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ESQUÍ

Retiren amiant del mur 
esfondrat a Agramunt

MUNICIPIS METEOROLOGIA

SEGRE TÀRREGA
❘  AGRAMUNT ❘  Treballadors de 
l’empresa A. Rull d’Anglesola, 
amb granotes de blanc i amb 
màscares d’alta protecció, van 
començar a retirar ahir la runa 
del mur que va fer caure el fort 
vent a Agramunt dijous al mig-
dia (vegeu SEGRE d’ahir). Entre 
la runa hi havia plaques d’urali-
ta amb amiant de la teulada de 
l’antiga fàbrica i van senyalitzar 
la zona i van prohibir el pas per 
la perillositat d’aquest material. 

Un responsable de l’empresa va 
explicar que avui tenen previst 
acabar de retirar tot el material 
i també requeriran un vehicle 
especial per tal de transportar 
l’amiant.

D’altra banda, els propieta-
ris d’un magatzem de la Fuliola 
amb una esquerda van dur-ne 
a terme l’ensorrament a finals 
de la setmana passada, per la 
qual cosa els veïns van poder 
tornar a casa seua ja amb total 
seguretat.

X. RODRÍGUEZ / C. SANS
❘ LLEIDA ❘ Odissea als ajuntaments 
i consells del Jussà, Sobirà i 
Alt Urgell per netejar de neu 
els més de 1.300 quilòmetres 
de carreteres de titularitat 
municipal després de la neva-
da d’aquesta setmana. Al Jussà 
(amb 475 quilòmetres de vies 
municipals) el consell disposa 
d’una màquina llevaneu que 
dóna servei als ajuntaments i 
ahir va acudir a Sarroca, la Po-
bla i Talarn. Fonts del consell 
van explicar que ahir hi havia 
20 màquines retirant neu i que 
hi ha consistoris com el de la 
Torre de Capdella que tenen la 
seua pròpia llevaneu, mentre 
que d’altres les lloguen. A loca-
litats com Sant Esteve o Conca 
de Dalt els alcaldes utilitzen els 
seus tractors per fer la neteja. Es 
donen casos de carreteres per 
on circula la maquinària d’al-
tres administracions, només 
de pas i sense retirar neu per-
què no és de la seua titularitat. 

A l’Alt Urgell, els consistoris 
s’encarreguen de retirar neu de 
487 quilòmetres de carreteres. 
A Cava, fonts municipals van 
afirmar que “ens passem un mí-
nim d’1 a 2 dies incomunicats” 
quan neva per falta de maqui-
nària pròpia. Així mateix, a la 
Ribagorça tenen tres llevaneus 
per adequar 100 quilòmetres 
de vies i des del consell van 
assegurar que “tenim certa 
complexitat” per fer-ho. Van 
explicar que han demanat a la 

L’alcalde de Sant Esteve, Jordi Navarra, netejant carreteres i, a la dreta, el pàrquing de l’antiga caserna de Vielha.

CONVERGÈNCIA ARANESA

SANT JOAN DE L’ERM

TEMPORAL CONSEQÜÈNCIES

Odissea al Pallars, la Ribagorça i l’Alt Urgell 
per netejar de neu 1.300 km de carreteres
Consells i ajuntaments demanen més recursos per oferir un millor servei i tenir més llevaneus || Alcaldes 
assumeixen l’adequació de les vies amb els seus tractors i altres consistoris lloguen maquinària

Sant Joan de l’Erm va acollir ahir diversos grups d’escolars.

Generalitat més pressupost per 
al manteniment de les vies i su-
port per tenir més personal per 
retirar la neu. Mentrestant, des 
del Sobirà (amb 300 quilòme-
tres de carreteres municipals) 
ja han demanat a la Generalitat 
un millor finançament per fer 
front a aquests treballs.

D’altra banda, el grup de 
Convergència Aranesa a Vie-
lha presentarà una pregunta a 
l’equip de govern perquè “ve-
iem carències” en la neteja de 
carrers i carreteres. L’alcalde, 
Juan Antonio Serrano, va as-
segurar que “hi ha 9 màquines 
treballant” des que va comen-
çar a nevar i va apuntar que “es 
pot transitar” sense problemes. 
Serrano va dir que també tre-
ballen en el pàrquing de l’antiga 
caserna.

LLEVANEU
El consell del Jussà té  
una llevaneu i assisteix 
aquells municipis que 
sol·liciten la seua ajuda

El nòrdic inicia la 
temporada i Espot i 
Port Ainé, al 100%
n Les estacions de nòrdic 
de Sant Joan de l’Erm, 
Aransa i Lles van poder 
obrir ahir. La majoria 
dels complexos van aco-
llir escolars. Així mateix, 
Espot i Port Ainé obriran 
aquest cap de setmana el 
100% de les instal·lacions. 
Es preveuen bones ocu-
pacions en establiments 
del Pirineu, en un cap de 
setmana amb bon temps.

SEGRE TÀRREGA

Els operaris treballant ahir amb les plaques d’uralita amb amiant a Agramunt.
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n De les 37 víctimes mortals 
que hi va haver l’any passat a 
les comarques de Lleida, cinc 
van morir en accidents en ca-
mins rurals, per dos del 2017, 
i en quatre casos el vehicle 
implicat era un tractor. “Tots 
aquests eren casos evitables, 
com els de dos conductors que 
van morir i el vehicle no porta-
va les barres antigir activades”, 
va explicar el cap de Trànsit 
dels Mossos d’Esquadra a Po-
nent, Jordi Batista. 

En un altre accident ocorre-
gut a Albesa va morir un nen 
de 5 anys atropellat al caure del 
tractor, amb el qual està pro-

hibit portar cap passatger. Per 
aquesta raó, la policia catala-
na ha iniciat una roda de con-
tacte amb els sindicats agraris 
oferint xarrades “per conscien-
ciar dels riscos que hi ha amb 
aquest tipus de vehicles”, va 
afegir Batista.

Per la seua part, el cap de 
Trànsit dels Mossos al Pirineu, 
Albert Cela, va destacar que la 
problemàtica més gran a les co-
marques de muntanya són els 
accidents de moto. Per aquesta 
raó, preveuen fer més controls 
a la primavera i estiu que és 
quan hi ha més afluència de 
motoristes.

Quant a la tipologia dels si-
nistres mortals, les sortides de 
via van suposar el 44% dels 
casos. “Ho atribuïm a les dis-
traccions, causen el 26% d’ac-
cidents, especialment per l’ús 
del mòbil”, va explicar el co-
missari Molinero. L’any passat 
hi va haver uns 2.100 accidents 
a Lleida.

Preocupació pels accidents mortals de tractor

a. guerrero
❘ lleiDa ❘ El Servei Català de Tràn-
sit (SCT) instal·larà aquest any 
el tercer radar per tram a les 
carreteres lleidatanes. El cine-
mòmetre es col·locarà a la carre-
tera C-14 entre Ponts i Bassella, 
controlarà la velocitat mitjana 
en un tram d’uns deu quilòme-
tres i serà el tercer que hi ha a 
Lleida després del de l’N-230 al 
túnel de Vielha (el primer que 
hi va haver a Catalunya i ara in-
actiu) i el de l’autovia A-2 entre 
Vilagrassa i Tàrrega. Així ho va 
anunciar ahir el director general 
de Trànsit, Juli Gendrau, durant 
la presentació de l’anàlisi de la 
sinistralitat a les comarques de 
Lleida (vegeu el desglossament 
central). Concretament, esta-
rà situat entre els quilòmetres 
124, a l’altura del restaurant 
Can Valls, i el 134.

La C-14 és una de les car-
reteres que registren més ac-
cidents a la província i l’any 
passat va segar la vida de cinc 
persones. Només la C-12 (Eix 
de l’Ebre), amb vuit morts, té 
pitjors registres. 

S’ha de recordar que, segons 
el mapa de risc d’EuroRAP, el 
tram entre Ponts i Bassella és 
el cinquè de Catalunya quant 
a perillositat, amb una mitjana 
anual de 3,7 accidents mortals. 
A més, els Mossos d’Esquadra 
incrementaran aquest any els 
controls de velocitat i de con-
ductes de risc amb vehicles ca-
muflats, segons va informar el 
comissari de Mobilitat, Joan 
Carles Molinero, que va afegir 
que “tindrem una presència 
policial més dinàmica perquè 
els conductors ja saben on ha-
bitualment es col·loquen els ra-
dars mòbils”. Quant als vehicles 
camuflats, actuaran per detec-
tar “conductes especialment 
negligents”.

Trànsit instal·larà aquest any un doble radar 
per tram a la C-14 entre Ponts i Bassella
Controlarà la velocitat mitjana durant 10 quilòmetres en una carretera que l’any passat va registrar 5 
víctimes mortals || Serà el tercer d’aquest tipus a les vies de Lleida després dels d’Aran i Vilagrassa

mobilitat seguretat

el Servei Català de Trànsit i els Mossos van presentar ahir el balanç de sinistralitat a Lleida.

Accident a Aran 
d’un camió amb 
combustible

sinistralitat

❘ vielha ❘ Els serveis de Pompièrs 
i Emergències d’Aran, en coor-
dinació amb Mossos i agents de 
la Policia Nacional, van treba-
llar durant tot el dia d’ahir en 
l’estabilització d’un camió de 
transport de combustible que 
va registrar una sortida de via 
a la carretera LV-5055 d’accés 
a Vilamòs i Arres. Després de 
comprovar que el camió no te-
nia cap desperfecte, es va fer el 
transvasament de la mercaderia 
a un altre transport. Vista del camió accidentat ahir a la carretera de Vilamòs.

conselh generau D’aran

Intenten robar en un 
institut de Mollerussa

successos policia local

❘ mollerussa ❘ La Policia Local 
de Mollerussa va denunciar 
dimecres a la nit dos veïns de 
la localitat, de 19 i 25 anys, 
com a presumptes autors d’un 
robatori amb força en grau de 
temptativa i un altre delicte de 
danys comesos a les instal·laci-
ons de Cal Duch, on provisio-
nalment s’ubica el nou institut 
de Secundària, i també en un 
domicili del carrer Anselm 
Clavé. 

Els fets van tenir lloc dime-

cres a la nit, quan un veí va 
avisar la Policia Local que ha-
vien intentat robar al traster 
de casa seua i havia observat 
els lladres mentre anaven per 
la teulada de l’edifici. 

D’aquesta manera, a l’arri-
bar al lloc, els agents van com-
provar que els assaltants tam-
bé havien accedit presumpta-
ment a Cal Duch forçant dos 
portes i fent saltar l’alarma. 
Els agents els van localitzar 
poc després.

la notícia,  
a lleida tV

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Comencen a 
canviar els  
senyals de 100                
a 90 km/h
n Els equips de conser-
vació i manteniment del 
departament de Territo-
ri han començat a can-
viar els 250 senyals de 
limitació de velocitat de 
100 km/h a la xarxa vi-
ària de titularitat de la 
Generalitat. 

En concret, es col·loca-
ran 266 nous senyals amb 
motiu de la modificació 
del límit màxim de velo-
citat en aquest tipus de 
vies, que passen de 100 
km/h a 90 km/h. Aques-
ta actuació inclourà una 
vintena de carreteres de 
tot Catalunya. A Lleida, 
hi ha trams afectats de 
les següents vies: C-13 
(Lleida-Balaguer-Tremp), 
C-14 (Tàrrega-la Seu), C-
14z, C-26 (Alfarràs-Bala-
guer-Solsona), N-II, C-12 
(Eix de l’Ebre) i LP-3322 
(Mollerussa- Bellcaire 
d’Urgell).

generalitat

Canvi d’un senyal.
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l’ascensorprivat
El quinto de  
la Granadella
la tradició que els 
joves que anaven 
a la mili i complien 
18 anys, els quintos, 
feien una festa es 
manté en moltes 
poblacions, malgrat 
que el servei militar 
va passar a la histò-
ria. a la granadella, 
aquest any quedava 
un sol quinto perquè 
altres joves del poble 
que també entraran 
en la majoria d’edat 
o viuen o estudien 
fora. Però el fet no 
va acovardir el noi, 
que ell sol es va fer la 
carrossa tradicional i 
es va muntar la festa 
a bombo i platerets. 
això sí, el van acom-
panyar els anomenats 
gitanos, que són els 
que en tenen 17 i 
prendran el relleu. 
Una persona amb 
caràcter, sens dubte, 
i dels que fan molta 
falta als nuclis petits 
perquè pervisquin 
les tradicions. Per 
cert, gràcies a Miquel 
andreu, de som gar-
rigues, pel qual ens 
vam assabentar en el 
seu compte de twit-
ter de l’anècdota.

Aquesta nadado-
ra lleidatana és una 
de les premiades en 
els reconeixements 
Dona i Esport 2.0 
per promocionar 
l’esport femení.

Paula Juste

Personifiquem en l’al-
calde de Sant Esteve 
de la Sarga, que treu 
neu de les vies amb 
la seua maquinària, 
l’esforç dels edils per 
netejar carreteres.

Jordi navarra

Aquest escriptor i 
periodista guanya el 
Ramon Llull, dotat 
amb 60.000 €, amb 
la novel·la El fill de 
l’italià, una odissea 
basada en fets reals.

rafel nadal

Una altra deserció 
a Podem, en aquest 
cas el líder a la co-
munitat de Madrid, 
cosa que deixa molt 
tocat el secretari ge-
neral del partit.

Pablo iglesias

Tram final en el 
rescat de Julen
tot apunta que per fi 
s’arriba a la fase final del 
rescat del petit Julen, ja 
que els miners fa diver-
ses hores que són al pou 
per aconseguir arribar 
fins al nen. Després de 
dotze dies d’unes com-
plicades tasques, la loca-
lització és imminent.

eFe

Examinem una estona la vergonya. 
Quan jo acabo de fer un posat 
maldestre o vulgar, d’entrada no 
el jutjo ni em lamento. Però si en 

aquell moment m’adono que algú m’ha 
vist, aleshores prenc consciència de la 
barroeria del meu gest i m’avergonyeixo. 
Segons com, em poso vermell i tot. Això 
demostra que no tinc vergonya sense 
els altres, que no és pas el resultat d’una 
reflexió sobre mi mateix, sobre els meus 
defectes o sobre el desencert de les meves 
accions o pensaments. No, la vergonya 
–com diu Sartre– només és desvetllada 
per una mirada aliena. Són els altres els 
que em fan adonar d’una cosa, i aquesta 
cosa sóc jo. És en aquest moment que 
m’avergonyeixo del que sóc.

Hi ha persones que no tenen vergonya, 
és clar. Són les que viuen sense miralls, 
que no es miren mai a través dels altres, 
per vanitat, per estupidesa, per duresa de 
cor o per pura maldat. Mai no miren de fora a dins, sinó 
de dins a fora. Entotsolades i arrogants, volen imposar 
la seva autoimatge com a imatge per als altres, amb 
menyspreu, amb altivesa i arrogància, de vegades fins 
i tot a garrotades. Com que la vergonya, en el fons, és 

un sentiment que naix d’una avaluació 
negativa de si mateix en presència real 
o simbòlica d’altres, no volen reconèi-
xer l’existència d’iguals, i així veuen els 
altres com a inferiors. La vergonya im-
plicaria reconeixement del proïsme, un 
respecte als que no són jo i no pensen 
ni senten igual. Però també implicaria 
reconèixer que sóc, realment, tal com 
l’altre em veu i no solament com em veig 
o em vull veure. Ser un desvergonyit, 
un que actua sense vergonya, és gairebé 
sempre igual a ser un malvat. Quan hom 
no té vergonya ni en vol tenir, obra sen-
se restriccions. Per això, quan aquesta 
patologia emocional –no és només falta 
d’educació– l’enceta un col·lectiu, com 
un estat, és que vol ser una dictadura. 
Per això l’intent del ministre d’exteriors, 
Josep Borrell (abans Dastis), de negar les 
garrotades de la PN i la GC als votants 
del Referèndum de l’1 d’Octubre es deu a 

l’intent d’evitar haver d’avergonyir-se del que la mirada 
de la humanitat els hauria de fer sentir. Com digué el 
savi sevillà Sèneca fa dos mil anys: “Un sol bé hi pot 
haver en el mal: és la vergonya d’haver-lo fet.” Quina 
vergonya, Borrell, quina vergonya!

Vergonyós!
RAMON CAMATS || CAVE CANEM

Correu electrònic: ramoncamatsguardia@gmail.com · blog: http://rcamats.wordpress.com · Facebook: https://www.facebook.com/ramon.camats

Quan un col·lectiu, 
com un estat, 
comença a actuar 
sense vergonya, 
és que vol ser 
una dictadura
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