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Demanen vacunar-se de la grip per 
evitar símptomes greus de CoVid-19 
Els experts asseguren que haver passat la malaltia pot complicar el coronavirus li 
Salut ha distribuït 80.000 dosis a les comarques de Lleida 

M.MARQUÈS 
I LLEIDA I "Hi ha evidència cientí
fica que si una persona ha estat 
malalta de grip i després s'infec
ta de la Covid-19, aquesta pot 
tenir símptomes més greus, so
bretot en els majors de seixanta 
anys, els que tenen malalties 
cròniques o les embarassades", 
va afirmar el cap d'epidemio
logia de Lleida, Pere Godoy, 
per la qual cosa va recalcar la 
importància de vacunar-se de 
la grip. "Cal fer-ho cada any, 
però amb la pandèmia és més 
aconsellable." La campanya per 
a aquesta vacuna va començar 
el passat 15 d'octubre i el de
partament de Salut ha distribuït 
80.000 dosis a la província de 
Lleida. 

Godoy va explicar que durant 
l'hivern, en països de l'hemisferi 
sud el virus de la grip "ha tin
gut poca circulació". "Hi hau
ria diverses raons, com que les 
mesures preventives per evitar 
la propagació de la Covid són 
compatibles amb les de la grip, 
ja que la seua transmissió és 
semblant. A més, amb la nete
ja, les distàncies, la reducció de 
les trobades i els confinaments 
ha condicionat de manera indi
recta en el fet que hi hagi hagut 
menys grip." 

L'epidemiòleg també va as
senyalar que "quan apareix un 
nou virus, aquest acostuma a 
desplaçar els altres", però va 
advertir que "s'ha de tenir molta 
precaució amb el de la grip, per
què pot canviar durant el ma
teix hivern i el que hagi passat 
a l'hemisferi sud no vol dir que 
també passi aquí. No ens en po
dem fiar i hem de prendre les 
mateixes mesures que sempre". 
Alguns CAP de Lleida han ha
bilitat cinquanta-un espais al
ternatius per portar a terme la 
vacunació per evitar contagis 
als ambulatoris. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 
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La taxa de contagi al pla torna a baixar de 1'1 
• La velocitat de propaga
ció de la Covid-19 ha tor
nat a baixar de 1'1 a la regió 
sanitària de Lleida, després 
que en els últims dies supe
rés aquest llindar. D'aquesta 
manera, ahir es va situar en 
un 0,97, de manera que una 
persona infectada no arribaria 
a contagiar-ne cap altra. Al 

contrari, aquesta taxa puja a 
l'Alt Pirineu i Aran fins a ar
ribar a 1'1,29 i es converteix 
en l'única regió catalana amb 
l'índex per sobre d'1, mentre 
que la mitjana a Catalunya és 
de 0,90. D'altra banda, el risc 
de rebrot baixa al pla fins als 
607 punts i puja al Pirineu fins 
als 630. La mitjana catalana 

JOANG0MEZ 

és de 633. Així mateix, Salut 
va registrar un mort i 27 ca
sos més de Covid al Pirineu, 
mentre que a Ponent es van 
comptabilitzar 157 positius 
nous. Com a bona notícia, n'hi 
ha quatre ingressats menys 
al pla, amb un total de 188 
hospitalitzats -23 a l'U CI- i 
tres menys al Pirineu, amb 24. 
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Brot al consell de 
l'Alt Urgell amb sis 
empleats positius 
I LA SEU I El consell de l'Alt Ur
gell ha detectat un brot entre 
els treballadors de l'edifici 
del passeig Joan Brudieu de 
la Seu. Dels 42 professionals, 
hi ha 6 positius i 7 confinats. 
Avui Salut farà un cribratge a 
la resta del personal. El con
sell va dir que "gran part del 
personal ja estava teletreba
llant". L'edifici estarà tancat 
avui per fer una desinfecció 
i demà reprendran l'atenció 
amb cita prèvia, informa C. 
Sans. 

Dotze depuradores 
analitzen la presència 
de Covid a l'aigua 
I LLEIDA I Dotze depurado
res de Lleida participen en 
un projecte per detectar la 
presència de Covid en ai
gües residuals i que impulsa 
l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA) i la conselleria de Sa
lut. Es tracta de les depura
dores de Lleida, les Borges, 
Balaguer, Tàrrega, Cervera, 
Sort, Tremp, el Pont de Suert, 
Solsona, Vielha, Montferrer i 
Fondarella. A tot Catalunya 
hi participen un total de 56 
depuradores. 

Infermeres demanen 
"no discriminar" 
les de la privada 
I BARCELONA I El sindicat d'infer
meria Satse va demanar ahir 
que els professionals dels hos
pitals privats tinguin "garan
tits els mateixos drets" que els 
de la resta de centres, després 
que el CatSalut hagi tornat a 
integrar de forma temporal 
aquesta xarxa al sistema pú
blic davant de la pressió per 
la Covd-19. L'organització 
demana que "no es torni a 
discriminar" aquests profes
sionals "com va passar en la 
primera onada". 

Reobre la llar 
d'infants El Petit 
Estel de Golmés 

Un total de 67 residències, 
sense casos adius de Covid 

I LLEIDA I La llar d'infants El petit 
Estel de Golmés va reobrir ahir 
després de tancar pel positiu en 
Covid d'un empleat, mentre que 
a l'escola de Sant Martí de Mal
dà es van reincorporar dilluns 
els dos grups que faltaven. A la 
província hi ha 118 classes i més 
de 2.600 persones confinades. 
Al Segrià hi ha 67 grups, 6 al 
Pla i S al Solsonès. A l'Escola 
Pia de Balaguer n'hi ha 4 i l'Ins
titut d'Aran ha recuperat dos 
classes i en queden quatre en 
quarantena~ La llar d'infants El Petit Estel de Golmés, de nou oberta. 

X.R. 
I LLEIDA I Un total de seixanta-set 
residències de persones grans de 
les comarques de Lleida no te
nen actualment casos de Covid. 
En concret, són 56 de geriàtrics 
de la regió sanitària de Lleida i 
11 més de la del Pirineu i Aran. 
Totes estan catalogades com a 
verdes. Així mateix, quinze 
centres més tenen brots i són 
rojos, una xifra que ha disminuït 
respecte a la setmana passada 
quan eren 18. Per la seua banda, 
un total de S geriàtrics de les 

comarques del pla estan clas
sificats com taronges, cosa que 
significa que tenen casos però 
que el centre està sectoritzat. 
S'ha de recordar que la Gene
ralitat permet les visites en totes 
les residències verdes i taronges, 
sempre sota estrictes mesures 
de seguretat. En els últims dies 
s'han confirmat brots de coro
navirus en les residències Sant 
Domènec de Balaguer, el centre 
Castrillón de Lleida ciutat i el 
geriàtric Àngel Serafí de Sort 
(vegeu SEGRE d'ahir). 
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FAUN~ GRANS DEPREDADORS 

Detecten sis óssos més i el seu cens al Pirineu 
supera Per primera vegada el llindar dels 60 
Anàlisis de l'ADN corroboren que tres individus nascuts entre el2015 i el2017 segueixen a la serralada li 
Sis llorigades enguany sumen una dotzena de cadells, 3 més que els comptabilitzats fins al setembre 

R. R. 
I LLEIDA I La població d'óssos al 
Pirineu ha superat per primera 
vegada el llindar dels seixanta 
exemplars, arran del descobri
ment de sis individus més. Tres 
són plantígrads nascuts entre 
el2015 i el2017, identificats 
per primera vegada aquest any 
a través d'anàlisis genètiques 
de mostres d'excrements i pèl. 
Així mateix, s'han detectat sis 
llorigades que sumen una dot
zena de cadells nascuts aquest 
any, tres més que els que es van 
comptabilitzar el mes de setem
bre passat. Amb aquests, el cens 
de plantígrads a la serralada 
se situa en 65 exemplars, a les 
portes de l'hivern i del període 
d'hibernació. 

QUASI UN QUART DE SEGLE 

La població d'ósses se 
situa en 65 exemplars, 
24 anys després de les 
primeres reintroduccions 

Ossos EL2019 

La identificació a través de mos
tres de l'ADN de tres óssos més 
eleva a 55 el cens del2019. 

DADES 

OSSOS MORTS 

La mort de l'ós Cachou a Aran i 
d'un mascle a França són objecte 
d'investigacions. 

Així es desprèn de les últi
mes dades del departament de 
Territori, després que, el mes 
d'octubre passat, la Generalitat 
posés en comú les seues xifres 
amb les del Conselh Generau 
d'Aran i el Govern francès. Les 
anàlisis genètiques han identifi
cat una femella coneguda com 
a Aran, nascuda el2015 i que 
ha tingut aquest any dos cadells 
amb el mascle Nere. Els tests de 
l'ADN també han corroborat la 
presència a la serralada d'una 

Una óssa i un cadell fotografiats l'estiu passat al Pallars. 

TRANSPORTS INICIATIVES 

femella i un mascle nascuts el 
2017, denominats New 18-11 i 
New 18-10. Aquests tres exem
plars s'han sumat al cens de 
l'any 2019, que ascendeix així 

Trajectes en silenci al 
tren de Lleida a la Pobla 
I LLEIDA I Els trens de Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC), entre 
els quals el de Lleida a la Pobla 
de Segur, van començar ahir a 
circular identificats com a Tren 
del Silenci, una iniciativa amb 
la qual es pretén fomentar el 
silenci entre els viatgers mentre 
duri el viatge. FGC va senyalit
zar dilluns els diferents com
partiments. Aquesta iniciativa 
busca respectar el civisme, en 
el marc de les recomanacions 
de l'ATM per la pandèmia de 

viatjar amb la mascareta ben 
coHocada, no menjar ni beure 
entre trajectes, minimitzar la 
interacció social i evitar parlar 
durant els viatges. Això afavo
reix que es pugui aprofitar el , 
temps al tren per a activitats 
que requereixen concentració, 
com llegir, estudiar o treballar, 
ja que als cotxes senyalitzats es 
podrà aconseguir un alt grau 
de silenci. Els trens estaran se
nyalitzats tant a l'interior com 
a l'exterior. 

fins als 55 exemplars. S'ha d'as
senyalar que la població d'óssos 
s'estableix de forma anual i es 
basa en els albiraments i ras
tres detectats al llarg de l'any 

NASCUTS ENGUANY 

Sis llorigades detectades fins ara 
sumen una dotzena de nous ca
dells aquest any. 

anterior. Els que no són detec
tats durant més de dos anys es 
consideren morts. 

Als exemplars ja existents el 
2019, s'hi sumen els que han 
nascut aquest any. A l'espera 
d'anàlisis genètiques per identi
ficar cada individu, les xifres de 
la Generalitat apunten per ara a 
mitja dotzena de llorigades amb 
dotze nous cadells. Així mateix, 
hi ha hagut també dos baixes 
notables, que han estat objec
te de polèmica: la de Cachou, 
que es va trobar mort a Aran 
a l'abril; i la d'un altre mascle 
sense identificar, tirotejat a la 
regió francesa de l'Arieja. Les 
dos morts són objecte d'investi
gacions judicials als dos costats 
de la frontera (vegeu el desglos
sament inferior). 

S'espera que els óssos es re
cloguin als caus a mitjans de 
mes, a mesura que baixin les 
temperatures. La setmana pas
sada encara hi va haver alguns 
albiraments i rastres. La pobla
ció d'óssos al Pirineu avança 
de forma constant, vint-i-qua
tre anys després de l'inici de la 
reintroducció d'aquesta espècie. 

Cap exemplar 
sota seguiment 
per satèl·lit 
• Ja no hi ha cap ós sota 
seguiment via satèHit al 
Pirineu, davant els qua
tre que portaven collars 
amb dispositius GPS l'any 
passat. Un d'quests era el 
mascle Cachou, que van 
trobar mort el mes d'abril 
passat. La Generalitat va 
anunciar dies enrere que 
Go-iat havia perdut el 
seu, i per la seua banda, 
els de les femelles Sorita i 
Claverina, reintroduïdes 
l'any 2018, han deixat de 
funcionar. 

Segueix el secret 
de sumari sobre la 
mort de Cachou 
• El jutjat de primera 
instància i instrucció de 
Vielha manté encara so
ta secret de sumari la in
vestigació sobre la mort 
de l'ós Cachou, sis me
sos després d'haver-ne 
trobat el cadàver a Aran. 
Entitats ecologistes van 
apuntar a la possibilitat 
que hagués estat enveri
nat. Així mateix, a F ran- _ 
ça s'investiga la mort a 
trets d'un mascle sense 
identificar a la regió de 
l'Arieja. 
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MUNICIPIS GESTIÓ 

Llicència per legalitzar 
·la g~anja familiar de 
Pérez a Gimenells 
MARrA MOLINA 
I GIMENELLS I L'ajuntament de 
Gimenells tramita una lli
cència per legalitzar obres 
sense permisos en una granja 
de la família de Dante Pérez, 
regidor del PP i impulsor de 
la moció de censura que va 
donar l'alcaldia al socialis
ta Ivan Alcolea. L'anterior 
govern de Som Poble havia 
obert un expedient urba
nístic per aquesta raó al de
sembre i, de~ d'aleshores, els 
propietaris havien presentat 
documentació al consistori 
per regularitzar els treballs. 
Alcolea va firmar el passat 
3 de novembre, dotze dies 
després de la censura, l'edic
te que sotmet a informació 
pública la regularització de 
la granja. El mateix dia va 
firmar el nou cartipàs mu
nicipal, que nomena Pérez 
primer tinent d'alcalde i li 
atorga la regidoria d'Urba
nisme, amb l'encàrrec exprés 
d'actuar davant d'infraccions 
urbanístiques. L'acord entre 

PSC i PP preveu que el por
taveu popular assumeixi l'al
caldia d'aquí a vuit mesos. 

Al marge de la legalitza
ció, Alcolea va precisar que 
l'ajuntament tramita també 
un expedient sancionador 
per les obres iHegals, i va 
apuntar que la secretària mu
nicipal i tècnics del consell 

NO RENUNCIA A MULTA 

A més de la legalització, 
el consistori tramita una 
sanció per haver fet 
obres sense permisos 

del Segrià treballen per fixar 
la quantia de la multa. "La 
firmaré sense problemes", 
va dir. La pujada de salaris 
del govern (vegeu SEGRE de 
diumenge) ha rebut crítiques 
de l'oposició i part dels veïns, 
si bé PSC i PP l'atribueixen 
a una dedicació més gran al 
consistori. 

Solsona presenta la seua candidatura per al PDeCAT 
I LLEIDA I El portaveu del PDeCAT i alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, va presentar dilluns la candidatura per encapçalar 
la llista del partit a les comarques de Lleida a les eleccions 
al Parlament del proper 14 de febrer. 

Setmana Agrària sobre purins a Bellpuig 
I BELLPUIG I Bellpuig ha adaptat la Setmana Agrària a les me
sures per la Covid i celebrarà una jornada online sobre la 
gestió de les dejeccions ramaderes. 

Pla de dinamització del comer~ a la Val d'Aran 
I VIELHA I El Conselli ha iniciat una campanya per dinamitzar 
el comerç a la Val atesa la crisi al sector per la Covid i les 
vendes online per aplicar noves iniciatives. 

COMUNITAT OE REGANTS 
DEL CANAL OE PINYANA O'ALGUAIIU 

CONVOCATÒRIA 

Per la present es convoca a tots els partícips, regants i usuaris de la Comunitat 
de Regants del Canal de Pinyana d'Alguaire a la reunió de l'Assemblea 
General Extraordinària que se celebrarà el dia 9 de desembre de 2020, a les 
19.00 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona convoca
lòria, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Alguaire, amb el següent ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior. 
2. Exposició i aprovació, si escau, del padró de la llista cobratòria i dels preus de I 
les quotes pels conceptes tributaris Cànon Comunitat Regants de l'exercici 2021 
i següents i Quotes Comunitat Regants de l'exercici 2020 i següents (Obres i 
manteniment de la xarxa de reg). 
3. Precs i preguntes. 

Josep Maria Barbé Si mon, President en funcions 
(Vicepresident en funcions de President) 
Alguaire, 9 de novembre de 2020 

(1) És previsible que Ja reunió de l'Assemblea General se celebri a les 20.00 hores en 
segona convocatòria, per manca del quòrum necessari en primera convocatòria. 
(2) La reunió se celebrarà amb compliment de les mesures de prevenció i contenció 
sanitàries de la COVID-19 vigents segons la normativa d'aplicació. 

TURISME PROPOSTES 

SEGRE 
Dimecres, 1 1 de novembre del 2020 

Impulsen l'oleoturisme amb 
38 activitats en S comarques 
Visites a molins, passejos entre oliveres i tallers, entre les 
propostes li Projecte de la Diputació per promocionar-les 

X. RODRrGUEZ 
I LLEIDA I El Patronat de Turisme 
de la Diputació va presentar 
ahir un pla de promoció de 
l'oleoturisme que donar à a 
conèixer trenta-vuit activitats 
relacionades amb l'oli d'oliva 
a les Garrigues, el Segrià, la 
Noguera, l'Urgell i el Pallars 
Jussà. 

Entre aquestes destaquen 
les visites a molins de munici
pis éom l'Albi o Belianes per 

' conèixer l'elaboració d'aquest 
producte, passejos pels camps 
d'oliveres, tallers gastronòmics 
i degustacions i fins i tot un a 
activitat que ofereix la possibi
litat de recollir olives a Bovera. 
La vicepresidenta del patronat, 
Rosa Pujol, va explicar que un 
dels objectius del projecte és 
"crear i transmetre la imatge 
de destinació d'oleoturisme 
oferint una proposta d'alt va
lor afegit" i posicionar Lleida 
"com una destinació atracti
va" per al mercat català, en un 
moment en què el turisme de · 
proximitat és el principal mer
cat a causa de les restriccions 
imposades per la Covid. 

Pujol va remarcar que l'oli 

ATRACTIU TURfSTIC 

L'oli de Lleida és un 
"important reclam per 
a les persones que ens 
visiten al llarg de l'any" 

que es produeix a Lleida és "un 
dels millors del món" i tam
bé s'ha convertit en un "im
portant reclam per a les per
sones que ens visiten al llarg 
de l'any". Per la seua part, el 
responsable de promoció del 
patronat, Juli Alegre, va as
senyalar que "l'oli ens serveix 
per mostrar tot un territori, 

Imatge de la fira de l'oli de Maials de l'any passat. 

CERTAMENS 

Les fires de l'oli de Lleida es 
reinventen pel coronavirus 
• Les fires de l'oli s'han ha
gut d'adaptar a les restricci
ons imposades per la Covid, 
de la mateixa manera que 
els productors i les coope
ratives quan van impulsar 
la venda online del seu or 
líquid. Així, la Granade
lla celebrarà entre demà i 
diumenge una Fira de l'Oli 
virtual. Per la seua part, 

perquè està vinculat a la nostra 
gastronomia, cultura i als nos
tres atractius turístics". David 
Esteller, de l'empresa Turislab 
(que ha desenvolupat aquesta 
iniciativa), va assenyalar que 
les propostes s'han validat amb 
els consells comarcals i va ex
plicar que es tracta d'un "pro
jecte de territori que vincula 

Maials ha programat el seu 
certamen per divendres i 
dissabte amb dos jornades 
tècniques online: una so
bre els diferents olis d'oliva 
i una altra sobre el cultiu ex
perimentaí cfametlla i trufa 
(vegeu SEGRE d'ahir). Per 
la seua banda, Belianes tre
balla per mantenir la Festa 
de l'Oli. 

les administracions i les em
preses que ofereixen aquestes 
experiències". 

Així mateix, Alegre va as
senyalar que el projecte per 
habilitar cabanes de volta com 
a allotjaments turístics a les 
Garrigues suposarà un nou 
atractiu d'oleoturisme (vegeu 
SEGRE de diumenge). 

CARRETERES 

Dos setmanes 
per reparar la 
C-14 a Tàrrega 
REDACCIÓ 

Les obres per renovar el ferm de la C-14 van començar ahir. 

I TÀRREGA I La Generalitat va ini
ciar ahir la renovació del ferm 
de la travessia urbana de la 
C-14 al seu pas per Tàrrega. 
Bona part del traçat està dete
riorat, per la qual cosa es retira 
el paviment actual, s'aplica una 
nova capa asfàltica i es repinta. 
Les obres, dividides en trams 
per minimitzar les afectacions 
de trànsit, es prolongaran fins 
al dia 20. El bus urbà ha modi
ficat el recorregut. 
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TRIBUNALS INFRAESTRUCTURES 

Condemnen l'antic director de 
l'aerQport d'Alguaire per mòbing 
Una treballadora es va querellar contra Alberto López, que ha recorregut a l'Audiència 
A.G.B./ R.R. 
I ALGUAIRE I Un jutjat Penal de Llei
da ha condemnat l'exdirector de 
l'aeroport diAlguaire, Alberto 
López, a 18 mesos de presó per 
assetjament laboral d'una em
pleada sota el seu comandament 
en aquesta infraestructura, se
gons ha pogut saber aquest di
ari. La defensa de l'acusat va 
presentar un recurs davant de 
l'Audiència de Lleida. Aquesta 
encara no s'ha pronunciat, per 
la qual cosa la sentència encara 
no és ferma. El cas es remunta al 
juliol del2016, quan una emple
ada es va querellar per mòbing 
contra López. Ho va fer just el 
dia després que el fins llavors di~ 
rector fos acomiadat. Aquest va 
recórrer el seu acomiadament 
disciplinari davant del jutjat 
social i, de forma parallela, es 
va querellar contra alts càrrecs 
d'Aeroports de Catalunya. 

DENÚNCIES CREUADES 

L'acusat, al seu torn, es va 
querellar contra alts càrrecs 
d'Aeroports, però ara ha 
estat condemnat 

La treballadora va denunci
ar pressions del que era el seu 
superior jeràrquic. Per la seua 
part, López va negar les acusaci
ons i va acusar-la de "denunciar 
falsament". El jutge ha conside
rat acreditat que l'exdirector va 

Alberto López va ser acomiadat el juliol del2016. 

assetjar laboralment la denun
ciant. Les tensions entre l'antic 
director i el personal de l'aero
port d'Alguaire van portar Ae
roports a intentar apaivagar-les 
mitjançant mediació externa. 
Després de l'acomiadament, 
un primer judici al jutjat social 
el 2017 va posar de manifest 
les discrepàncies entre López i 
l'empresa pública de la Genera
litat sobre la gestió de la infra
estructura, així com el "temor" 
que infonia a part de la plantilla, 
segons diversos testimonis. Les 
dos parts van intercanviar acu
sacions d'assetjament laboral. 

Quant a la querella que va 
interposar López, Aeroports 
de Catalunya va defensar que 
l'acomiadament va ser per mo
tius disciplinaris i "avalat per 
experts legals". 

T~es detinguts i 280 plantes de 
marihuana decomissades a Fraga 
I FRAGA! La Guàrdia Civil de Fra
ga va detenir a l'octubre tres 
persones al Baix Cinca acusa
des de conrear marihuana. Els 
dies 3 i 7 d'octubre van detenir 
dos homes de 50 i 54 anys als 
quals van intervenir 24 plantes, 
dotze a cadascun d'ells. 

Finalment, el dia 17 van des
cobrir una plantació al magat- 1 

zem d'un establiment de la lo
calitat. A l'immoble hi havia un 1 

total256 plantes de marihuana, 
a més de focus i reflectors de 
llum. Van detenir un home de 
47 anys. 

LES,CLAUS 

Denúncia el2016 
I Una treballadora de l'aeroport 
va interposar el juliol del 2016 
una querella per assetjament la
boral contra López. Va ser l'en
demà que fos acomiadat. 

Doble querella 
I Paral·lelament a aquesta que
rella, López també va presentar 
a finals d'aquell any una de
núncia contra alts càrrecs d'Ae
oports de Catalunya pel mateix 
motiu que la treballadora. 

COMARQUES I 15 I 

BOMBERS 

Foc de xemeneia 
a Castell de Mur 
I CASTELL DE MUR I Els Bombers 
de la Generalitat van sufocar 
ahir a la tarda un incendi de 
xemeneia a Castell de Mur. 
L'incendi es va declarar a les 
16.28 hores i fins al lloc es 
va desplaçar una dotació. 
El foc només va afectar la 
instaHació. 

TRANSIT 

Col·lisió entre dos 
cotxes a Alcoletge 
I ALCOLETGE I Dos vehicles van 
coHidir ahir al migdia a la 
carretera C-13 al seu pas per 
Alcoletge, segons van infor
mar els Bombers. L'accident 
es va produir a les 13.23 ho
res i només hi va haver danys 
materials. 
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