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SEGRE 
Dijous, 9 de setembre del2021 

COMARQUES 
MOBILITAT ARXA VIARIA 

Sabanés deixara l'alcaldia d'Artesa de 
Segre al gener. 

9 

Crític un nen de quatre anys rescatat 
inconscient a la piscina del Palau. 
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Provoquen allaus de·roques per prevenir la 
seua caiguda sobre una carretera a Camarasa 
La Diputació efectua voladures controlades per garantir la seguretat a l'inici del curs escolar 11 Incorpora 

d~ vigilancia er v1 u esprenimenrs en el a en1rnent de la ar.Á viaria 

R. R./ E. F. 
1 LLEIDA 1 Roques de gran mida van 
caure ahir sobre la carretera que 
comunica Camarasa amb els nu
clis de Sant Lloren<;: de Montgai 
i Gerb. Es van desprendre com 
a conseqüencia de voladores 
controlarles, que tenen com a 
finalitat evitar que pedres soltes 
al pendent caiguin sobre els ve
hieles que circulen per aquesta 
via, propietat de la Diputació. 
La corporació provincial la va 
tancar al transit el 30 d'agost 
perdura terme aquests treballs 
i espera reobrir-la abans de di
lluns, a l'inici del curs escolar. 
Precisament, una de les línies 
de bus escolar de la Noguera 
haura de circular-hi de dilluns 
a divendres a partir de la set
manaque ve. 

Mont-rebei, ja net 
i només a l'espera 
de retirar la 
maquinaria 
• Els despreniments 
controlats per assegurar 
el pendent al costat de la 
carretera a Camarasa han 
coincidit ambla fi deis tre
balls per netejar el pas del 
congost de Mont-rebei i 
reobrir-lo després de 
l'allau de roques que el va 
tallar el novembre de l'any 
passat. Ahir mateix van 
finalitzar aquestes obres, 
que han indos estabilit
zar el pendent i restablir 
el tram del sender que va 
quedar enfonsat. 

Un vídeo difós a través de les 
xarxes socials mostra la caiguda 
d'una roca gegantina que aca
ba rodant fins al panta de Sant 
Lloren<;:. Fonts de la Diputació 
van indicar que formava part 
deis despreniments controlats, 
i fonts municipals i veins de la 
zona van corroborar que havien 
estat informats d'aquests tre
balls. El responsable de l'area 
de Serveis Tecnics de l'ens pro
vincial, Marc Baró, va explicar 
que, al comenr;ar les obres, els 
operaris van trobar més roques 
despreses del que s'esperava. 

La seqüimcia de la caiguda de l'enorme roca des del cim del pendent fins al panta de Sant Lloren~. 

Així ho van indicar 
fonts proximes, que van 
apuntar que esta previst 
que dema es retiri la ma
quinaria utilitzada en les 
obres des del mes de juny 
passat. Van afegir que 
aixo requerira l'ús d'un 
helicopter. La disponibili
tat d'aquesta aeronau con
dicionara a partir de lla
vors l'avan<;: deis treballs. 
L'objectiu del consistori 
d'Áger és obrir els acces
sos del congost el cap de 
setmana que ve, deu me
sos després del despreni
ment de grans roques del 
passat 12 de novembre 
(com va avanr;ar SEGRE 
dimarts). 

"Hem triplicat els torns de vo
ladores per accelerar les obres i 
complir els terminis previstos", 
va apuntar Baró, que va indi
car que l'actuació inclou repa
rar els danys de la calr;ada coro 
a conseqüencia de la caiguda 

CARRETE RES 

El transit recupera 
la normalitat 
a I'A-2 a Lleida 
1 LLEIDA 1 La circula ció ahir perla 
variant de l'A-2 a Lleida es va 
normalitzar després que s'obris
sin els quatre carrils al finalit
zar les obres de renovació del 
ferro en quinze quilometres de 
l'autovia. 

La reforma de la calr;ada va 
comenr;ar el juny del2020 i s'ha 
desenvolupat des d'aleshores 
per trams i amb restriccions de 
forma intermitent fins ara, que 
han provocat contínues cues i 

de pedres. També contemplen 
analitzar l'estabilitat del pen-. 
dent mitjanr;ant tecnología d'ul
trasons i altres procediments. 
Així ho van explicar fonts de la 
Diputació, que van apuntar que 
les noves contractacions per a 
la conservació de la xarxa pro
vincial de carreteres incorporen 
estudis dels pendents proxims 
a les calr;ades, així com plans 
d'intervenció que permetin 
conservar-los en condicions de 
seguretat. Cada empresa adju
dicataria, van afegir, ha de por-

tara terme aquestes actuacions 
sota la direcció i supervisió de 
la Diputació. 

S'ha de recordar que un gran 
despreniment sobre la carre
tera provincial entre Castell 
de Mur i Sant Esteve de la Sar
ga va provocar la mort de dos 
persones el 2018 i que, durant 
els últims anys, nombrases car
reteres lleidatanes han tingut 
també caiguda de roques, des 
de vies municipals fins a altres 
de la Generalitat i estatals. Per 
la seua part, Ferrocarrils de la 

Generalitat desplega xarxes an
tiallaus i sensors per detectar 
la caiguda de roques als punts 
més conflictius de la línia de la 
Pobla, després de dos despreni
ments sobre les vies en un any 
que han danyat trens. 

Vídeo d'una gran 
roca caient. 

_........, 
SEGRE ~plus 
Vegeu el vídeo al 
mobil amb el codi. 

retencions en hores punta. Els quatre carrils de la variant de I'A-2 al seu pas per Lleida, ambla circulació sense retencions. 

COMER~ 

Balaguer clausura 
els Mercats d'Estiu 
del centre historie 
1 BALAGUER 1 L'associació de co
merciants del centre historie 
de Balaguer va celebrar ah ir 
el Mercat de la Ganga per 
clausurar els Mercats d'Estiu 
a la Fresca, que s'han portat 
a terme cada dimecres des 
del mes de juny als carrers 
de nucli antic. Ahir els visi
tants van poder participar 
en un taller d'elaboració de 
sabó artesa. Per assistir-hi 
era necessari presentar un 
tiquet de compra en algun 
establiment del centre. 

rcolomina
Resaltado
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COMER~ PROMOCIÓ 

L'inici de la campanya es va sumar al dia de botigues al carrer. 

Seixanta comer~os de la 
Seu impulsen el tax free 
C.SANS 
1 LA SEU 1 Seixanta comer~os 
de la capital de l'Alt Urgell 
s'han afegit a la campanya 
Tota la Seu Tax Free, or
ganitzada per l'ajuntament 
per impulsar la devolució de 
l'IVA en les compres a les 
quals poden acollir-se clients 
extracomunitaris com són 
els d'Andorra (com va avan
~ar SEGRE el24 d'agost). El 
tret de sortida va coincidir 
ahir amb la celebració de la 
jornada comercial Botigues 
al Carrer, que organitza ca-

da any la Unió de Botiguers 
(UBSU) coincidint amb el 
Dia de Meritxell, festa na
cional andorrana en la qual 
nombrosos compradors del 
país veí acostumen a visitar 
la Seu. 

El retorn de l'IVA es fa 
amb l'aplicació per a mobils 
Woonivers, que simplifica el 
reembors de l'impost als co
mer~os que s'han adherit a 
aquesta iniciativa. S'espera 
que més comerciants s'hi afe
geixin durant les proximes 
setmanes. 

Ofrena floral i sardanes a Alcarras i Balaguer 
1 LLEIDA 1 Alcarras recupera dissabte l'acte institucional de la 
D1ada obert al públíc amb una ofrena floral a la·pla~a Fran
cesc Macia i sardanes. A Balaguer, els actes seran divendres 
a l'església de Santa Maria. 

Crespín visita la Manreana i la Granadella 
1 JUNEDA 1 El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va 
vtsitar ahir les instaHacions de La Manreana. També es va en
trevistar amb l'alcaldessa de la Granadella, Atzara Noguera. 

Programa pera la inserció laboral a la Noguera 
1 BALAGUER 1 Els agents cívícs del consell de la Noguera a Artesa· 
de Segre i Ponts han finalitzat el programa Treball í Formació 
per facilitar la inserció al mercat laboral. 

COMARQUES 1 11 1 

POLÍTICA AJUNTAMENTS 

Sabanés deixara l'alcaldia 
d'Artesa de Segre al· gener 
Després de vint-i-sis anys a l'ajuntament, deis quals 14 coma 
primer edil 11 La epublican Maria Cusola prendra el relleu 

E. FARNELL 
1 ARTESA DE SEGRE 1 L'alcalde 
d'ERC d'Artesa de Segre, Do
menee Sabanés, renunciara el 
proxim mes de gener del2022 
al carrec com a primer edil. 
Sabanés va explicar ahir que 
passades les festes de Nadal 
"s'acabara la meua etapa a 
l'ajuntament". El republica va 
assenyalar que la seua renún
cia té com a objectiu deixar 
entrar gent "més jove í més 
preparada, i ara és el moment 
de fer un pas i afrontar una no
va etapa i un nou impuls per a 
Artesa". El mateix alcalde va 
confirmar que el relleu queda
ra en mans de l'actual tinenta 
d'alcalde, Maria Cusola, tam
bé regidora de Pires i Entitats 
i de Cultura i Educació. 

Sabanés ha estat regidor de 
l'ajuntament d'Artesa de Segre 
durant vint-i-sis anys, catorze 
deis quals, com a alcalde per 
Esquerra Republicana. Es va 
estrenar com a primer edil el 
2007, després del mandat del 

Domenec Sabanés. 

convergent Domenec París 
(2003 -2007). Abans, havia 
estat regidor i tinent d'alcal
de en dos deis tres governs 
del republica alcalde Jaume 
Campabad al. Sabanés va as
segur ar ahir que la intenció 
és no tornar a presentar-se a 
les proximes municipals i que 
la seua renúncia s'ha avan~at 
per donar pas a jo ves polítics. 

ENERGIA INFRAESTRUCTURES 

La futura 
alcaldessa ja 
exerceix de suport 
al primer edil 
• Maria Cusola és la 
primera tinenta d'alcal
de de l'ajuntament d'Ar
tesa de Segre, nascuda 
a la localitat i mestra de 
professió. Porta dos man
dats a l'ajuntament com 
a regidora d'ERC í sera 
la persona que haura de 
rellevar Sabanés al car
rec d'alcalde el proxím 
mes de gener. El consis
torí ha aprovat una re
solució perque exercei
xi el. carrec de suport a 
!'alcalde durant aquest 
període fins al gener, en 
regim de dedicació par
cial del 70% í continuara 
com a edil de Cultura í 
Educacíó. 

Red Eléctrica repren expropiacions 
per a noves línies al Pallars Jussa 
R. R. 
1 LLEIDAI Red Eléctrica de España 
(REE) ha repres el procés d'ex
propiació de sol per a dos noves 
línies electriques de molt alta 
tensíó (400 kV) a Isona í Conca 
Della. Són les que hauran de 
connectar la futura subesta
ció d'Isona, autoritzada i pen
dent de construcció, amb les 
línies de Sentmenat-Sallente i 
Calders-Sallente. 

Aquestes futures conne- . 
xions ja van obtenir el2018 la 
declaració d'utilitat pública, 
necessaria per expropiar. Ara 
REE demana a l'Estat actua
litzar-la, després de constatar 
"discrepancies" entre la ínfor
mació cadastnrt actualitzada 
sobre els béns i drets afectats í 
!'elaborada anys enrere. Aixo 
es planteja m entre el grup Fo
restalia tramita.una altra línia 

de molt alta tensió que haura 
de transportar des d 'Aragó 
!'energía d'una desena de pares 
eolics fins a Catalunya. Esta 
previst que finalitzi a la futu
ra subestació de REE a Isona. 
D'altra banda, el PDeCAT ha 
presentat una proposició no de 
llei al Congrés que insta I'Estat 
a paralitzar aquesta i la resta 
de línies de Foresta lía en terra 
ca tala. 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LÍNEA AÉREA Y ACCESOS (CONTINUACIÓN) 
T.M. lsona i Conca Delia 

Parcela Propietario Referencia 
Proyecto Catastral 

32 MONTELLA BESORA, MARIA MERCE 25146A01600105 
33 FABA MAS, CARMEN 25146A01500027 

FABA MAS, MONTSERRAT 
34 BALANA ESPLANDIU, NAVIDAD 25146A01600104 
35 AJUNTAMENT D'ISONA 25146A01500019 

1 CONGA DELLA 
36 MASANES FONTELLES, 25146A01500018 

MARIA JOSEFA 
37 BERNAUS CLOTET, RAMON 25146A01600101 
38 LUNAS CLOTET, FLORA 25146A01600102 
39 MONTELLA BESORA, MARIA MERCE 25146A01500013 

140 LLORET JORDA, CARMEN 25146A01500014 
FITE LLORET, XAVIER 

Ueida, 2 de septiembre de 2021 
El Jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía, 
Manuel Ruíz Cañadas 

Servidumbre Zona de Apoyo 
de Vuelo Seguridad 
nueva (m2) (m2) 

1.536 571 -
773 387 - -

13 144 -
10.492 3.578 T251N1 

1.051 485 -

436 613 -
3.175 1.508 T251N 
1.116 707 -
3.505 1.955 o 

Sup. Apoyos Superficie Ocupación Acceso 1 Serv Naturaleza del Terreno 
y anillo Tala Temporal al apoyo acceso 
de tierra (m2) (m2) (m2) l (m2) 

o o 300 - o Labor secano, Pastos 
o o 210 - o Labor secano, Matorral 

o o o - o Labor secano Pastos 
255 o 1.986 T251N1 159 Pastos 

o o 135 - o Labor secano, Pastos 

o o 1.245 T251D o Labor secano, Pastos 
241 o 2.125 T251N 91 Labor secano 
o o 151 - - o Labor secano 
o o 500 T252 874 Labor secano 

rcolomina
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LLEIDA, DE FESTA 

SEGRE 
Dijous, 9 de setembre del 2021 

La Se u va fer ah ir la tercera reunió d'Urgells. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona va ambientar els ballets • 

Una trabucaire que fa histOria a Solsona 
L'aguila Cremablat, protagonista de la festa majar de Tremp i trabada d'Urgells a la Seu 
X. SANTESMASSES 
1 SOLSONA 1 Els trabucaires de 
Solsona van donar la benvin
guda ahir a la primera inte
grant femenina en 450 anys, 
Núria Algué, que es va es
trenar desfilant i ambientant 
la ciutat amb els seus trets i 
comparses el dia del seu sant, 

HO OSCOP 
ARIES 21 -111 1 19-IV. 

coincidint ambla segona jor
nada de la festa maj or. La pla~a 
Major va acollir !'estrena dels 
tradicionals ballets, acompa
nyats perla Cobla Juvenil Ciu
tat de Solsona, després d'esgo
tar-se les invitacions, motiu pel 
quall'ajuntament ha ampliat 
les funciond i n'ha programat 

dos més avui per poder donar 
cabuda als assistents que van 
quedar-se sense pla~a. La pu
billa i l'hereu van ser els encar
regats d'inaugurar l'acte, que 
es va repetir a la tarda amb un 
aforament limita t. Tremp, per 
la seua part, va celebrar ahir 
la festivitat de la seua patrona, 

la Mare de Déu de Valldeflors, 
en una jornada plena d'actes. 
Va obrir la companyia Festuc 
Teatre amb l'espectacle de ti
telles La mongetera magica i, 
al migdia, l'església va acollir 
la tradicional missa i ofrena 
floral de l'aguila Cremablat. 
D'altra banda, Castelldans 

CANCER 21 -VI 1 22-VII. BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
No permeteu que el canvi us consumei
xi. Enteneu la lógica, després feu una 

Repasseu els detalls i avalueu les situa
cions. Ten ir una imatge clara us ajudara 

Sigueu responsables del que passa. 
Estabilitzeu la vostra vida i l'entorn de 

va celebrar un ball de sarda
nes, un festival d'escuma i un 
concert nocturn. Per una altra 
banda, la Seu d'Urgell va cele
brar ahir el tercer encontre de 
persones anomenades Urgell. 
La curiosa iniciativa, creada 
l'any 2019, va reunir un grup 
de quatre Urgells. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
No deixeu res a l'atzar. Verifiqueu dos 
vegades la informació que us arriba 

jugada intel-ligent. Manteniu les despeses baixes 
i presteu atenció al que és important. 

a desxifrar la millar manera d'esquivar els pro
blemes que involucren altres persones. 

casa i dediqueu més temps a gaudir de la com
panyia deis éssers estimats. 

abans de passar-la. Espereu que algú utilitzi tac
tiques emocionals per canviar la vostra opinió. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Participeu en una cosa que estigui ori
entada a la pau mental, l'estat físic i la . 

productivitat. S'establira la inquietud si no seguiu 
en moviment. Preneu més decisions. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Passeu temps amb algú que comparteix 
les vostres creences, amb qui gaudiu 

deis mateixos passatemps i us fa sentir bé. Els 
treballs en xarxa resultaran beneficiosos. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
lnclineu-vos cap a la gent, els llocs i les 
oportunitats que trobeu més estimu-

lants. Si us quedeu atrapats en el drama d'algú, 
perdreu una oportunitat. 

VERGE 23-VIIl 1 22-IX. 
Permeteu que una nova energía entri a 
la vostra vida i quedeu-vos a prop de 

les persones que us donen alegria. Viviu el mo
ment i compartiu els sentiments. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Feu fora de la vostra vida, de casa i de 
la ment de coses que pertanyen al pas-

sat. Apreneu de les lli~ons i esforceu-vos per ten ir 
millors dies. 

SAGITARI22-XI 1 21 -XII. 
Obtindreu informació valuosa si parti
cipeu en xarrades que us interessen o 

us desperten la imaginació. L'oportunitat d'ajudar 
algú us portara a una revelació. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Abraceu el que esta disponible i aprofi
teu al maxim el que teniu. L'enginy i 

dedicació brillaran i us donaran la plataforma 
que necessiteu per expressar un punt de vista. 

PEIXOS 19-11120-11 1. 
No sentí u la necessitat d'interferir en 
alguna cosa quan és millar assegu-

rar-vos de tenir la vida en ordre abans de jutjar 
el que fa un altre. Alimenteu les relacions. 
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