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INFRAESTRUCTURES REG 

I:Estat recolza modernitzar el canal 
d'Urgell com a model per a Espanya 
El secretari de Medi Ambient, Hugo Moran, destaca l'ús d'energies renovables i el 
respecte a l'entorn li Els primers projectes es licitaran aquest mateix any 
J. GÓMEZ/M. MOLINA 
I MOLLERUSSA I El secretari d'Estat 
de Medi Ambient, Hugo Manin, 
va garantir ahir a Mollerussa "el 
compromís econòmic del Go
vern centra l" pe r modernitzar 
les més de 75.000 hectàrees del 
canal d 'Urgell. Va destacar que 
es tracta d'un projecte "abso
lutament innovador" capaç de 
convertir-se en "un exemple a 
seguir per al país", sobretot pel 
seu caràcter "pioner en l'adap
tació del món agrari per superar 
el canvi climàtic". Va indicar 
que les principals lín ies d'ajuda 
vindran per la innovació que su
posa l'ús d 'energies renovables 
per a l'autoconsum i pel respecte 
al medi ambient. 

El projecte de modernitza
ció suposarà una inversió de 
991.198.000 eu ros que contem
pla la instal·lació d'una vinte 
na de plantes fotovoltaiques, a 
banda de promoure el reg per 
gravetat per reduir al màxim les 
estacions de bombatge. A més, 
tindrà 325 quilòmetres de vies 
verdes i donarà electricitat dels 
seus divuit sa lts als pobles de la 
superfície regable. 

Preveu, a més, 4.300 quilò
metres de canonades de la xar
xa de reg, que suposaran una 
inversió de més de 768 milions 
d 'eures, i 45 basses de reg amb 
una capacitat de fins a 555.719 
metres cúbics. 

Per la seua part, e l presi-

La visita del secretari d 'Estat a la Casa Canal, Hugo Morin (esq.). 

GAIREB~ MIL MILIONS 

Les obres per renovar el 
canal d'Urgell suposa rà 
una inversió de més de 
991 milions d'eu ros 

dent del Canal d'Urgell , Ama· 
deu Ros , va indicar que s'estan 
redactant els projectes executius 
de diverses fases que inclouen 
actuacions a les primeres 10.000 
hectàrees i que estaran llestes 
abans d'estiu , per procedir a li
citar-ho aquest mateix any. La 

previsió és que les obres puguin 
executar-se en un termini entre 
vuit i deu anys. 

D'altra banda, Ros va afegir 
que se sol·licitaran ajuts, a part 
de l'Estat , a la Genera litat i a la 
Unió Europea, per sufragar una 
iniciativa que "tornarà la il·lusió 
al territori". 

Monín va visitar la Casa Ca
nal acompanyat de la delegada 
del Govern espanyol a Catalu
nya, Teresa Cunillera, i el sub
delegat del Govern de l'Estat a 
Lleida, José Crespín, a banda 
d 'a ltres membres de la comu
nitat de regants. 

DESPRÉS DEL TEMPORAL INCIDÈNCIES 

Les reparacions 
per les riuades, 
llestes a mitjans 
de març 
• El secreta ri d 'Estat de 
Medi Ambient també va 
garantir ajuts per repara r 
els danys causats en les in
fraestructures del cana l 
d'Urgell per la riuada del 
22 i 23 d'octubre. Segons 
Ros, el Govern cent ra l i 
l 'Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA) es fara n 
càrrec de reparar la xarxa 
de desa igües, mentre que 
la comun itat de regants 
s'encarregarà de les con
duccions principa ls. Els 
perjudicis cau sat s p e r 
l'avinguda de la Femosa 
es van elevar a més de dos 
milions d'eures. 

D'altra banda, Ros va 
indicar que tots els tre
balls han d 'es tar fina lit
zats abans de mitjans del 
mes de març, data en la 
qual començarà la nova 
campanya de reg. 

Per la seua part, el Ca
nal d 'Urgell també es tà 
executant obres de millo
ra a les seues infraestruc
tures, que hauran d'estar 
llestes aquell mes. 

HABITATGE ESTUDIS 
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SALUT 

Atenen la dona a qui 
van cancel·lar al cap 
de S mesos la visita 
I TALARN I La veïna de Talarn 
a la qual l' hospital de Tremp 
va canceHar una visita el dia 
abans de tenir-la després de 
cinc mesos d'espera ja ha es
tat atesa. El centre sanitar i 
del Pa llars no va dona r ex
plicacions sobre el motiu de 
la canceHació ni va assignar 
una nova cita a la pacient. La 
dona va estudiar la possibili
tat d'interposar una denúncia 
davant d'aquesta situació. 

PADRÓ 

Més veïns aquest 
any a la Seu d'Urgell 
I LA SEU D'URGELL I La Seu d'Ur
gell ha iniciat l'any 2020 
augmentant , per segon any 
consecutiu , la població que 
té empadronada. Concreta
ment, l'últim any el nombre 
d 'habitants del municipi ha 
aug me nta t un 1 ,8%, amb 
12.355 veïns. 

SERVEIS 

Bombers tota la 
setmana a la Llitera 
1 LLITERA 1 La Llitera ha recu
perat el servei de bombers 
els set dies a la setmana a 
l' haver contractat tres nous 
efectius. Deixa a ixí d'estar 
sota mínims després que el 
2012 acom iadessin set dels 
onze professionals. 

La línia de la 
costa, sense 
trens almenys 
fins al maig 

El preu del lloguer a 
Baqueira es dispara i eleva 
la mitjana lleidatana 

Renfe mantindrà el 
servei d'autobús 
1 LLEIDA 1 La circulació de trens a 
la línia del tren de la costa se
guirà interrompuda entre Llei
da i l'Espluga de Francolí, com 
a mínim , fin s al 15 de maig, 
segons va informar ahir Renfe 
basant-se en dades d'Adif. La 
infraest ructura ferroviàr ia va 
reg istra r greus desperfectes 
a rran del fort temporal de la 
nit del22 d'octubre i Adi f por
ta a terme reparacions en més 
de setanta punts del trajec te, 
en els quals la valoració dels 
danys s'est ima en uns trenta 
milions d'eures. Mentre du
rin els treballs, Renfe oferirà 
a ls usuaris un servei alterna
tiu amb autobús pel que fa al 
tram afecta t. 

Val a recordar que recórrer 
aquest tram de la línia per car
retera en lloc de tren suposa 
un increment de fins a 50 mi
nuts en la durada del trajec
te. Així mateix, la circulació 
entre l'Espluga i Barcelona i 
v iceversa es porta a terme en 
trens amb normalitat i en els 
horaris habituals. 

En el tram afectat, Renfe ha 
avançat l'horari de sortides de 
Lleida, Puigverd, Juneda, les 
Borges, la Floresta, Vinaixa i 
Vimbodí per garantir l'enllaç 
de l'autobús amb la sortida dels 
trens des de l'Espluga. Entre 
aquesta localitat tar ragonina 
i Lleida, el servei es presta per 
carretera. 

REDACCIÓ 
¡ lLEIDA¡ El preu dels lloguers a 
Baqueira es va disparar el2019 
fins al punt d 'elevar la mitjana 
del conjunt de les comarques 
de Lleida. Així ho assegura un 
informe del portal immobi liari 
Idealis ta, que apunta que a la 
demarcació s'ha registrat una 
"anomalia estadística" provoca
da per la incorporació massiva 
d 'habitatges de lloguer turístic 
a l'àrea de Baqueira. Això ha 
tingut com a conseqüència un 
increment inusual dels preus, 
situat en un 62,7% . La proble
màtica amb els habita tges de 
lloguer a Aran ha portat l'ajun
tament de Vielha a limitar els 
pisos turístics. A ixò es deu a l 
fet que els propietaris obtenen 
més guanys arrendant-los per 
dies a turistes que per mesos a 

treba lladors de temporada o a 
veïns. Així mateix, el preu del 
metre quadrat el desembre del 
2019 es va situar en 10,3 euros 
de mitjana a la província. D'al
tra banda, a Lleida ciutat, els 
preus del lloguer van augmentar 

INFORME 

En el conjunt de les 
comarques de Lleida, el 
preu del metre quadrat es 
va situar en 10,3 eu ros 

un 7,7%. A Tarragona i Giro
na , la pujada va ser del 8,4% 
i de 1'11,5%, respect ivament. 
Barcelona es consolida com la 
capital més cara (16,5 euros el 
metre quadrat). 
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CAÇA IL·LEGAL SUCCESSOS 

El cotxe en què fugien tres furtius 
cau a una séquia a Vallfogona 
Es van saltar un control dels Agents Rurals i van acabar bolcant li El conductor 
no tenia carnet i al vehicle portaven estris per poder capturar ocells cantaires 
A. GUERRERO 
I VALLFOGONA DE BALAGUER I Els 
Agents Rura ls denunciaran pe
nalment tres caçadors furtius 
d'ocells fringíJ.l ids (cantaires) 
que ahir van tenir un accident 
després de sa ltar-se un control 
a Vallfogona de Balaguer. El 
cotxe en el qual viatjaven va 
acabar bolcat a l'interior de la 
segona séquia principal del Ca
na l d 'Urgell. A més, els Mos
sos d'Esquadra van denunciar 
penalment el conductor per un 
delicte contra la seguretat en el 
trànsit perquè no tenia carnet. 
Els tres ocupants van resultar 
iHesos. 

Els fets van tenir lloc ahir al 

DELICTE CONTRA LA FAUNA 

Els Agents Rura ls els 
denuncia ran 
penal ment per un 
delicte contra la fauna 

migdia, quan els Agents Rura ls 
feien vigilància per detectar la 
possible presència de furtius. 
Cap a les 13.30 hores van obser
var un vehicle prop d'un camp i 
van anar a donar-li l'alto. Tan
mateix, el turisme, al detectar 
la presència dels forestals, va 
emprendre la fugida. Escassos 
metres després, el cotxe, un Seat 
Ibiza, va sortir del camí pel qual 

TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

Ferit greu el 
conductor d'un 
camió al caure 
d'un pont 
Al seu pas per Albesa, 
carregat de porcs 
A.G.B. 
I ALBESA I Un camió carregat de 
porcs es va precipitar ah ir a la 
tarda d'un pont a la carretera 
LP-9221 a Albesa i va acabar a 
l'interior del riu Noguera Riba
gorçana. El conductor va resul
tar ferit de caràcter greu mentre 
que la majoria d'an imals que 
transpo~tava, un tota l de 198, 
van monr. 

L'accident va tenir lloc a les 
17.09 quan, per causes que es 
desconeixen, el tràiler va sortir 
de la via al creuar el pont que 
hi ha en aquesta carretera que 
uneix Albesa amb Benavent de 
Segrià al quilòmetre 13. El ca
mió es va precipitar al buit des 
d'una altura d'uns S metres. El 

Un camió grua va extreure el cotxe de l' interior de la segona séquia del Canal d 'Urgell . 

circulava i va acabar bolcant a 
l'interior de la segona séquia del 
Canal d'Urgell, que amb prou 
feines portava aigua, al costat 
de la carretera C-13. Els tres 
ocupants van resultar il·lesos, 
van poder sortir del vehicle pel 
seu propi peu i van ser retinguts 
pels Agents Rurals. 

Els serveis d'emergències van 
rebre l'avís de l'accident a les 

13.38 hores. Fins al lloc van acu
dir diverses patrulles dels Mos
sos d'Esquadra, dos dotacions 
de Bombers de la Generalitat i 
una ambulància del SEM. Poste
riorment , una grua va retirar el 
vehicle del canal. 

Els Mossos d'Esquadra van 
traslladar els tres homes fins a 
la comissaria, on van ser iden
tificats. Després de comprovar 

El camió transpo rtava 198 porcs i la majo ria d 'ells van morir. 

camioner va patir fer ides greus 
i, encara que no va quedar atra
pat, va haver de ser rescatat pels 
Bombers de la Generalitat, que 
hi van enviar nou dotac ions. 
També van acudir-hi diverses 

patrulles dels Mossos i ambu
làncies del Sistema d'Emergèn
cies Mèdiques (SEM). 

La cabina i la caixa van que
dar fetes un garbuix de ferro i 
el conductor va ser evacuat a 

que el conductor no tenia el car
net, el van denunciar penalment 
per un delicte viari. Para l-lela
ment, van inspeccionar el ve
hicle sin istrat i a l'interior van 
trobar gàbies i més material que 
uti litzen els furtius per poder 
capturar ocells canta ires. En 
aquest cas, els Agents Rura ls 
els denunciaran per un delicte 
contra la fauna. 

l'Arnau. L'empresa del camió es 
va fer càrrec de la retirada dels 
animals. Està previst que avui 
es desplaci una grua de grans 
dimensions per retirar el camió 
de l'interior del riu. 
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RURALS 

Denunciat 
per fer volar 
un dronal 
Montsec 
És un espai protegit i 
requereix autorització 

REDACCIÓ 
I AGER I Els Agents Rurals van 
denunciar la setmana pas
sada un home que feia volar 
un dron a l'Espai d'Interès 
Natura l (EIN) de la serra 
de l Montsec, en una zona 
de reproducció de trenca
lòs. L'actuació va tenir lloc 
1'1 de gener passat i els Ru
rals van obrir un expedient 
informatiu en compliment de 
la normativa de biodiversitat, 
ja que el propietari de l'apa
rell no tenia l'autorització de 
l'òrgan gestor de l'espai, que 
forma part de la Xarxa Natu
ra 2000, segons van informar 
ahir a través del seu compte 
deTwitter. 

El mes d'agost de l'any 
passat també van denunci
ar un altre particular que va 
fer volar un dron a Camara
sa, dins de l'Espai d' Interès 
Natural (EIN) de l'Aiguabar
reig del Segre i la Noguera 
Pallaresa. Als espais inclo
sos al Pla d'Espais d'Interès 
Natura l sempre es necessita 
autorització prèvia per fer 
volar aparells, ja siguin tri 
pulats o no. 

TRÀNSIT 

Un camioner 
temerari a 
I'N-230 a Sopeira 
I SOPEIRA I Una usuàr ia de 
l'N-230 ha difós un vídeo re
gistrat dimecres en el qua l es 
pot observar com un camió 
avança un altre camió en un 
tram amb línia contínua a 
Sopeira. El vídeo es va fer 
viral ahir a les xarxes socials 
i s'ha fet arribar a la Guàrdia 
Civil. Els Mossos d'Esquadra 
han investigat altres casos 
semblants. 

SEGURETAT 

Gairebé 9.300 
sol·licituds per a 750 
places de Mossos 
I LLEIDA I Un total de 9.287 
persones s'han presentat a 
la nova convocatòria per po
der accedir als Mossos d'Es
quadra. Hi haurà un total de 
750 places d'agents per a la 
policia autonòmica. De tota l 
d'aspirants, el27 per cent són 
dones, el 25 per cent té for
mació universitària i la mit
jana d'edat és de 28 anys, se
gons van informar ah ir els 
Mossos d'Esquadra. 
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