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Un trencament al
dipòsit d’un camió
vesa combustible
a l’autovia A-2
Un camió amb remolc que circulava per la A-2 en direcció Zaragoza va trencar el seu diposit
de gasoil i en conseqüència es
va vesar el combustible per la
via. Fins el lloc dels fets es va
desplaçar una dotació del servei de Bombers, que va realitzar tasques de neteja al quilòmetre 462 de l’autovia i va
traslladar el combustible que
quedava dins el vehicle, fins a
un 100 litres aproximadament,
a una cuba, tot evitant així que
es vessés més quantitat de gasoil a la carretera.

Un cotxe es crema
en la seva totalitat
a Sidamon sense
deixar ferits
Una dotació de Bombers es va
desplaçar ahir a les 03.40 hores fins a Sidamon perquè un
cotxe que s’estava cremant al
carrer de la Vila. Les flames van
calcinar totalment el vehicle i
no va haver-hi ferits, però una
veïna nerviosa va haver de ser
tranquilitzada pels bombers.

Rescaten un jove a
Mont-rebei que no
podia caminar per
una lesió al turmell
Un helicòpter del servei de
Bombers de la Generalitat es va
desplaçar ahir a les 12.40 hores
del migdia fins Sant Esteve de
la Sarga, al congost de Mont-rebei (Pallars Jussà), en rebre
l’avís que un jove de 19 anys
integrant d’un grup d’excursionistes havia patit una lesió al
turmell i no podia caminar.

FOTO: Selena García / Els Mossos d’Esquadra, els Bombers i el SEM van rebre l’avís a les 14.08 hores del migdia

Un mort i dos ferits en caure el
seu cotxe en un desnivell a l’A-2
S’investiguen les causes del sinistre a Bell-lloc
Bell-lloc d’Urgell
REDACCIÓ
Un home de 57 anys va morir i
dues persones més van resultar
ferides en un accident de trànsit
que es va produir ahir a les 14.08
hores del migdia a l’autovia A-2,
al quilòmetre 473 de la carretera,
proper a Bell-lloc d’Urgell.
Les dues altres ocupants del
vehicle, en estat greu i menys
greu, van ser traslladades a l’hospital Arnau de Vilanova.
Els fets es van tenir lloc quan
el vehicle amb el que circulaven
les víctimes de l’accident va sortir
de la via i va caure entre cinc i sis

La Seu d’Urgell combat el
tigre del plataner als arbres
del passeig Joan Brudieu
El Servei de Parcs i Jardins de
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà entre les dues i les
quatre de la matinada d’aquest
dimecres 21 d’agost un tractament fitosanitari als arbres del
passeig Joan Brudieu, amb l’objectiu de combatre el tigre del
plataner, un insecte que provoca engroguiment a les fulles dels
arbres.

El tractament s’efectuarà a
través d’insecticida directament
a les capçades dels arbres amb
l’objectiu d’eliminar aquest insectes del cèntric passeig de la
capital alturgellenca. L’objectiu
del Servei de Parcs i Jardins és
substituir aquest tractament per
endoteràpia, una tècnica que
aplica via injeccions l’insecticida
a l’arbre a la primavera.

metres per un desnivell que està
situat al punt quilomètric 473 de
l’A-2, al seu pas per la localitat de
Bell-lloc d’Urgell, ael Pla d’Urgell.
Dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels
Bombers de la Generalitat i tres
ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van
desplaçar fins al lloc dels fets en
rebre l’avís. La investigació del sinistre continua oberta.
Amb aquesta, s’eleven a 110
les persones que han mort en
accidents de trànsit aquest any
2019 a la xarxa viària interurbana
de Catalunya.

FOTO: ACN / S’eleva a 110 la xifra de morts a la carretera aquest 2019

Talarn destaca
el binomi d’art i
el futur del nou
dipòsit de Tarrés
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, va presidir ahir
la inauguració del dipòsit d’aigua
de Tarrés, decorat per l’artista Lily
Brik. El van rebre l’alcalde de Tarrés i altres personalitats. Talarn
va valorar el nou equipament
com una actuació important per
al municipi i el benestar de la població actual i futura i va destacar
la feina de l’artista Lily Brik.

FOTO: Diputació de Lleida / L’artista Lily Brik n’ha fet la decoració
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Endesa inverteix més de dos
milions d’euros en instal·lar
fibra òptica a la demarcació
Endesa està invertint aquest
2019 a la demarcació de Lleida
un total de 2,34 MEUR per a instal·lar fibra òptica a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i la Val d’Aran amb l’objectiu
d’optimitzar les comunicacions
entre les seves subestacions i,
així, incrementar la capacitat de
resposta davant d’incidències i,
per tant, millorar la qualitat del
servei als clients. Aquesta operativa forma part del Pla de Digitalització que la Companyia està
duent a terme a les seves infraestructures per tal de dotar de
fibra òptica les seves subestacions, amb un cable diferent al cable de terra actual. En el cas de
Lleida, les accions es concentren

al Pirineu. En aquests moments
s’està treballant al Pallars Jussà,
a la línia elèctrica d’alta tensió a
110 kV que uneix les subestacions de Talarn i de la Pobla de Segur, en un tram de 10,2 quilòmetres. En aquest cas, no ha calgut
substituir cap torre metàl·lica,
però sí dur a terme importants
reforços a diferents suports per
tal que la nova tecnologia sigui
viable. En total, els treballs suposen una inversió de gairebé
470.000 euros, aportats íntegrament per la companyia. A finals
d’any, és previst instal·lar fibra
òptica a dues línies més a les
xarxes de 110 kV Llavorsí-Espot,
al Pallars Sobirà, i a la de Pont
de Rei-Arties, a la Vall d’Aran.

FOTO: ACN/ En les excavacions també s’han trobat estris construïts sobre quarcita i altres fets sobre sílex

Documenten a la Roca
dels Bous, a la Noguera,
cinc noves fogueres
En una nova campanya d’excavacions
La campanya d’excavacions d’aquest estiu al jaciment de
la Roca dels Bous a Sant Llorenç de Montgai ha permès
descobrir cinc noves fogueres, estris i restes d’animals.

FOTO: LM / Antoni Ortis i Flotats presenta el seu ganivet “Xafi i talli”

“Xafi i talli” el nou invent
de l’inventor Antoni Ortis
L’inventor jubilat de Tàrrega, Antoni Ortis i Flotats, ha creat un
ganivet fet a partir d’una ballesta de camió d’acer “únic al món”,
que té la finalitat de tallar qual-

sevol aliment sense la necessitat
d’esforçar-se, gràcies amb un
petit forat que té la punta en el
qual va inserida una molla que
va subjectada en una safata.

Sant Llorenç de Montgai
SALVADOR MIRET (ACN)
Un dels eixos d’actuació d’aquesta campanya d’excavacions, que
va començar el 5 d’agost i finalitzarà el dia 30 d’agost, se centra en
les ocupacions més antigues del
jaciment per tal de poder conèixer els estris i el mode de vida
dels neandertals que van passar
per la Roca dels Bous. Al jaciment,
declarat Bé d’Interés Cultural Nacional, hi ha documentades ocu-

pacions més recents, dels darrers
neandertals que van viure a la Península Ibèrica. Amb els treballs
d’aquest any s’estan intentant documentar les ocupacions que van
una mica més enllà, entre 50.000
i 60.000 anys d’antiguitat, segons
explica Susana Vega, de l’equip
d’investigació del CEPAP-UAB.
D’altra banda, durant l’actual
campanya, els investigadors han
documentat al jaciment cinc noves fogueres, que s’afegeixen a

Alejandro Fernández exigeix
des de la Seu eleccions per
“tornar a la normalitat”
El president del Partit Popular,
Alejandro Fernández, va tornar
a demanar la dimissió de Torra i
convocar eleccions perquè “Catalunya torni a la normalitat”.
En aquest sentit, va insistir en
què dissoldre la cambra és l’opció que aplicarien altres països
europeus davant, va dir, la manca de pressupostos i d’una “majoria parlamentària sòlida” que
recolzi l’acció de l’executiu cata-

là. Fernández diu que Aragonès
“traslladarà la responsabilitat a
Madrid” en la compareixença
d’aquest dimecres per explicar la
retallada de despesa ordenada
per la Generalitat. Així ho va exposar ahir des de la Seu d’Urgell,
després de reunir-se amb afiliats
del partit. Fernández El líder del
Partit Popular a Catalunya també va instar el vicepresident de la
Generalitat a baixar els impostos,

FOTO: ACN/ El president del PP a Catalunya durant la visita a la Seu

les localitzades en anys anteriors,
segons destaca Vega. Pel que fa
al registre material, s’han documentat diferents estris que feien
servir els neardentals i restes dels
animals que caçaven i menjaven.
En concret, en aquesta campanya s’han trobat estris construïts
sobre quarcita, que agafaven de
la terrassa del riu Segre, i altres
fets sobre sílex. D’animals, s’han
documentat aquesta campanya restes de cabra pirinaica i de
cérvol. Altres anys també s’han
localitzat al jaciment restes de
closques de tortuga, entre altres
animals.

mesura per la qual va dir que s’hi
està treballant en comunitats autònomes on governa el seu partit, com ara Madrid o Andalusia.
El president del PPC, però, va vaticinar que la compareixença del
vicepresident del Govern, prevista per aquest dimecres, només
servirà per “queixar-se constantment”, ja que, va afegir, el també
conseller d’Economia i Hisenda
és “incapaç de governar Catalunya”.
El president del PPC també va
voler manifestar el seu suport a
les reivindicacions fetes pels alcaldes dels municipis on, a principis d’estiu, es va produir l’incendi
del Segrià i la Ribera d’Ebre.

