
• La pandemia dismin-uye a la 
mitad los robos en pisos y en un 
70 por ciento los atracos 1 PÁG. 10 

DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET 

• LA FIRA DE TITELLES MANTIENE SU 
"ESPÍRITU" FESTIVO. Se ce lebra del 30 
de abril al 2 de mayo, con 31 compañías, 
115 actuaciones y 33 espectáculos 1 PÁG 28 

EL VIERNES SANTO NO HAY DIARIO 
LA MAÑANA volverá a la cita diaria con los lectores 
el próximo sábado 3 de abril. La actualidad se podrá 
seguir igualmente en la web: www.lamanyana.cat 

,., www.lamanyana.cat 
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El Pirineu denuncia "turismo de 
; ' 

vacunacion" por Semana Santa 
.1 Exige a Salut 
que busque una 
solución rápida. 
para impedir 
esta práctica 

.1 Pueyo quiere 
que se alarguen 
una semana las 
vacaciones de 
los estudiantes 

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3·6 

FOTO: Núria García 1 largas colas ayer 
en la carpa instalada en Rovira Roure 

Expectación 
en las calles 
de Lleida por 
un poni que 
paseaba suelto 
Urbanos y Mossos interceptaron 
ayer un poni que paseba suel
to por Lleida. Fue retenido en el 
Pare de le Vies tras pasar por Ro
vira Roure, Onze de Setembre y 
Pla~a Europa. Se investiga su pro
cedencia. LOCAL! PÁG.12 

FOTO: Guardia Urbana 1 Tres agentes, con el animal en el Pare de les Vies 

... 

., .. 
Preven que 
la línea de 
la Poblase 
restablezca 
en 15 días 
La vía afectada por el despren
dimiento del12 de marzo ya se 
ha abierto esta semana y se están 
instalando los sensores de segui
miento. COMARQUeS 1 PÁG. 13 

ATROPELLAN A 

UNA MUJER QUE 

IBA EN PATINETE 

EN LA BORDETA 
LOCAL! PÁG. 12 

El dato 
64 osos 

Es el número que se ha 
detectado en el Pirineu el 
2020, con 16 nuevas crías 
de nueve hembras 1 PÁG. 14 
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1 GAUDEIX DEL TEU 
XEC PROMOCIONALI 2 
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FGC confia restablir el servei de 
tren entre Balaguer i la Pobla 
de Segur a partir d~l 16 d' abril 
La vi a on va ca u re l'esllavissada ja ha quedat oberta aquesta 
setmana i s'estan acabant d'instal·lar sensors de seguiment 
Lleida 
ACN 

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) preveu restablir 
el servei de tren entre Balaguer 
i la Pobla de Segur el proper 16 
d'abril, quan es ca lcula que esta
ra reparat el comboi accidentat 
el12 de mar¡; a causa d'una eslla
vissada, que no va provocar cap 
ferit. Des d'aleshores, els passat
gers que han de realitzar aquesta 
ruta, fan el trajecte en tren des de 
Ueida a Balaguer i el completen 
fins a la Pobla de Segur en auto
bús. 

La via, en canvi, s'ha pogut 
obrir totalment aquesta setmana 
després de fer les últimes com
provacions del tram afectat, la 
qual cosa permetra iniciar amb 
normalitat els trajectes turístics 
del Tren deis Llacs entre Lleida i la 
Pobla. En aquest sentit, el primer 
esta previst per a aquest dissab
te 3 d'abril i, segons informen des 
de Ferrocarrils, s'esta a punt de 
superar les 100 reserves. 

l'lnstitut Cartografíe i Geologic de 
Catalunya. 

Cal recordar que el sinistre va 
tenir lloc el passat divendres 12 
de mar¡; poc després de les sis 
del matí contra una esllavissada 
de roques que havia caigut al mig 
de la via. El xoc no va provocar 
ferits i en aquell moment només 
hi havia al tren el maquinista i un 

Permetra 
iniciar els 

trajectes del 
Tren deis Llacs 

Des de Ferrocarrils informen 
que aquest dimarts van finalitzar 
totes les feines d'analisi d'afecta
ció del tren i que continuen amb 
les tasques de reparació. A més, 
aquesta setmana s'ha reobert to
talment la via entre Ueida i la Po
bla, tot i que el trajecte ordinari 

FOTO: FGC/ Imatge del tren després d'haver topat amb l'esllavissada que va ten ir lloc el divendres 12 de marc 

passatger. Els fets van passar en
tre les estacións de Santa Linya 
i Ager, a la Noguera, en un punt 
protegit amb malles, per la qual 
cosa, segons apuntava poc des
prés FGC, el despreniment podia 
haver sigut conseqüe!ncia d'un 
moviment de la muntanya. En 
aquest sentit, enginyers i tecnics 
es van despla¡;ar fins al lloc per 
analitzar la situació, veure com 
es podia retirar el comboi i tras
Hadar-lo a Lleida, al Pla de Vilano
veta, per ser reparat. 

no es podra fer fins que arribi el 
comboi arreglat. 

Per altra banda, des de Ferro
carrils també expliquen que estan 
finalitzant la instaHació deis sen-

Els opositors a Nova 
Tracjusa recorren la 
concessió ambiental 
La Plataforma Aturem la Incine
radora a Juneda va anunciar ahir 
que presentara un recurs de re
posició contra l'atorgament de 
l'autorització ambiental al projec
te de Nova Tracjusa per part de la 
Ponencia Ambiental, que depen 
de Territori i Sostenibilitat. Tam
bé posaran en marxa diferents 
accions com ara protestes per 

intentar evitar que el projecte 
acabi tirant endavant, davant els 
efectes que pot comportar per 
a la salut deis ve'ins de _l'entorn, 
segons assenyalen. Els opositors 
remarquen que, amb la tramita
ció, "no queda cap dubte que es 
tracta d'una incineradora". Des 
de la plataforma acusen el con
seller Damia Calvet de "tracte 

sors de seguiment de 9 vessants 
del tram Balaguer-la Pobla, indo
ses les afectades perles dues dar
reres esllavissades de gener 2020 
i mar¡; 2021. A partir d'ara, els 

de favor" cap als promotors i la
menten que l'autorització s'hagi 
aprovat "quan el Govern esta en 
funcions". 

A més de recórrer l'autorit
zació ambiental mitjanc;ant un 
recurs de reposició contra la 
concessió de la mateixa, la pla
taforma també preveu acudir al 
contenciós administratiu, ja que 
consideren que "per la vía lega l 
també és possible aturar el pro
jecte", segons va dir Joan Vaz
quez, portaveu d'lpcena, entitat 
que forma part de la Plataforma 
Aturem la Incineradora a Juneda. 
D'altra banda, també preparen 
accions reivindicatives com ara 
manifestacions. 

... 
sensors impediran el pas del t ren 
en cas de detectar moviments de 
les vessants o caigudes de roca. 

Els vessants han estat determi
nats per FGC conjuntament amb 

FOTO: ACN / lmatge d'arxiu de la planta de Tracjusa, situada a Juneda 
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Tarrega 'capta' 
els joves amb 
iniciatives 
lúdiques per 
Setmana Santa 
~juntament de Tarrega imparteix 
durant aquesta setmana un nou 
cicle d'activitats adre~des a joves 
de 12 a 17 anys. La iniciativa vol di
namitzar les estones de vacances 
de Setmana Santa proporcionant 
alternatives lúdiques i formatives 
a la gent jove. El contingut deis 
tallers s'ha seleccionat a partir de 
les inquietuds expressades per 
aquesta franja d'edat a través de 
xarxes socials i assemblees. Així, 
la Regidoria de Ciutadania i Edu
cació ha programat quatre joma
des d'activitats del 29 de mar~ a 
1'1 d'abril englobades sota el nom 
de Camp Jove de Primavera, inte
grant arts plastiques, gastronomía 
i exercici físic. 

Tallen el transit al 
carrer deis Tints de 
Solsona per obres a 
rescullera del riu 

Les obres de reconstrucció 
d'una part de l'escullera del riu 
Negre de Solsona obliguen a ta
llar el transit al carrer deis Tints 
el dimarts 6 d'abril i aproxima
dament fins al dia 22. El tram 
afectat s'estén des de la cru'illa 
amb l'avinguda de la Verge de 
Montserrat, just rere !'oficina 
de Correus, fins al camí de la 
Font del Corb. Es calcula acabar 
!'obra en 12 dies. 

Detecten 64 ossos l'any 2020 
als Pirineus i es constata 16 
noves cries de nou femelles 
Per contra, s'han donat per morts o desapareguts 
nou exemplars, entre els quals Cachou i Sarousse 
Lleida 
ACN 
La població d'ossos ha arribat als 
64 exemplars als Pirineus, segons 
el balan~ del 2020 del Grup de 
Seguiment Transfronterer de I'Os 
bru ·als Pirineus (GSTOP). Aquest 
grup esta format per represen
tants de la Generalitat, el Conselh 
Generau d'Aran, els governs d'An
dorra, Aragó, Navarra i Fran~a i la 
Fundació Oso Pardo. 

La xifra de 64 correspon al 
nombre mínim d'ossos detectats 
en un any determinat i es revisa 
anualment. En total, s'han comp
tabilitzat 25 adults, 13 subadults i 
16 cadells. A més, l'any passat es 
va tenir constancia de 16 noves 
cries de nou femelles diferents. 
Es tracta de la xifra més alta re
gistrada fins ara. Les femelles que 
s'han reprodu"it són Fosca {1 ca
del!), Caramellita {3), Plume (1), 
Bambou (2), Nheu (1), Callista (1), 
Chataigne {3}, Gaia {2) i Aran {2). 
Entre el1996 i el 2020 han nascut 
98 críes de 54 fe melles. 

D'altra banda, s'han donat per 

FOTO: Territori/ Una ossa amb cadells en el seu habitat natural 

morts o desapareguts nou exem
plars. Es donen per desapareguts 
o morts aquells deis que no es te
nen indicis després de dos anys o 
es té constancia de la seva mort. 
Entre aquests, es comptabilitzen 
les morts causades per l'home de 
l'ossa Sarousse, el mascle Cachou 

i un altre mascle mort per trets a 
Fran~a. A aquests s'hi sumen qua
tre cries nascudes el 2019 i dos 
mascles subadults deis quals no 
es té noticia des de fa un parell 
d'anys. En canvi, s'han localitzat 
dos exemplars que s'havien con
siderat desapareguts, ja que no es 

van detectar ni el 2018 ni el 2019 
pero van reapareixer l'any passat. 

Pel que fa al cas concret de Ca
talunya, l'any passat es van loca
litzar un total de 625 indicis d'os, 
deis quals 203 són contactes fo
tografíes i de vídeo i 244 mostres 
de pels. També es van produir 25 
albiraments. En tot el Pirineu es 
van detectar 2.331 indicis o ras
tres. 

També s'han analitzat més 
de 650 mostres per a la identi
ficació genética, deis diferents 
individus provinents tant de Ca
talunya com de Fran~a. La Uni
versitat Autónoma de Barcelona 
(UAB) ha identificat 42 exemplars 
de 207 mostres rebudes, mentre 
que el laboratori francés Antage
ne ha identificat 50 exemplars de 
447 mostres. El Departament de 
Territori ha alertat que en molts 
casos un mateix exemplar ha es
tat identificat pel laboratori de la 
UAB i el laboratori francés. Així, 
dones el nombre total d'individus 
identificats per la genética ha es
tat de 57. 

Neix 'Pallarsclik:com~ la plataforma 
de serveis turístics deis Pallars 

Pallars dick ........ .. 

FOTO: Junts/ Volen traslladar les demandes de la gental Parlament 

Diferents empreses i equipa
ments culturals del Pallars Jussa 
i del Pallars Sobira, conjuntament 
amb !'agencia receptiva Pirineu 
Emoció, llaneen al mercat a par
tir d'avui un nou projecte digital 
per facilitar, principalment als 
visitants, l'accés a activitats de 
tot tipus, visites culturals, entra
des a museus, reserva de taules 
a restaurants, estades a hotels i 
allotjaments rurals. Mitjan~ant la 
nova plataforma, Pallarsclik.com, 
els usuaris també podran assa
bentar-se deis esdeveniments 
puntuals que tenen lloc a les du
es comarques. 

Junts estrena a Lleida la 
seva Oficina Institucional 
JxCAT a Lleida va presentar ahir 
!'Oficina Institucional de la for
mació. El coordinador Eloi Ber
gós va explicar que aquesta 
oficina vol reunir a tots els me m-

bres de Junts a les diverses ins
titucions del territori per a que 
puguin treballar conjuntament 
per posar soluciq als problemes 
que preocupen a Lleida. 

Des d'un únic lloc web es pot 
veure la disponibilitat en temps 
real i formalitzar la reserva online 
amb tota comoditat i a qualsevol 
hora, essent una eina també útil 

FOTO: Diputació/ La plataforma disposa d'una proposta de 29 activitats 

per a la població local per a ús 
propi o com a principals ambai
xadors del territori. Pallarsclick 
representa una nova manera de 

·-- --- -------- · 

promocionar la destinació del 
Pallars de forma col·laborativa i 
integradora, al mateix temps que 
comercial. 
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Col·loquen pedres de sal 
a llocs estratégics de la 
C-13 al Pallars per evitar 
xocs amb cobres silvestres 
És una iniciativa pionera realitzada pels 
Agents Rurals i I'Ajuntament de Llavorsí 
llavorsí 
MARTA LLUVICH (ACN) 

A la carretera C-13, entre Rialp i 
Llavorsí, al Pallars Sobira, és molt 
habitual trobar-se cabres silves
tres a la cal~ada llepant la sal 
que tiren les maquines durant 
l'hivern. Les cabres han agafat el 
costum durant tot l'any i petits 
ramats de sis o set exemplars es 
veuen sovint. Aquests animals 
s'han convertit en un perill per als 
conductors i han provocat alguns 
accidents de transit. Per intentar 
solucionar aquesta problematica, 
els Agents Rurals, en col-labora
ció amb I'Ajuntament de Llavorsí 
que s'ocupa de finan~ar la inici
ativa pionera, han col·locat pe
dres de sal a !loes estrategics de 
la muntanya per evitar que les ca
bres baixin a la C-13. 

El tram de la carretera C-13 en
tre Llavorsí i Rialp és on es con
centra la població més important 
d'aquests animals, tot i que tam
bé se'n troba en altres trams de 
via com el que hi ha entre Llavorsí 
i Esterri d'Aneu. Aquesta practi
ca es portara a terme durant tot 
l'any i així es pretén acostumar a 
les cabres a anar a buscar la sal en 
un altre indret i a l'hivern vinent 
evitar que tornin a baixar a lacar-

IIPAI MACI.\ 
Pla~a RBmon Arqu&, 5 
25400 Les Bor¡e1 Blanques 

FOTO: M. Ll. (ACN) / Un vehicle aturat mentre dues cabres llepen sal 

retera a la recerca d'aquest ali
ment. L'alcalde de Llavorsí, Josep 
Vida!, explica que els primers dies 
que s'ha posat en practica aques
ta iniciativa sembla que ja s'es
tan observant els resultats i les 
cabres ja no baixen tant a la car
retera. Si finalment s'acaba com
provant l'efectivitat de la practi-

Hor•rfs 
Dlmaru: d'll a 13h 
Plmecres 1 dljous: de 1? 11 20,15h 
Dlvendres: d'll a 13h 1 de 17 a 20,15h 
Dissab!A!: de 10 11 1<4h l de 17 11 ;!Oh 
Dlumenge: de 10 a Hh 

ca, Vida! ha dit que no descarta 
estendre-la per la resta de la co
marca. Així mateix, va optar per 
aquesta solució i no per una batu
da, ja que la feina que fan aquests 
animals de neteja deis boscos 
també és important, i més quan 
cada cop queden menys pastors, 
va remarcar. 

Mes informació 
Teléfon; 973 l<CO 874 
www.espalmacla.cat 

Un home i una dona, ferits de 
diferent consideració en un 
accidenta la C-13, a Térmens 
Un home va resultar ahir ferit lancies del SEM. De fet, l'home 
greu i una dona de caracter va haver de ser excarcerat. Les 
menys greu en un accident entre dues persones van ser portades 
dos turismes que es va registrar a I'Arnau de Vilanova. D'altra 
al quilometre 19,6 de la C-13, banda, a Castell de Mur un con-
a Térmens, segons va informar ductor va ser ferit lleu en sor-
Transit. El sinistre es va produir tir-se de la via i donar voltes de 
a les 14.40 hores i es van despla- campana i, dos ocupants d'una 
~ar dues dotacions deis Mossos, moto van ser lleus en caure per 
sis deis Bombers i dues ambu- un desnivel! a la Pobla de Segur. 

Sanejament Extingit l'incendi al 

de teulada hose de Pessonada, 

en un edifici a Conca de Dalt 

di Agramunt L'incendi que es va originar di-
marts a la zona del bosc de Pes-

Els Bombers de la Generalitat sonada, a Conca de Dalt, ja esta 
van realitzar dimarts a la nit extingit. Els Bombers van donar 
un sanejament de teulada en el servei per finalitzat cap a les 
un edifici situat a la Ronda de 23.00 hores del dimarts, tot i 
Comtes d'Urgell d'Agramunt. que ahir es va continuar fent re-
Els serveis d'emergencies van visions. Les flames van calcinar 
ser alertats de la incidencia a unes dues hectarees de pi i ma-
les 23.07 i es van despla~ar els tolls. A més, ah ir van apagar pe-
efectius del cos per tal d'evitar tits incendis als termes de Bell-
que hi hagués ferits. caire, Almacelles i Seros. 

Rescaten una excursionista ferida a la Vall de 
Boí idos més que no podien avans:ar a Gósol 
El GRAE de Bombers amb un helicopter va rescatar ahir una excur
sionista que va resultar ferida en tor~;ar-se el turmell a la zona de la 
presa de Cavallers, a la Val! de Boí. A més, a Gósol van auxiliar dos 
excursionistes que feien la Roca Blanca i no poden avan~ar ni recular. 

Cremen dos contenidors a Almacelles i 
un a ltre a Anya, nucli d' Artesa de Segre -Dos contenidors van quedar calcinats ah ir de matinada a Almacalles. 
L'avís del primer foc va ser a les 00.27 hores i estava ubicat a l'aviguda 
Baró d'Esponella amb carrer Sant Antoni. El segon va ser a les 00.51 
i estava a Doctor Agustí amb el carrer del Carme. A més a Anya, nucli 
pertanyent a Artesa de Segre, va cremar un altre contenidor. 

! . 

' . : . . 

1 ' 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


