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Mor un veí de Bell-lloc en una 
col·lisió frontal a Golmés 
Va xocar el turisme que conduïa contra un camió a l'N-Il li Enguany han mort 
divui persones en accidents de trànsit a Lleida, set més que fa un any 

Queda atrapat al pantà 
de Sant Antoni 
I TREMP I Els Agents Rurals 
van denunciar el conductor 
d'un totterreny que circula
va camps a través a prop de 
l'embassament de Sant Anto
ni, al Pallars Jussà. El vehicle 
va quedar atrapat i va caldre 
la intervenció dels Bombers 
per poder sortir. La circulació 
camps a través està prohibida 
i comporta multes de fins a 
600 euros. 

Incendis a les Borges, 
linyola i Foradada 

REDACCIÓ 
I GOLM~S I Un veí de Bell-lloc de 
58 anys va morir ahir a la tarda 
al xocar frontalment el vehicle 
que conduïa contra un camió 
a la carretera N-lla, al terme 
municipal de Golmés, segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit (SCT). L'accident es va 
produir a les 18.12 hores a la 
rotonda cap a Bellpuig quan, 
per causes que es desconeixen 
i s'investiguen, van coHidir un 
camió i un turisme. Va morir 
el conductor i únic ocupant del 
cotxe. El camioner va resultar 
il-lès. Al lloc de l'accident van 
acudir tres patrulles dels Mos
sos d'Esquadra, dos dotacions 
dels Bombers de la Generalitat 
i una ambulància del Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM). 
Pel que fa a la incidència viària, 
va ser necessari donar pas alter
natiu a la via. 

Amb la d'ahir ja són 18 les 
persones que han perdut la vi

I LES BORGES I Els Bombers van 
sufocar entre dilluns a la nit 
1 ahir al matí dos incendis 
de vegetació agrícola a les 
Borges Blanques. Al matí 
hi va haver un altre incendi 
a Linyola. I a les 21.14 ho
res es va declarar un foc a 
Foradada. da en accidents de trànsit en el Estat en el qual va quedar el camió després del sinistre. 

Ajuntament de 
Puigverd d'Agramunt EDICTE 

Anunci d'aprovació 1nici~l de la mod~icació puntual del POUM de Puigverd d'Agra
munt EN DIFERENTS AMBITS DEL NUCLI DESTINATS A tOUIPAMENT, I EN 
RELACIÓ Aj_A REG!JLACIÓ DELS USOS TURISTICS I LES CONDICIONS ESTÈTI
QUES EN SOL URBA (afecta els articles 89.1, 89.3, 94, 95,97 i Annex 1.8, punt 1). 
Es fa públic per a general coneixement que l'Excm. Ajuntament Ple, amb data 06 de 
juliol de 2021, pçengué l'acord següent: • • 
11. APROVACIO INICIAL MODIFICACIO NUM. 1/2021 DEL POUM: diferents 
àmbits del nucli destinats a equipament, i en relació a la regulació dels usos 
turístics i les condicions estètiques en sòl urbà. 
" .... el Ple a proposta de la Presidència, adopta per majoria absoluta, el següent 
ACORD: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte de modificació del Pla, d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Puigverd d'Agramunt, EN DIFERENTS (IMBITS DEL 
NUCLI DESTINATS A EQUIPAMENT, J EN RELACIÓ A LA RE{]ULACIO DELS USOS 
TURISTICS I LES CONDICIONS ESTETIQUES EN SOL URBA, en els termes que hi 
consten en l'expedient. 
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant un mes, estant a la disposi
ció dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça 
https://www.puigverdagramunt.cat/tramits/tauler-electronic, i també mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i del diari SEGRE. Durant aquest 
període l'expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui 
examinar per tal de presentar les al·legacions que es considerin convenients. 
TERCER. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecto del planejament, les noves 
determinacions del qual suposin mod~icació del règim urbanístic vigent, i que es 
delimiten en el plànol número 2, i que són les següents: 

Àrees objecle de suspensió de llicències Tipus de llicència 

Superfície 1 - Entorn de I antic molí fariner 

SuperfiCie 2 • Carrer Ponent 

Superficie 3 • Antic centre Republicà 

La durada de la suspensió és d'un any. 

De parcellació de terrenys 
edificació 1 demofiCió. 
De parcel·lació de terrenys, 
ed~icac1ó i demoliCió 
De parcel·lació de terrenys, 
ed~icació i demolició. 
De parcel·lació de terrenys, 
ed1f1caC1ó i demolició 

QUART. Sol·licitar simultàniament al tràmit d'informació pública, els informes al 
Departament de Territori i Sostenibititat, Habitatge; el Departament d'Acció Climàti
ca, Alimentació i Agenda Rural; el Departament de Cultura; els quals l'han d'emetre 
en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autorit2i un termini més llarg. 
CINQUE. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, als 
Ajuntaments de Tàrrega, Tornabous, Ossó de Sió, Agramunt, Oliola i Barbens, 
l'àmbit territorial dels quals limiten amb el d'aquest Municipi. 

Puigverd d'Agramunt, 15 de juliol del2021. 
L'alcalde, Joan Eroles i Samarra 

que va d'any a les carreteres 
de les comarques de Lleida, set 
més que en el mateix període 
de l'any passat. Dilluns passat 
també es va conèixer la mort 
d'una veïna de Tornabous de 80 
anys que va resultar ferida en 
un sinistre el 8 de juliol a Vall
fogona de Balaguer. A nivell de 
Catalunya són 72 les persones 
que han mort en accident de 

TRÀNSIT IMPUTAT 

trànsit enguany a la xarxa vi
ària interurbana. 

Atropellament mortal a Andorra 
D'altra bànda, ahir hi va 

haver diversos accidents amb 
ferits a Lleida. Una persona va 
resultar lesionada al matí en 
una sortida de via a l'L-200 a 
Puiggròs. A Ribera d'Ondara, 
a Rubinat, una dona de 76 anys 

va resultar ferida en una altra 
sortida de via. Va ser evacuada 
a l'hospital d'Igualada. A Bell
caire d'Urgell els Bombers van 
rescatar un conductor ferit a la 
C-53 després de perdre el con
trol del vehicle i anar a parar a 
un camp. 

En un altre ordre, un home de 
57 anys va morir al ser atrope· 
!lat ahir a Encamp, a Andorra. 

Immobilitzen un ~taxi andorrà 
'caçat' a 187 km/h a Verdú · 
REDACCIÓ 
1 VERDú I Els Mossos d'Esquadra 
van denunciar penalment di
lluns a Verdú un veí d'Andorra 
la Vella de 42 anys que conduïa 
un taxi andorrà com a presump
te autor d'un delicte contra la 
seguretat viària per circular a 
una velocitat penalment puni
ble. Els fets van ocórrer a les 
20.45 hores de dilluns durant 
un control de velocitat que es 
va muntar a l'altura del quilò
metre 64,5 de la carretera C-
14 dins del terme municipal de 
Verdú. Durant l'operatiu, els 
agents van detectar un turisme 
que circulava a 187 quilòmetres 
per hora en un tram limitat a 
90km/h. 

Els agents de l'Àrea Regional 
de Trànsit de la Regió Policial 
de Ponent van interceptar el ve
hicle i, després d'identificar el 
conductor, li van notificar que 

El taxi va ser immobilitzat pels Mossos d'Esquadra. 

estava denunciat penalment per 
un delicte contra la seguretat 
viària i van immobilitzar el ta
xi. L'infractor haurà de com
parèixer demà davant del jut-

jat d'instrucció en funcions de 
guàrdia de Cervera. La C-14 és, 
juntament amb l'N-240, la via 
lleidatana on es detecten més 
velocitats penals. 
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Naixen pollets de gall fer al 
Parc Natural de l'Alt Pirineu 
Capten imatges per primera vegada de l'eclosió d'aquesta espècie en perill 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I El Parc Natural de l'Alt 
Pirineu ha pogut filmar per pri
mera vegada el naixement de 
sis cries de gall fer, una espècie 
en perill d'extinció que ja ha 
desaparegut al Pallars Jussà, 
segons va informar ahir TV3. 
Els pollets van trencar la clos
ca el 29 de juny passat i, per 
aconseguir les imatges, es va 
coHocar un GPS de seguiment 
a la mare amb l'objectiu d'esbri
nar la zona on niaria, a més de 
conèixer els perills a què s'en
fronta aquesta espècie. 

El director del Parc Natural 
de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, 
va explicar a aquest diari que 
dels més de setanta nius de gall 
fer que s'han detectat en els úl
tims deu anys, només la meitat 
han aconseguit tirar endavant. 
"L'augment de l'activitat hu
mana (especialment durant els 
mesos d'hivern) i l'increment de 
poblacions d'ungulats salvatges 
com el cérvol són alguns dels 
factors que contribueixen a la 
disminució d'aquesta espècie", 
alerta Garriga, que explica que 
les cries es troben ara en una de 
les fases crucials de creixement, 
per la qual cosa "és fonamen
tal portar els gossos lligats a la 
muntanya, ja que tenen molt 
bon olfacte i fàcilment poden 
matar-les". 

L'any passat, els mascles cen
sats de gall fer no arribaven als 

METEOROLOGIA PREVISIÓ 

La femella de gall fer captada al juny vora el seu niu. 

BALANÇ 

La població de gall fer 
censada a l'Alt Urgell ha 
caigut més de la meitat 
en l'última dècada 

quatre-cents exemplars en el 
conjunt de Catalunya. Durant 
l 'última dècada l'espècie ha 
patit una regressió de prop del 
trenta per cent a tot el Pirineu 
català. 

Per àmbits territorials , la 
situació més greu es troba al 

Pallars Jussà, on els controls 
de seguiment que es van dur 
a terme l'any passat ja van 
constatar l'extinció del gall 
fer en aquesta comarca. A la 
Cerdanya, s'ha registrat una 
reducció de la població de fins 
al 71%, seguida de l'Alt Urgell, 
amb una disminució de més de 
la meitat, i la Val d'Aran, amb 
prop d'un 40%. 

A la resta de comarques, les 
reduccions són menors, entre 
el lO i el 20% (Pallars Sobirà, 
Ripollès), o presenten una situ
ació de certa estabilitat, com a 
l'Alta Ribagorça. 

Mésde260 
espècies de fauna 
autòctona estan 
amenaçades 
• La Generalitat té cata
logades un total de 263 
espècies de fauna autòc
tona com a amenaçades. 
Concretament, contem
plen que 85 espècies 
tenen més risc de desa
parèixer i 178 són "vul
nerables", amb un risc a 
mitjà i llarg termini. 

Encara que totes les 
espècies amenaçades 
també són protegides, 
procurar catalogar-les 
com a tals implica un 
grau de defensa superi
or i alhora obliga l'admi
nistració a dur a terme 
actuacions per afavo
rir-les i prioritzar-ne la 
conservació. 

El trencalòs, la pobla
ció del qual es concen
tra al Pirineu lleidatà, és 
una de les espècies que 
formen part de la llarga 
llista de fauna autòctona 
amenaçada a Catalunya, 
així com la trenca, la per
diu nival, les llúdries, l'os 
bru o la coneguda com 
sargantana àgil. 

Creix la calor sufocant a Ponent 
Els termòmetres oscil·laran avui entre els 34 i els 38 graus a les comarques lleidatanes, 
tot i que demà i divendres el Meteocat preveu un episodi de temperatures extremes 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Les comarques lleidata
nes van registrar ahir una nova 
jornada d'altes temperatures, 
superant els 37 graus a Ponent. 
L'estació que el Servei Meteo
rològic de Catalunya (Meteo
cat) té a la capital del Segrià va 
registrar a primera hora de la 
tarda la màxima catalana, as
solint els 37,6°, igual que Gurb. 
El rànquing de calor a la pro
víncia el van completar Tremp 
(37 graus), Organyà, Gimenells 
i Solsona (totes amb 36,7°), i 
Oliana, on els termòmetres 
van arribar als 36,6 graus. I la 
calor continuarà sense donar 
treva als lleidatans, ja que el 
Meteocat preveu avui màximes 
d'entre 34 i 38 graus. Tanma
teix, serà demà i sobretot di
vendres quan les temperatures 
seran més extremes, per la qual 
cosa les autoritats recomanen 

Tres joves refrescant-se ahir a la plaça Sant Joan per fer front a les altes temperatures. 

limitar l'exposició al sol, man- . 
tenir-se en llocs correctament 
ventilats, ingerir menjars lleu
gers i regulars, beure freqüent-

ment aigua i evitar l'exercici en 
les hores centrals del dia. Al 
Pirineu es van registrar fortes 
calamarsades amb pedres d'uns 

2 centímetres de diàmetre i rat
xes de vent de 25 metres per 
segon, segons va comunicar el 
Meteocat. 

SEGRE I 
Dimecres, 21 de juliol del 2021 

ESTUDI 

Vetades al bus les 
mascotes sense 
cistell de transport 
I MADRID I Només set ciutats 
espanyoles (Sant Sebastià, 
Irun, Cartagena, Fuengirola, 
Ourense, Palma i Sant Cu
gat del Vallès) autoritzen que 
els gossos viatgin en els seus 
autobusos urbans sense ne
cessitat que vagin dins d'una 
cistella de transport, mentre 
que 43 més prohibeixen l'en
trada d'aquestes mascotes. 
Aquesta és la conclusió d'un 
estudi realitzat pel creador 
de la guia Pipper on tour, que 
ha recorregut 50.000 quilò
metres visitant les 100 princi
pals destinacions d'Espanya 
amb el seu gos Pipper. 

HOSPITALS 

El Sant Joan de 
Déu controla el 
flux de pacients 
I ESPLUGUES DE LLOBREGAT I L'Hos
pital Sant Joan de Déu, a Es
plugues de Llobregat, s'ha 
convertit en el primer com
plex espanyol que disposa 
d'un centre de control on, 
a través d'unes pantalles, 
un equip de professionals i 
en temps real saben en ca
da moment quants pacients 
s'estan operant en quiròfans, 
quants hauran d'ingressar 
a la Unitat de Cures Inten
sives i quants seran traslla
dats a planta, entre altres 
dades per millorar la gestió 
hospitalària. 

TEMPERATURES 

LOCALITAT ' ( 

Lleida 37,6 

Tremp 37 

Organyà 36,7 

Gimenells 36,7 

Solsona 36,7 

Oliana 36,6 

El Poal 36,5 

Vilanova de Segrià 36,2 

La Pobla de Segur 36,2 

Les Borges 35,9 

Os de Balaguer 35,9 

Mollerussa 35,4 

Tàrrega 34,6 

Camarasa 34,4 

Rai mat 34,1 

Sort 33,6 

Boí 16,8 
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