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FOTO: Tony Alcántara / El camió va bolcar al quilòmetre 14,5 de l’N-230, en fer una rotonda, i el camioner va resultar ferit de caràcter menys greu

Bolca un camió a Alguaire i perd
un total de 32.000 litres de gasoil
Contamina el canal de Pinyana i afecta vuit municipis
Lleida
REDACCIÓ
Un camió d’una empresa d’Esplugues de Llobregat que portava
32.000 litres de gasoil va bolcar
ahir al quilòmetre 14,5 de l’N-230,
a Alguaire, en fer una rotonda, i
va perdre tota la càrrega afectant
un vial; la sèquia de La Plana, que
va quedar totalment contaminada; el canal de Pinyana; alguns
camps de figueres, tres basses de
reg i algun ramal menor.
L’accident va ser a les 9.30 hores i el conductor del camió, un
home de 26 anys, va resultar ferit

de caràcter menys greu, sent traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova. Fins al lloc es van desplaçar
quatre dotacions dels Bombers,
dues patrulles dels Mossos i el
Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) amb una ambulància. Paral·lelament, es va donar pas alternatiu a la via, ja que es va haver
de tallar un carril tallat.
La fuita de gasoil va obligar a
Protecció Civil a activar en fase
d’alerta el pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses
per carretera i ferrocarril a Catalu-

Un treballador
resulta ferit en
unes excavacions a
la localitat d’Àger

Un conductor de 56 anys resulta ferit
en bolcar el cotxe a Tarroja de Segarra

Un jove de 21 anys que estava
treballant en unes excavacions que s’estaven realitzant al
carrer de la Font de la localitat
d’Àger va resultar ahir ferit de
caràcter menys greu en un accident laboral. Els fets van tenir
lloc a les 16.02 hores, quan la
citada persona va quedar atrapada per una cama. Fins al lloc
dels fets es van traslladar el
SEM, que va traslladar el jove a
l’Hospital de Tremp.

FOTO: T. A. / Moment en el que s’analitzava una de les zones afectades

Un home de 56 anys va resultar ahir quan el cotxe que conduïa va bolcar al quilòmetre 9,5 de l’L-311, al terme municipal de Tarroja de Segarra. En aquest sentit, els serveis d’emergències van ser alertats del sinistre a les 6.47 hores i fins al lloc dels fets es van desplaçar els Mossos,
els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Denuncien tres homes per pescar en aigües
prohibides al terme d’Ivars de Noguera
Els membres del cos d’Agents Rurals van denunciar durant el cap de
setmana a Ivars de Noguera tres persones per pescar en aigües prohibides al riu Noguera Ribagorçana. Segons van informar a través de les
xarxes socials, aquesta actuació va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana. D’aquesta manera, els Agents Rurals van aixecar tres
actes de denúncia i va comissar les canyes de pescar.

nya Transcat. Així, des del Centre
de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil es va contactar amb l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Agència Catalana de Residus per avaluar la situació. Tenint en compte
que es tracta d’una xarxa de reg
complexa, es va alertar a tots els
municipis que potencialment es
podien veure afectats pel vessament dels 32.000 litres de gasoil.
Aquests eren Alguaire, Rosselló,
Vilanova de Segrià, Benavent de
Segrià, Torrefarrera, Torre-serona, Alpicat i Lleida.
Posteriorment, l’ACA va confirmar que hi havia hagut afectació
de gasoil a la sèquia de la Plana
d’Alguaire i que es podia veure afectada a la seva qualitat. El
vessament es va intentat confinar
amb els comportes de gestió del
regadiu, però ja es va tenir coneixement que van quedar afectades algunes basses de regadiu.
Per la seva part, els Bombers van
buidar la primera de les basses.
El personal d’inspecció de
l’ACA desplaçat va verificar que
es veia afecció visual a l’aigua que
arriba al canal de Pinyana a través
d’un sobrant de regadiu. Indicar
que l’aigua de la sèquia afectada
alimenta directament terres de
regadiu, basses de reg i granges
per abeurar el bestiar.
Pels volts de les 14.00 hores
es podia retirar la cisterna del
camió accidentat, amb l’ajuda
d’una grua, mentre van continuar
les tasques per netejar la calçada
de l’entorn de la rotonda. Per la
seva part, Protecció Civil va mantenir en alerta el Transcat, que el
tancava a les 18.08 hores. A més,
es va gestionar amb l’Ajuntament
d’Alguaire el transport de sorra al
punt de l’accident, per absorbir
les restes del producte del vial. A
més, l’Agència Catalana de Residus va contactar amb l’empresa
del camió per fer el seguiment
de les mesures i actuacions que
ha de prendre com a responsable
del producte que transportava.

Aterratge d’emergència d’un
parapentista danès a l’Acadèmia
de Suboficials de Talarn
Un parapentista de nacionalitat
danesa es va veure ahir obligat
a realitzar un aterratge d’emergència a l’Acadèmia General
Bàsica de Suboficials de Talarn.
En aquest sentit, segons va informar fonts properes al cas,
la incidència es va produir a les
16.43 hores. En aquell moment,
el citat parapentista sobrevolava l’acadèmia i va anar perdent
alçada fins que va acabar ater-

rant a l’interior del recinte. Ràpidament, es va activar el corresponent protocol per aquest
tipus de casos i fins al lloc es van
personar militars que hi havia a
l’acadèmia. De la mateixa manera, des de Talarn també es va informar a la Guàrdia Civil, que va
anar al lloc dels fets per tal comprovar que el parapentista complia la normativa aèria, en ser
aquesta una competència seva.
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La Seu d’Urgell estrena el
nou centre de serveis per a
les brigades municipals

Compromís denuncia
que falten especialistes
als hospitals pirinencs
Reclama més inversió en personal al
de Tremp, Vielha i la Seu d’Urgell

FOTO: Aj.La Seu d’Urgell / Imatge de les noves dependències

Aquesta setmana s’ha posat en
funcionament el nou centre de
serveis municipals que albergarà totes les brigades. Aquest
nou equipament municipal es
troba a la parcel·la, situada a
l’interior d’illa, entre l’avinguda
del Salòria i el carrer de l’Orri de
la Seu d’Urgell.
El tinent d’alcalde de Serveis
Municipals de l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell, Joan Gurrera,
afirma que “aquest centre millora notablement la proximitat de
la prestació dels serveis urbans
a la ciutat i allibera espais que
podran es destinar a altres usos
que, fins ara, suposaven despeses de lloguer”. Val a dir també
que el fet de tenir totes les brigades ubicades a prop del centre
de la ciutat i en un mateix edifici

Millora la
proximitat en
la prestació
de serveis
augmentarà la coordinació i l’eficàcia de les seves tasques.
Aquest equipament consta d’una planta soterrada de
1.450m2, i una planta baixa de
1.315m2, amb un total edificat
de 2.800 m2. La planta baixa
s’ha destinat a acollir el mòdul
de serveis i vestidors, i les brigades municipals d’obres, aigua
i electricitat. El seu accés és per
l’avinguda del Salòria.

Tremp
REDACCIÓ
Compromís per Tremp denuncia
que els hospitals de muntanya
estan sota mínims en especialistes i en aquest sentit alerta que
als hospitals de Tremp, Vielha i
la Seu d’Urgell falta aproximadament un 40% dels especialistes.
Al març d’enguany Compromís
per Tremp (CxT) va impulsar un
acord a l’Ajuntament de Tremp
per instar la Generalitat a aplicar
mesures que milloressin la capacitat de contractació dels hospitals públics de les zones de muntanya, preveient, per exemple, el
pagament de complements de
ruralitat als professionals sanitaris. “A data d’avui, no s’ha aplicat cap mesura i la situació continua deteriorant-se. L’Hospital
del Pallars a Tremp, per exemple,
compta amb 13 especialitats mèdiques, i actualment li falta manca el 40% dels especialistes”, denunciava ahir Compromís en un
comunicat.

FOTO: / Representants de Compromís per Tremp davant l’Hospital

Sílvia Romero, portaveu de
Comrpomís per Tremp a l’Ajuntament de Tremp, declara que “cal
afrontar aquesta situació, és necessari un canvi de model sanitari
rural, perquè sense una sanitat de
qualitat i de proximitat les dificultats de viure en àrees de muntanya com el Pallars, seran insalvables per a molts ciutadans”.

Acte de
record a les
víctimes de la
Guerra Civil
a Cervera

Tolosa de Llenguadoc ret
el seu darrer homenatge
a Conxita Grangé
Tolosa de Llenguadoc va donar
ahir l’últim adéu a la darrera supervivent catalana del camps
de concentració de dones de
Ravensbrück, Conxita Grangé.
Grangé, nascuda Espui (Pallars
Jussà), va morir el 27 d’agost
als 94 anys en aquesta ciutat de
l’Occitània, on es va establir després de la Segona Guerra Mundial i ahir dimecres se la va homenatjar en un sentit funeral on
va assistir la consellera de Justícia, Ester Capella. Capella va lloar
la figura de Grangé i la seva “lluita contra el feixisme” i els seus
“esforços” per “explicar la barbàrie”. La secretària de l’Amical
de Ravensbrück, Teresa del Hoyo, va celebrar el reconeixement
a la seva figura però va dir que

A l’acte assistí
la consellera
de Justícia de
la Generalitat
ha arribat tard i que durant molt
de temps Grangé ha estat “silenciada”. Els actes en el seu record
continuaran aquest dissabte al
seu poble natal.
Va néixer al Pallars Jussà el 6
d’agost del 1925 però quan tenia
dos anys va haver de marxar amb
els seus oncles a Tolosa de Llenguadoc a causa d’una malaltia
de la seva mare. Amb l’esclat de

De de Compromís per Tremp
es demana posar a la primera línia del debat polític el model sanitari català en àrees rurals, per
això sol·licita reunions urgents al
més alt nivell de les autoritats sanitàries per abordar el problema
i adoptar mesures concretes amb
l’objectiu de dotar de més especialites els hospitals del Pirineu.

FOTO: G.Tubert (ACN)/ Un moment de l’acte d’homenatge a Tolosa

la Guerra Civil, Grangé va tornar
a Catalunya amb els seus oncles
per lluitar a favor de la República.
La fi de la guerra, però, no va significar el final del seu compromís. La Conxita i els seus oncles
van tornar a Tolosa i des d’aquí,
ella i la seva cosina, Maria Castelló, van continuar la lluita fent

d’informadores de la Resistència
Francesa. El 24 de maig de l’any
1944, Grangé va ser detinguda
a Peny, al departament francès
d’Arieja, juntament amb la seva
tieta Maria Castelló i la seva cosina Elvira Ibarz, Van ser empresonades, torturades i deportades a
Alemanya.

Aquest dissabte a les 12 hores, tindrà lloc la trobada anual
dels familiars de les víctimes
de la Guerra Civil enterrades a
la fossa comuna del cementiri
de Cervera, enguany amb l’assistència de la directora general
de Memòria Democràtica de la
Generalitat, Gemma Domènech, i el director del Memorial
Democràtic, Jordi Font.
També hi participaran el
paer en cap de la ciutat de Cervera, Ramon Augé; el regidor
de Serveis Funeraris, Antonio
Delgado; i els impulsors de la
trobada, entre els quals l’historiador Jordi Oliva.

