
COMARQUES I pàg. 14 

Seguretat per a Mont-rebei 
Fan caure 1.700 tones de roques en un mes 

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 

Refugi li [;alberg de la Paeria 
a l'Agnès Gregori, amb 
seixanta usuaris cada nit 
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Una firma de les 
Borges servirà a la 
cadena Nostrum 
20.000 plats 
preparats al dia 
Masia Artesana crearà 
12 nous llocs de treball 

L'empresa Masia Artesana, de 
les Borges Blanques, subminis
trarà entre 15.000 i 20.000 plats 
al dia a la cadena de menjar pre
pa rat Nostrum, la qua l cosa li 
permetrà a mpliar la plantilla 
en una dotzena de treballadors. 

ECONOMIA I 22 

Un tren Barcelona-Lleida 
s'incendia i talla S hores la via 
A la línia de la costa i afecta 150 passatgers, però sense danys personals 
Un tren regional que anava de tació de Salomó (Tarragona) i i d'un a ltre que venia de Lleida 
Barcelona a Lleida per la línia va obligar a tallar la via més de van haver de ser transbordats 
de la costa es va incendiar ah ir 5 hores. Ningú va patir danys, a autocars i van arribar a des
al matí a primera hora a l'es- però 150 passatgers del comboi tinació amb 3 hores de retard. 

Pluja de teatre als carrers 
d'Esterri d'Àneu 

COMARQUES 113 

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

GUIA 132 

IMPLANTS + DENTS FIXES EL MATEIX DIA T.A. 
,6. TECNOLOGIA 30 ~ 

IMPLANTS ZIGOMÀTICS ~ 
~ TAC DENTAL 30 I SCÀNER INTRAORAL 30 FULL HO lW' 
,.,._.. LABORATORI PROTETIC PROPI '\T 
....... Finançament sense interessos ~ 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

SEGRE I 
Diumenge, 28 de juliol del 2019 

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 

Els operaris de la firma In
fraestructures per a Alta 
Muntanya continuen treba

llant a Sa nt Esteve de la Sarga 
en l'estabilitzac ió del pendent 
del qu a l es van desprendre 
roques el 15 de juny passat i 
que mantenen ta llat l'accés a l 
congost de Mont-rebei, sobre el 
qual van caure. Un mes de tre
ball especialitzat per provocar 
la caiguda controlada de roques 
que "amenaçaven" de despren
dre's de la muntanya . Fins ara 
hi ha acumulats a la calçada de 
la carretera local de Sant Este
ve fins a 250 metres cúbics de 
pedres i roques i 350 més han 
caigut pel barranc, la qual co
sa suposa més de 1.700 tones 
(partint que un metre cúbic de 
roca equiva l a unes 2,8 tones). 
Per fer caure aquest volum de 
material els operaris han treba
llat penjats a la muntanya amb 
sistemes hidràulics, manuals i 
pneumàt ics utilitza nt pràcti
ques com el ciment d 'expa n
sió 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 t
manes per assegurar el tra m 
més cr ític de la carretera . No 
obstant, queden encara petites 
actuacions i ret ira r tot aquest 
volum de pedres que s'acumula 
a la calçada . En aques t sentit, 

l'a lcalde de Sant Esteve, Jor
di Navarra, va assegurar que 
el materia l serà retirat quan 
s'acabin els treballs verticals i 
es pugui garantir la màxima se
guretat per transitar per aquest 
tram de carretera. 

Aquests treballs podrien 
a ll a rga r-se encara una a ltra 
setmana més. Després, el con
sistori ha d 'assumir la neteja 
amb maquinària especialitza
da. El primer edil va confiar 
que l'accés a l congost de Mont
rebei 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 volum de 
roques que s' ha n sanejat del 
pendent permet veure el risc 
geològic existent en aquesta zo
na de Sant Esteve i la necessitat 
"urgent " d 'actuar per evi tar 
nous despreniments. 

Aquesta carretera presenta 
almenys quatre punts més de 
r isc derivat de la inestabilitat 
geològ ica, segon s un estudi 
encarregat pel municipi , que 
valora la inversió necessà ria 
per garantir la seguretat en uns 
500.000 euros. 

. . .. -~~ 

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 Es
teve de la Sarga a l congost de 
Mont-rebei, els t uristes i v isi
tants s'han ma ntingut fidels i 
han continuat visitant un dels 
a tract ius natura ls més g ra n s 
a Lle ida, fin s i tot voreja nt la 

imprudència i obviant els se
nyals de prohibició de pas i els 
senyals de perill que hi ha a la 
carretera. Alguns s'han arris
cat i han passat caminant per 
sobre de les roques acumulades 
a la calçada mentre els operaris 
treballaven a la muntanya, tot i 

disposar d'una via alternativa 
per anar fin s al pàrquing de la 
Masieta. 

Es tracta d'un traçat pel nu
cli de la Clua i Castellnou del 
Montsec fins a arriba r a la zo
na d 'estacionament d 'uns 17 
quilòmetres. 

Aquesta situació ha portat 
el consistori a insta l·lar nous 
senyals. Segons el primer edil , 
Jordi Navarra, l'important és 
"guanyar seguretat" i tenir les 
màximes gara nties que no es 
desprendran pedres de la mun
tanya per no haver de lamenta r 

danys. De fet , el pàrquing de la 
Fundació Catalunya-La Pedre
ra ha mantingut durant aquest 
mes el nombre de reserves i 
el volum de visitants ha estat 
l'habitua l ja que també poden 
accedir-hi des de Corçà, a Ager, 
i des de Viacamp. 
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Creu Roja ............... .... 97365 1000 SORT 
Servei d'ambul:.ncies.. . . 904 1081 08 Ajuntament ................. 973 62 00 10 
Farmàcies ... . .... Martfnez .. 973 65 00 32 Creu Roja ................... 973 62 01 64 
.................. Artigues .. 973 65 Ol 38 Servei d'ambulàncies ....... 904 10 71 07 

TREMP 
Ajuntament .......... ... ... . 973650005 

Correos ..................... 973 65 03 09 Farmàcia .... T. Ma llorqués .. 973 62 00 65 
Inem . . ..... . ............... 973 65 07 65 Departament d'Agrkul tura, Ramaderia i 
Bombers . . . ......... 973 65 08 80 Pesca de la Generalitat ...... 973 62 08 04 

CAPUrgències .............. 973652828 UrgènciesMossos .................... 11 2 Coneos. . ......... 973620241 
Hospital Comarcal del Pallars . 973 65 22 55 Mossos d'Esquadra .......... 973 65 88 00 Escola de Piragüisme ....... 973 62 07 75 

MUNICIPIS PATRIMONI 

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 
forma de la central hidroelèc
trica del municipi per 163.000 
eu ros amb l'objectiu d'assumir 
la ges tió i la posterior explo
tació de la infraestructura. El 
consistori és el titular de l'apro
fitament de la concessió d 'ex
plotació hidroelèctrica i del salt 
d'a igua al riu Noguera Palla-

INVERSIÓ 

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

El riu Noguera Pallaresa al seu pas per Sort. 

resa. La licitació té la voluntat 
de posar en funcionament les 
instal·lacions tancades ara fa 
un any i mig i per fer-ho serà 
necessari repa ra r l'edific i de 
les turbines, adequar la zona 
de descàrrega, reparar els tan
caments de l'edifici, a banda 
dels sistemes hidràulics i les 
compor tes de regulació de la 
insta l·lació. 

A ixí mateix , la ce nt ra l 
compta amb dos t urbines i 

MÚSICA CERTÀMENS 

també s'haurà d 'actuar en la 
posada en ma rxa i el ma nte
niment. Amb la reparació i la 
posada en funcionament de la 
centra l, el consistori descarta 
l'opció de treure a concurs la 
seua gestió. 

L'ajuntament va sol· licitar un 
informe per poder conèixer el 
benefici que obt indr ia si op
tava per aquesta alternativa i 
es va concloure que havia de 
fer una concessió mínima de 

Koers i Lildami triomfen 
a la jornada juvenil del 
Talarn Music Festival 
A.S.C. 
I TALARN I Les noves generaci
ons van ser les protagonistes 
divendres a la nit de la prime
ra jornada del Tala rn Music 
Festival, que va apostar en 
aquesta edició per una "vet
llada juvenil" amb les actu
acions de la nova estrella del 
trap en català, Lildami, i els 
lleidatans Koers. Prop de 200 
persones van assistir al doble 
concert, que va inicia r el ra
per de Terrassa amb una ac
tuació que va anar de menys 
a més. El motiu: molts dels 
presents encara desconeixien 
la seua música. 

acompa nyat del públic. Els 
seg üents a ac tu ar van ser 
Koers, u na aposta segura 
per a qua lsevol fes tiva l. Els 
lleidatans van connectar amb 
el públic des del primer minut 
a r itme 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) 

quinze a vint anys. A ixí ma
teix, les obres seran finançades 
a través d'una ajuda d irecta de 
la Diputació de 140.000 eu ros. 
Als anys cinquanta, el consis
tori va posar en funcionament 
la transformació d'un molí en 
cent ral fi ns a l1980, quan va 
deixar de func iona r i va ser 
subs tituïda per una nova cen
tra l tancada, fa més d 'un any, 
que és la que ara serà rehabi
litada per l'ajuntament. 

Juljat de Pau ............. .. . 973 62 00 64 Oficina turisme .............. 973 69 06 40 
Bombers.. ....... .. .. 973620080 
Mossosd'Esquadra .......... 973658885 
EL PONT DE SUERT 

FarmàciaAgui là Sorràs.. . . 973 6901 08 

Correos ..................... 973690305 

Ajuntament . . ....... . ..... . . 973 69 00 OS C. de Recursos Pedagògics ... 973 69 03 43 
CAP ....................... 9736911 59 
Creu Roja.. .. .. .. . .. . ... 649 80 53 05 
Servei d'ambulàncies .. 902 45 09 02 

Serv. d'Extensió Agrària . . . . . 973 69 00 40 

Societat de Pescadors .... .. 9736905 15 

Jutjat de Pau ................ 973690077 Bombers .................... 973690080 

MUNICIPIS URBANISME 

El Pont finalitza les obres 
de la plaça Mercadal 
X.R. 
I ELPONT DE SUERTj Les obres per 
poder renovar el paviment i 
la xarxa d'a igua de la plaça 
Mercadal del Pont de Suer t 
ja ha n acabat i a ra només 
queda instaJ.l ar el mobi liari 
urbà i les diferents ja rd ine
res. L'a lca lde de la capita l 
de l'Alta Ribagorça, Josep 
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 estaran insta l
lats els dos nous bancs i unes 
jardineres grans. 

Les obres, que s'inclouen 
d ins del Pla de Barr is de l 

centre de la població, ha n 
comptat amb un pressupost 
de 86.000 eu ros i s'han re
posat les diferents conduc
cions pluvia ls amb l'objectiu 
d 'evita r les inundacions als 
soterra nis dels habitatges i 
en establiments quan es re 
gist ren tempestes intenses 
o de gran ís qu e tapen e ls 
embornals. 

Barreres arquitectòniques 
Així mateix , amb aquest 

projecte també s'han supri
mit totes les barreres arqui
tectòniques que hi hav ia a la 
plaça Mercadal del Pont de 
Suert. 

Tanmateix, un a un van 
sucumbir al carisma del ra
per tant a sobre de l'escenari 
com a la platea, i és que Lil 
dami no va dubtar a baixar i 
cantar un parell de cançons 

Ah ir a la nit estava pre
vista l'actuació de la banda 
d'indie Elefantes precedida 
pel duo Marcel L3zaro i Júlia 
Arrey. Avui , el festival s'aco
miada amb Morgan a partir 
de les 20.30 hores (18 euros). la nova estrella del trap en català, lildami, va obrir ahir la primera jornada del festival. 
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