
El Pont de Suert
REDACCIÓ
L’episodi de nevades i pluja de les 
darreres hores va provocar ahir 
despreniments de grans roques 
en carreteres bàsiques del Pi-
rineu. Un dels successos va tenir 
lloc a l’ N-230 al seu pas per Pont 
de Suert i en aquest cas la roca 
de grans dimensions va impactar 
directament contra un turisme, 
que va literalment xafar, que cir-
culava en aquell moment i el seu 
ocupant va resultar ferit greu i va 
ser traslladat a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron.

La roca que es va precipitar 
era d’uns 40 per 50 centímetres 
va ferir de gravetat el conductor 
d’un turisme que circulava per 
l’N-230 a l’altura de Pont de Su-
ert en sentit Lleida ahir al matí. 
Els serveis d’emergències van re-

bre l’avís de l’accident a les 8.48 
hores al punt quilomètric 120, on 
per causes que es desconeixen es 
va produir un despreniment de 
pedres i una d’elles va impactar 
contra un cotxe. A causa de l’im-
pacte, el conductor i únic ocu-
pant del vehicle va resultar ferit 
greu i va ser evacuat a l’Hospital 
Vall d’Hebron en una ambulància 
del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). Arran d’aquesta inci-
dència, es va donar pas alternatiu 
als vehicles dels dos sentits de la 
marxa. Fins al lloc es van despla-
çar tres dotacions dels Mossos 
d’Esquadra.

TÚNEL D’ERINYÀ

Aprop d’aquesta zona i en 
aquest cas a la carretera N-260, 
coneguda com Eix Pirinenc, a la 
sortida del túnel d’Erinyà direc-

ció El Pont de Suert va tenir lloc 
un impressionant despreniment 
d’una roca de grans dimensions, 
que es va quedar clavada a la cal-
çada, si bé no va provocar danys 
ja que en aquell moment no pas-
sava cap vehicle.

També en les darreres hores hi 
ha hagut despreniments de pe-

dres i roques a l’N-260 entre Pont 
de Suert i Malpàs.

Davant aquests fets, el presi-
dent del Consell Comarcal de l’Al-
ta Ribagorça, Josep Lluís Farrero, 
afirmava ahir que “calen més i 
millors inversions en carreteres 
nacionals”.  Pel que fa a l’ N-230 
Farrero va exigir celeritat en el 

projecte de millora d’aquesta 
carretera i en l’inici de les obres, 
que hauria d’executar el Ministeri 
de Foment. Pel que fa a l’N-260 
al seu pas per l’Alta Ribagorça i el 
Pallars Jussà, manifestà que avui 
per avui “és una carretera peno-
sa i no adequada a les necessitats 
actuals”. 

Un ferit greu 
i talls viaris al 
Pirineu per 
despreniments 
de roques
L’N-230 i l’N-260 són les 
dos carreteres afectades 
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FOTO: CC Alta Ribagorça / Una roca de grans dimensions va obligar a tallar l’N-260 prop del túnel d’Erinyà

FOTO: CCAR/Bombers / Una pedra va caure a l’N-260 a Malpàs. A l’N-230, una roca va impactar amb un vehicle

La Fiscalia de Lleida demana pe-
nes que van dels 4 anys i 9 me-
sos de presó als 5 anys i 3 mesos 
a tres persones, una de les quals 
un guàrdia civil, que presumpta-
ment van introduir a l’estat espa-
nyol tabac procedent d’Andorra. 
En aquest sentit, cal indicar que 
el ministeri públic les acusa dels 
delictes de contraban i de per-
tànyer a una organització crimi-
nal, i també sol·licita una multa 
d’un milió d’euros per cadascuna 
d’elles, a més d’una indemnitza-
ció a l’Estat de gairebé 200.000 
euros, a pagar entre tots tres, 
en concepte de responsabilitat 
civil. Així doncs, la vista oral està 
prevista pel proper dijous dia 8 a 
l’Audiència Provincial de Lleida.

Els fets es remunten al 25 de 
maig de 2012, quan un dels acu-
sats va ser sorprès en un control a 
la carretera N-145, passada la du-
ana de la Farga de Moles, amb un 
total de 64.710 caixetes de tabac 
valorades en 249.745,50 euros 
i que estaven amagades dins un 
camió. Aleshores, segons relata 
Fiscalia en el seu escrit d’acusa-
ció, el servei d’assumptes interns 
de la Guàrdia Civil va iniciar la 

investigació, ja que un dels tres 
acusats formava part del cos po-
licial en aquell moment i també 
havia prestat servei a la secció fis-
cal de la Seu d’Urgell. 

Segons sembla, un altre dels 
acusats s’hauria posat en con-
tacte amb ell per a què li facilités 
el pas de camions per la duana, 
aprofitant-ne els seus coneixe-
ments i amb la connivència d’al-
tres agents que treballaven al 
pas fronterer i que no han estat 
identificats. Per la seva banda, 
l’agència tributària espanyola ha 
quantificat en 209.857,14 euros 
la quantitat presumptament de-
fraudada per aquestes persones, 
entre els drets duaners i els im-
postos especials del tabac.

Fiscalia demana més de 5 anys de presó 
per un guàrdia civil que hauria fet 
contraban de tabac procedent d’Andorra

Sol·licita una 
multa d’un 

milió d’euros

Les pluges de les darreres hores 
al Pirineu va fer que ahir aug-
mentessin de forma considera-
ble el cabal de molts rius. El riu 
Segre al seu pas per la Seu d’Ur-

gell duia ahir una dotació de 45 
metres cúbics per sego quan la 
mitjana del mes de març és de 
11. També va créixer el cabal del 
riu Noguera Ribagorçana.

El cabal del riu Segre per la 
Seu es dispara per la pluja

FOTO: A.L (ACN)/ El riu Segre al seu pas ahir per la Seu d’Urgell
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L’Ajuntament d’Almenar ha fina-
litzat les obres de condiciona-
ment de la futura placeta Sauri-
na i de l’espai d’aparcament de 
la veïna Plaça Sant Roc, situades 
en el centre històric del poble, 
amb el doble objectiu de millo-
rar l’estètica i la salubritat de la 
zona, d’una banda, i de reorde-
nar de forma més racional les 
places d’aparcament, de l’altra. 

L’actuació a la placeta Sau-
rina —anteriorment, un petit 
solar no urbanitzat— ha consis-
tit en el desbrossat i asfaltat de 
l’espai, en el qual s’han col·locat 
jardineres, arbrat, mobiliari urbà 
(bancs i paperera) i enllumenat. 
També s’hi han habilitat dues 
places d’aparcament. A la plaça 
Sant Roc s’han habilitat 15 apar-
caments horitzontals.

Almenar condiciona una 
plaça i un aparcament de 
vehicles del centre històric

FoTo: aj. almenar / Les 15 places d’aparcament de la plaça sant roc

Unes obres interrompen 
el servei del tren de la 
Pobla tres dies de març 
el tram afectat pels treballs és el que 
va de balaguer a la Pobla de segur
La línia Lleida-La Pobla de Fer-
rocarrils de la Generalitat que-
darà interrompuda el 5 de març 
i el cap de setmana del 10 i 11 
de març entre Balaguer i la Po-
bla de Segur per treballs de mi-
llora i manteniment a la infraes-
tructura. La companyia posarà a 
disposició dels usuaris un servei 
d’autobusos substitutoris entre 
les estacions de Balaguer i La Po-
bla de Segur. L’autobús s’aturarà a 
totes les estacions del recorregut 

a la parada d’autobús més prope-
ra. No obstant, a les estacions de 
Gerb, Sant Llorenç de Montgai, 
Vilanova de la Sal i Santa Linya 
l’autobús s’aturarà sota demanda 
dels usuaris.

Entre les estacions de Lleida 
Pirineus i Balaguer el servei de 
trens serà l’habitual. Tot i això, 
algunes circulacions també es 
veuran substituïdes per un servei 
d’autobús: el 5 de març el tren 
amb sortida de Lleida a les 05.25 

hores i tren amb sortida de La Po-
bla de Segur a les 19.30 hores i 
l’11 de març el tren amb sortida 
de La Pobla a les 19 hores. Durant 
aquest dies, es realitzaran obres 
la plataforma de via a prop de 
l’estació de Cellers-Llimiana amb 
la col·locació d’una llosa de formi-
gó per optimitzar al repartiment 
de les carregues. A més, es rea-
litzaran diverses actuacions en ta-
lussos, drenatges i instal·lació de 
baranes en diferents pots.

aDIF mILLora eL pas a nIveLL DeL poLígon InDusTrIaL eL segre De LLeIDa
operaris de l’administrador d’Infraestructures Ferroviàries (adif) van realitzar ahir tasques 
de millora de la capa de rodadura del pas a nivell del ramal de la línea de la Pobla que 
creua el Polígon Industrial el segre de Lleida en direcció a l’estació del Pla de Vilanoveta. els 
treballs tenen per objectiu millorar la seguretat en aquest punt. FoTo: Tony alcántara

L’Ajuntament i l’Associació de co-
merciants de Balaguer se sumen 
a la Setmana del Comerç, que se 
celebra arreu del país, a través 
d’un programa d’activitats que 
combina la formació, la festa, el 
debat i la reflexió al voltant d’un 
sector fonamental per l’econo-
mia i la vitalitat de la capital de 
la Noguera i en la que els pro-
tagonistes són els comerciants i 

els professionals vinculats a l’ac-
tivitat comercial. El dimarts 20 
de març a les 15:00 hores la xer-
rada Tinc un estand...i ara què? 
Una fira, una oportunitat. Apro-
fita-la! donarà el tret de sortida 
als actes de la setmana.  Durant 
la ponència, l’economista Blanca 
Siurana donarà consells i pro-
postes perquè els expositors tre-
guin el seu màxim  profit.

Balaguer se suma a la Setmana 
del Comerç amb un programa 
d’activitats formatives i lúdiques
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