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COM ¡\ D ¡QUES La Se u demana expedir els certlficats Una fu ita d'aigua a Fraga revela una 
~ penals per treballar a Andorra. antiga bassa sota una pla~a. 
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TEMPORAL CONSEQÜ ENCIES 

Un poble incomunicat, danys milionaris i 
expedient per apagades arran del temporal 
Desperfectes per valor de 520.000 euros en 31 escoles i instituts lleidatans 11 L'església de Menarguens, 
tancada per perill de despreniments després que la borrasca destrossés di verses teules 

Els geolegs d e l' lnstitut Cartografíe de la Generalitat que ah ir v.n analitzar e l5 accessos a Mont-reb ei. 

REDACCIÓ / X. S. 
1 LLEIOA 1 El pns del temporal Glo
ria per Lleida ba provocat que 
faci més de vint-i-quatre hores 
que Hortoneda, a Conca de 
Dnlt, cstñ incomunicaL Aixo 
es deu al fet que la carretera 
d'accés esta tallada perquc una 
roen d'entrc 80 i 90 tones nme
na~a de desprendre's. Bombers i 
Agents Rural• van intentar, sen
se cxit, fer-Ia caurc i els lreba lls 
es reprendran avui. t:alcalde, 
Martí Cardona, va explicar que 
"el fet que no bi hagi cobertura 
mobil ngrcujn la situació" i que 
"també estem preocupats per 
les destrosses a la cal~ada quan 
la r·oca caigui". 

A més, la borrasca va causar 
danys milionaris i la conselleria 
d'Educació va xifrar en gaircbé 
520.000 euros les destrosscs en 
trenta-un coHegis i instituts de 
Lleida. Alcarrñs els ha quanl i
ficat en 73.000 euros, i Cervero 
estima que s'eleven a 200.000 
euros. A lesOlugesvacaureuna 
parct del cernentiri de Montfal
có Murallat. S'hi sumen abun
dants danys a finques a¡¡rícoles 
(vegeu les clnus). 

Així matcix, el director deis 
serveis lerritorials d'Empresa, 
Ramon Alturo, va explicar 

que obriran un expedienl in
formatiu o Endesn pels tnlls en 
el subministmment. Alturo va 
assenyalar que es van concen
trar a les Garrigucs, Sobira i Alt 
Urgell. En aquestes dos últimcs 
comarques hi va haver pobla
cions que es van passar diver
sos dies scnsc llum. Alluro va 
obrir la porta a analitzaraltres 

LESCLAUS 

Centres educatius 
1 El tempora.l va provocar danys 
per valor de 520.000 euros en 
31 escotes llnstltuts. Es troben 
al Segri~ (13), Urgell (5), Nogue
ra (3), les Garrlgues (3), Segarra 
(2), PI a (2), Ah Urgell (1), Juss~ (1) 
1 Ribagor~a (1). 

Agricultura 
1 La consellerla d'Agrlcultura va 
valorar en 11 milions els danys 
del temporal a tot Catalunya. 

lnundadons de !'octubre 
1 El subdelega! del Govern. Jo
sé Crespín, va visitar Tarrés, Gra
nyena de les Garrlgues i la Flo
resta, afectades perles inunda-

1 

clons de !'octubre. 

emprescs elktriqucs. A Menar
guens, el bisbat de I'Urgell ha 
tancat l'església després que el 
fort vent provoqués la caiguda 
de di\·crses tcuJcs. Arran del pc
rill de desprcnimcnts, es van 
clausurareis accessos al temple 
i s'han sus pes les misses. 

Perla seun brmdo, un equip 
de geolegs de l'lnstitut Carto
gr?tfic i Geol<lgic de Catalunya 
es va despla~a r al con¡¡osl de 
Mont·rebci pcr inspeccionar el 
penden! on es van registrareis 
desprenimcnts que han obligal 
a tunear cls ncccss-os (vegeu SE
GRE d'ahir). Estll previst que 
avui es reprengui la inspecció 
per defimr les ncluacions ne
ccssaries i determinar si hi ha 
més puntsamb perill decaiguda 
de roques. El temporal tnmbé 
va causar una csquerda d'uns 
130 melres de lonJlilud al canal 
principal del Segar ra-Garrigues 
al se u pns per Verdú, informa 
Segre Tarrcga. Segons els tec
nics, la causa ha eslat l'acumu
lació d'aigua r reaticn al subsol. 
L'empresa pública estata l Acu
nes reparara els danys abans de 
la proxima temporada de regs. 
Els opernris també reparen les 
destrosses provoca des perles 
inundacions de l'octub•·e. 

les esquerd es al un al principal del Segarra-Garrlgues a Verdú. 

lmatge del mur que va ca u re all cementlrl de Montfalc6 Muralla t. 
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