
El fort aiguat que va caure 
la tarda i vespre de dilluns a 
la comarca de la Noguera va 
provocar despreniments a la 
carretera C-14 al seu pas pel 
municipi de Ponts, que van 
obligar a tallar el trànsit per 
precaució.

Ponts
REDACCIÓ
La carretera C-14 al seu pas per 
Ponts, a la comarca de la Nogue-
ra, va reobrir ahir a les 5.56 ho-
res de la matinada al trànsit des-
prés de quedar tallada des de les 
20.50 hores de dilluns per perillo-
sitat per despreniments després 
dels forts aiguats que van afectar 
la zona. D’aquesta manera, la ca-
rretera va quedar tallada al tràn-
sit durant prop de nou hores.

Segons van informar ahir fonts 
del Servei Català de Trànsit (SCT), 
el trànsit es va prohibir a partir de 
les 20.50 hores de dilluns i es va 
reobrir totalment amb la situació 
normalitzada a partir de les 5.56 
hores de la matinada de dimarts.

Al lloc es va desplaçar màqui-
naria pesada, que va dur a terme 
la retirada dels despreniments 
que afectaven a la calçada.

Fonts del SCT van indicar que 
a la una i mitja de la matinada 
de dimarts ja es va poder obrir al 
trànsit un dels dos carrils de cir-
culació, però que la situació no va 
quedar totalment normalitzada 
fins a les 5.56 hores de dimarts.

El tall de carretera es va pro-
duir entre els quilòmetres 114 i 
115,5. Els despreniments de ro-
ques, pedres i terra no va provo-
car ferits però el fet de què una 
acumulació de roques quedés 
penjada en el buit a punt de cau-
re a la calçada va fer que es deci-
dís tallar totalment el trànsit per 
la carretera mentre Carreteres de 
la Generalitat, titular de la carre-
tera, no retirés tots els despreni-
ments.

L’esllavissada perillosa degut a 
les fortes pluges es va produir a 
l’alçada de la C-14 amb l’encreu-
ament amb Oliola, concretament 
al punt quilòmetric 115.

Mentre la carretera, via d’ac-
cés a les comarques de l’Alt Urgell 
i la Cerdanya i al Principat d’An-
dorra, va estar tallada al trànsit 
els vehicles van ser desviats per 
altres vies.

L’alcaldessa de Ponts, Maria 
Alba Basomba, explicava aquest 
dilluns a la nit en produir-se els 
fets que “de les sis de la tarda a 
les vuit del vespre ha plogut molt 
i tot apunta que els despreni-
ments es deuen a aquest factor”.

“Ha set obligatori tallar la ca-
rretera ja que una acumulació de 
roques han quedat penjades a 
dalt i és necessari que les retirin 
abans d’obrir el trànsit als vehi-
cles per seguretat”, afirmà.
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La carretera C-14 al seu pas 
per Ponts reobre al trànsit 
després de 9 hores tallada 
Les màquines van retirar ahir els despreniments 
de roques i terra causat pels forts aiguats

Primavera 
plujosa que 
es salda 
amb moltes 
esllavissades 
El temporal de pluges del mes 
d’abril i que principalment va 
afectar a l’àmbit del Pirineu i 
Prepirineu ha provocat enguany 
nombrosos despreniments i van 
afectar a diverses carreteres. Els 
primers despreniments van te- 
nir lloc a principis de març i van 
afectar la carretera N-230 al seu 
pas per Pont de Suert i la N-260 
en els accesos al túnel d’Erinyà. El 
primer despreniment, de roques 
i terra, va atrapar un vehicle i el 
seu ocupant va resultar ferit greu, 
mentre que el segon, es va trac- 
tar d’una gran roca que es va des- 
prendre  a la calçada però que no 

va provocar ferits. Els nous episo-
dis d’esllavissades van tenir lloc a 
mitjans d’abril. Així, l’11 d’abril es 
registrava un important despreni-
ment a la carretera C-26 a Olius, 
al Solsonès, sense provocar ferits, 
i també el mateix dia un despre-

niment tallava el tràn- sit a la línia 
de la Pobla a l’alçada d’Àger, a la 
Noguera. El dia 12 d’abril, una ro-
ca de grans dimen- sions queia a 
la carretera de Sant Esteve de la 
Sarga, sense provo- car ferits. I 
el passat divendres, 13 d’abril, la 

N-230 registrava un nou despre-
niment important a l’alça- da del 
pantà d’Escales i aprop de Pont 
de Suert. El 16 d’abril tenia lloc un 
tràgic despreniment a la carretera 
que discorre pel municipi de Cas-
tell de Mur i morien dos persones.

Es va tractar d’un dels despreni-
ments de major magnitud que 
s’han produït a les comarques de 
Lleida en els darrers anys ja que es 
va desplomar gran part de la mun-
tanya. Aquesta carretera encara 
roman tancada al trànsit.

FOTO: T.A / CC Alta Ribagorça / A l’esquerra, l’esllavissada de Castell de Mur i a la dreta, el despreniment a la N-260 al Túnel d’Erinyà

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Una màquina retirant ahir restes del despreniment produït a la C-14 a Ponts
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Tall de servei a 
la línia de tren 
de la Pobla 
per millores

Amb motiu d’uns treballs de man-
teniment a les unitats de tren de 
la sèrie 331 el dilluns, dia 28 de 
maig, i el dilluns, 4 de juny, s’inte-
rromprà el servei en el tram com-
près entre les estacions de Bala-
guer i La Pobla de Segur de la línia 
Lleida-La Pobla de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC). 
FGC posarà a disposició dels usua-
ris un servei d’autobusos substitu-
toris entre les estacions de Bala-
guer i La Pobla de Segur.

Les Borges 
participa en la 
Supernit de les 
biblioteques
La Biblioteca de les Borges 
Blanques participarà el proper 
divendres, 25 de maig a les 20 
hores, en la iniciativa promogu-
da pel Departament de Cultura 
per fomentar la lectura entre el 
públic infantil. 

Antoni Bassas 
parlarà de 
periodisme a 
Alpicat

“Periodisme, procés i poder” és 
el títol de la xarrada que oferirà 
a Alpicat el reconegut periodista 
i guionista de ràdio i televisió An-
toni Bassas. La conferència se ce-
lebrarà divendres 1 de juny a les 
19.30 hores a La Unió i durant la 
mateixa Bassas parlarà d’un tema 
que està de permanent actualitat, 
centrant-se en com trobar la veri-
tat als mitjans de comunicació en 
el temps de la post-veritat.

L’Audiència Provincial de Lleida i 
el Departament de Justícia estu-
dien habilitar una sala per tots els 
mitjans de comunicació que faran 
el seguiment de la celebració del 
judici contra els pares de la Nadia 
Nerea, Fernando Blanco i Marga-
rita Garau, que seran jutjats del 
5 al 7 de juny. En aquest sentit, 
fonts properes va explicar que es-

tà previst que una vintena de mit-
jans de comunicació de tot el ter-
ritori espanyol estiguin presents 
als jutjats de Lleida. Cal recordar 
que Blanco i Garau estan acusats 
d’estafar 1,1 milions d’euros de 
donacions de particulars i empre-
ses a una associació creada per 
ajudar-la suposadament la seva 
filla, que pateix una malaltia rara. 

Estudien habilitar una sala 
per als mitjans pel judici 
contra els pares de la Nadia

Entre divendres i 
dissabte s’espera la 
primera calorada 
fins als 35 graus

Canàries convida 
al Parc Astronòmic 
del Montsec per 
l’Starlight

El cap de Govern 
d’Andorra clourà  
la Trobada al 
Pirineu

Cremen dos cotxes 
estacionats al 
carrer Ferran 
Puig de Mollerussa

El Servei Meteorològic de Ca-
talunya ha informat de l’arri-
bada d’una massa d’aire càlid 
que s’aproparà aquests dies a 
Catalunya procedent del nord 
d’Àfrica. A partir d’aquest dime-
cres s’iniciarà una progressiva 
pujada de la temperatura que 
tocarà sostre entre divendres i 
dissabte. Es podria arribar a va-
lors de fins 35 graus.

El Consell Comarcal de la No-
guera ha estat convidat a par-
ticipar a la jornada de presen-
tació de la certificació com a 
Destinació Turística Starlight de 
la Illa de Gran Canària.

El cap de Govern d’Andorra, To-
ni Martí, serà l’encarregat de 
dur a terme la cloenda de la 29 
Trobada Empresarial al Pirineu, 
que es realitzarà els dies 14 i 15 
de juny a la Seu d’Urgell.

Dos cotxes que es trobaven es-
tacionats al carrer Ferran Puig 
de Mollerussa es van cremar 
ahir de matinada. Els serveis 
d’emergències van ser alertats 
a les 00.30 hores de l’incendi.
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FOTO: FGC / Imatge d’un dels 
convois de la línia

FOTO: / Antoni Bassas és un 
conegut periodista català

FOTO: ACN / El pare de la Nadia, Fernando Blanco, en una imatge d’arxiu

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell 
vol incrementar, a partir de l’any 
que ve i sobretot de cara al 2020 
i 2021, el nombre de documents 
que es podran consultar a tra-
vés d’Internet. Ara per ara, n’hi 
ha més de 45.000 que ja estan 
disponibles en línia, la gran ma-
joria dels quals corresponents a 
imatges digitalitzades d’actes de 

diversos ajuntaments, i l’objectiu 
és arribar-ne als 150.000 d’aquí a 
tres anys. 

A banda de fer més accessible 
aquesta documentació de l’ad-
ministració municipal, també es 
preveu, entre d’altres, fer públi-
ques milers de fotografies històri-
ques, ja que en els darrers anys 
s’han fet còpies digitals d’un 75 

per cent de les imatges i audio-
visuals originals, procedents de 
diversos fons, que es conserven a 
l’equipament. 

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, 
que al juny farà vuit anys des de 
la seva posada en funcionament, 
emmagatzema un total de 1.613 
metres lineals de documentació 
en paper i 12.858,079 gigabytes 
d’informació digital. D’aquesta 
darrera, uns 45.000 documents, 
bàsicament d’actes de diversos 
ajuntaments de la comarca, estan 
disponibles a través d’Internet i 
altres es podran consultar en els 
propers anys.

L’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell ampliarà l’accés per 
Internet als usuaris

Tremp
MARTA LLUVICH (ACN)
La Memòria d’Actuacions 2017 
de l’Agència del Consum a l’Alt 
Pirineu destaca l’augment de ca-
sos resolts en un 48% per la via 
de la mediació i del 16,67% per 
la via de l’arbitratge. En total es 
van resoldre 148 casos de les 256 
reclamacions posades; la majo-
ria relacionades amb els serveis 
de telecomunicacions i Internet 
(32%), els serveis d’electricitat, 
gas i aigua (23%) i serveis gene-
rals de consum (18%). Pel que fa 
a l’Alt Urgell lidera la llista de co-
marques amb més reclamacions 
(98), seguida del Pallars Jussà (43) 
i del Pallars Sobirà (39). Al Pallars 
Sobirà és van resoldre el 100% 
dels casos. En el mateix període a 
Catalunya també es van registrar 
menys reclamacions, un 11,14%. 
Endesa encapçala la llista d’em-
preses amb més reclamacions, 
seguida de telefònica, Gas Natu-
ral, Vodafone i Orange. Tot i que 
aquestes són les empreses amb 
més reclamacions, la majoria les 

FOTO: ACN / L’Agència de Consum va presentar ahir les dades

Creixen un 48% els casos 
de consum resolts per 
mediació al Pirineu

solucionen per la via de la media-
ció o l’arbitratge. 

Pel que fa al número de denún-
cies baixa i l’any passat se’n van 
rebre 12, un 7,69% menys que el 
2016. Pel que fa a la demarcació 
de Lleida es van resoldre un total 
de 31 expedients, 8 dels quals re-
solts amb sanció. L’import total 
de les multes ha estat de 34.400 
euros. 

Les infraccions que han mo-
tivat majors quanties en multes 
han estat les clàusules i pràcti-
ques abusives (46,89%); la nega-
tiva o resistència a subministrar 
dades (32,20%); i les pràctiques 
comercials deslleials (12,59%). 
Pel que fa a l’actuació inspectora 
a Lleida, L’Agència Catalana del 
Consum va realitzar 564 actua-
cions. 
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