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Finalitzen les obres
de restauració
del mirador de
Sapeira, a Tremp
L’Ajuntament de Tremp aquest
mes de juny ha finalitzat les
obres de restauració del mirador de Sapeira. Els treballs
han consistit en la substitució
de l’estructura de fusta que es
trobava malmesa i suposava un
perill pels visitants. El mirador
portava un any clausurat per
evitar el perill d’esfondrament,
ja que l’estat del paviment impedia l’accés en condicions.

Fotografien un
os bru creuant la
carretera L-503, a
la Vall Fosca
Un veí de Tremp va poder fotografiar ahir un os bru després
de coincidir amb ell, mentre
conduïa per la carretera L-503,
a la Vall Fosca, segons va avançar Pallars Digital. La fotografia
la va fer al matí, al voltant de
les 10.00 hores, molt a prop de
Molinos, a la Torre de Capdella.
Després de ser vist, els testimonis van perdre la pista del plantígrad.

Un tren de mercaderies perilloses
queda atrapat en un túnel entre
Raimat i Lleida per una avaria
Adif preveu restablir la circulació aquest matí
Un tren que transportava
mercaderies perilloses va
quedar aturat ahir al matí
a l’interior d’un túnel entre
Raimat i Lleida per una
avaria a la catenària. Adif
va haver d’habilitar servei
alternatiu per als passatgers
dels trens afectats de la línia
Lleida-Montsó-Saragossa
però preveu reobrir-ne
l’accés a primera hora d’avui
dissabte.
Lleida
acn
El succés va tenir lloc a quarts de
set del matí a l’interior d’un túnel entre Raimat i Lleida. Com a
conseqüència de la incidència, un
tren de mercaderies, que transportava benzè i òxid de propilè, es
va quedar aturat. Un cop notifica-

hi poguessin accedir els tècnics
d’Adif. Al migdia es va poder retirar i van començar les actuacions
per mirar d’arreglar la catenària.
Cal tenir en compte que el tren,
procedent de Puertollano (Castella-la Manxa), va poder continuar
la marxa, remolcat per una locomotora de gasoil fins a la seva
destinació: el Port de Tarragona.
dos trens afectats

FOTO: Renfe/ El tren que va quedar aturat portava benzè i òxid de propilè

da la incidència, des de la companyia van activar una locomotora de gasoil per retirar el tren,

mentre tècnics d’Adif retiraven el
cablejat malmès de la catenària,
que es trobava despresa, perquè

Davant d’aquest escenari Renfe va decidir establir un servei
alternatiu per carretera per als
viatgers dels dos trens de la línia
Lleida-Montsó-Saragossa que es
van veure afectats per la interrupció de la circulació.
No obstant això, des de Renfe van assegurar ahir que es preveu restablir-la a primera hora
d’aquest matí.

FOTO: Mossos/ Se’ls acusa d’un presumpte delicte contra la salut pública

Detingudes dues persones de
Torregrossa per tenir plantes
de marihuana ‘indoor’
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dimecres un home, de 31 anys, i una dona, de
30 anys, tots dos veïns de Torregrossa (Pla d’Urgell) i de nacionalitat espanyola, com a presumptes autor d’un delicte contra la
salut pública i defraudació de
fluid elèctric. La investigació es
va iniciar a finals del mes d’abril
quan es va produir un incendi

en una caixa de comptadors situada al carrer Barceloneta de
la població de Torregrossa (Pla
d’Urgell). Tot apuntava que podia haver estat provocat per una
connexió fraudulenta a la xarxa
elèctrica. Davant la possibilitat
que estigués relacionat amb una
plantació de marihuana ‘indoor’
es va obrir una investigació que
va permetre constatar el cultiu.

FOTO: Bombers/ Imatge del camió que va patir l’incendi al quilòmetre 482 de l’A-2, a l’alçada de Sidamon

Crema totalment la caixa d’un camió que
transportava bobines de roba a Sidamon
La caixa d’un camió que transportava bobines de roba i bidons va
cremar ahir totalment al quilòmetre 482 de l’A-2 a l’alçada de
Sidamon, en direcció a Lleida. En
l’accident no es van haver de la-

mentar ferits.
L’incendi també va afectar vegetació del voral. Al lloc dels fets,
hi van actuar 6 dotacions dels
Bombers de la Generalitat de Catalunya i es va activar un helicòp-

ter.
En aquest sentit, cal tenir en
compte que durant les tasques
d’extinció de l’incendi es va tallar
durant uns minuts el trànsit en direcció a Lleida.
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Alcarràs preveu finalitzar
la urbanització de la
rotonda d’accés a l’estiu
Queda pendent incloure un semàfor,
l’enjardinament i una nova plaça
Alcarràs
redacció
La nova rotonda que, des d’aquest
19 de desembre, uneix a Alcarràs
l’ N-II a i la L-800 veurà finalitzats
aquest estiu els treballs d’urbanització complementaris a l’obra,
que contemplen l’enjardinament
de la infraestructura i una nova
plaça que donarà sortida des del
carrer Major cap a l’antiga carretera nacional. Així ho van confirmar ahir en visita d’obres el
secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de
la Generalitat, Isidre Gavín i l’alcalde d’Alcarràs, Manel Ezquerra.
A la visita, van participar també el
primer tinent d’alcalde de l’ajuntament d’Alcarràs, Jordi Janés, el
regidor d’Obres de l’ajuntament
d’Alcarràs, Josep Siscart, i el cap
del Servei Territorial de Carreteres a Lleida, Jordi Benet. L’obra, finançada íntegrament pel Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya,
està pressupostada en més d’un
milió d’euros i la seva finalització

FOTO: Lleida pels Refugiats / La iniciativa es va presentar a Soses

Lleida pels Refugiats envia
cinc camions amb material
sanitari als camps d’Al Aaiun

FOTO: Aj. Alcarràs / Imatge de la visita d’ahir del secretari de Mobilitat

s’ha ajornat com a resultat de la
pandèmia de la Covid-19.
“Es tracta d’un nus molt important amb alta densitat de trànsit i
d’una obra que ha vist retardada
la seva finalització per la pandèmia. A més a més, es tracta d’una
rotonda ubicada a un corredor
escolar i, per això, l’obra es finalitzarà abans de l’inici del proper
curs. La funcionalitat de la rotonda respecte al trànsit és plena des

del desembre, però ara cal completar la seva integració a la trama
urbana. Per fer-ho, situarem una
plaça amb elements per la canalla que fa guanyar un espai per la
ciutadania i pacifica el trànsit a un
punt cèntric de la població i, això,
estem segurs que es valorarà favorablement quan es completin
els treballs. Queden poques setmanes de feina”, va explicar Isidre
Gavín.

L’Associació Lleida pels Refugiats
va presentar a Soses una nova
iniciativa solidària destinada a
ajudar als campaments de refugiats sahrauís. Es tracta de l’enviament de cinc camions, donats
per Plusfresc, plens de material
de primera necessitat -sanitari,
escolar o d’alimentació- donats i
fets arribar a Lleida per diferents
associacions i ONG de Catalunya i que arribaran a cinc camps

de refugiats d’Al Aaiun. Aquest
enviament estava programat
just pel dia que va començar el
confinament, però es va haver
d’ajornar i la seva sortida estava
prevista per aquest matí. La caravana solidària sortirà de Lleida i els camions arribaran fins a
Alacant conduïts per xofers voluntaris; des d’allà embarcaran
fins a Marroc i després arribaran
a Al Aaiun.

es publiquen les bases per a licitació de
serveis informàtics a Vielha e Mijaran. El consistori

ha publicat les bases per a treure a licitació el contracte dels
serveis informàtics, que consisteixen en el manteniment de la
xarxa informàtica mitjançant la qual es troben interconnectats
els ordinadors del consistori i el manteniment dels sistemes
(software i hardware). La licitació és d’un any amb un segon any
de pròrroga.

Ponts aplaça el
ple de cartipàs
a dijous que ve
per problemes
d’emissió

FOTO: C.C.Noguera/ Una de les comarques serà la de la Noguera

Ferrocarrils promociona
les comarques de Lleida
Des del dilluns 15 de juny trens
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya promocionen
l’oferta turística de diferents
comarques on l’entitat gestiona

equipaments turístics com són
l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Noguera,
a més del Ripollès, la Cerdanya i
el Berguedà.

L’Ajuntament de Ponts va
suspendre el ple de cartipàs previst per ahir arran de
problemes tècnics a l’hora
d’emetre’l per Youtube. La
corporació el celebrarà dijous que. Cal recordar que
Solés Carabasa va assolir
l’alcaldia després de prosperar la moció de censura contra Junts per Catalunya per
unanimitat. Carabasa encara
aquest mandat amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències de la Covid-19 i, per això,
defensa la necessitat de tenir
un govern fort per fer front a
la crisi.

FOTO: Aj. la Seu/ La via portava tallada des del mes de gener

Accés reobert al camí de
Sant Isidre, a Castellciutat
Després de finalitzar les obres,
avui es posarà en servei el camí
de Sant Isidre, a Castellciutat,
que dona accés al poble des de
la carretera N-260. La via ha es-

tat tallada des del passat mes de
gener per obres d’arranjament i
eixample després que s’hi produís un despreniment del talús
que suportava el ferm del camí.
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Berta Puigdemasa lleva la
calma a las habitaciones de
los hospitales leridanos
La arpista estrena el vídeo ‘Els 4 elements’
acompañada por el guitarrista Ivan Gràcia
Un recital en el
Casc Antic con
la artista Lily
Brick pintando
un nuevo mural

andrés rodríguez
Lleida

“El objetivo de este proyecto es
llevar la calma a las habitaciones
de los hospitales leridanos y que
la música sea como un virus que
cura”, dice a LA MAÑANA la arpista Berta Puigdemasa que, junto
al guitarrista Ivan Gràcia, estrena
el vídeo ‘Els 4 elements’ este domingo con motivo del Día Internacional de la Música.
‘Els 4 elements’ toma a la naturaleza como elemento de inspiración para estas composiciones
de arpa, guitarra eléctrica y voz
que discurren por el agua, el aire,
el fuego y el aire, por este orden.
“Este espectáculo ya estaba compuesto y lo hemos grabado en un
audiovisual de 45 minutos de duración”, matiza la conocida arpista leridana.
Las audiciones llegarán a las
habitaciones de los centros hos-

FOTO: B.P. / La arpista Berpa Puigdemasa con el guitarrista Ivan Gràcia
pitalarios de Lleida -Arnau de Vilanova y Santa Maria-, además
del de Pallars de Tremp y el de
la Val d’Aran, en Vielha. “Se trata
de diferentes acciones musicales
adaptadas a las imágenes que cada hospital dispondrá durante 24
horas”, añade. Cada centro será
libre a la hora del pase por sus canales de televisión.
Berta Puigdemasa quiere celebrar también de este modo la

llegada del verano, acercando a
los pacientes esa sensación de
calma y sosiego que proporciona
la música. Con esta propuesta, su
máxima artífice dará por iniciada
la cuarta edición del ciclo EntreArpes que durante los meses estivales tendrá más manifestaciones
que irá anunciando oportunamente. “Nos hace mucha ilusión
poder compartir con todos estos
cuatro elementos”, concluye.

Berta Puigdemasa anuncia
que “durante el verano está
previsto hacer más actividades con otras artes”, como la
prevista para el día 10 de julio
en el Casc Antic donde estará
tocando mientras la artista
plástica Lily Brick esté pitando un nuevo moral urbano
en uno de sus rincones. Esta arpista es la impulsora del
curso internacional de arpa
Horta de Lleida así como del
ciclo EntreArpes, una serie de
acciones artístico-musicales
que tienen el arpa como elemento principal combinada
con cine, teatro o literatura.

Fallece Ian
Holm, actor de
‘El Señor de los
anillos’ y ‘Carros
de fuego
El actor británico Ian Holm, que
interpretó a Bilbo Bolsón en ‘El
Señor de los anillos’ y a Sam Mussabini en ‘Carros de fuego’, ha fallecido en Londres a los 88 años.
La enfermedad que ha provocado
su muerte está relacionada con
el Parkinson. Holm, que nació
en el condado inglés de Essex
en 1931, recibió numerosos
reconocimientos a lo largo de
su trayectoria, entre ellos el
prestigioso galardón Laurence
Olivier del teatro británico, un
Bafta por su papel en ‘El cañón
Bofors’ (1968) y una nominación al Oscar a Mejor Actor de
Reparto por su rol como Sam
Mussabini en ‘Carros de fuego’.

Les Borges organiza
un concierto de
sardanas con la
cobla Maricel
La Agrupació Sardanista de les
Borges Blanques organiza mañana
domingo (20.00 horas) el primer
concierto de sardanas, para celebrar el Día Universal de la Sardana. La actuación correrá a cargo
de la cobla Maricel de Sitges y se
desarrollará en el patio del colegio Joan XXIII. El concierto quiere
contribuir a recuperar la agenda
sardanista y apoyar a las coblas en
estos momentos difíciles.

Carlos Ruiz
Zafón muere
de cáncer a
los 55 años en
Los Angeles
“Cuando estoy trabajando en una
historia, me gusta escribir música
para ella. Escribo pequeñas composiciones para los personajes,
para las escenas y las secuencias
de las novelas”, decía el escritor
barcelonés Carlos Ruiz Zafón que
falleció ayer a los 55 años en su
residencia de Los Angeles a consecuencia de un cáncer.
Ruiz Zafón, que trabajaba para
la industria de Hollywood, había
adquirido proyección internacional con su novela ‘La sombra del
viento’, ganadora de numerosos
premios y seleccionada en la lista
confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamerica-

FOTO: David Fernández / El escritor había trabajado como músico

nos y españoles con los mejores
100 libros en lengua española de
los últimos 25 años.
Amante de la música, el escritor tocaba el piano y hacía música con sintetizadores: “la mayoría
de la gente sólo me conoce como
escritor, pero antes de dedicarme
exclusivamente a la literatura yo

había trabajado como músico”,
aseguraba.
El escritor barcelonés Carlos
Ruiz Zafón era un melómano confeso, hasta el punto de que componía con su teclado para dar
alma musical a sus novelas o incluso para ayudarse en pleno proceso creativo.

FOTO: Centre de Totelles / La compañía se reencuentra con el público

El Centre de Titelles vuelve a
actuar en Artesa de Segre
Después de semanas sin ver
público, el Centre de Titelles de
Lleida actúa esta tarde (19.00
horas) en el campo de fútbol de
Artesa de Segre, con todas las

medidas de seguridad establecidas. Durante estos meses de
paro forzoso a la compañía leridana se le han cancelado más de
40 actuaciones.

