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MUNICIPIS REPOBLACIÓ 

Peramola evita retallades a l'escola 
amb l'arribada d'una nova família 
El centre havia de reduir l'horari d'una mestra a mitja jornada al perdre alumnes 
11 hls ilous ve1ns viuran en un p1s de loguer adjudicat pel consistori 

C. SANS 
I PERAMOLA I Peramola evitarà 
retallades a l'escola del muni
cipi, gràcies a l'arribada d'una 
nova família amb un nen i una 
nena en edat escolar. El centre 
havia de començar el curs amb 
menys alumnes que els 15 de 
l'anterior, a l'acabar part d'ells 
l'ensenyament primari, i l'hora
ri d'una mestra calia reduir-lo 
a mitja jornada. L'ajuntament 
ha aconseguit impedir-ho al 
firmar aquesta setmana el llo
guer social d'un habitatge amb 
aquests nous veïns, procedents 
de Sabadell. 

Aquest és el primer habitatge 
de lloguer social que ofereix el 

CRIDA 

L'ajuntament va fer 
una crida a través de 
les xarxes socials per 
atreure nous veïns 

La firma del contracte de lloguer amb la nova fam ma que s'ha insta I· lat a Peramola. 

municipi, en el marc d'un pla per 
frenar la despoblació i mante
nir el personal de l'escola sense 
reduccions d'horaris. Es tracta 
d'un pis de quatre habitacions a 
l'antiga rectoria, adjudicat a tra
vés d'un concurs públic, després 
que l'ajuntament fes una crida 
per atreure nous veïns a través 
de les xarxes socials. Més de 
trenta famílies van respondre a 

CARRETERES INCIDÈNCIES 

la crida del consistori en menys 
d'un dia, malgrat que finalment 
només tres de les interessades 
han participat en el concurs. 

Un segon habitatge 
Peramola rehabilitarà ben 

aviat un segon habitatge a l'anti
ga rectoria, en aquest cas de tres 
habitacions, i el destinarà també 
a famílies amb fills i a joves que 

Acaben obres al ferm 
de I'A-2 i el trànsit 
recupera la normalitat 
El dia 23 es reprendran en un nou tram 

X.R. circulaven en direcció Barce
lona per aquesta última via ha
vien de passar obligatòriament 
per la nacional. Mentrestant, 
altres conductors que anaven en 
direcció Lleida també optaven 
per l'N-Il per evitar les cues de 
l'A-2 (vegeu SEGRE d'ahir). 

vulguin establir-se en aquest 
municipi de l'Alt Urgell, de poc 
més de 350 habitants. Aquesta 
iniciativa és possible gràcies al 
fet que la diòcesi de l'Urgell ha 
cedit l'immoble de l'antiga rec
toria al consistori amb aquesta 
finalitat. 

L'ajuntament també ha dut a 
terme millores a l'escola i sub
venciona els llibres escolars de 

tots els seus alumnes, així com 
el servei de monitors i el local 
destinat al servei de menjador. 
Els alumnes porten el menjar 
des de les seues cases. 

La pandèmia ha afavorit l'ar
ribada de nous veïns a municipis 
rurals de les comarques lleida
tanes, en molts casos famílies 
que busquen allunyar-se de les 
aglomeracions de les ciutats. 
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Confirmen les bones 
previsions turístiques 
1 LLEIDA I El Patronat de Tu
risme de la Diputació va 
confirmar ahir les bones 
previsions per a l'agost i va 
apuntar que en algunes zo
nes els allotjaments podrien 
vorejar el100% d'ocupació, 
com ja va avançar SEGRE. 
Hotels, càmpings i cases ru
rals preveuen registrar xifres 
que podrien aproximar-se a 
les del 2019, any de rècord. 
Per la seua part, l'ocupació 
hotelera a la Val d'Aran va 
augmentar un 13% el mes 
de juliol passat. 

Reobriran el pas de 
barques a Mont-rebei 
I AGER I La circulació d'embar
cacions per Mont-rebei es 
restablirà avui, després que 
es tanqués per les obres que 
es duen a terme al congost 
per estabilitzar el pendent 
després del despreniment del 
novembre. 

Alcarràs guanyarà un 
nou passeig i una plaça 
I ALCARRÀS !.Alcarràs ha des
encallat la urbanització de 
l'anomenada Plataforma 150, 
un espai pròxim al Cementiri 
Vell. Suposarà una inversió 
de 371.183 euros a càrrec 
dels propietaris i permetrà 
guanyar un nou passeig i una 
plaça, a més d'espai per cons
truir nous habitatges. 

La Sentiu estrena el 
Mercat Gourmand 
I LAStNTIU I La Sentiu estrena
rà dissabte el Mercat Gour
mand, amb una dotzena de 
parades i un concert de jazz. 

1 BELL-LLOC D'URGELL 1 L'Estat va 
acabar ahir obres per reparar 
el ferm de l'autovia A-2 i el tràn
sit va recobrar la normalitat al 
migdia. La circulació va tornar 
a ser fluïda després de més de 
dos setmanes d'obres en el tram 
entre les sortides de la C-13 i 
l'Ll-11 en sentit Barcelona, que 
van obligar a desviar els vehi
cles per la calçada en direcció 
Saragossa. Això ha provocat 
retencions quilomètriques a 
l'autovia. 

El subdelegat del Govern es
panyol, José Crespín, va recor
dar que tampoc hi haurà obres 
la setmana que ve, coincidint El tram de l'autovia que s'ha renovat (calçada esquerra), ja reobert ahir al migdia. 

Per la seua part, l'N-Il al seu 
pas pel Pla d'Urgell també ha 

-registrat un augment de trànsit 
durant aquests últims dies per
què l'accés a l'A-2 des de l'Ll-11 
estava tancat i els vehicles que 

INVERSIÓ 

L'Estat inverteix 7,6 
milions d'eures per 
millorar la variant de 
Lleida de l'autovia 

amb l'operació sortida i quan es 
preveu un volum de desplaça
ments turístics més gran. 

D'aquí a dos setmanes es du
ran a terme tasques per canviar 
la senyalització que no tindran 
afectació en el trànsit. El dia 23 
arrancaran les obres en un altre 

tram de l'autovia. Aquests tre
balls afectaran el tram comprès 
entre les sortides de la C-13 i 
l'Ll-11, encara que en aquesta 
ocasió s'actuarà a la calçada en 
direcció Saragossa. 

Aquesta serà l'última fase del 
projecte per renovar 15 quilò-

metres del ferm de l'autovia en 
el tram de la variant de Lleida, 
unes obres en què l'Estat inver
teix 7,6 milions d'euros i que 
s'han dut a terme per etapes. 
Aquest era un projecte llarga
ment reivindicat pels alcaldes i 
els usuaris de la via. 
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SUCCESSOS EMERGÈNCIES 

Protecció Civil exigeix prudènda 
davant l'augment d'ofegaments 
Des de principi d'any s'han produït quatre morts a les comarques lleidatanes, dos de 
les quals de menors d'edat li Demana banyar-se en zones segures i amb vigilància 

REDACCIÓ/ACN 
I LLEIDA I Protecció Civil va aler
tar ahir d'un repunt dels ofega
ments en aigües interiors i va 
reclamar màxima prudència 
a l'hora de banyar-se després 
de registrar-se quatre morts a 
les comarques lleidatanes, dos 
d'elles de menors d'edat. Sobre 
això, la cap de servei de gestió 
d 'Emergències de la Genera
litat, Montse Font, va fer una 
crida a la prudència i va acon
sellar banyar-se en zones vigi
lades. Així mateix, va demanar 
a la gent gran que no es banyi 
si es troba malament de salut, 
ja que les víctimes acostumen a 
ser d'uns 70 anys amb patologi
es prèvies. 

A Catalunya, aquest any 
s'han produït set morts en ai
gües interiors, tres de les quals 
a les comarques lleidatanes: en 
una bassa a Torres de Segre; al 
canal de Balaguer al parc de la 
Mitjana de Lleida i al pantà de 
la Llosa del Cavall, al Solsonès. 
Les dos últimes eren menors 
d'edat, concretament un veí de 
Lleida de 15 anys i un nen de 
12 anys. 

Un adolescent va morir ofegat el12 de juny passat al canal de Balaguer a Lleida. 

Font va explicar que en anys 
anteriors les xifres eren més bai
xes i reflectien la prudència en 
aquestes zones, on la gent no 
acostuma a anar sola. Tanma
teix, va reconèixer que aquest 
any està sent "desgraciat" en 
aquest àmbit, especialment per 

SUCCESSOS DROGUES 

la incidència de víctimes me
nors. En aquest sentit, va ex
plicar que en alguns casos eren 
menors que no sabien nadar i va 
insistir en la necessitat d'apren
dre'n, d'extremar la vigilància i 
de portar elements de protecció 
com armilles. 

Pel que fa a les platges, ja han 
mort 13 persones des del passat 
15 de juny, l'última ahir quan va 

Detingut amb 32 grams 
de cocaïna per vendre-la 
des del cotxe a la Fuliola 
REDACCIÓ 
I LA FULIOLA I Els Mossos d'Es
quadra van arrestar dilluns un 
home de 33 anys i veí de Bell
puig acusat de vendre cocaïna 
a la Fuliola . Els fets van tenir 
lloc cap a les vuit del vespre a 
l'avinguda Catalunya quan una 
patrulla que feia tasques de se
guretat ciutadana va veure que 
diverses persones se sobresal
taven al veure el vehicle poli
cial. Una d'elles estava parlant 
amb el conductor d'un turisme 
i, al veure els agents, se'n va 
anar corrent mentre que dos 
joves que anaven cap al turis
me, van fer mitja volta. Davant 
d'aquestes conductes sospito
ses els agents van parlar amb el 
conductor, que es va posar molt 
nerviós i en un primer moment 
es va negar a entregar la droga 

encara que finalment va cedir 
als agents un moneder amb set 
embolcalls que contenien co
caïna. Els agents van escorco
llar el vehicle i van localitzar 
set embolcalls més amagats al 
recolzabraços de davant així 
com a l'interior d'una bossa de 
roba a la part posterior del tu
risme, on van trobar dos bosse
tes amb substància sòlida tipus 
roca, d'uns S grams cada una, i 
una bosseta amb 10 grams apro
ximadament. El conductor va 
quedar detingut per un delicte 
contra la salut pública i va ser 
posat en llibertat amb càrrecs 
després de declarar davant del 
Jutjat d'Instrucció de guàrdia de 
Balaguer. En total, els Mossos 
van intervenir 32,7 grams de 
cocaïna, amb un valor de més 
de 1.900 euros. 

morir un home de 68 anys de 
nacionalitat francesa a la platja 
de Riumar a Deltebre. Així ma
teix, Protecció Civil va alertar 
d'un augment de les actuacions 
per ofegaments en piscines. El 
14 de juny passat un home de 89 
anys va morir ofegat a les pis
cines d'Olius. A Catalunya, les 
actuacions del SEM s'han dispa
rat un 25%. Quant als casos més 

ANIMALS ACTUACIONS 

greus no mortals, el passat 13 de 
juliol un nen de 7 anys gairebé 
s'ofega al canal Segarra-Garri
gues al seu pas per Tàrrega. En 
els últims quatre anys cinc me
nors han mort ofegats i almenys 
quatre més han resultat ferits 
de gravetat en espais aquàtics 
de Lleida. L'any passat no hi va 
haver cap ofegament mortal de 
menors. 

Els Agents Rurals van poder capturar l'animal. 

Capturen un corder extraviat en 
una zona turística de la Pobla 
I LA POBLA DE SEGUR I Els Agents 
Rurals van capturar ahir un 
corder que caminava sol per 
una zona turística de la Po
bla de Segur, a la comarca 
del Pallars Jussà. Segons van 
informar, van rebre un avís 
d'un ciutadà, que els va ajudar 

a atrapar l'animal perquè no 
es fes mal ni en fes tampoc a 
cap persona. 

Els Agents Rurals van con
tactar amb ramaders de la 
zona i van poder localitzar el 
propietari, al qual van tornar 
l'animal sa i estalvi. 
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TRANSIT 

Ferit en una 
sortida de via 
a Tàrrega 
1 TÀRREGA I El conductor d'un 
vehicle va resultar ahir ferit 
en una sortida de via a Tàrre
ga. Segons van informar els 
Bombers, l'avís es va rebre a 
les 15.18 hores al produir-se 
un accident a la carretera 
L-310, al punt quilomètric 7. 
A causa de la sortida de via, 
l'únic ocupant del vehicle va 
patir un tall i marejos, per la 
qual cosa va ser traslladat al 
CAP de Tàrrega. 

Així mateix, una altra per
sona va ser atesa pels serveis 
d'emergències arran d'una 
coHisió entre una furgoneta i 
un cotxe al camí asfaltat ICG 
6, entre Torregrossa i Bell
lloc d'Urgell. El ferit va ser 
atès in situ. 

EMERGÈNCIES 

Incendis a 
Balaguer, 
Almenar i Arres 
I ALMENAR I Els Bombers de la 
Generalitat van treballar 
ahir a la nit en un incendi 
que va afectar un paller a 
Balaguer, a l'altura del qui
lòmetre 165 de la carretera 
C-12. L'avís d'emergència es 
va registrar a les 21.32 ho
res i fins al lloc es van des
plaçar quatre dotacions, que 
ràpidament van controlar les 
flames per evitar que el foc 
s'expandís. 

Així mateix, tres dotacions 
dels Bombers es van activar 
dimarts a la nit per un petit 
incendi de vegetació urbana 
a Almenar. També es va re
gistrar un incendi a Arres, a 
la Val d'Aran. 

ADMINISTRACIÓ 

Crespín es troba 
amb l'alcalde 
de Tornabous 
I TORNABOUS I El subdelegat del 
Govern central a Lleida, Jo
sé Crespín, es va reunir ahir 
amb l'alcalde de Tornabous, 
David Vilaró, per conèixer 
els projectes del municipi i va 
fer referència a la publicació 
ahir al BOE del reial decret 
que regula les subvencions 
per a la rehabilitació ener
gètica en edificis existents 
en municipis de menys de 
5.000 habitants, la qual cosa 
va qualificar d'" oportunitat 
per als municipis petits". Ai
xí mateix, Crespín va visitar 
una finca de pera blanquilla 
amb el seu propietari, Ama
deu Ros, per seguir de prop la 
campanya de la fruita. 
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