la comarca.

FOTO: ACA / Imatge d’una part del procés de depuració 
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Rescatat per un 
cop de calor 
al Congost de 
Mont-rebei
Els Bombers de la Generalitat 
i membres dels GRAE van res-
catar ahir una persona que ha-
via patit un cop de calor quan 
es trobava a Sant Esteve de la 
Sarga, concretament al Con-
gost de Mont-rebei, prop de 
l’Ermita de la Pertusa de Cor-
çà. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van rebre l’avís, 
a les 16.45 hores, procedent 
del 112 d’Aragó, que un mem-
bre d’un grup d’excursionistes 
no podia continuar amb la ru-
ta que estaven portant a terme 
per un cop de calor. Així, es va 
activar el protocol i se’l va eva-
quar a l’Hospital de Tremp.

Crema la xemeneia 
d’un restaurant de 
l’N-260, al terme de 
Ribera d’Urgellet

Dos ferits lleus en un 
accident a la Plaça 
Aviador de Rosselló

Els Bombers van extingir ahir 
un incendi que va cremar la xe-
meneia d’un restaurant situat 
al quilòmetre 233,5 de l’N-260, 
al terme municipal de Ribera 
d’Urgellet. Els fets van tenir lloc 
a les 13.39 hores i cal destacar 
que no van haver-hi ferits.

Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu en un 
accident de trànsit que es va 
registrar a la Plaça Aviador de 
Rosselló. Respecte els fets, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats del sinistre a les 12.13 
hores i fins al lloc es van des-
plaçar els sanitaris del SEM.

L’alcalde de les Borges 
Blanques reclama la gratuïtat 
de l’AP-2 per als garriguencs
Enric Mir diu que complementaria el desviament 
de camions des de l’N-240 cap a l’autopista
La gratuïtat de l’AP-2, en 
el tram que va de Lleida a 
Montblanc, per a tots els 
residents de les Garrigues 
és la petició de l’alcalde de 
les Borges i portaveu de la 
plataforma Prou Morts a 
l’N-240, Enric Mir.

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
L’alcalde de les Borges Blanques, 
Enric Mir, va demanar a Foment 
la gratuïtat de l’AP-2, en el tram 
que va de Lleida a Montblanc, per 
a tots els residents de les Garri-
gues. En aquest sentit, Mir recla-
ma aquesta mesura almenys fins 
que acabi la concessió de l’auto-
pista l’any 2021, “atesa l’elevada 
sinistralitat que segueix patint la 
carretera N-240”. 

L’alcalde borgenc va indicar 
que, juntament amb la desviació 
de camions des de l’N-240 en-
tre les Borges i Montblanc per 
l’AP-2, “l’exempció del peatge per 
a vehicles lleugers, és una mesura 

complementària que ajudaria a 
descongestionar l’N-240 i, sobre-
tot, a millorar la seguretat en els 
desplaçaments”. A més, va pun-
tualitzar que es tracta “d’una me-
sura temporal fins que no arribi la 
duplicació prevista del tram entre 
les Borges Blanques i Lleida”.

Segons l’alcalde de les Bor-
ges, Enric Mir, aquesta mesura, 
que beneficiaria els habitants de 
les Garrigues, complementaria 
la prohibició del pas camions per 
l’N-240 entre les Borges Blanques 
i Montblanc, restricció aprovada 
pel Govern i que entrarà en vi-
gor quan el Consell de Ministres 
aprovi les bonificacions per tal 
que aquests vehicles circulin per 
l’AP-2, entre la capital de les Gar-
rigues i el Pla de Santa Maria, i 
que aniran del 42,5 al 50%. 

De fet, cal esmentar que la pe-
tició que va realitzar Enric Mir va 
en la línia de la gratuïtat de què 
ja es beneficien els veïns del Pe-
nedès per circular per l’AP-7 en 
trajectes interns, i que també es 

podria estendre per als residents 
de les Terres de l’Ebre, segons 
l’acord a què van arribar la Gene-
ralitat amb Foment. 

Segons l’alcalde de les Borges 
Blanques i portaveu de la pla-
taforma Prou Morts a l’N-240, 
“malgrat que l’autopista no dis-

corre en paral·lel, mentre con-
tinuïn els problemes i la falta de 
millores en aquesta carretera, la 
gratuïtat de l’AP-2 per a tots els 
residents ajudarà a connectar les 
poblacions del Segrià i les Garri-
gues, i a reduir l’elevada sinistrali-
tat”, va manifestar Mir.

FOTO: Aj. Borges Blanques / Enric Mir, en un punt tràgic de l’N-240

L’Associació Amics de Vilaller va 
celebrar el passat dissabte dia 4 
la segona edició de la Festa de 
l’Amistat ‘La nostra gent té ta-
lent!’. En aquest acte van partici-

par un total de 21 expositors de 
la localitat de Vilaller i d’altres po-
bles amb diferents temàtiques: 
fusta, punt de creu, ganxet, pin-
tura, bijuteria, etcètera.

Vilaller celebra la segona 
edició de la Festa de l’Amistat

FOTO: A. A. V. / Imatge dels participants en la segona edició de la festa

Els Bombers de la Generalitat, 
els membres dels GRAE, Mos-
sos d’Esquadra i veïns de la Vall 
de Cardós busquen des d’ahir al 
migdia un home de 54 anys que 
va desapareix. A més, al tanca-
ment d’aquesta edició encara 
no havia estat trobat. Pel que 
fa als fets, segons van explicar 
fonts dels Bombers, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
de la desaparició a les 15.15 ho-
res. De fet, va ser la seva dona 
la que va informar que a les 7.00 
hores havia sortit de casa, però 
que a les 14.00 hores no havia 
tornat com acostumava a fer. A 
més, va alertar que era un ex-
pert excursionista que coneixia 
bé la zona. D’aquesta manera, 
es va activar un helicòpter amb 

membres dels GRAE que va bus-
car, sense èxit, pel recorregut 
que havia dit que faria. També 
es preguntar a altres excursio-
nistes, però no el van veure. Les 
tasques de recerca es van haver 
de suspendre per la tarda per 
una pedregada. Al tancament 
d’aquesta edició fonts consulta-
des van explicar que l’home en-
cara no havia estat localitzat.

Busquen un veí de la Vall 
de Cardós de 54 anys que va 
desaparèixer ahir al migdia

La seva dona 
va alertar 

que no havia 
tornat a casa

ANUNCI del Consell Comarcal de la Noguera 
sobre aprovació inicial del Reglament 
de règim intern del servei d’intervenció 

socioeducativa (SIS).
Es fa públic per a general coneixement que el Ple 
del Consell Comarcal de la Noguera, en sessió 
ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2018, ha 
aprovat inicialment el Reglament de règim intern 
del servei d’intervenció socioeducativa (SIS) del 
Consell Comarcal de la Noguera.
L’expedient aprovat se sotmet a informació 
pública mitjançant edictes al tauler d’anuncis 
comarcal, al BOP, al DOGC i en un diari de 
difusió corrent a la província, pel termini de 
30 dies, durant el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i formular les reclamacions 
o al•legacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el termini esmentat sense que 
se n’hagi presentat cap, els acords adoptats 
amb caràcter inicial esdevindran definitius 
sense necessitat d’ulterior pronunciament, i es 
procedirà a la publicació íntegra del nou text 
modificat del Reglament d’acord amb el que 
estableix la legislació vigent.
Balaguer, 3 d’agost de 2018
La Presidenta
Concepció Cañadell i Salvia

Consell Comarcal 
de la Noguera
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