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El Govern vol triplicar la seva
xarxa de fibra òptica a Lleida
amb l’ajuda de la Diputació
Actualment la Generalitat disposa de 515 quilòmetres de fibra
a la demarcació que connecten 7 de les 12 capitals de comarca
Mapa de la
fribra òptica a la
demarcació

SERGI MARTÍ
@SergMa
Lleida
Recorregut planificat
en coordinació amb la
Diputació de Lleida

La Generalitat de Catalunya
vol triplicar els quilòmetres
de fibra òptica que té a
la demarcació de Lleida
en els propers anys. Per
fer-ho comptarà amb la
col·laboració de la Diputació
de Lleida.
El Govern de la Generalitat té actualment desplegats 515 quilòmetres de fibra òptica per tota la
demarcació de Lleida. Amb una
inversió de 15 milions d’euros
s’ha fet arribar una xarxa neutra
de fibra a 7 de les 12 capitals lleidatans a banda de altres municipis com Àger, Térmens, Castell de
Mur, la Pobla de Segur, Vilanova
de la Barca i Llavorsí. A banda,
també s’han connectat 18 polígons industrials.
L’objectiu ara del Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública és estendre una
xarxa troncal de fibra òptica que
arribi a tot el territori lleidatà en
el propers anys per facilitat a que
les companyies comercialitzadores ofereixin servei de qualitat als
municipis petits que, d’altra forma, per ràtio d’habitants no els
serien atractius. És a dir, el Govern vol, garantir la connexió a la
xarxa als municipis i nuclis habitats més petits fent una inversió
que les companyies privades no
faran perquè consideren que no
els surt a compte.
En aquesta direcció, la Generalitat ha arribat a un acord amb
la Diputació de Lleida que ha de
permetre estendre 1.500 quilòmetres de cable de fibra òptica
durant els propers cinc anys i que
ha de connectar els 231 municipis de la demarcació i un total de
178 polígons industrials. Segons
aquest acord, el pressupost total
d’aquesta actuació conjunta és
de 79 milions d’euros, dels quals
aproximadament 36 milions

Recorregut
de la xarxa de
fibra òptica de
la Generalitat

FOTO: EFE / L’objectiu es que tothom opti a una connexió de qualitat

El Govern i
la Diputació
volen que
abans del
2023 estiguin
connectats els
231 municipis
(45,5%) corresponen a la Generalitat mentre que la corporació
provincial es farà càrrec dels 43
milions restants (54,5%).
Aquest pacte s’emmarca dins
el Pacte Nacional per la Societat
Digital signat pel Govern, les diputacions, els consells comarcals
i els ajuntaments amb l’objectiu
de dur a terme un desplegament
i una gestió coordinada d’infra-

Municipis connectats
MUNICIPI
COMARCA
La Seu d’Urgell
l’Alt Urgell
Àger
la Noguera
Balaguer
la Noguera
Térmens
la Noguera
Castell de Mur
el Pallars Jussà
La Pobla de Segur
el Pallars Jussà
Tremp
el Pallars Jussà
Mollerussa
el Pla d’Urgell
Cervera
la Segarra
Lleida
el Segrià
Vilanova de la Barca
el Segrià
Tàrrega
l’Urgell
Llavorsí
el Pallars Sobirà
Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

estructures tecnològiques i de
comunicació per tot el territori
català com un element més de
cohesió social i d’equilibri terri-

torial. Segons fonts de la Secretaria General de Telecomunicacions, s’ha demostrat que un cop
la fibra troncal arriba a un nucli

L’objectiu és
convertir la
tecnologia en
un element de
cohesió social
i d’equilibri
territorial
de població petit les companyies
comercialitzadores locals comencen a oferir serveis als ciutadans
permetent-los una connexió de
qualitat a la xarxa. Aquesta mateixa setmana la nova presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa
Maria Perelló, i el conseller Jordi
Puignerò, es van reunir per repassar les diferents fases d’implantació que es faran el propers anys.
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FOTO: C. C. P. J. / Part dels joves que formen part del programa

FOTO: Estació Tuixent-la Vansa / Imatge dels primers esquiadors a l’estació lleidatana de Tuixent-la Vansa

Primers esquiadors al
Pirineu lleidatà en una
jornada que és històrica
Tuixent-la Vansa i Lles de Cerdanya van
obrir ahir les instal·lacions nòrdiques
Les estacions de Tuixent-la Vansa i Lles de Cerdanya van
acollir ahir els primers esquiadors, tenint en compte que
per primera vega en 40 anys obrien l’1 de novembre.
Lleida
REDACCIÓ
Els primers esquiadors van fer acte de presència ahir a les estacions
de Tuixent-la Vansa, a l’Alt Urgell,
i de Lles de Cerdanya. D’aquesta
manera la temporada al Pirineu
català es va iniciar de tal manera
que va marcar una fita històrica,
ja que per primera vegada en els

seus 40 anys obrien l’1 de novembre. D’aquesta manera, l’estació
de Lles de Cerdanya va obrir totes
les seves instal·lacions per poder
practicar esquí nòrdic i raquetes
de neu, mentre que a Tuixent-la
Vansa va obrir ahir per a les raquetes i el lloguer de material, i
serà demà els traçats dels circuits
d’equí nòrdic ja estaran habilitats.

De la mateixa manera, l’estació
de la Massella, a la Cerdanya, va
anunciar el dimecres, que ahir
obriria al públic. Per la seva part,
Baqueira Beret i Boí Taüll van informar que estrenaran la temporada el proper 1 de desembre, tot
i que també van rebre importants
nevades en els darrers dies. Cal
destacar que, segons el meteo.
cat, l’estació de Boí ahir tenia un
gruix màxim de neu acumulat de
55 centímetres, mentre a l’estació del Port del Comte el gruix
acumulat era de 41 centímetres.

El Pallars Jussà aposta per
donar una oportunitat
laboral a 23 joves qualificats
Un total de 23 joves formats en
graus universitaris i cicles formatius van començar recentment a
treballar al Consell Comarcal del
Pallars Jussà, a diferents ajuntaments de la comarca i en entitats sense ànim de lucre en la
tercera edició del programa ‘Joves en pràctiques’, impulsat pel
SOC en el marc de la Garantia
Juvenil. Segons la vicepresiden-

ta del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Pilar Cases, “aquest
programa no només beneficia
els joves aportant-lo experiència
professional, sinó que per la comarca suposa la recuperació de
joves formats que d’altra manera no tindrien oportunitats professionals a la zona”. L’objectiu
és millorar l’entrada al mercat
laboral dels joves amb formació.

El Govern d’Espanya es
compromet amb els plans
d’emergència nuclear
La ministra per a la Transició
Energètica, Teresa Ribera, va reconèixer el dimecres sentir-se
“escandalitzada” perquè la zona
nuclear de Tarragona i del sud
de Lleida fa 30 anys que no viu
un simulacre total d’emergència i té pendent l’actualització
dels plans de seguretat. De fet,
aquesta va ser la resposta a la interpel·lació que li va presentar el

diputat d’Esquerra Republicana
Joan Capdevila durant el ple. Així, la ministra es va comprometre a treballar la petició amb el
ministre de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska, i presentar un
calendari concret per dur-lo a
terme aviat. També es va fer referència al contracte estacional
de potència amb la implantació
de comptadors intel·ligents.
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FIRA DEL CODONY

15

TREMP

Celebren 17 anys de la
Fira del Codony a Tremp
Aquest dissabte
l’Ajuntament de Tremp i el
Comerç Associat de Tremp
organitzen la 17a edició de
la fira de tardor dedicada
al codony, un fruit cada
vegada més conegut per les
seves propietats culinàries i
benèfiques per a la salut.
La consellera d’Empresa i Coneixement, l’Hble. Sra. Maria
Àngels Chacón i Feixas, presidirà

divendres, 2 de
novembre
20.00 Acte de concessió del títol
de Fill Predilecte de Tremp a Jordi
Mir i Parache, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Tremp.
22.00 Escala en Hi-Fi Tremp 2018.
Organitza la Colla de Diables
“Lo Peirot” a l’Espai Cultural La
Lira. Entrades anticipades al Cafè
Lambretto 10 euros, a taquilla 12.

dissabte, 3 de novembre
09.00 Cursa popular Antoni
Camarasa. Sortida i arribada Pg. de
Pare Manyanet (cantó de la Fira).
Organitza: Regidoria d’Esports i
Club Futbol Sala Tremp
09.00 Esmorzar popular amb allioli
de codony, llonganissa, pa torrat
i vi de Celler Vila Corona. Preu: 3
Euros. A la Pl.de Capdevila. Fins a
les 11.30 hores.
09.00 Recollida dels alliolis de
codony participants en el 17è
Concurs. A la carpa d’informació, a
la Pl. de Capdevila. A partir de les
11 hores el públic assistent podrà
degustar els alliolis presentats a
concurs i votar el millor.
10.00 Tallers participatius,
demostracions d’artesans i
contacontes al nucli antic (C. de Dr.
Roure i Pl. de l’Església).
11.00 Exhibició Castellera a càrrec
de la colla Malfargats del Pa llars, a
la Pl. de Capdevila.
11.00 Inauguració de la 17a edició
de la Fira del Codony. A càrrec de
l’Hble. Sra. Maria Àngels Chacón
i Feixas, consellera Empresa i
Coneixement, i amb la participació
d’Ada Parellada i Garrell, xef

l’acte inaugural, acompanyada de
l’Alcalde i les autoritats locals, així
com de la cuinera Ada Parellada,
propietària del Restaurant Semproniana de Barcelona i xef ambaixadora del Corder del Pallars.
Durant tota la jornada de dissabte, des de les 9 del matí i fins
les 8 del vespre, la plaça Capdevila de Tremp i el seu entorn, on
s’aplegaran al voltant de 80 estands agroalimentaris i d’artesania, seran l’escenari de nombro-

actes

ambaixadora del Corder del
Pallars.

12.00 Cercavila amb els Gegants
de Tremp. Sortida de la Pl. de la
Creu.
13.00 Taller “Fes-te el teu allioli de
codony”. A càrrec Badia Xarcuters.
A la Pl. de Capdevila.
17.00 Batucada amb la Colla de
diables Lo Peirot de Tremp. Sortida
de la Pl. de la Creu.
18.00 La llibreria Singratalla
presenta el llibre” Maria, guerra
i pau “de Josep de Moner, a
l’Epicentre.
18.30 Lliurament de premis als
guanyadors/es del concurs d’allioli
a la Pl. de Capdevila.
18.45 Girellada. A càrrec d’Al teu
gust, a la Pl. de Capdevila.
20.30 Cloenda de la Fira.
22.00 Escala en Hi-Fi Tremp 2018.
Organitza la Colla de Diables
“Lo Peirot” a l’Espai Cultural La
Lira. Entrades anticipades al Cafè
Lambretto 10 euros, a taquilla 12.

diumenge 4 de
novembre
09.00 Safraneja’t. Safrà del Pallars,
camí dels Nerets “La casilla”,
Vilamitjana. Inclou esmorzar a
càrrec de Badia Xarcuters. Preu 5
euros.
12.00 Concert de Flauta
Travessera, “Dues flautes, dos
moments” amb obres dels
períodes Barroc i Contemporani
a càrrec del Duo Puya&Grona Nil
Tena i Mariona Baulies. Al vestíbul
de l’Espai Cultural La Lira de
Tremp.

sos actes amb el codony com a
protagonista.
Entre els expositors participants, cal destacar l’elevada
presència de productors locals, la
major part adherits al programa
Al teu gust, aliments del Pallars,
entre els quals s’hi podrà trobar
embotits, mels i confitures, licors,
vins i cerveses, etc.
Pel que fa al programa d’actes, a més de l’esmorzar popular
a base de llonganissa i allioli de
codony, s’ha convocat novament
el concurs d’allioli de codony i una
girellada Al teu gust aliments, del
Pallars, de la mà dels xarcuters de
la comarca i l’Associació APAT Pallars Jussà
De manera complementària a
la Fira, s’han organitzat activitats
diverses que animaran la plaça i
la resta del poble. Així, s’iniciarà
el dia amb la cursa popular An-

FOTO: Ajuntament de Tremp / La Fira del Codony, en l’edició anterior

toni Camarasa, a mig matí tindrà
lloc una actuació de la colla castellera Malfargats del Pallars i a la
tarda una batuacada de la Colla
de Diables Lo Peirot. Així mateix,
destaca un petit mercat artesanal
amb tallers i demostracions d’antics oficis, que s’ubicarà al centre
històric. El cartell de la fira es completa amb tres activitats CORDEVI que tenen lloc al municipi de
Tremp: una visita a la vinya Vila
Corona, un berenar al celler El Vinyer i una vista a l’explotació de Sa-

frà del Pallars. I altres actes, com el
de nomenament de Fill Predilecte
de Tremp a Jordi Mir i Parache, el
divendres al vespre; una nova edicicó de l’Escala en Hi-Fi que convoca la Colla de Diables Lo Peirot de
Tremp i que es podrà veure tant
divendres com dissabte a la nit; i el
concert de flauta travessera “Dues
flautes, dos moments” amb obres
dels períodes Barroc i Contemporani a càrrec del Duo Puya&Grona
Nil Tena i Mariona Baulies, a l’Espai Cultural La Lira.
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Ferits en un xoc
entre un cotxe
i un camió de
mercaderies
perilloses
Dues persones van resultar ahir
ferides de caràcter menys greu
en un accident entre un turisme i
un camió de mercaderies perilloses que es va registrar a la C-14,
a Pinell de Solsonès. Els serveis
d’emergències van ser alertats del
sinistre a les 9.30 hores. Ràpidament es va activar el corresponent
protocol, tenint en compte que el
vehicle de gran tonatge transportava mercaderies perilloses. Així, es van desplaçar els Bombers,
Mossos, el SEM i tècnics de l’empresa a la que pertanyia el camió,
que no va patir una pèrdua de
càrrega. Cap a les 17.20 hores es
va fer el transvasament de la mercaderia perillosa a un altre camió.

Un incendi crema
el magatzem d’una
casa de la localitat
de Torregrossa
Un incendi va cremar ahir totalment un magatzem, i tot el
que hi havia en l’interior, situat
al carrer Zulueta de Torregrossa. A més, cal destacar que la
casa a la que pertanyia el magatzem no es va veure afectada
per les flames i tampoc van haver-hi ferits. En aquest sentit,
els serveis d’emergències van
ser alertats de l’incendi a les
8.04 hores i fins al lloc dels fets
es van desplaçar un total de 6
dotacions dels Bombers de la
Generalitat. Finalment, segons
van explicar fonts del cos, les
flames van cremar els vehicles
que hi havia en l’interior, material divers que hi havia guardat,
l’altell i el cobert del magatzem.

Els Bombers registren enguany
42 rescats més al medi natural
La xifra se situa en els 274 entre
l’1 de gener i el 30 de setembre
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El nombre de rescats efectuats
pels Bombers de la Generalitat
en el medi natural han augmentat en relació a l’any passat en
el període comprés entre l’1 de
gener i el 30 de setembre. Així,
enguany la xifra es va situar en
els 274 serveis, un augment significatiu en relació a l’any passat,
quan la xifra en el mateix període
de temps es van situar en els 232,
segons les dades recollides pel
Departament d’Interior. A més,
cal esmentar que el major nombre de rescats es van realitzat a la
muntanya i durant l’estiu, ja que
al juliol van haver-hi 185 serveis,
a l’agost es va realitzar 192 i al
setembre es van efectuar 188. La
comarca on més rescats es van
dur a terme va ser la Val d’Aran,

FOTO: Bombers / Imatge d’un rescat efectuat pel cos de Bombers

86, seguida del Pallars Sobirà (55),
Alta Ribagorça (42), Alt Urgell
(24), Pallars Jussà (23), Noguera
(16), Solsonès (13)Segrià (4), Urgell (4), Garrigues (2) i Segarra (1).
Per altra banda, també cal destacar que en els darrers nous anys

la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament
(DGPEIS), del Departament d’Interior, només ha fet pagar un rescat a la demarcació de Lleida. Es
tracta del que es va dur a terme
el 13 de maig de 2013, quan un

vehicle va travessar el riu Segre
a la partida de Rufea. En aquella ocasió, la quantitat va ser de
1.229,32 euros, ja que l’import
inicial era de 988,42 euros però
no es va pagar en el període voluntari i es va haver de sumar un
recàrrec i els interessos.
A partir de l’1 d’octubre de
2009, la DGPEIS ha cobrat els
rescats o salvaments en el medi
natural que hagin estat fruit d’haver-se produït en zones assenyalades com a perilloses o d’accés
prohibit, si les persones rescatades o salvades no diuen l’equipament adequat i/o si la persona
sol·licita el servei sense que hi
hagi motius objectivament justificats. Des de llavors, a Catalunya
s’han cobrat un total de vuit rescats (entre els que s’inclou el de
Lleida de l’any 2013). També s’ha
de dir que el cost del salvament
està estipulat de la següent manera: Bombers: 41,35 euros per
unitat i hora; Vehicles: 53,70 euros per unitat i hora; Helicòpter:
3.120,10 euros per unitat i hora.

Cau part d’una casa
que està abandonada
del carrer Llobera d’Alpicat

FOTO: Selena García / Imatge de la casa abandonada d’Alpicat

Part d’una casa abandonada d’Alpicat es van esfondrar ahir, però
només es van haver de lamentar
danys materials. En aquest sentit, a les 12.20 hores els serveis
d’emergències van ser alertats
que una part del citat habitatges,
situat al número 29-33 del carrer Llobera, havia caigut. A més,
la persona que va donar la infor-

mació també va explicar que en
aquell domicili no hi vivia ningú i
que estava abandonat. Fins al lloc
dels fets finalment es van desplaçar agents de la policia local que,
després de comprovar que no hi
havia ferits, van abalisar la zona
per tal d’evitar que algú resultés
ferit si queia alguna altra part
d’aquesta casa abandonada.

