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COMARQUES

TRÀNSIT SINISTRALITAT

INCENDIS
C. SANS

Un foc calcina
40.000 m2 de
vegetació a
Claravalls
❘ CLARAVALLS ❘ Els Bombers de
la Generalitat van sufocar
a primera hora de la tarda
d’ahir un incendi que va calcinar prop de 4.000 metres
quadrats de rostolls al nucli
de Claravalls, a l’Urgell.
Segons van informar els
Bombers, el foc es va originar per causes que es desconeixen pocs minuts abans
de les tres de la tarda i fins
al lloc es va desplaçar una
dotació que va treballar en
l’extinció durant prop d’una
hora, fins a les 16.00 hores.
Així mateix, els efectius van
continuar remullant la zona
durant a prop de mitja hora per evitar que el foc es
reactivés.

El camió va quedar submergit al riu Segre després de precipitar-se ahir des d’una altura de 30 metres des del pont de Peramola.

Mor un camioner al caure al riu
Segre des del pont de Peramola

El conductor, de 48 anys i veí de Castellciutat, es va precipitar des d’una altura de
30 metres || La cabina va quedar submergida i el rescat va durar més de 6 hores
C. SANS

❘ PERAMOLA ❘ Un veí de Castellciutat, Pere Sanvicens Giró, de 48
anys, va morir ahir de matinada
després que el tràiler que conduïa patís una sortida de via i es
precipités des d’una altura d’uns
30 metres pel pont de la carretera C-14 de Peramola, molt
pròxim a la població d’Oliana.
Els fets van succeir quan el vehicle circulava en sentit Lleida al
quilòmetre 144 a les 5.30 hores
del matí. La cabina del camió,
que transportava encenalls de
fusta, va quedar submergida
sota les aigües del riu Segre, a

pocs metres de la presa de l’embassament. Dos grues de gran
tonatge es van desplaçar fins al
lloc per poder treure el camió
del riu, que al caure va quedar
separat de la caixa posterior de
la tractora.
Les tasques, en les quals van
participar diverses unitats de
rescat subaquàtic GRAE dels
Bombers i dels Mossos d’Esquadra, van començar abans de la
una del migdia i no van acabar
fins a les set de la tarda. També
es va restringir el pas de vehicles pel lloc de l’accident fins
que es van col·locar unes peces

de formigó que serviran com a
barrera de protecció de forma
provisional. Hi va haver algunes retencions, però d’escassa
incidència.
Fins al lloc de l’accident es
van desplaçar efectius del SEM,
que van oferir suport psicològic

OBRES DE MILLORA

El Govern començarà la
setmana vinent les obres
per millorar els sistemes
de contenció del pont

a la família. La policia catalana
va obrir una investigació per
determinar les causes del sinistre. Fa anys que els veïns de la
zona denuncien la perillositat
d’aquest tram de carretera, via
d’accés al Principat d’Andorra.
Fins i tot van arribar a enviar
cartes a Carreteres a Lleida
alertant del risc dels sistemes de
seguretat del viaducte. El juliol
passat el Govern de la Generalitat va anunciar una inversió de
400.000 euros per millorar els
sistemes de contenció del pont i
ahir va assegurar que les obres
començaran la setmana que ve.

MUNTANYA

Mor un
excursionista
d’un infart a
Mont-rebei
❘ VIACAMP ❘ La Guàrdia Civil
va rescatar ahir el cos d’un
senderista de 70 anys i veí de
Tarragona que havia mort a
causa d’un infart a l’entorn
de les passarel·les de Montrebei, al terme municipal
de Viacamp i Llitera, a la
Ribagorça.
Segons va informar l’Heraldo de Aragón, el succés va
tenir lloc a les 14.40 hores a
prop del refugi de Montfalcó i fins al lloc es van desplaçar especialistes del grup
de muntanya de Benasc i un
metge del 061. Una vegada
al lloc, els efectius només van
poder certificar la mort del
senderista. El cos de la víctima va ser traslladat al dipòsit
de Binèfar.

Pallars/Alta Ribagorça
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TREMP
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

JORNADES DEBATS

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

CERTÀMENS FIRES

Empresaris del Pirineu volen
millors telecomunicacions

AJUNTAMENT DE LA VALL FOSCA

La Generalitat promet la fibra òptica per a les capitals el 2020
UNDATIA

X. R.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Empresaris de
les comarques de muntanya
van demanar ahir millors telecomunicacions i suport de les
administracions en la transformació digital de les empreses. Aquesta és una de les deu
propostes que els participants
a les Jornades per a l’Excel·lència que es van celebrar ahir a
Esterri d’Àneu van traslladar

Imatge del concurs de cavalls de la Pobleta de Bellveí.

Trenta cavalls a la fira
de la Pobleta de Bellveí

DECÀLEG

Exigeixen també que la
banda ampla arribi als
centres formatius i més
suport per a les empreses
al conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. En aquest
sentit, el president de l’associació que organitza aquestes
jornades, Jesús Montoliu, va
explicar que “el desenvolupament de les comarques de
muntanya depèn de les possibilitats que tinguin les nostres
empreses de poder competir en
igualtat de condicions”. Entre
les altres nou peticions dels
empresaris, destaca la conne-

X. R.

El conseller Puigneró, ahir durant les jornades d’Esterri d’Àneu.

xió amb banda ampla dels centres formatius i donar suport a
les empreses del Pirineu en la
seua transformació digital o
fomentar la creació d’un entorn adequat per atreure talent
i noves firmes.
Per la seua part, el conseller Puigneró va ser l’encarregat d’impartir la conferència
inaugural de les jornades i va
assegurar que l’objectiu de la
Generalitat és que “el 2020 pu-

guem desplegar la fibra òptica
a totes les capitals de comarca i
en els anys posteriors a la resta
del territori”. Val a recordar
que la Generalitat i la Diputació col·laboren en el projecte
per aconseguir portar la fibra
òptica a tots els municipis. Es
preveu que estigui desplegada el 2022. Les jornades van
comptar amb la participació
d’una vintena de professionals
i representants institucionals.

INFRAESTRUCTURES MILLORES

El Pont inverteix 350.000 € per
millorar la seguretat a l’N-230
X.R.

❘ EL PONT DE SUERT ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert reforçarà la
seguretat a la carretera N-230
amb la construcció de noves
voreres i donarà continuïtat al
passeig que recorre la capital
de l’Alta Ribagorça. En aquest
sentit, el consistori ja ha aprovat en el ple un projecte per
urbanitzar la vorera est, una
actuació que compta amb un
pressupost total de 351.304
euros.
L’alcalde, Josep Antoni Troguet, va explicar que aquest
és un “projecte que s’ha aprovat sencer però la intenció és
anar executant-lo per fases”.
La primera de les intervencions
es durà a terme aquest mateix
any i contempla una inversió
de 80.000 euros (aportats per
la Diputació). Es tracta dels
treballs previs per habilitar el
talús que més endavant per-

❘ LA VALL FOSCA ❘ Més de trenta
cavalls d’una desena d’explotacions ramaderes del Jussà van participar ahir en la
cinquena edició del Concurs
Comarcal de Cavall Pirinenc
Català, que es va celebrar
en el marc de la fira de la
Pobleta de Bellveí. Aquest
certamen va comptar amb
l’assistència de 2.000 persones, segons fonts municipals.
Aquest és el pas previ perquè
els animals que van rebre un
guardó en algunes de les categories puguin participar en
el concurs nacional que se celebrarà a Puigcerdà el mes

ENERGIA POLÈMICA

La CUP demana que 15
centrals hidroelèctriques
passin a mans públiques
X. R.

El tram de l’N-230 al Pont on es construirà una vorera.

metrà construir la vorera en el
tram de carretera que es troba
entre els apartaments La Faiada i la gasolinera a l’entrada de
la localitat. “Habilitar aquests
passos servirà per reforçar la

seguretat viària de la gent que
camina pel passeig, els que
van a la gasolinera i fins i tot
aquells veïns que es dirigeixen
cap al cementiri”, va assegurar
Troguet.

que ve. Així mateix, també
es va inaugurar una exposició que va sorgir arran de la
mostra Caçadors de mirades
(que recopila imatges antigues de persones de la Vall
Fosca). En aquest cas, l’exposició A bodes em convides
recopila fotografies de casaments de fa més d’un segle i
fins a quatre vestits de núvia.
Avui està previst que se celebri el 21 Concurs d’Animals
de Raça Bruna dels Pirineus,
amb més de 50 vaques de diverses races d’una quinzena
d’explotacions, la majoria
de les quals de la Torre de
Capdella.

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ La CUP va
denunciar ahir que quinze
centrals hidroelèctriques de
Catalunya han superat el límit de la seua concessió (75
anys) i demana que passin a
estar a mans públiques. En
aquest sentit, Josep Plasencia, regidor de la Torre de
Capdella, va assegurar ahir
que quatre centrals de la Vall
Fosca i les de Sossís, la Pobla, Talarn, Gavet, Cellers,
una d’Aran, Camarasa, Sant
Llorenç, Seròs, Flix i Santa
Anna es troben en aquesta
mateixa situació. Així mateix, Plasencia va avançar
que ja han presentat una
proposta de resolució en el
Parlament per demanar la reversió d’aquestes centrals, un
fet que consideren que supo-

saria “un revulsiu econòmic
per a les comarques de muntanya”. Plasencia va assegurar que també emprendran
accions legals i convocaran
mobilitzacions contra aquesta situació.

Mines d’or de Salau
D’altra banda, van denunciar pressions de la consultora contractada per Neometal
Spania per redactar la documentació ambiental del projecte de la mina d’or i tungstè
a Salau. La formació assegura
que l’empresa ha demanat reunir-se amb entitats i institucions que s’han manifestat en
contra del projecte per “fer
un estudi de percepció social” i conèixer els dubtes i les
preocupacions que la iniciativa genera al territori.

