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ESPORTS | pàg. 25
esportistes discapacitats denuncien 
problemes de mobilitat al pavelló 
Juanjo Garra del Secà/Balàfia

1,30 €

GUIA | pàg. 41
museu i bisbat demanen que es vegi   
en un jutjat de Lleida la demanda de 
Barbastre per les 111 obres del diocesà

ÒSCar mIrÓN

Clam pels accidents a            
l’N-240, que suporta
10.000 vehicles al dia

COMARQUES ❘ 11

CARRETERES

SeGre TÀrreGa

La neu torna a restringir el transport
Camions parats a l’A-2, Eix, túnel del Cadí i C-14 per precaució, 16 rutes escolars amb 253 
alumnes de la Segarra, Jussà i Alt Urgell afectades i fred siberià amb alerta fructícola

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-4

Camions a l’A-2 a 
Tàrrega quan es va 
acabar la restricció.

Juan Pareja, un veí de Lleida de 
61 anys, és la primera víctima 
detectada per amiant per tre-
ballar al metro de Barcelona. 
Pateix asbestosi, una malaltia 
pulmonar causada per l’expo-
sició a fibres d’amiant i que ha 
suposat que hagi perdut el vint 
per cent de la seua capacitat 
pulmonar.

COMARQUES ❘ 14

Un lleidatà, 
primer malalt  
per amiant  
al metro  
de Barcelona
No descarta anar al jutge 
per risc de tenir càncer

LLEIDA ❘ 7

Ciutat || La Paeria i la 
concessionària faran abans 
una campanya informativa

Més control || Actualment 
funcionen alhora 3 dels 9 
instal·lats i ara seran 4

Urbana || La Policia Local va 
recomanar aquest descens 
per reduir els accidents

Els radars multaran a 60 
quilòmetres per hora en lloc 
de 65 a partir del 10 d’abril

el fiscal general    
de l’estat ‘ordena’ 
alliberar Forn però 
no Jordi Sànchez

La Fiscalia del Tribunal Suprem 
va donar ahir la sorpresa del dia 
al sol·licitar l’excarceració del 
conseller d’Interior cessat, Joa-
quim Forn, per ordre directa del 
fiscal general de l’Estat.

PANORAMA ❘ 17-18

Torrent podria obrir avui 
el camí de la investidura 
de Jordi Turull

rcolomina
Resaltado
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Unes hores abans de l’arribada de la primavera (ahir a la tarda) la neu va caure al pla de Lleida i el Pirineu, en 
cotes que la matinada de dilluns a dimarts van baixar fins als 200 metres. Hi va haver restriccions al trànsit de 
camions a l’A-2, la C-25 i la C-14 a Tàrrega i va afectar el transport escolar de la Segarra, el Jussà i l’Alt Urgell.

Curta nevada nocturna al pla i el 
Pirineu que no col·lapsa el transport
Suspenen 16 rutes escolars amb 253 alumnes a la Segarra, el Jussà i l’Alt Urgell

METEOROLOGIA NOU TEMPORAL

REDACCIÓ / SEGRE TÀRREGA
❘ lleida ❘ La neu va tornar a ser 
protagonista la matinada de di-
lluns a dimarts tant a les comar-
ques del Pirineu com en cotes 
baixes del pla a la Segarra, i tot 
això a poques hores de l’arriba-
da de la primavera (que va co-
mençar a les 17.15). La nevada 
no va ocasionar greus proble-
mes en el sector del transport, 
que coneixia des de dilluns a la 
nit la restricció de circular per 
diverses carreteres catalanes 
entre la una i les sis de la mati-
nada, entre aquestes l’A-2 en-
tre Cervera i Abrera; la C-25 
entre Cervera i Riudellots de 
la Selva, i la C-14 entre Tàrre-
ga i Passanant i Belltall (Tar-
ragona). Aquestes vies es van 
sumar a la restricció a camions 
articulats dilluns a la nit a l’Eix 
Pirinenc (N-260) entre Sort i 
Ribera d’Urgellet.

La secretària general de la pa-
tronal Asotrans de Lleida, Sílvia 
Llobet, va assegurar que hi va 
haver molta comunicació prèvia 
a la nevada i que es va tractar 

d’una restricció puntual en algu-
nes carreteres i no generalitzada 
com l’episodi de finals de febrer 
que va col·lapsar el transport. 
De fet, els camions de 7,5 tones 
que circulaven per l’A-2 dilluns 
a la nit en sentit Barcelona van 
parar abans d’arribar a Cervera. 
La majoria ho va fer a les àrees 
de Tàrrega o al polígon de la 
Canaleta.

Al voltant de les set del matí, 
quan es va aixecar el veto als ca-
mions per l’A-2 des de Tàrrega, 
hi va haver una marxa lenta de 
vehicles pesants tant en direc-
ció a Barcelona com en l’accés 
i sortida a la capital de l’Urgell 
des de la C-14 a Agramunt. A 
dos quarts de nou, la restricció 
només es mantenia a l’N-260 al 
port del Cantó i a la C-14 entre 
Belltall i Tàrrega. 

A més, va ser necessari circu-
lar amb cadenes a primera hora 
del matí a l’accés al pla de Beret, 
la C-28 al port de la Bonaigua, 
l’L-500 al Pont de Suert fins al 
Balneari de Boí, l’L-501 entre 
la Vall de Boí i el Pla de l’Ermi-
ta, i l’N-260 entre Sort i Ribera 

Camions a l’A-2 a Tàrrega quan es va aixecar el veto per circular a primera hora del matí.

Nens de l’escola de Sant Ramon jugant ahir amb la neu al pati del col·legi.

SEGRE TÀRREGA

X. SANTESMASSES

LES CLAUS

Restricció a camions
z Trànsit va prohibir a camions 
de més de 7,5 tones circular per 
l’A-2 de Cervera a Abrera i la C-
25 entre Cervera i Riudellots 
entre la una i les sis de la ma-
tinada. La restricció va afectar 
la C-14 a Tàrrega, l’N-260 entre 
Sort i Ribera d’Urgellet des de la 
nit de dilluns i el túnel del Cadí.

Circular amb cadenes
z La neu va obligar a circular 
amb cadenes a la C-28 la Bo-
naigua, l’L-500 al Pont de Su-
ert; l’L-501 a la Vall de Boí, i la 
C-1412b a l’accés a Beret.

Transport escolar
z La nevada va suspendre fins a 
setze rutes de transport escolar 
de la Segarra, el Jussà i l’Alt Ur-
gell. Es van veure afectats 253 
alumnes.

Gruixos de neu
z Durant l’episodi de neu es van 
acumular fins a 17 centímetres a 
Viu de Llevata; 15 a Cervera; 5 a 
la Vall del Corb, o els 3 centíme-
tres a Tàrrega.

Precipitació poc 
habitual al març 
en l’inici de la 
primavera
n No és excepcional que 
a Catalunya nevi en co-
tes baixes durant el mes 
de març. L’any passat va 
nevar els dies 24 i 25 de 
març en moltes de les co-
marques de la Catalunya 
central, Ponent i el preli-
toral. Tanmateix, a l’Ob-
servatori Fabra de Bar-
celona (410 metres), on 
ahir es van registrar fins 
a 12 centímetres de neu, 
fa falta retrocedir fins 
al 9 d’abril del 1973 per 
trobar una nevada com-
parable en gruixos i tan 
tocatardana. 

Així mateix, la predic-
ció indica que es mantin-
dran nevades febles al Pi-
rineu fins a aquest matí. 
S’intensificarà el vent i la 
temperatura es mantindrà 
baixa fins divendres, cosa 
que pot afectar l’agricul-
tura (vegeu la pàgina 4).

➜

d’Urgellet. La nevada també va 
afectar el transport escolar de 
la Segarra, l’Alt Urgell i el Pa-
llars Jussà. Es van suspendre 
16 rutes amb 253 alumnes, dels 
quals 212 eren de la Segarra. 
Allà es van cancel·lar 10 rutes 
de Secundària i Primària. Al 
Jussà va afectar tres rutes de 

la Terreta, i a l’Alt Urgell tres 
més, a Tuixent, Argestues i Ar-
cavell. El temporal va deixar 
2 centímetres de neu a la Seu, 
fins a 17 centímetres a Viu de 
Llevata i 15 a Cervera. Talavera 
va acumular-ne 20 i Montoliu, 
28. A Tàrrega es van acumular 
fins a 3 centímetres, a la Vall 

del Corb 5 i 3 a Rocallaura. La 
neu va tenyir de blanc la ma-
joria de pobles de la Segarra i 
alguns del sud de l’Urgell, i en 
altres comarques com el Pla i 
les Garrigues també hi va haver 
neu al matí que no va quallar. 
A mig matí Protecció Civil va 
desactivar el pla Neucat.

PROLONGACIÓ DEL VETO
La restricció per als  
camions es va prolongar 
una hora més a l’A-2,             
fins a les 7 del matí
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■METEOROLOGIA CONSEQÜÈNCIES

Risc elevat de pèrdues per 
fred en la fruita de pinyol
Les gelades també podrien passar factura a la producció d’ametlla 
|| El front és en canvi benvingut en cereals i vinyes

Imatge d’ametllers coberts de neu captada ahir a Talavera.

XAVIER SANTESMASSES

❘ LLEIDA ❘ La caiguda de tempe-
ratures prevista per a aquesta 
passada matinada i que es man-
té per a aquesta nit de dime-
cres a dijous té en suspens els 
fructicultors pels efectes que 
pot ocasionar. També l’ametlla 
podria ser una gran damnifi-
cada del fred i les nevades. En 
el cas de la fruita, els possibles 
riscos es concentren en la de pi-
nyol, des de préssecs fins a pa-
raguaians passant per prunes 
o nectarines, per exemple. Tot 

depèn, com ocorre en aquests 
casos, de fins on caiguin els 
termòmetres i durant quant 
de temps. 

Les produccions amb més 
riscos de pèrdues són les va-
rietats primerenques. N’hi ha 
algunes, en especial en zones 
com el Baix Segre, en les quals 
ja s’aprecien fruits minúsculs. 
Aquests són majoritàriament 
aigua i una gelada pot tren-
car les fibres i arrasar la colli-
ta, segons fonts del sector. És 

clau si hi ha o no vent o si es 
compta amb la presència de 
núvols o no. Tant l’aire com la 
nuvolositat frenen la caiguda 
dels termòmetres, mentre que 
les gelades són més nocives en 
cas de nits clares o sense rat-
xes de vent. Al contrari, tant 
per als cerealistes com per als 
viticultors, aquesta baixada 
dels termòmetres i les gelades 
poden ser beneficioses, al per-
metre que la terra retingui més 
l’aigua.

X. SANTESMASSES

Les nevades minven pinsans i pardals a les carreteres
❘ TÀRREGA ❘ La neu a les carrete-
res també provoca que un gran 
nombre d’ocells siguin atrope-
llats sobre la calçada. Segons 
els Agents Rurals, busquen ali-

ment a les zones netes de neu. 
El 28 de febrer passat agents 
rurals van explicar que van 
recollir a Comiols (Jussà) uns 
50 ocells atropellats, la majo-

ria pinsans. En aquest sentit, 
alerten a través de les xarxes 
socials que els conductors facin 
sonar el clàxon per advertir els 
animals.

Nou escoles tancades                   
a Catalunya
❘ LLEIDA ❘ El temporal va obligar 
ahir a suspendre fins a 64 rutes 
escolars a Catalunya (inclo-
sa Lleida), cosa que va afec-
tar 942 alumnes catalans, i va 
tancar nou centres, cosa que 
va afectar 1.565 escolars. Ahir 
a la nit seguien tancades la BV-
4024 a Bagà i la GIV-5201 a 
Viladrau per neu.

Tres víctimes mortals             
del temporal a l’Estat
❘ LLEIDA ❘ Un pescador va trobar 
ahir el cadàver de l’aficionat al 
caiac de 58 anys que va des-
aparèixer a Blanes dissabte 
passat. Va ser trobat també el 
cos del guàrdia civil desapare-
gut a Sevilla quan ajudava els 
atrapats per un rierol i diumen-
ge va aparèixer un motorista 
també ofegat.

Més neu per acabar la temporada a les estacions
❘ LA COMA I LA PEDRA ❘ Les nevades han acumulat més de deu centí-
metres més de neu a les estacions d’esquí lleidatanes al final de 
la temporada, que conclourà el 8 d’abril. A la imatge, el domini 
esquiable de Port del Comte.

Fins a quinze centímetres de neu a Cervera
❘ CERVERA ❘ Cervera va acumular fins a 15 centímetres de neu durant 
el temporal la nit de dilluns a dimarts. A la imatge, un home creua 
les vies de la línia de Manresa a la capital de la Segarra després 
de la nevada.

El Tibidabo, tenyit de blanc amb 25 centímetres de neu
❘ BARCELONA ❘ La part alta de Barcelona es va despertar ahir tenyida 
de blanc. La neu va deixar almenys 25 centímetres al Tibidabo en 
la nevada més important de l’any a la zona més alta de Barcelona. 
La neu es va anar fonent al llarg del dia.

PORT DEL COMTE

ACN

ACN
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