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El conductor d'un turisme va resultar ah ir feril al veure's sorpres per un nou despreniment de roques a
l'N-230 a l terme municipal del Pont de Suert en una jornada d'intenses pluges al Pirineu. L'allau va provocar
el tall de la via durant més d'una hora en l'enesim accident que es registra en aquesta perillosa carretera.
METEOROLOGIA PLUGES

Un conductor ferit al caure-li una roca
en un nou despreniment a I'N-230
La víctima va rebre !'impacte de la pedra al sortir del seu vehicle al Pont de Suert
REDACC IÓ
1ELPONTOESUERTI Un nou desprenimeot de roques va causar un
ferit i va obligar a tallar ah ir duran! més d'una hora la circulaci6
per I'N-230 a l seu pas pel Pont
de Suert, en una jornada en que
es v~n registrar in tenses pluges
al Pirineu lleidata, amb més de
lOO litres per metre quad.rat a
Espot i Llavorsí (vegeu pagino
4). Els ser veis d'emergencies van
rebre el primer avís a les 11.10
hores, després que un vehiclc
es veiés afectal perla caigudn
de roques d'una muntanya a 1
seu pns pcr aquesta localitat de
)'Alta Ribargor<¡a, al punt quilometric 126 d'aquesta peri llosn
carretera. Fins allloc deis fets
es van traslladar di verses dotncions deis Bombers de la Generalitat, els Mossos d ' Esquadra
i del Sistema d'Emcrgcncies
Mediques (SEM). El conductor
del turisme va resultar ferit a l
rebre !'impacte d 'unn roca quan
hnvia sortit Jora del vehicle. Va
ser traslladat en ambulancia a
l' hospila.l de Vielha nmb pronl'lstic mcnys greu. Por dura termc
les tasques de neteja de la cal<;ada, els Mossos van establir un
pas alternatiu n la zona, per In
qua! cosa la carretera va quedar
ta ll ada duran! poc més d'una
hora, fet que va causar algunes
retencions. La situaci6 viaria
eslava normalitzada abans de
les dos del migdia.
L'N-230, que une ix Llcidn
amb la frontera francesa perla
Val d'Aran, és una de les carreteros que registren més accidcnts de trlmsil a les comarques
lleidatanes. A finals del mes de
julio!, una persona va resultar
feridu greu en una col·lisió entre
dos vchicles al termo munici·
pal del Pont de Suert, fet que va
obligar a tallar la carretera duran! mitjo hora i es van originar
cues qui lometriques. Aquell a
mateixa setmana es van registrar olt res talls a la carretera.
La carretera N-230 és, des de
fa anys, una de les més perillo·
ses de Lleida i la Franja. Durant
cls últims onys s'han produi't
nombroses protestes d 'alcaldes
i ve"insde les poblacions ambles
qua ls s'cxigoix més scgu rctat.
Ma lgrat aixo, els prcssupostos
de l Govern cen tral només h i
preveuen uno inversi6 mini·
mo. El gener passat, una jove de
20 anys d 'A )farras va morir en
una col·lisió a Alcampell. L'any
2018, l'N -230 va registrar tres
víctimes mortn ls en accidents
de transit.
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DESPRENIMENTS

MORTS

VICTIMA MORTAL A L'N-230

EL2018

Reglstrats durant el2018 a les carreteres de Lleida, en un any amb
record de pluges.

El més greu va oc6rrer a l'abrll de
l'anypassat a Castell de Mur, amb
dos victimes mortals.

El gener passat va morir una ve'ina
d'Aifarr~s en una col-lisió múltiple
a I'N-230 a Akampell.

Morts en accldents de tr~mlt reglstratsa la perlllosa N-230 durant
l'any passat.
LESCLAUS

Elevada sinistralltat
1 En els últims anys s'han convo·
cat múltiples protestes a la zona
per reclamar més inversi6 davant
de !'elevada slnlstralltat a I'N-230.
L'any passat, tres persones van
perdre la vida en accidents en
aquesta carretera al seu pas per
Lleida lla Franja. En el que va
d'any, s' ha registrat un accident
mortal en aquesta vla, el mes de
gener passat.

Despreniments
1 L'allau de roques que va tenlr

lloc ahir al Pont de Suert és l'últl·
ma d'una llarga serie de despreni·
ments que ha afectat l'últlm any 1
migles carreteres del Pirineu llei·
data. Els més recents són !'enorme
allau sobre la carretera d'accés a
Andorra fa dos setmanes 1el que
va lnterrompre el pas per la via
municipal d'accés al congost de
Mont-rebel a Sant Esteve de la
Sarga.
INESTABILITAT GEOLÓGICA

L'última d'una llarga serie d'allaus en vies de les comarques del Pirineu
• El dcsprcnimcnt de ro·
ques ahir sobre la ca l~ada de
I'N-230 al seu pas pel Pont de
Suert és l'últ im d ' una llargn
s~rie d'allaus que han afectnl
l'úhjm any i mig les carrete res
del Pirineu. Va comen~ar a la
primavera de l'any 2018, duranl una temporada de pluges
excepcionnls que va nfavorir
la caiguda de pcdres i tena en
pendenls inestables i ha seguit
fins ara, després de me sos de
se quera només nllcujnt.s pcr les
pluges d'ahir.
Exemple s recenls s6n
)'enorme allnu sobre la corretero d'nccés a Andorra {a dos
setmanes i el que va interrompre el pas per la v ia municipal d 'accés al c ongost de
Mont·rebei, a Sant Esteve d e
la Sarga, des del15 de julio)

f1ns al 9 d'agosL El Govem del
Principal continuo treballant
per assegurar e l pendent una
vegada normalilzat e l tr~n-

sil a la carretera, mentre que
uno empresa contmctada pcr
l'aju ntament de Sant Es teve
porta a lerme despreniments

controlats a prop del nucl i de
Moror. Entre aquesta localital
i la de Guardia de Trcmp (Cnstcll de Mu r) va succcir l'any
passat l'accidenl rnés greu,
q uan dos persones van morir
a l coJ.Iapsar-se una balma sobre la carretera .
Pel que fa a la carretera N230, !'impacte d'una roca caiguda sobre lo carretera a 1Pont
de Suert va ferir el conductor
d 'u n cotxe el mes de mar~ del
2018. Els episodis d'inestabilitat geologica van portar ajuntaments a sol-licita r estudis
sobre risc de des preniments
a l'lnstitut Geologic de Cata·
lunya a Tremp, Ager, Cava,
el Pont de Suert, la Coma i la
Pedro, Sant Este ve de la Sarga,
Soriguera, Mont lerrer i Naut
Aran.
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SILVICULTURA CONCURS PÚBLIC

Agricultura subhasta 35.000 tones de fusta
de boscos de vuit comarques de Ueida
Els interessats podran veure els arbres de propietat pública abans de ser talats i posats a la venda
Valorats en més de 240.000 € els lots d'ajuntaments de l'Alt Urgell, Sobira, Cerdanya i Solsones
MARIA MOLI NA
ILLEIDA 1La Generalitat ha tret
a lo venda mitjon~ant subhasta
més de 35.000 tones i uns nitres
8.500 metres ctíbics de fusta de
boscos püblics de I'A it Urgell,
Alta Ribngor~a, Cerdanya, la
Noguera, cls dos Pallars, e l
Solsones i el Segriii. Es laril e n
dos modalitats. La subirasta en
pe u, que significa que els interessals poden anar pr~viament
als hoscos, de propietat mun icipal pero gestionats per la conselleria d'Agricultura, pcrveure
iu siltt e ls arbres que després es
talaran i vendran; i la subhasla
del producteja tallot i en alguns
casos traclat, que és !'habitual,
segons van explica r fonts del
departoment.
Quant a la primera categoría s' han estipu la! d iversos
lots, e l preu tota l deis qua ls
és de 243.448 euros. Els futurs postors podran visitar les
superfícies boscoscs en visites
fixades pcr lo conselleria obons
del di~ de la licitaci6, que sera
e llO d'octubre a les 11 del mali
a l'ajun tament de Montferrer
(vegeu les claus).
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Visites

Extensió

Clnquena macrovenda

Uocs de treball

1 Els lnteressats a veure els boscos

1 Els boscos públics pertanyen a

1 Aquesta ésla cinquena macro·

1 Agricultura calcula que la gestló

públlcs podran fer-ho el18 de setembre a la Cerdanya (Riu), el 19
al Solsones (GuiKers) el 24 a I'Ait
Urgell (TuiKenl) 1718 d'octubre al
Soblra (Sort).

munlclpls 1~rees pübllques de I'Ait
Urgell,I'Aita Ribagor~a. el Juss~. el
Sobira, la Noguera, la Cerdanya, el
Solsones 1 el Segri~.

subhasta després de la de l'any
passat a Bagá. La primera es va fer
al Pont de Suert, ei201S, on es van
posar a la venda 80.000 tones.

deis boscos que s'adjudlquen genera al voltant d'un miler de llocs
detreball.

Sub hasta

Bergueda

Redamació

1 Els boscos püblics suposen un

1 A banda de les més de 3S.OOO

1 El sector forestal reclama que es

1 A les 11.00 del10 d'octubre al

tones que se subhasten de comarques de lleida. se subhasten
unes altres 18.946 deis bosc de la
comarca del Berguedá des ti nades
a blomassa.

posl a la venda més fusta perque
tan sois surta la venda un 10% de
la superficie total, una quantltat
que sempre és Inferior a la de·
manda que es rep.

24% de la superficie forutal catalana, amb 48S.OOO hect~rees.

consistori de Montferrer.

Superfkie total

Productes ja tractats
Pcl que fa a productes jn troctats (fusta tallada i man ipulada
pera biomassa o manufactura,
per excmple) proceden!S de boscos de lo Generalital o entitats
locals gestionats per Forestal
Catalana SA, tnmbé s'ha n cstablcrt grups amb prcus de sortida
que osciHen e ntre els 35 i els 65
euros pcr tona i e ls 220 i 245
euros el metro cübic.

Fora de Lleida, la Genera·
lital també ha tret a la venda
unes altres 18.946 tones, aquestes proccdcnts deis boscos del
Bergueda de la Mancomunitat
de Municipis Berguedans pcr
a In Biomassa amb preus que

osciHen entre els 42 i 66 euros
la lona.
L'any passat, la conselleri tl
d'Agricultura va adjudicar pcr
1.5 rnilions 40.000 tones de f us·
ta de hoscos públic:s procedenls
de siscomarques (no hi estaven

incloses la Cerdanya lleidntaM
i la Noguera) en la que vo seria
quarta macrosubhasta convocada pcl Govern pera la venda de
fusta de boscos públics que es
va celebrar a Baga, al Bcrgucdil.
S'ha de recordar que el sector

forestal reclama que es posi a la
venda més fusta i consideren
que la quantitat que se subhasta
és inferior a la demanda, o l'al~a
perla reactivació de les construccions aixccades o.mb aqucst
material, e ntre molts nitres usos.

CELEBRACIONS

SUBMI NISTRAMENTS

Els ve'ins de
Tiurana visiten
la presa de Rialb

Josa millora el
servei d'aigua
d'un refugi

t TIURANA 1 Els velns de Tiurana
vao poder entrnr abir dins de lo
presa del panta de Rialb, que la
20 anys va entmr en funcionament i va suposar la desoparició del poble original i la seua
reconslrucci6 a Solés. P rop de
70 ve'i ns, deis 80 censats, van
passejar perles ca nonndes i
passadissos interns i pujar a la
corona del d ic. Lo Confederaci6
Hidrogrilfica de I'Ebre va permetre obrir un deis desaigües
de fons.

1JOSA 1TUIXENT 1Josa

i Tuixent

ha adjudica! la milloro de la
canalitzaci6 d'a igua potable
de la zona d e l coll de Port,
que proveeix el rclugi i el restaurant proxima les pistes
d'esquf.
Els treballs, amb unn inversió de 25.000 e uros, con·
sistiran en la renovació de
tot el sistema de la canonadn
principal de la portada d'aigiies oixf com la cnseta de la
captaci6, informa C. Sa ns.
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MOBILITAT FERROCARRIL

Adverteixen de falta de maquinistes
de Rente i baixes sense relleu a Lleida
La falta de personal va impedir circular dilluns a quatre trens de la línia de Manresa
R. R.

lamarxade
plantilla de FGC no
beneficia línies de
lleida de Renfe

I LLEIDA 1 Els quatrc treos de la

línia de Manresa que no van
poder ci1·cular dilluns al no haver-hi maquin istes (vegeu SEGRE d'ahü) són un s(mptoma
de la falta de personal de Renfe
a Lleida. Aixf ho van advertir
ahir lonts sindicals, que van
explicar que, deis vint adscrits
actualment a l'anomenat "quadre de servci de conducció" de
l'estació do Ucida-Pirineus, nou
sc'n van aquest mnteix any i només uns altres dos han inicial de
momcntlo formació necesslirio
per cobri r aquestes vacants. Van
afegir que habilitar el personal
pcr condui1· cls modcls de trens
que circulen perles línics llcidatanes rcquereix un perlode
d'uns tres mesos.
Dcls nou maqu.inistes que deixen aquest any de treballar a
U e ida, cinc es jubilen (deis quals
dos jase n'han anal), mentre que
uns ah res quatre es traslladen
a altres centres de treball. Les
mateixes foots van apuntar
que no hi ha p rou person:~l per

Busos van cobrlr el traJe<te deis trens suspesos dllluns.

garantir els torns de guardia
per rellevar e ls maquinistes en
cas d'accident o qualsevol a llre motiu d'absencia. El comite
d'emprcsa de Ren(e ha plantej:~L
oquest mes el problema davanl
de representants de !'operadora, en el ruare de la comissió de
conflictes laborals. L:1 lrobada

celebrada a Madrid va ac:~bar
sense solucions i les dos parts
es van citara tornara reunir-se
a 1setembre.
Al marge de les línics de RenIe, Ferrocnrrilss'cnfronta també
a falta de personal a la Unía de
la Pobla perla marxa de maquinistes (vegeu el desglossament}.

• Ferrocnrrils de la Gencralitat (FGC) té des de fa
temps dificu ltats perconservar els maquinistes de
In líni:1 de la Pobla, jn que
molts acaben marxant a
Renfe a la recerca d'un millor salari i unes millors
condicions laborols.
Tanmateix, nixo no
beneficia les linies Ueidntnncs de Renfc, ates que
!'operadora estatal ha destinat fins ara els conductors procedents de FGC
a nitres lfnies d'Espnnya,
segons fonts s indicar-los.
Per la scua pnrl, Ferrocar rils ha rccorrcgut n
una empresa externa pcr
cobrir baixes a l tren de la
Pobln.

El president d'ERC,
assessor a la Diputadó
lllEIDA I El presidentde la Di-

putació, Joan Talarn (ERC),
ha nomenat assessor de Patrimoni Corporatiu Carlos
Comes, a leal de de Torrelameu i presiden! d'Esquerra
a Llcida.

Daten I'Arc d'Adar a
finals delsegle XV
1LlEIDA 1La invest igació a r-

queolog ic:l de l'Arc d'Adar
i el seu entorn a Llardcca.Ds
ha penn~s datar l'edifici original a finals del segle XV,
segons la Diputació.

Al'espera del recurs a
l'abocador de Riba-roja
1LLEIDA 1Ajunta ments del Se-

gri1t i la Ribero d'Ebre conlroris a l'nbocador de Riba-roja
espe ren parar-lo mitjan,.ant
e l seu recurs judicial i lamenten la "incapacita!" del Govern per paralitzar-lo.

ERC diu que la censura al
Sobira dóna estabilitat
1LLEIDA 1ERC va afirmar ah ir

que el nou govcrn després de
la moció de censura al Pallars
Sobil'li donara "cstabilitat"
i permetra "treballar per :1
tots els ajuntnments".

•dlflJi"
'Revival' deis 80,
tobogan i més
accent esportiu

DIMECRES 21
19.30 Partlt de futbollnfantlll
zumba. A la pista esportiva.
20.30 Primera final de p~del.
Final femenina (20 h) 1final
masculina (21 h).

ceramlca ellogo de l'assoclacló.
Al carrer Major.

Tot seguit, lnauguracl6 de la
biblioteca. A l'antlga escota.

Presentacló delllibre El pos
d'Hannlbal prop del Tossal. A la
sala d'actes de I'Ajuntament.

17.30 Cucanyes.A ia pla~a

Major.
21 .30 XXX.VI festa de
la cassola . Preu: adults i
vegetarlans, 1~euros. Nens
menors de 12 anys, 10 euros.

DIJOUS 22
09.00 1er concurs de petanca.
A la pista del pare del canal.

• Sidamon honora Sanl Bartomeu oJ pos:lT l'accent enl'esport.
Tant és aixf que estrena una final de padel i un concurs de petanca. 1sera a l hora solidaria, a
l'acollir e l Mulla't pcr I'E.sclcrosi
Múltiple.
1com que va d'esll'cnes, inauguro Jn bibüotecn u l'antiga esco1:~. Novetats que conviuen amb
classics com la festa de la cassola
o sardancs. 1 amb propostes l:ln
seductores com un tobogan gegant o la festa 1Love els 80 i 90.
Per postres, c ita el dia 31 ambla
milla, en clau c:ltalnna.

Telxldó. A la sala d'actes de
I'AjuntamenL

A contlnuacló, ball a carrec del
duo musical AI&Ma. A la pista
esportlva.

Esmorzar.
16.30·19.30 Supertobogan
urba de 75 metres.

Segulrem la fes.ta amb el
grup de verslonsTropical l.
dlscomobll Galaxy amb DJ.

23.00 Sortlda del correfoc
a ritme de batucada amb la
colla de diables !:Espelunca
Diabólica. A la pla~a de
l'església.

12.00 Mlssa solemne
concelebrada en honor a Sant
Bartomeu.
13.30 Bailada 1audicló de
sardanes ambla cobla Lo
Castell. Al local del ball.
A continuacl6, vermut popular.
17.30 Festa Holl Party 1
festa de l'escuma a carrec de
Ratataplam. A la pla~a Ma]or.

12.00 Presentacló del
curtmetratge Spirltism, d'Arnau

09.30 2a jornada cultural de
l'assoclació d'Amlcs del Tossal
de les Tenalles.
Esmorzar popular !taller de
pintura Dibuixa 1plnra a la

Tallers a la Jornada cultural.

... -Bona

Festa Major

--

00.30 Festa )ove l love els 80 1
90. Decoració temMica deis 80 1
muslca del OJ Ramos. A la pista
esponlva.

DIUMENGE25
10.00 Camplonat d'escacs. a la
pista esportiva.
12.00 Mlssa major.
11.30-B.lD 11 6.00..19.00
lnflables. A la pista esportiva.
12.00-14.00 Mutla't per
I'Esclerosi Múltiple. A la piscina.
20.00 Sesslóllarga de ball a
cimec de l'orquestra Vlntage. A
la pista esportiva.

DISSABTE24

DIVENDRES 23

23.00 Cantada d'havaneres
amb Vela Major 1rom cremat. A
l'amfiteatre del paredel canal.

GT358014-4
073 560277
-~""'.com

-.-IQUII.com
Cwrot.,. N•ft km479
25222

- LLEnO.

•Ola 31, a parlir de les 1 7.30,
clnquena milla urbana 1
Campionat de Catalunya de
Milla Absolul l M~ster.
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Excursionista
ferida a la Torre
de Capdella

Una jove de la Granja mor ofegada
al rescatar la seua germana

1LA TORRE DEC. J Els

Bombers
van rescatar a h ir a primera
hora de la tarda una excursionista de 57 anys i naciona litat alemanya que es va fracturar una cama quan feia una
ruta per la Torre de Capdclla.
Els Bombers van rebre a les
14.29 h l'avís. Pel que sembln, una senderista que a nava
amb a l tres persones va tenii
una caiguda a prop del refugi de Colomina. Fins a llloc
va acudir un helicopter amb
clsGRAE. Posteriorment, un
he licopter medicalitzat del
SEM va trnslladar el ferit a
!'hospital de Viclha.

Tres multes perferfoc
sense autoritzadó
1AGER 1Els Agents Rurals han

interposal en els últims dies tres denúncies per ha ver
(eLfocs d'esbarjo a difcrcnts
wncs d'ah risc d' inccndi Joresta l. Els casos es va n registrar n la confluimcia deis
rius Segre i Pallaresa,la scrrn
del Montsec i San! Lloren~ de
MonLga i.

Xoc entre tres cotxes a
!'interior de Guissona
1GUISSONA 1 Una persona va re -

sultar ferida lleu ah ir a causa
d'una col·lisió entre tres vehicles al nucl i urba de G uissona, concrelament a la rambla
deis Segadors.

1

La tragedia va ocórrer la setmana passada al Marroe, d'on la família de la víctima
és originaria 11 Un nen va morir aquest estiu a les piscines de la localitat
Socorristes han
satvat la vida a tres
menors aquest
estiu a Lleida

A. GUERRERO
ILAGRANJA 1Una jove de la Gran-

ja d'Esc:a1·p va morir ofegada a
mitjans de la sctmana passada
quan intentava rescatar In seua
germana a l mar al Marroc, d'on
la famflia és originaria i estrobnva de vacanccs. Lo tragedia
es va produir dimecres passat.
L'nlcalde de la Gmnja d'Escnrp,
Ma nci Solé, va explicar a SEGRE que " pcl que sembla, i pel
que hem pogut esbrinar fillS a l
momcnt, la rilla pctita s'estava
ofegant al mar idos de les seues
germanesvan acudir a salvar-la;
u.na d 'elles va poder rescato r-la
pero l'altra, la més gran, que
té uns 19 anys, va acaba r ofegant-se". L'alcalde ha intenta!
posar-se en contacte de forma
mút il nmb la familia, formada
per un matrimoni amb qua! re
(illes i un fill, per ofcrir-los ajuda. "Fa molts anys que viucn a
la Granja i la jove que ha mort
estudiava nctualmcnt per ser
auxiliar d'lnfcrmeria", va explicar Mane! Solé.

Segona tragedia de l'estiu

Le s plsclnes de la Granja van ta ncar al juny perla mort d'un nen.
INTENTAVA U N RESCAT

La víttima, amb
una altra germana, es va
ficar a l'aigua per rescatar
la petlta, que s'ofegava

L., noticia de In mort ha causaL una enonne commoció entre

e ls ve'lns de la Granja d'Escarp.
"És la scgonatrogedia d'uquest
tipus que vivim durant ac¡uest
estiu", va recordar !'alcalde. El
passat di a 17 de juny un ncn de
14 anys va morir a !'hospital hores després d'haver-se ofegnt a

SUCCESSOS TRANSIT

les piscines de la loca liLat. La
socorrista va poder treurc amb
vida el menor de l'aigua m entre
el responsable del bar acudia
al CAP a la recerca d'un desfibril·lador per poder reanimar
la víctima. La rapida actuaci6
deis dos va ajuda r e ls serveis

d'emergcncies, que van atendre
l'adolcscenl allloc deis fets i v;~n
seguir ambles tasques de rca nimació fins que va ser trasllndat
en un hcl icoptcr medica litzat a
!'hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, on va morir hores
dcsprés. L'ajuntament va dec[etar tres dies de dol, va ta ncar
les piscines, va fer dos milll1ls
de silcnci i va ofcrir suporl o la
familia.
Manci Solé va dirahir que "la
volunlat de l'ajuntamenl és comunicar-nos amb la família pcr
transmetre'ls e l nostre suport i
oferir-los la noslra ajuda".

• Els socorristes han salval la vida a tres nens
nquest cstiu a les piscincs
de la comarques de Llcida. Dos deis casos s'han
produ'lt a Mollerussa. El
primer es va registrar
e l d ia 2 de julio] al Club
Tennis Mollerussa quan
una socorrista va poder
lreure de l'aigua un nen
de 6 anys que eslava inconscicnt i Ji vn practicar
la reanimació cardiopulmonar. Trcssetmanesdesprés, el di a 24 de julio],
c ls socorristes també van
salvar una nena de 6 anys
que s'estava ofegant n les
piscincs municipals de la
capital del Pla d'Urgell.
D'altra banda, 1'11 de julio!, u n deis socorristcs
de la piscina municipal
d'A le arras va evitar que
morís ofcgn L u n ncn de
vuit anys.
Quatre menors d'edat
han mort ofegats en d iferents cspnis aqualics en
e ls úiLims cinc anys a les
comarques de Lleida.

AGRICULTURA POLEMICA

Jorda: 11Les ajudes pel gran
incendi han estat consensuades"
Critical'alcalde de Bovera, que diu: "Estic amb els meus ve'ins"
REDACCIÓ

!'alcalde de Bovcra, Osear Acero, i va explicar que "en una
reunió en la qua! hi havia cls
nlculdcs i cls tres consclls comarcals vam explicare! paqueL
d'ajuts. A lolhom Ji va sernblar
bé excepte a una persona molt
concrcta,l'alcaldedc Bovcra."
" No va ser adequalni el seu lo
ni les demandes que ens van
fer, com njuts dirccles", v~ ufegir Jorda.

¡BOVERA 1 La con se llera d'Agri-

...

_

El v~hlcl~ va sortlr per la mltjana ~n aquesta zona 1va ca u re d'un pont.

AI'UCIIes dos germanes ferides
a l'acddent mortal de Bell-lloc
Les dos germancs que van resultar fcrides
d illuns a l'accident en el qua! va
morir el seu pare a l'autovia A-2
a Be ll-lloc (vegeu SEGREd'ahir)
encaro estaven ah ir ingressndes
a l'UCI de l'Arnau de Vilanova
amb pronostic greu pero esta-

!BELL·LLOC D'URGELLI

bles,segons van informar fonts
bospitalarics. El cotxe va sortir
pcr la mitjann i va cau re perun
pont, que no esta senyalitzat,
després de partir la barrera de
segurctat. La víctima és un veí
de Fuenlabrada (Madrid) de 57
anys.

cu!Lurn, Teresa J ordñ, va assegurur ahir que les njudcs
pe! gran incendi de la Ribera
d'Eb re, el Segria i les Garrigues
"estan consensuados nmb els
sindicats majorita ris i amb el
gru i x deis a lea Id es i agriculLors de la zona. Mai fins ara
no s'ba vi a actuat tn n rapid i
amb un pla integral per poder
recuperar la capacita! productiva". Jorcla, en declaracions a
Catalunya Radio, es va defensar aix! de les críLiques rebudes
per part d'algu ns a(ec tats, que
en les últ i mes setma nes han
protagoni Lzat d iversos tnlls de
la carretera C-12 a Flix i que
dimccres passat van fer una
marxa lenta per l'autovia A-2
fi ns a la se u de la conselleria a

Teresa Jorda.

"Estaré amb els meus velns"

Barcelona, on no van ser rebuts
perla consellera.
La responsable d 'Agricultura va afirmar que "estoven
avisats que no hi :miria perque
ja els havin explicat com esta
la s ituació pero, si volen, cns
citem i va ig a Bove ra". Precisament, la consellera va criticar

Per la seua part, Acero va
assegurar ah ir a SEG RE que
"no entone l'atac cap a la meua
persona. Esto ré sempre a m b
e ls meus vel'ns, que són e ls que
convoquen les conc:entrncions
i cree c¡uc temen tota In rnó. Els
ajuts són ínfims i s'esta cometen! una injusticia".

