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Una empresa dóna al Vila-sana 
d’hoquei femení els 2.500 euros per 
poder jugar la Copa de la reina

1,30 €

GUIA | pàg. 40
La diputació d’Osca desestima un oli  
del Museu de Lleida que va sol·licitar 
prestat per “limitació d’espai”

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-5

Un 84% dels pediatres d’aten-
ció primària que exerceixen a la 
sanitat pública a Lleida, la qual 
cosa representa quatre de cada 
cinc, considera que no pot dedi-
car el temps necessari a l’atenció 
dels seus pacients, segons una 
enquesta de Metges de Catalu-
nya. Aquests metges especia-
listes alerten que l’acumulació 
de visites, a l’haver d’atendre 
també les urgències, pot com-
portar “un risc” per als nens, 
a banda de perjudicar la salut 
en general.

LLEIDA ❘ 8

Els pediatres 
alerten del risc 
per a la salut per 
l’escàs temps    
per a les visites
Falten substituts i han 
d’atendre urgències

La fórmula de Puigdemont per 
desencallar la investidura passa 
per un govern a Brussel·les i un 
altre a Catalunya. Així es “res-
tituiria el cessat” i es complirien 
les condicions imposades per 
Madrid i la Justícia per eliminar 
l’article 155.

La fórmula de 
Puigdemont: doble 
presidència, una aquí i 
una altra a Brussel·les

PANORAMA ❘ 17-18

L’Audiència de Lleida ha dictat 
una ordre d’allunyament a una 
mare que no podrà atansar-se 
al seu fill a menys de 200 me-
tres per un presumpte delicte de 
maltractament, després que la 
dona agredís i arrossegués per 
terra el menor.

El temporal de neu que es va 
iniciar diumenge a la tarda 
va obligar ahir a cancel·lar 
60 línies de busos i 742 esco-
lars de cinc comarques del Pi-
rineu de Lleida es van quedar 
sense classe i va complicar 
la circulació en 50 trams de 
carreteres del Sobirà, Jussà, 
Solsonès, Alta Ribagorça, Alt 
Urgell i Cerdanya. Les ne-
vades, que van arribar fins 
a mig metre de gruix al llarg 
de la jornada, van provocar 
també incidències en el sub-
ministrament elèctric i a l’Alt 
Urgell gairebé 3.000 abonats 
van estar sense llum fins a 
24 hores.

Ordre d’allunyament a 
una mare del seu fill   
a Lleida per suposats 
maltractaments

LLEIDA ❘ 11

Un veí d’Altron, al Sobirà, traient la neu del cotxe.

ACN

ACN

Caos viari, 3.000 abonats 
sense llum i 742 nens a casa
Carreteres || Cadenes 
en 50 dels Pallars, 
Solsonès, Alt Urgell, 
Ribagorça i Cerdanya

Electricitat || Organyà 
i nou pobles, sense 
proveïment, en algun 
cas més de 24 hores

Col·legis i ferrocarril 
|| Suspeses 60 línies 
escolars i almenys  
cinc trens afectats

La nevada va 
col·lapsar Bellver 
de Cerdanya.
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Les incidències pel temporal de neu, que acumula ja més de mig metre de gruixos, van provocar el caos en carreteres 
del Pirineu de Lleida. Es van tancar el port de la Bonaigua i dos vies més i van ser necessàries cadenes en 50 trams 
de carreteres. Uns 3.000 abonats de l’Alt Urgell van estar sense llum i 742 alumnes del Pirineu, sense classe.

➜

Nens juguen amb la neu al matí a Bellver (esquerra) i instal·len un grup electrogen per donar llum al Pla de Sant Tirs (dreta).

C. SANS AJUNTAMENT DE RIBERA D’URGELLET

Cadenes en 50 trams de carreteres i 
3.000 abonats de l’Alt Urgell sense llum
Cancel·len 60 línies de transport escolar de 5 comarques amb 742 alumnes afectats

TEMPORAL INCIDÈNCIES

E. FARNELL / REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El temporal de neu que 
fueteja el Pirineu des de diu·
menge va obligar ahir a cancel·
lar 60 línies de transport escolar 
i 742 alumnes de cinc comar·
ques de muntanya de Lleida 
es van quedar sense classe. A 
més va complicar la circulació 
en 50 trams de carreteres del 
Sobirà, el Jussà, Solsonès, l’Al·
ta Ribagorça i l’Alt Urgell. Les 
nevades, que van acumular fins 
a 66 centímetres, van fer caure 
cables elèctrics i van deixar sen·
se llum 3.000 abonats d’almenys 
nou municipis lleidatans: Orga·
nyà, Ribera d’Urgellet, Coll de 
Nargó, Fígols, Valls d’Aguilar, 
Josa i Tuixén, Vansa i Fórnols, 
Montferrer, Cava i Bellver. 
Juntament amb la Cerdanya i 
el Berguedà, l’afectació va as·
solir els 5.000 abonats.

Llum i carreteres
El pes de la neu i la caiguda 

d’arbres van afectar el cablatge 
de línies de mitjana i baixa ten·
sió, segons van explicar fonts 
d’Endesa, que van indicar que 
més de 90 tècnics desplaçats a 
la zona van quedar atrapats fins 
a les 16.00 hores a la C·14 entre  
Coll de Nargó i Adrall. Al tan·
cament d’aquesta edició, Orga·
nyà havia recuperat el submi·
nistrament elèctric mentre que 
altres pobles seguien sense llum. 
A Ribera d’Urgellet, treballaven 
per instal·lar un grup electrogen 

per proveir el nucli del Pla de 
Sant Tirs.

Quant a les incidències a les 
carreteres, el port de la Bonai·
gua (C·28) continuava tancat a 
la nit, igual que el coll de Jou 
(L·401) i la carretera C·563 al 
municipi de Gósol. Així mateix, 
l’N·260 va quedar restringida 
al pas de camions articulats al 
Pont de Suert i a Soriguera. Al 
llarg de la jornada, aquesta res·
tricció es va aplicar també als 
municipis de Sarroca de Bellera 
i Bellver de Cerdanya. Cap a les 
23.00 hores, el nombre de vies 
en les quals era obligatori l’ús de 
cadenes havia descendit a 22 a 
les comarques de muntanya de 
Lleida.

Un conductor instal·lant al matí cadenes a les rodes del seu cotxe al poble d’Adrall.

C. SANS

CARRETERES TANCADES
El port de la Bonaigua,                
el coll de Jou i la C-563 a 
Gósol seguien tancades 
ahir a la nit

294
TRUCADES A BOMBERS

Els bombers van rebre 294 avisos, 
més de la meitat (160) dels muni-
cipis de la Cerdanya lleidatana i de 
Girona.

66
CENTÍMETRES DE NEU

Va ser la màxima acumulació al Pi-
rineu de Lleida, registrada a Espot, 
davant 49 a Boí, 39 a la Bonaigua i 
31 a Vielha.

Queixes per la llarga apagada
z Ajuntaments i veïns afectats 
per l’apagada a la zona de l’Alt 
Urgell van lamentar que el tall 
va impedir treballar a les em-
preses i va fer malbé aliments 
a les neveres d’establiments 
d’hostaleria.

DADES CLAUS

Pluja que desbloqueja la C-14
z Les pluges abundants que van 
superar els seixanta litres per 
metre quadrat van contribuir, 
juntament amb el treball de les 
màquines llevaneu, a aclarir la 
neu a la carretera C-14 al seu pas 
per l’Alt Urgell.

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



4 ÉS NOTÍCIA SEGRE 
Dimarts, 6 de febrer del 2018

TEMPORAL INCIDÈNCIES

La pitjor nevada en  
anys deixa tirats turistes  
al Pirineu català
Una desena de carreteres tallades

Afectats per la intensa nevada a Bellver de Cerdanya provant de col·locar cadenes als vehicles.

La Seu d’Urgell. Empleats de l’ajuntament retiren la neu acumulada 
sobre els carrers a la capital de l’Alt Urgell.

La Vall de Boí. L’autocar amb què viatjaven 29 nens dels Xiquets de Valls va 
bolcar sobre un talús. Van rescatar els menors i els van allotjar a Barruera.

Coll d’Àger. Un camió, un autocar i turismes als marges de la carretera parcialment coberta de neu.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El temporal va començar 
diumenge passat i des d’alesho-
res ha tallat durant unes hores 
carreteres principals com l’A-2, 
l’Eix Transversal o el túnel el 
Cadí. Per aquesta raó, desenes 
de turistes no van poder tornar 
a casa diumenge ni tampoc ahir 
al matí, a l’espera que millorés 
la situació de les carreteres. El 
Pirineu està vivint una de les 
nevades més copioses dels úl-
tims anys en alguns punts de 
l’Alt Urgell, la Cerdanya, el So-
birà i la Ribagorça.

Les precipitacions de neu per 
sobre dels 900 metres supera-
ven ja a la tarda les vint-i-quatre 
hores de forma ininterrompuda 
i acumulaven gruixos de 75 cen-
tímetres al vessant nord del Ca-
dí, per exemple. En el conjunt 

de Catalunya, uns cinquanta 
trams de via de la xarxa auto-
nòmica de carreteres (a Lleida 
se’ls van sumar també vint-i-
cinc trams de via de la Diputa-
ció) van estar afectats per la neu 
i van ser necessàries cadenes 
per circular. 

En nou casos, la via va que-
dar ta l lada i a l tancament 
d’aquesta edició vuit carrete-
res romanien impracticables: 
la B-400 a Saldes; la BV-4024 
a Bagà; la BV-5114 a Campins; 

CYNTHIA SANS

C. SANS AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ

la C-563 a Gósol; la GIV-4016 a 
Toses; la GIV-5201 a Viladrau;  
i a Lleida la C-28 a Naut Aran i 
l’L-401 al coll de Jou. 

Al municipi de Saldes, a la 
comarca del Berguedà, on van 
caure més de 70 centímetres de 
neu, més de quaranta menors 

amb edats compreses entre els 
quatre i els setze anys, i tretze 
monitors van quedar aïllats pel 
temporal de neu en una casa de 
colònies. Emergències va infor-
mar ahir que hi passarien també 
la nit. Efectius de la Creu Roja 
tenien previst quedar-se amb 

ells a la instal·lació a passar la 
nit.

A l’aeroport del Prat hi va ha-
ver també retards en vols, una 
circumstància normal a causa 
que el temporal s’estén per tot 
l’Estat i bona part d’Europa. La 
previsió és que la nevada per-

SALDES
Més de quaranta nens  
van quedar aïllats al 
Berguedà, on estaven  
de campaments

També van ser necessàri-
es cadenes per circular per 50 
trams de diferents carreteres 
com a la C-28 a Naut Aran i So-
birà; a la C-13 entre Llavorsí i 
Esterri d’Àneu; al port d’Àger; 
a la C-14 entre Coll de Nargó 
i Adrall; la C-1311 a Fígols; la 
C-142b a l’accés a pla de Beret; 
a l’L-500 del Pont de Suert a 
Caldes de Boí i la Vall de Boí, 
així com a les carreteres locals 
de Llavorsí, Torre de Capde-
lla, Tírvia, Abella de la Conca, 
Guixers, Espot i Bossòst, entre 
altres. També es van veure afec-
tats diferents trams de 25 carre-
teres de la Diputació en els quals 
va ser obligatori l’ús de cadenes 
per circular a les comarques de 
la Cerdanya, Solsonès, Sobirà, 
Jussà, Alta Ribagorça i Alt Ur-
gell. Precisament en aquesta úl-
tima comarca es van concentrar 
la majoria d’incidències, es van 
cancel·lar 5 línies de transport 
escolar, i sis més van quedar 
suspeses parcialment afectant 
190 escolars. A l’Alta Ribagor-
ça, 140 alumnes es van quedar 
sense classe; 80 al Solsonès; 92 
nens al Jussà, i 240 al Sobirà.

Trasllat de Boí a Valls
A la tarda, la neu també va 

provocar que un autobús amb 
29 passatgers, bona part dels 
quals nens de la Colla Xica dels 
Xiquets de Valls, que tornaven 
de les pistes de Boí-Taüll, sortís 
de la via. Els ocupants van ser 
traslladats en taxi fins a Barru-
era, on un altre autocar els va 
traslladar a la seua ciutat, se-
gons va explicar l’alcalde de la 
Vall de Boí, Joan Perelada. Així 
mateix, al municipi de Cava, el 
consistori va haver de netejar 
la via d’accés perquè veïns i tu-
ristes allotjats en una casa rural 
poguessin sortir després de que-
dar totalment incomunicats per 
la neu i sense subministrament 
elèctric.
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Els comerços de la Seu seran
il·luminats després de tancar

p. 15
Fraga invertirà 30.000 € a arreglar
carrers davant la demanda dels veïns

p. 16

L’Espluga Calba també 
dedicarà un carrer a l’1-O

MUNICIPIS POLÍTICA

❘ L’ESPLUGA CALBA ❘ L’ajuntament de 
l’Espluga Calba s’afegirà als mu-
nicipis de Lleida que han dedi-
cat un carrer al referèndum de 
l’1-O. El ple va acordar a finals 
del mes passat iniciar el procés 
per posar el nom d’“1 d’octubre 
de 2017” a la via pròxima a la 
Casa de la Vila que actualment 
té la denominació de Sant Joan 
de Jerusalem. 

L’expedient inicia aquesta 
setmana un període d’infor-
mació pública de 20 dies abans 

de rebre l’aprovació definitiva. 
Val a recordar que altres pobles 
de Lleida han retut homenatge 
a l’1-O amb el nom d’un carrer 
o una plaça. És el cas del Palau 
i Vilagrasseta. 

Cervera, per la seua part, ho 
va aprovar en el ple de la set-
mana passada després de sot-
metre la proposta a un procés 
participatiu, mentre que Bell-
puig n’obrirà un altre perquè 
els veïns decideixin quin espai 
públic portarà aquest nom.

L’alcalde del Talladell cessa els vocals que 
el critiquen i volen deixar-lo sense sou

ADMINISTRACIÓ ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ El president de l’enti-
tat municipal descentralitzada 
(EMD) del Talladell, Francesc 
Rodríguez, ha cessat dels seus 
càrrecs els dos vocals que en-
cara formen part de la junta i 
que estan en contra de la seua 
gestió. Mitjançant un decret, 
Ferran Muntané és cessat en 
l’àrea de Joventut, Infantesa i 
Esports, i Marta Vilardosa, de 
l’àrea d’Urbanisme i Promoció 
Econòmica.

Muntané va atribuir aquest 
“càstig” a les contínues críti-
ques a la seua gestió i a l’ame-
naça de retirar-li el sou. A tra-
vés de la xarxa social Facebook 
va afegir que “com a vocal con-
tinuaré treballant per fer efec-
tiva la voluntat dels veïns: la di-
missió del president i el retorn 
a la normalitat democràtica al 
Talladell”. Per la seua part, Vi-
lardosa va dir, també a través 
de Facebook, que “aquest és un 
altre exemple del mal ús de po-

der” per “castigar la dissidèn-
cia i la llibertat d’expressió”. A 
la seua publicació, la vocal cri-
tica Rodríguez: “No ets capaç 
de complir les teues atribucions 
de president, com l’obligació de 
convocar el ple perquè els nous 
vocals prenguin possessió, 
però no et tremola la mà per 
firmar un decret i prendre’m 
les atribucions acordades en 
junta de veïns”. Aquest diari 
va intentar contactar sense èxit 
amb Rodríguez.

Instal·lacions elèctriques a la Torre de Capdella, que posarà aquest any a cobrament la taxa des del 2015.

JAUME BARRULL

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Almenys mitja dotzena 
d’ajuntaments de Lleida posaran 
a cobrament aquest any taxes a 
les companyies elèctriques per 
línies i altres infraestructures 
que travessen sòl públic. Aques-
tes primeres liquidacions arri-
ben arran que el Suprem hagi 
ratificat aquest gravamen des-
prés d’anys de litigis (vegeu les 
claus). Entre tots sis demana-
ran més de mig milió d’euros, 
en part perquè alguns consis-
toris exigiran cobrar també la 
taxa d’anys anteriors, que havia 
quedat en suspens per recursos 
judicials.

La Torre de Capdella, la Po-
bla de Segur, Vilaller, Llavorsí, 
Vall de Cardós i Aitona posaran 
a cobrament la taxa aquest any, 
amb imports que van de 12.000 
a 70.000 euros, en funció de les 
línies en cada municipi. Els tres 
primers preveuen cobrar les li-
quidacions congelades des del 
2015. Aitona, per la seua part, 
la va exigir per primera vegada 
el 2017 i ara espera cobrar-la 
després de resoldre al·legacions 
que només qüestionen la quan-
titat a pagar. En anys anteriors, 
les companyies havien rebutjat 
de ple abonar cap quantitat, al-
legant que la taxa era il·legal.

Aquests pobles són l’avança-
da dels 29 ajuntaments de Lleida 
que fins ara han aprovat orde-
nances similars i que esperen 
cobrar aquesta taxa a partir del 
2019. No ho faran aquest any 
perquè, per poder aplicar-la, 
han d’elaborar primer un inven-
tari amb la longitud i la tipolo-

Sis pobles cobren la taxa a línies elèctriques 
enguany i demanen 500.000 € a les companyies
Primeres liquidacions arran de sentències favorables del Suprem després d’anys de litigis || Més d’una 
vintena de municipis de Lleida han aprovat l’ordenança per cobrar-la a partir del 2019

MUNICIPIS FISCALITAT

gia de cada tram de línia elèc-
trica sobre sòl públic. Partint 
d’aquesta informació, es calcula 
la quantitat que han de pagar les 
companyies propietàries.

Ajuntaments com el Pont de 
Suert i Soses elaboren aquests 
inventaris com a pas previ a co-
brar la taxa, mentre que altres 
com Àger actualitzen el que van 
elaborar anys enrere. 

Per la seua part, fonts de Red 
Eléctrica de España (REE) van 
reiterar la seua oposició a aques-
ta taxa al no formar part del sis-
tema elèctric.

n Les ordenances municipals 
que imposen taxes a les línies 
elèctriques han estat ratifica-
des pel Suprem, però no han 
sortit completament indem-
nes del llarg procés judicial. 
Davant les expectatives que 
apuntaven ingressos anuals 
de fins a 200.000 euros en 
els municipis amb més infra-
estructures elèctriques, les 
liquidacions més abundants 
se situen en uns 70.000. Ai-

xò es deu en bona mesura al 
fet que els municipis han re-
baixat el tipus impositiu que 
havien establert al principi, 

arran de diverses sentències 
que qüestionaven les quanti-
tats que pretenien cobrar els 
ajuntaments. Per aquesta raó, 
han establert un tipus “jurídi-
cament segur”, segons consta 
a les ordenances.

D’altra banda, alguns con-
sistoris han constatat que els 
trams de línies en els quals po-
den aplicar la taxa (els que tra-
vessen sòl públic) són menys 
dels que esperaven.

Liquidacions amb imports menors a les expectatives

REBAIXA
Els municipis han abaixat  
el tipus impositiu arran  
de sentències que                
el qüestionaven

LES CLAUS

L’ordenança
z Grava el pas de línies i infra-
estructures elèctriques per ter-
renys de propietat municipal. 
Aplicar-la exigeix elaborar un 
inventari de les línies.

Cobraments congelats
z Red Eléctrica de España (REE) 
i Endesa han recorregut aques-
tes ordenances en els últims 
anys i els ajuntaments han op-
tat per no cobrar-les a l’espera 
de la resolució d’aquests litigis.

TSJC i Tribunal Suprem
z  El TSJC va declarar nul·les 
aquestes taxes, igual que els 
tribunals de Castella i Lleó, As-
túries i el País Valencià. En canvi 
els de Galícia, Castella-la Manxa 
i Extremadura les van ratificar. 
El Suprem va avalar l’any passat 
que són legals.
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