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Seguretat per aMont-rebei
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2,40€

Fan caure 1.700 tones de roques en un mes

www.segre.com

Una firma de les
Borges servirà a la
cadena Nostrum
20.000 plats
preparats al dia

El cost de la mà d'obra per
a la fruita a Lleida puja 15
milions aquesta campanya
Salari Mínim li Pagesos
i centrals han d'assumir
l'augment del22% d'enguany

Temporers li N'hi ha 25.000,
un 60% a camp i la resta en
cooperatives i empreses

Masia Artesana crearà
12 nous llocs de treball
L'empresa Masia Artesana, de
les Borges Blanques, submini strarà entre 15.000 i 20.000 plats
al dia a la cadena de menjar prepa rat Nostrum, la qua l cosa li
permetrà a mpliar la plantilla
en una dotzena de treballadors.

Refugi li [;alberg de la Paeria
a l'Agnès Gregori, amb
seixanta usuaris cada nit
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Un tren Barcelona-Lleida
s'incendia i talla S hores la via
i d'un a ltre que venia de Lleida

Pluja de teatre als carrers
d'Esterri d'Àneu

van haver d e ser tran sbordats
a autocars i van arribar a des tinació amb 3 hores de retard.

Gran afluència de públic a l'Esbaiola't tot i el
mal temps, que a penes va afectar el programa

A la línia de la costa i afecta 150 passatgers, però sense danys personals
Un tren reg iona l qu e anava de
Barcelona a Ll eida per la línia
de la costa es va incendiar ah ir
al matí a primera h ora a l'es-

ta ció de Salomó (Tarragona) i
va obligar a tallar la via més de
5 hores. Ningú va patir danys,
però 150 passatgers del comboi
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Desmuntant el risc d'esllavissades
Sant Esteve de la Sarga ha fet caure de forma controlada l'últim mes fins a 1. 700 tones de pedres i
roques de les muntanyes per les quals transcorre la carretera a Mont-rebei per garantir la seguretat

li L'accés al congost de la Ribagorçana podria reobrir-se en els propers dies

E. FARNELL

ls operari s de la firma Infra estructures per a Alta
Muntanya continuen treballant a Sa nt Esteve de la Sarga
en l'esta bilitzac ió del pendent
del qu a l es van desprendre
ro ques el 1 5 de juny passat i
que mantenen ta llat l'accés a l
congost de Mont-rebei, sobre el
qual va n caure. Un mes de treball especialitzat per provocar
la caiguda controlada de roques
que "a menaçaven" de desprendre's de la muntanya . Fin s ara

E

hi ha acumulats a la calçada de
la carretera local de Sant Esteve fins a 250 metres cúbics de
pedres i roques i 350 més han
caigut pel barranc , la qual cosa supo sa més de 1.700 tone s
(partint que un metre cúbic de
roca equiva l a unes 2,8 tones).
Per fer caure aquest volum de
material els operaris han treballat penjats a la muntanya amb
sistem es hidràulics, manuals i
pneumàt ics utilitza nt pràctiques co m el ciment d 'expa nsió amb què a través de petites
perforacions a la pedra aquesta
s'esquerda i la reacció química
provoca que es trenqui el bloc
de roca més perillós.
Ha n calgut a lmenys 3 se tm ane s per assegurar el tra m
més cr íti c de la ca rretera . No
obstant, queden encara petites
act uacions i ret ira r tot aquest
volum de pedres que s'acumula
a la ca lçada . En aques t sentit,

l'alcalde de Sant Esteve, Jordi Nava rra, va assegurar que
el materi a l se rà retirat quan
s'acabin els treballs vertica ls i
es pugui ga rantir la màxima seguretat per transitar per aquest
tram de ca rretera.
Aquests treball s podrien
a ll a rg a r- se encara una a ltra
set man a més. Després, el consisto ri h a d 'assumir la neteja
amb maquin ària especialitzada. El primer edil va co nfiar
que l'accés a l congost de Montrebei es pugui tornar a obrir a
primers d 'agost.
M~S DE MIG MILIÓ

~s la quantitat necessària
per assegurar els 5 punts
amb més ri sc geològic de
la carretera municipal
Va insist ir que el vo lum de
roques q ue s' h a n sanejat del
pendent permet ve ure el risc
geològic existent en aquesta zona de Sant Esteve i la necessitat
"urgent " d 'act uar per evi tar
nous despreniments.
Aquesta ca rretera present a
almenys quatre punts més de
r isc derivat d e la inestabilitat
geo lòg ica, sego n s un est udi
en car regat pel municipi , qu e
va lora la inversió n ecessà ria
per garantir la seguretat en uns
500.000 euros.
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Els turistes continuen fidels a visitar el congost de Mont-rebei i el consistori vol guanyar seguretat
I SANT ESTEVE DE LA SARGA I Malgrat
estar tallat l'accés de Sant Esteve de la Sarga a l congost de
Mont-rebei, els t uri stes i v isitants s' h an m a ntingut fidels i
h an continuat visitant un d els
a tract ius n atur a ls mé s g ra n s
a Lle id a, fin s i tot voreja nt la

imprudència i obv iant els senyals de prohibició de pas i els
senyals de perill que hi ha a la
ca rretera. Alguns s'ha n arriscat i h an passat caminant per
sobre de les roques acumulades
a la ca lçada mentre els operaris
treballaven a la muntanya, tot i

disposar d'una v ia alternativa
per anar fin s al pàrquing de la
Masieta.
Es tracta d'un traçat pel nucli de la Clua i Castellnou del
Montsec fins a arriba r a la zona d 'estacionament d 'uns 17
quil òmetres.

Aquesta situaci ó h a portat
el consistor i a insta l·lar nous
senyals. Segons el primer edil ,
Jordi Navarra, l'important és
"guanya r seguretat" i tenir les
m àx imes gara ntie s que no es
desprendran pedres de la muntanya per no haver de lamenta r

danys. De fet, el pàrquing de la
Fundació Catalunya-La Pedrera ha mantingut durant aquest
m es el nombre d e r eserves i
el volum de v isita nts h a estat
l'habitua l ja que també pod en
accedir-hi des de Corçà, a Ager,
i des de Viacamp.
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TREMP
Ajuntament .......... ... ... . 973650005
CAPUrgències .............. 973652828

Hospital Comarcal del Pallars . 973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
Creu Roja ............... .... 97365 1000
Servei d'ambul:.ncies..
. . 904 1081 08
Farmàcies ... . .... Martfnez .. 973 65 00 32

SORT
Ajuntament ................. 973 62 00 10
Creu Roj a ................... 973 62 01 64

Juljat de Pau ............. .. . 973 62 00 64
Bombers.. .......
.. .. 973620080
Mossosd'Esquadra .......... 973658885

.................. Artigues .. 973 65 Ol 38

Servei d'ambulàncies ....... 904 10 71 07
Farmàcia .... T. Ma llorqués .. 973 62 00 65
Depa rt ament d'Agrkul tura, Ramaderia i

EL PONT DE SUERT
Ajun tament . . ....... . ..... . . 973 69 00 OS
CAP ....................... 9736911 59
Creu Roja.. .. .. .. . ..
. ... 649 80 53 05
Servei d'ambulàncies
.. 902 45 09 02
Jutjat de Pau ................ 973690077

Correos ..................... 973 65 03 09
Inem . . ..... . ............... 973 65 07 65
Bombers . .
. ......... 973 65 08 80
UrgènciesMossos .................... 11 2
Mossos d'Esquadra .......... 973 65 88 00

Pesca de la Ge ne ralitat ...... 973 62 08 04
Coneos.
. ......... 97362024 1
Escola de Piragüisme ....... 973 62 07 75

MUNICIPIS PATRIMONI
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Oficina turisme .............. 973 69 06 40
Fa rmàciaAg ui là Sorràs..
. . 973 6901 08
Co rreos ..................... 973690305
C. de Rec ursos Pedagògics ... 973 69 03 43
Serv. d'Extensió Agrària . . . . . 973 69 00 40
Societat de Pescadors .... .. 9736905 15
Bombers .................... 973690080

MUNICIPIS URBANISME

Sort licita la rehabilitació
de la central hidroelèctrica
L'ajuntament n'assumirà la gestió i l'explotació
E. F.
I SORT I L'ajuntament

de Sort ha
tret a licitació les obres de re fo rma de la central hidroelèctrica del municipi per 163.000
eu ros amb l'objectiu d'assumir
la ges tió i la posterior ex plotació de la infraestructu ra. El
consistori és el titul ar de l'aprofitament de la concessió d 'explotació hidroelèctrica i del salt
d'a igua al riu Noguera Pa ll a-

El Pont finalitza les obres
de la plaça Mercadal

INVERSIÓ

Les obres preveuen una
inversió de 160.000 euros
i un ajut directe de
140.000 de la Diputació

X.R.

El riu Noguera Pallaresa al seu pas per Sort.

resa. La licitació té la voluntat
de posa r en fu ncionament les
instal·l acions tanca des ara fa
u n any i m ig i per fer- ho serà
necessari repa ra r l'edific i de
les turbi nes, adequar la zona
de descàrrega, reparar els tanca men ts d e l'edifici, a ban da
dels siste mes h idrà ulics i les
compor tes de regulació de la
insta l·lació.
A ixí mateix , la ce nt ra l
co m pta am b dos t urbines i

Les obres per
poder renova r el paviment i
la xarxa d'a igua de la plaça
Mercadal del Pont de Suer t
ja h a n aca bat i a r a n om és
queda insta J.l ar el mobi li ari
urbà i les diferents ja rd ine res. L'a lc a lde de la cap it a l
de l'Alt a Rib agorça, Jose p
Antoni Traguet, va explicar
que aquests últims treballs es
duran a terme en les properes
setmanes i que d'aquí un mes
com a màxim esta ran insta llats els dos nous bancs i unes
jardineres grans.
Les obres, que s'inclouen
d ins d el Pla de Bar r is de l
I ELPONT DE SUERTj

ta mb é s' h aurà d 'actua r en la
posada en ma r xa i el ma nte ni ment. Amb la reparació i la
posada en fu ncionament de la
centra l, el consistori descarta
l'opció de treu re a concu rs la
seua gestió.
L'ajuntament va sol·licitar un
in fo rme per poder conèixer el
benefici que obt indr ia si optava per aquesta alternativa i
es va concloure que hav ia de
fer una concessió mín ima de

quinze a v int anys. A ixí m ateix, les obres seran finançades
a través d'una ajuda d irecta de
la Diputació de 140.000 eu ros.
Als anys cinqua nta, el consistori va posar en fu ncionament
la transformació d'un molí en
cent ral fi ns a l1980, quan va
d eixar d e fu nc ion a r i va se r
subs tituïda per un a nova centra l ta ncada, fa més d 'u n any,
qu e és la que ara serà rehabilitada per l'ajuntament.

cen tre de la poblac ió, h a n
comptat amb un pressupost
de 86.0 00 eu ros i s'h an re posat les diferents conduc cions pluvia ls amb l'objectiu
d 'ev ita r les inundacions als
soterra ni s d els h ab itatges i
en establi ments qu an es re gist ren tempestes intenses
o de gran ís qu e t apen e ls
embornals.

Barreres arquitectòniques
Aix í mateix , amb aquest
projecte ta mbé s' han suprimit totes les barreres arquitectòn iques que hi hav ia a la
plaça Mercadal del Pont de
Suert.

MÚSICA CERTÀMENS

Koers i Lildami triomfen
a la jornada juvenil del
Talarn Music Festival
A.S.C.
I TALARN I Les

noves generacions van ser les protagonistes
divendres a la nit de la primera jornada del Tala rn Music
Festival, que va apostar en
aquesta ed ició per una "vetll ada juvenil" amb les act uacions de la nova estrell a del
trap en català, Lildam i, i els
lleidatans Koers. Prop de 200
persones van assistir al doble
concert, que va inicia r el raper de Terrassa amb un a actuació que va anar de menys
a més. El moti u: molts dels
presents enca ra desconeixien
la seua música.
Tanma teix, un a un van
sucumb ir al ca risma del raper tant a sobre de l'escen ari
com a la platea, i és que Lil da mi no va dubta r a baixa r i
ca ntar un parell de ca nçons

acompa nyat del pú blic. Els
seg üents a ac tu ar van ser
Koers, u n a aposta segura
per a qua lsevol fes tiva l. Els
lleidatans van connectar amb
el públic des del primer minut
a r it me de reggae de Ponent.
ÚLTIM CONCERT

El rock de Morgan és
l'encarregat de tancar
avui el festival a partir de
les 20.30 hores (18 euros)
Ah ir a la nit estava prevista l'actu ació de la banda
d'ind ie Elefa ntes precedida
pel duo Marcel L3zaro i Júlia
Arrey. Avui , el festiva l s'acomiada amb Morga n a pa rtir
de les 20.30 hores (18 euros).

la nova estrella del trap en català, lildami, va obrir ahir la primera jornada del festival.

