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lleida i comarques

successos incendis

política municipals

Intoxicada a l’incendiar-se
una bombona a Corbins
La dona, evacuada a l’Arnau amb pronòstic lleu || Cuinaven en el
moment que van prendre un palet i una marquesina exterior
òscar mirón

Vista del lloc on es va produir ahir l’incendi en un habitatge de Corbins.
l.g.

❘ corbins ❘ Una dona va resultar
ahir intoxicada per inhalació
de fum a l’incendiar-se una
bombona de càmping gas en
un habitatge de Corbins. Els
Bombers de la Generalitat van
rebre l’avís cap a les cinc de la
tarda després de registrar-se
una possible deflagració en un
habitatge del carrer Travessera de la Creu d’aquest municipi del Segrià. Fins al lloc es
van desplaçar cinc dotacions
dels Bombers, a més dels serveis sanitaris. Pel que sembla,
l’incendi es va iniciar en una
bombona de càmping gas que
els propietaris de la casa feien
servir a l’exterior de l’habitatge per cuinar. En un moment
donat, la dona afectada se’n va
anar a l’interior de la residència
i quan va tornar es va trobar
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Xemeneies

Els Bombers van actuar
ahir en tres incendis de
xemeneies i d’una
cabana deshabitada
que les flames havien incendiat
un palet i la marquesina exterior. A causa del foc, la dona
va resultar intoxicada per fum,
per la qual cosa va ser evacuada en ambulància a l’hospital
Arnau de Vilanova de Lleida.
Segons fonts sanitàries, el seu
pronòstic era lleu.
Durant el dia d’ahir, els
Bombers van fer diverses actuacions per incendis en xemeneies. El primer avís es va
registrar dissabte a la tarda a
Tírvia. A Cervera va cremar el

sutge de l’interior d’una xemeneia d’un habitatge, el mateix
que va passar en una altra casa
del Talladell. Així mateix, un
incendi va calcinar una cabana
deshabitada a Guissona, mentre que els Bombers també van
extingir un foc que va calcinar
l’interior d’un contenidor a la
Pobla de Segur.

La Junta Electoral
veta continguts del
web de la Paeria
❘ lleida ❘ La Junta Electoral
de Zona va dictar dissabte
passat una resolució en la
qual obliga a suprimir continguts del web de la Paeria
per propagandístics, arran
d’una denúncia de Junts per
Catalunya. Aquesta formació
va denunciar que al web i els
perfils municipals de Twitter i Facebook s’estan difonent temes com “La Paeria
inicia demà la renovació del
carrer Sierra Nevada de Magraners”, “Lleida pacifica el
trànsit al Centre Històric”
o “L’últim document del
POUM suma el consens de
la ciutadania”. La Junta els
considera “una exposició
d’assoliments obtinguts per
l’ajuntament i que es publica en perfils oficials, finançats directament o indirectament per poders públics,
per la qual cosa és procedent
acordar-ne la supressió de les
pàgines web on es troben
allotjats”.
Així mateix, la Junta Pro-

vincial ha desestimat el recurs de la Paeria i ratifica la
prohibició de la distribució
de tríptics sobre la nova ordenança del Paisatge i d’una
carta de l’alcalde als veïns
sobre el bosc urbà del carrer
Palauet, també després d’una
denúncia de JxCat. La Junta
de Zona ja en va prohibir el

ratificació

Arran d’una denúncia
de JxCat, ratifica la
prohibició de repartir
un tríptic i una carta
repartiment, però l’ajuntament va recórrer, i la Junta
Provincial va emetre una resolució el dia 18 en la qualconfirma el veto. Diu que “la
informació que amb aquesta
propaganda dóna l’ajuntament de Lleida no es troba
entre la imprescindible per
a l’interès públic”.

agents rurals

Rescats de muntanya
En un altre ordre de coses,
els Bombers insten a extremar
les precaucions a l’hora de sortir a la muntanya, ja que durant
el cap de setmana han dut a
terme una dotzena de rescats.
A Lleida, tres escaladors van
ser rescatats dissabte després
de quedar-se una nit al ras i
penjats a la paret del congost
de Mont-rebei (vegeu SEGRE
d’ahir).

Rescat d’un gos al Segarra-Garrigues ■ Els Agents Rurals,

en col·laboració amb els Bombers, van rescatar ahir un gos
que havia caigut al canal Segarra-Garrigues. L’animal, que
no porta xip obligatori ni placa identificativa, va quedar sota
la custòdia de l’ajuntament de Guissona.
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la candidata psc
S’estrena com a candidata socialista al Congrés per Lleida al cap de 16 anys a
la Paeria, i després de perdre les primàries del PSC contra Fèlix Larrosa per ser
alcaldable, amb el repte de recuperar l’escó que el seu partit va perdre les anteriors
eleccions. Defensa superar l’enrocament del conflicte Catalunya-Espanya amb diàleg.

Montse Mínguez: «La guerra
de banderes no paga factures
ni ajudarà els pensionistes»
itmar fabregat

La candidata socialista al Congrés per Lleida, Montse Mínguez, al balcó de la seu del PSC a la capital del Segrià.
s.e.

Quina estratègia té per recuperar l’escó que el PSC va perdre
per pocs vots el 2016?
Una campanya en positiu per
sumar, mobilitzant la gent perquè vagi a votar. Que vegin
que són una eleccions binàries
en les quals la suma de les dretes es pot donar. I no és només
una amenaça, perquè tenen el
pacte de dretes a Andalusia.
Volem explicar que en nou
mesos hem estat capaços de
demostrar que una altra manera de governar és possible.
En nou mesos no s’arregla tot,
però sí que es marca un rumb
de cap a on vols anar, com la
recuperació del benestar i la
reversió de les retallades de
deu anys. També hem tret la
corrupció del govern. Per això
direm a la gent que si vol avançar, el vot útil és a Pedro Sánchez. Intentarem mobilitzar la
nostra gent i plantejarem que

es tracta d’avançar o retrocedir en el temps. O és president
Sánchez o ho serà Casado amb
la suma de Rivera i Abascal.
Què guanyarà Lleida si governen els socialistes?
Presència a les Cambres Alta
i Baixa. Lleida té unes reivindicacions molt concretes i els
socialistes hem estat els que
han posat a l’agenda política
la despoblació, i a les nostres
terres es dóna, com al Pallars.
S’ha de recuperar el territori de manera econòmica i fer
infraestructures, ja siguin viàries, ferroviàries o de tele-

comunicacions. Lleida ha de
tenir veu per defensar els seus
projectes.
Què veu més prioritari?
És que això és molt important.
A més, cal fer lleis de protecció
mediambiental, però s’hauria
d’alleugerir la vara de mesurar al territori. Alleugerir les
càrregues administratives i
els tràmits, perquè no passi
com a Escalarre. Amb ulls de
desconeixement del territori,
segurament es prenen mesures que, si el coneguessis, no
s’haurien pres.
Creu que seria un fracàs per-

sonal no ser elegida diputada,
després d’haver perdut les primàries per a la Paeria davant de
Fèlix Larrosa?
És una responsabilitat. Em
sento hereva de companyes
com Tere Cunillera o Mònica Lafuente, o Josep Pau, que
en un moment determinat van
poder lluitar pels nostres drets
i infraestructures a Madrid.
Professionalment em fa il·lusió
i és un canvi important, i personalment és un repte tornar al
PSC el que m’ha donat durant
setze anys.
Quina solució veu per al conflic-

Dretes

Repte

Pactes

«La suma de les
dretes es pot donar.
Es tracta d’avançar
o retrocedir»

«És un repte tornar
al PSC el que m’ha
donat durant setze
anys»

«Per pactar cal
predisposició. Si
un tanca la porta,
no hi ha opció»

te Catalunya-Espanya, tenint
en compte que Pedro Sánchez
ja ha dit que mai no acceptarà
l’autodeterminació?
Si fem cas als independentistes, que volen un referèndum
d’autodeterminació, s’està oblidant l’altra meitat dels catalans. I també ho fan els que
parlen d’un 155 permanent i
retirar-nos l’autonomia. És no
entendre la realitat. Hi ha una
fractura que ens ha portat al
col·lapse polític. La Generalitat
fa temps que no està fent res
pel nostre territori. El que no
es pot fer és posar més metxa.
L’única alternativa és parlar. El
diàleg dins de la legalitat i el
dret a conviure, perquè a Catalunya portem massa temps
patint una societat dividida,
confrontada, i hem perdut
aquesta Catalunya de la qual
tots estàvem orgullosos i que
tothom mirava. Podem parlar de drets, però el més clar
és el dret a conviure. No pot
ser que hi hagi enfrontaments
tan personals en un municipi
perquè la guerra de banderes
no paga les factures, ni posarà
mesures contra la despoblació
ni ajudarà els pensionistes. Al
final, només hi ha un instrument per avançar, i és el diàleg.
Hi ha dos blocs, l’independentista, que ja han dit que anirà
a Madrid a bloquejar, i el de la
dreta, que vol retrocedir en el
temps. I el partit socialista representa mirar cap endavant,
avançar en ocupació, igualtat
i educació. Tenim un exemple
al Regne Unit, on el Brexit ha
portat a un bloqueig polític
i una fractura social mai no
vista.
I com es pot desbloquejar la
situació?
S’ha de fer un esforç i no fugir
mai del diàleg i de la confiança
en les institucions. Restablir
l’ordre que toca. Dins del bloc
independentista estan sortint
veus que descarten la via unilateral. Són esclaus dels seus
fets. En un moment determinat
es van posar la bandera d’activistes, més que de polítics, i a
veure com en sortim. Insisteixo, no hem de fugir del diàleg
i el respecte a la legalitat i al
marc constitucional. Hi ha un
pluralisme polític al nostre país
i no es pot escoltar només la
meitat de la població.
Amb quins partits pactaria per
governar?
Quan encares unes eleccions
has de sortir a guanyar i els
pactes vindran una vegada els
ciutadans hagin decidit el seu
vot, que espero que sigui socialista perquè hagin vist que
en nou mesos es pot fer un país
diferent. Si hi ha un partit ecologista, feminista, europeista ara mateix és el PSC. S’ha
de parlar amb tots els partits
i com a primera tinenta d’alcalde i portaveu socialista de
l’ajuntament ho he fet. Hem
governat en minoria i hem arribat a acords amb diferents
forces.
I amb els independentistes?
Recordi que sí que van obtenir
el seu suport per a la moció de
censura que va fer caure Mariano Rajoy.

