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El Supremo mantiene la inhabilitación a 
Torra como diputado al Parlament | PÁG. 21RESERVA ESTE DOMINGO LA 

REVISTA MÁS LEÍDA

Ríos desbordados...

... y carreteras cortadas
FOTO: Núria García / Tres personas observan con precaución y expectación el desbordamiento del río Sió a su paso por Agramunt

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / La N-260 quedó reabierta anoche en el Pont de Bar, con paso alternativo

► La caída de rocas impide 
el paso durante el día entre la 
Seu y Puigcerdà por la N-260

► La Diputación plantea otro 
trazado para la carretera de 
Sant Esteve tras un nuevo alud 

► El Sió inunda 
bajos de casas 
en Agramunt y 
la cooperativa 
de Montgai

► El Ondara 
sale del cauce 
en Cervera 
y Barbens y 
anega fincas

► El temporal 
causa al menos 
13 muertos, 
cuatro de ellos 
en Catalunya
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TEMPORAL HISTÒRIC

Diverses esllavissades ‘col·lapsen’ la demarcació
A banda dels rius 
desbordats, les esllavissades 
van ser les altres 
protagonistes de la jornada. 
Una d’elles: a Sant Esteve 
de la Sarga, on el president 
de la Diputació, Joan Talarn, 
va anunciar que l’ens està 
treballant en un possible 
traçat alternatiu a l’actual 
entrada al municipi. 

Lleida
REDACCIÓ
El president Talarn i el vicepresi-
dent Jordi Latorre, acompanyats 
del diputat de Serveis Tècnics, 
Marc Baró, van visitar la zona 
afectada per la caiguda de pedres 
de grans dimensions, destacant 
que, a diferència de l’any passat, 
ahir no es van haver de lamentar 
conseqüències personals. Davant 
d’això, el govern de l’ens, titular 
d’aquesta via, entén que s’ha de 
trobar una solució que sigui defi-
nitiva per a garantir que els habi-
tants del municipi i aquesta zona 
del Pallars Jussà puguin entrar 
i sortir de les seves poblacions 
amb totes les garanties. 

És per això que els Serveis Tèc-
nics ja han començat a traçar una 
ruta alternativa d’accés al muni-
cipi des de Castell de Mur o des 
de Sellés, en funció de què deter-
minin els estudis tècnics. En para-
l·lel, una inspecció geològica ha 
de determinar quines actuacions 
calen per assegurar els talussos 
de la via actual per a garantir al 
màxim la seguretat. 

D’altra banda, un despreni-
ment de roques i terra va obligar 
a tallar ahir la carretera N-260, 
l’Eix Pirinenc, a l’altura del terme 
municipal del Pont de Bar. L’inci-
dent s’ha produït al quilòmetre 
209 poc abans de les 11 del ma-
tí, segons van informar des del 
Servei Català de Trànsit. A l’hora 

del tancament d’aquesta edició 
es va reobrir un pas alternatiu. 
En aquest sentit, una seixantena 
d’estudiants de diversos munici-
pis de la Cerdanya que utilitzen 
el transport escolar per despla-
çar-se a la Seu d’Urgell van haver 
de tornar a casa per Solsona, Ber-
ga i el Túnel del Cadí, el que impli-
ca haver de fer un tomb de més 
d’una hora i mitja. Juntament 
amb aquesta carretera, continu-
en tallats sis trams més d’un total 
de 10 afectats. 

A més a més, entre d’altres in-
cidències que es van produir ahir 
hi ha la caiguda d’un arbre sobre 
tres vehicles al carrer Sant Martí 
de Lleida, sense provocar ferits. 

A la matinada d’ahir, també hi 
van haver despreniments a Bios-
ca, a la C-451, així com a la C-55, 
a Pinós. 

Pel que fa a les zones de cul-
tiu afectades, a les comarques de 
l’Urgell i Pla d’Urgell “no es té co-
neixement de cap infraestructura 
agrícola afectada” segons va in-
formar el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca. 

AVISOS A BOMBERS

Els Bombers va rebre durant el 
dia d’ahir un total de 299  avisos 
per la borrasca Glòria, essent la 
regió d’emergència amb menys 
avisos registrats. En aquest sen-
tit, des del diumenge que va co-
mençar el temporal, a Catalunya 
s’han registrat 8.106 avisos. 

FOTO: Jordi Fàbrega/ Imatge de l’esllavissada que va tenir lloc ahir a la carretera N-260, al Pont de Bar

FOTO: Diputació / El president i el vicepresident van visitar l’esllavissada de Sant Esteve de la SargaFOTO: Diputació/ Residència d’avis de Cervià de les Garrigues afectada

Continuen 
tallades sis 

carreteres de 
la demarcació 
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El tren que feia el trajecte en di-
recció a la Pobla va topar a les 
7.00 hores amb unes roques que 
havien caigut a les vies, prop de 
l’estació d’Àger. Això va provocar 
que el trajecte entre Balaguer i la 
Pobla s’hagués de fer en autobús 
durant tot el dia.  

El servei del 
ferrocarril de la 
Pobla tallat per 
una esllavissada 
prop d’Àger

FOTO: FGC / Operaris reparant el tram malmès per l’esllavissada 
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Diverses esllavissades ‘col·lapsen’ la demarcació

Les fortes pluges també van fer 
créixer notablement el torrent de 
la Femosa, que va causar estralls 
des de la Floresta, a les Garrigues, 
fins a la partida de Copa d’Or, a 
Lleida Ciutat, passant per les Bor-
ges Blanques, Juneda i Artesa de 
Lleida, entre d’altres. 

La Femosa deixa  
inundacions des 
de la Floresta fins 
a Copa d’Or

FOTO: L.M./ Les conseqüències de les inundacions a la FlorestaFOTO: Diego Aránega / Imatge de la Femosa a Copa d’Or, a Lleida

Alins
ACN
Després de l’arribada d’un grup 
electrogen ahir al matí, el nucli 
d’Àreu, al Pallars Sobirà, va po-
der recuperar el subministra-
ment elèctric, tallat des de les 
7.00 hores del dimecres 

Mentrestant, els veïns d’al-
tres pobles com Alins, Araós o 
Ainet de Besant hauran d’espe-
rar a la reparació de les avaries, 
localitzades en punts de molt 
difícil accés. Ahir dijous, un he-
licòpter havia d’atansar els ope-
raris al punt de l’avaria, però la 
manca de visibilitat ho va im-
pedir. Caminant fins a aquest 
punt els tècnics tenen més de 
dos hores de camí. L’alcalde 
d’Alins, Manel Pérez, va lamen-
tar que només s’hagi portat un 
grup electrogen a Àreu i no es-
tigui previst desplaçar-ne a les 
altres poblacions del municipi 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / El generador arribant a Àreu ahir al matí

que ja portaven més de 30 hores 
sense llum. Els veïns lamenten el 
mal estat de les línies elèctriques i 
la manca de manteniment.

D’altra banda, l’avaria elèctri-
ca que havia deixat l’estació d’es-

quí de Port Ainé, al Pallars Sobirà, 
sense subministrament elèctric 
ha quedat resolta aquest dijous 
a la tarda. D’aquesta manera el 
complex hivernal tornarà a obrir 
avui després de dos dies tancat.

Un grup electrogen ‘torna’ la 
llum a Àreu però Alins no sap 
quan recuperarà el suministre
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Lleida tanca el 2019 amb un 
augment del 3% en l’ocupació 
hotelera i rècord de visitants
Gairebé un milió de persones van visitar la demarcació i el 
registre de pernoctacions va ser el millor dels darrers 13 anys
Els establiments d’hoteleria 
de les comarques del 
Pirineu i les Terres de 
Lleida han tancat l’any 
2019 amb un nou rècord 
històric quant al nombre 
de viatgers i amb el millor 
registre dels darrers tretze 
anys pel que fa a la xifra de 
pernoctacions.

Lleida
ACN
Segons l’enquesta d’ocupació ho-
telera de l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), que es va donar a 
conèixer dijous a Fitur 2020, els 
establiments d’hoteleria de les 
comarques del Pirineu i les Ter-
res de Lleida tanquen l’any amb 
945.818 viatgers i 1.980.747 per-
noctacions, la qual cosa suposa 
un augment del 3,08% i el 3,31% 
respectivament respecte a l’any 
anterior. La vicepresidenta del 
Patronat de Turisme, Rosa Pujol, 
va expressar la seva satisfacció 
per aquests bons resultats que 
arriben en un moment de “pre-
ocupació”, va dir, pels efectes del 
temporal Gloria a tot Catalunya.

Els resultats de l’any 2019 re-
presenten els millors de tots els 
temps pel que fa al nombre de 
viatgers i el millor registre des 
de l’any 2006 en quan a per-

noctacions. Els resultats de l’any 
2019 s’han situat a només un 1 
% de l’any 2006 quan es van fer 
1.998.698 pernoctacions, el mi-
llor registre del sector hoteler del 

Pirineu i les Terres de Lleida.
Per la seva banda, el turisme 

estranger ha mantingut un any 
més el seu creixement fins a ba-
tre l’any 2019 el seu propi rècord 

en millorar els resultats de l’any 
anterior i situar-se en el millor re-
gistre de la història. En concret, el 
turisme internacional ha tornat a 
experimentar un creixement l’any 

2019 respecte a l’anterior d’un 7 
% aproximadament en el nombre 
de pernoctacions i d’un 2 % en el 
de viatgers.

Les activitats de turisme actiu 
van tenir també un bon compor-
tament durant la campanya de 
2019 i malgrat que l’estudi que 
anualment elabora el Patronat de 
Turisme encara no s’ha donat a 

conèixer, diferents responsables 
del sector han explicat que la mit-
jana de creixement podria oscil-
lar al voltant d’un 4 %, el que es 
troba dintre de les previsions.

Finalment, la temporada d’es-
quí 2018/2019 al Pirineu de Llei-
da es va tancar amb la venda de 
1.327.237 forfets, una xifra simi-
lar als 1.344.897 que es van des-
patxar l’any anterior, malgrat que 
la campanya va estar marcada 
per l’escassetat de precipitacions 
i les altes temperatures.

La temporada 
d’esquí manté 

les xifres 
d’altres anys

FOTO: Judit Castellà / Les visites de turistes estrangers també van batre un rècord històric
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Els joves de tercer de secundària 
del Col·legi M. Immaculada de 
Tremp i de l’Institut de la Pobla, 
han participat en un debat sobre 
els beneficis que suposa per als 
pobles i ciutats el comerç local.

L’acció forma part del projec-
te de dinamització comercial del 
Pallars Jussà, que desenvolupa 
l’Ajuntament de Tremp gràcies al 
finançament del programa Tre-
ball a les 7 comarques, impulsat 

pel Servei d’Ocupació de la Gene-
ralitat,  i que compta amb la col·
laboració dels ajuntaments de la 
comarca.

Concretament, l’activitat con-
sisteix en una xerrada-debat a 
l’aula, impartida per personal de 
l’àrea de promoció econòmica 
de l’Ajuntament, amb l’objectiu 
de reflexionar entorn a l’acte de 
compra i les conseqüències de les 
noves tendències de consum.

Des del projecte de dinamitza-
ció comercial es treballa en dife-
rents àmbits amb l’objectiu d’en-
fortir el teixit comercial, millorar 
la competitivitat dels comerços 
locals, incidir en l’ocupabilitat del 
sector i promoure la fixació de la 
renda al territori.

En el cas d’aquestes accions 
de sensibilització, es plantegen 
propostes adaptades a diversos 
col·lectius. Aquestes xerrades en 
són un exemple, igual que el tre-
ball dut a terme l’any passat amb 
l’alumnat de cicle mitjà de primà-
ria. De cara a la següent anuali-
tat, està previst iniciar un treball 
adreçat als treballadors del sec-
tor públic.

L’Ajuntament de Tremp 
organitza debats als instituts 
per impulsar el comerç local 

FOTO: Aj.Tremp / Alumnes de Tremp i la Pobla han participat al debat

rcolomina
Resaltado



‘El retorno del samurai’, nueva 
referencia de Trilobite Records
El sello discográfico de Lleida repite 
con el músico aragonés Cuti Vericad

Tras un año sin ninguna publica-
ción, el sello discográfico Trilobite 
Records acaba de lanzar su refe-
rencia número 26 correspondien-
te al vinilo ‘El retorno del samu-
rai’ de Cuti Vericad, músico de 
Jaca residente en Zaragoza que ya 
se estrenó en este catálogo (refe-
rencia 24) con su anterior álbum, 
‘El camino del samurai’.

“Nos parece un músico y com-
positor muy interesante, con una 
larga trayectoria en solitario, pero 
que dio sus primeros pasos muy 
firmes en grupos de rockabilly 
como Dynamos y Coringas”, ex-
plica el productor leridano Toni 

Los Enemigos, 
Cami y Austra 
se suman al 
cartel del 
festival Mil·leni
El grupo de rock Los Enemigos, la 
cantante Cami y la banda Austra 
se han incorporado esta semana 
al cartel del Mil·leni, según ha in-
formado Concert Studio, la em-
presa promotora del festival.

El evento, que empezará el 
próximo 27 de enero con la ac-
tuación de Avishai Cohen en el 
Coliseum, cuenta con artistas 
y formaciones tan variopintos 
como Adamo, Goran Bregovic, 
Izal y Fangoria.

Además la programación in-
cluye diferentes conciertos en el 
Gran Teatre del Liceu y en el Palau 
de la Música, como los de Vanesa 
Martín o Pastora Soler, entre otros 
aún por confirmar.

Google dedica su 
‘doodle’ al mito del 
rock argentino Luis 
Alberto Spinetta
El fallecido cantante argentino 
Luis Alberto Spinetta nació ayer 
hace 70 años y Google decidió 
rendirle el jueves un homenaje 
con un ‘doodle’ que recuerda al 
artista, considerado uno de los 
‘padres’ del rock de su país de 
origen.

El ‘doodle’ muestra una ilus-
tración animada en verde de la 
figura de Spinetta tocando su 
icónica guitarra eléctrica roja y 
blanca junto a una imagen de 
su rostro de fondo, todo un tri-
buto al álbum ‘Artaud’, publica-
do en 1973.

Spinetta, también conocido 
como ‘El Flaco’, dedicó toda su 
vida a la música, grabando más 
de una treintena de discos.

FOTO: Selena García / Toni Mellinas codirige el sello Trilobite Records

Mellinas, responsable de Trilobite 
Records junto a su socio madrile-
ño José Luis Ibáñez. Cuti Vericad, 
además de su proyecto en solita-
rio, fue teclista de Loquillo y de 
Rulo y La Contrabanda, y actual-
mente viaja con Rebeldes.

‘El retorno del samurai’ inclu-
ye nueve canciones propias de las 
que ‘Je suis la résistance’ -única 
en francés- aparece como sencillo 
promocional. Entre los artistas in-
vitados figuran Carlos ‘Rebeldes’ 
Segarra y Miguel Ángel Escorcia 

poniendo ambos voz y guitarra 
al tema ‘Pequeño Jerry Lee’. La 
presentación de este trabajo se 
producirá mañana sábado en la 
sala Las Armas de Zaragoza don-
de Cuti Vericad desarrollará sus 
canciones en vivo en formato de 
sexteto, con sección de vientos 
incluída y contando con la cola-
boración especial de algunos mú-
sicos zaragozanos.

Cuti Vericad es un multiinstru-
mentista que presta sus colabo-
raciones a otros músicos como 
teclista, si bien en la presentación 
de su trabajo lo hará como can-
tante y guitarrista. También es 
preciso destacar que es un fan de 
Elvis Presley y cada mes de agos-
to organiza en esa misma sala Las 
Armas un homenaje al denomi-
nado Rey del Rock.

Trilobite Records encara así su 
12º aniversario que se comple-
tará antes de finales de año con 
una nueva referencia dedicada a 
los valencianos Los Radiadores, 
que ya tuvieron la referencia 19 
con ‘Los perros ladraron’.

Los leridanos Steinbock viajan es-
te fin de semana a cumplimentar 
dos bolos allende las fronteras le-
ridanas. Esta noche actúan en la 
sala Ragna Rock de Terrassa, jun-
to a los también leridanos Aliens 
Eat Unicorns, mientras que ma-
ñana sábado harán lo propio en 
La Grange Rock Club de Manlleu, 
junto a la banda de epic folk me-
tal Forja. 

Steinbock, a la espera de con-
firmar fechas en algún país ex-
tranjero, también tiene cerrado 
otro bolo el 1 de febrero en la Bo-
veda de Barcelona, compartien-
do cartel con In Mute y Dekta.

Los ganadores del XI Pepe Ma-
rín Rock en 2014 fueron fichados 
en el último trimestre del año pa-
sado por la discográfica Art Gates 
Records, encargada del lanza-

miento mundial de su álbum ‘Till 
the limit’ que está teniendo una 
gran aceptación.

Camilo Lladós (voz y guitarra) 
y Joanjo Ramírez (batería), co-
fundadores de este proyecto de 
hard-rock-metal están recogien-
do los frutos de su esfuerzo y te-
són con una banda cuyas filas se 
completan con el guitarrista Marc 
Pérez y el bajista Rafa Rodríguez.

Steinbock viaja de bolos este fin 
de semana a Terrassa y Manlleu
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Lleida

La sala CTretze de la Pobla de 
Segur estrena mañana sábado 
la nueva temporada de concier-
tos, correspondiente a invierno 
y primavera, con Espaldamaceta 
en formato ‘Tocant l’Orella’, con 
entrada anticipada a ocho eu-
ros, diez en taquilla.

Espaldamaceta presenta esta 
vez un repertorio exclusivamen-
te de canciones tristes y lentas, 
grabadas y llevadas al directo 

con el único acompañamiento 
de una guitarra. ‘Millor que mai’ 
(Hidden Track Records, 2019) es 
un disco donde Espaldamaceta 
se encuentra cómodo exploran-
do nuevas texturas e instrumen-
tos en formato de trío.

La CTretze ha programado 11 
conciertos hasta ele mes de ma-
yo. La próxima cita será el próxi-
mo día 15 de febrero con La Te-
rrasseta de Preixens.

Espaldamaceta estrena la 
nueva temporada musical 
de la CTretze de la Pobla
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