
"""" www .lamanyana.ca t 

DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET SEPTIEMBRE DE 2021 AÑO: LXXXIII · NÚM: 28.559 · Precio: 1 ,50€ 

La UE 'ofrece' seis millones de sus 
fondos a los pequeños municipios 
.- La Llotja acoge una jornada 
informativa para poblaciones 
de menos de 5.000 habitantes 

Se puede aspirar al 100% de 
la financiación si se presentan 
hasta tres proyectos distintos 

.... Están destinados a eficiencia 
energética, renovables y planes 
de movilidad sostenible 1 PÁG 3 4 FOTO: T. Alcántara 1 La consultora Spled y la agencia Sr. Pink organizan una sesión informativa en la Llotja 

Un accidente 
en Castell de 
Mur se cobra 
la vida de 
un motorista 
La víctima, de 48-años y de na
cionalidad inglesa, se salió de 
la vía por causas que se des
conocen en la carretera C-13. 
Con el accidente de ayer ya 
son cuatro los motoristas falle
cidos este año en Lleida. 
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LAFUNDACIÓ 
ADESMA CIERRA 
SUS CENTROS DE 
DÍA A CAUSA DE 
LAPANDEMIA 

LOCAL 1 PÁG.B 

MOVILIZACIÓN 
POR LA FALTA 
DE TRANSPORTE 
ESCOLAR EN EL 
PLA D'URGELL 

CO 1ARQUESI PÁG.13 

La Diputació reclama cuatro 
nuevos accesos a la autopista 

FOTO: Tony Alcántara 1 El sector fruticola prevé una buena campaña este año COMARQUES 1 PÁG.12 
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AMPLI 
D'ESPECIALISTES EN TOTES 

LES AREES ODONTOLOGIOUES 

ET GARANTIM L'ATENCIÓ PER PART D'UN 
ESPECIALISTA INFORMAT 1 FORMAT EN LES 
TECNIQUES MÉS INNOVADORES PEROUE 
PUGUIS OPTAR PEL MILLOR TRACTAMENT 
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Mor ·un motorista angles en patir un 
accidenta la C-13, a Castell de Mur 

rhomede 
48 anys va 

sortir-se de la 
carretera 

Lleida 
REDACCIÓ 

Un motorista angles de 48 anys 
va morir ahir a Castell de Mur 
després que el vehicle que con
du'ia se sortís de la carretera, 
al quilometre 81 de la C-13. Els -
Mossos van rebre l'avís de l'acci
dent a les 14.24 hores i ara n'in
vestiguen les causes. Al lloc deis 
fets van anar tres patrulles de la 
policía catana, dues dotacions 
deis Bombers de la Generalitat i 
dues unitats i l'helicopter medi
calitzat del Sistema d'Emergen
cies Mediques (SEM). La via va 

• 

És el quart que 
perd la vida 
enguany a 

Lleida 

estar tallada poc més d'una hora. 
El Servei Catala de Transit (SCT) 
va indicar que amb aquesta nova 
víctima són 90 les persones que 
han perdut la vida aquest any en 
accidents de transita la xarxa via
ria interurbana de Catalunya. Cal 
recordar que entre 1'1 de gener i 
el 31 d'agost van morir un total 
de 18 persones a les carreteres 
lleidatanes, mentre que pel que 
fa als coJ.Iectius vulnerables, va 
perdre la vida tres motoristes en 
el citat període de temps, raó per 
la qual aquest seria el quart en 
aquest 2021. 

Rescaten un excursionista 
amb hipotermia al terme 
municipal de Pont de Suert 
Els Bombers de la Generalitat van 
rescatar ahir de matinada un ex
cursionista que s'havia vist sor
pres per una tempesta a la zona 
del Tuc de Pont de Suert i estava 
patint hipotermia. En aquest sen
tit, segons van explicar ahir fonts 
del cos, els serveis d'emergencies 
van ser alertats de la situació a les 
00.57 hores i rapidament es va 
activar el corresponent protocol, 

desplac;ant-se un total de tres do
tacions. En tot moment, els efec
tius desplac;ats van estar en con
tacte amb !'excursionista i el van 
estar guiant fins a una zona més 
segura. Cap a les 3.00 hores els 
Bombers que estaven al lloc van 
aconseguir tenir contacte visual 
ambla citada persona i va ser res
catada. El SEM va confirmar que 
patia una hipotermia lleu. 

Dos accidents 
amb ferits 
lleus a 1~-2, 
a Lleida i 
Bellpuig 
Dos persones va resultar ahir 
ferides lleus quan la furgoneta 
que condu'ia va patir una sor
tida de via al quilometre 462 
de I'A-2, a Lleida, i va bolear. En 
aquest cas, emergencies va ser 
alertada a les 14.11 hores. A la 
mateixa vía, pero a les 14.31 
hores i al terme de Bellpuig, un 
altre cotxe es va sortir de l'auto
via i va haver-hi dos ferits lleus. 
A I'LP-3322, a Linyola, van xocar 
dos camions i una furgoneta, i 
va haver-hi dos ferits lleus. 

FOTO: L. M. 1 Estat en que va quedar una furgoneta accidentada 

Primera jornada de cooperació 
transfronterera entre Espanya 
i Fran~a a la Val d~an 
La Val d'Aran va acollir dijous 
una jornada sobre desenvolu
pament rural i cooperació trans
fronterera en el marc de !'estra
tegia Espanya-Franc;a impulsada 
pel Ministeri per a la Transició 
Ecologica i el Repte Demografic. 
El secretari general per al Rep
te Demografic, l'aranes Francés 
Boya, va participar en una jor
nada de treball amb el secreta-

ri d'Estat de Ruralitat de Franc;a, 
Joel Giraud, que va comenc;ar 
a la regió de Hautes-Pyrénées i 
va culminar a I'Aran. "Estem sa
tisfets que la VaJ d'Aran hagi re
but la visita d'un secretari d'Es
tat trances, amb qui hem tractat 
assumptes urgents pera l nostre 
territori com la necessitat que 
es torni a abrir el pas del Portil
hon", va dir la síndica d'Aran. 

Rescaten i alliberen 
un voltor jove que 
havia caigut al 
panta d'Escales 

Els Agents Rurals van rescatar 
recent ment un voltor jove que 
va caure al panta d'Escales. 
Posteriorment, va ser alliberat 
a un lloc alt on va reprendre 
el vol sense problemes. A l'es
tiu abandonen els nius i fan els 
seus primers vals. A vegades, 
per manca de destresa, perden 
alc;ada i no poden remuntar el 
vol, van explicar des del cos. 
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