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COMARQUES

Tretze mil famílies s'apunten al
recíclatge 'intel·ligent' de I'Ait Urgell.

www segre com/comarques
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Estudien controlar l'accés al parquing
del Sotet per combatre l'incívisme.
1
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES

L'N-240 perd més de la meitat del transit en

els sis primers mesos sense peatges a I'AP-2
Comenf;a la demolició de les
orge .. Blanq es i 1nalme t, les de Soses

Es redueix un 54%, mentre que a !'autopista augmenta gairebé un 70%
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Restaurants a peu
de carretera
perden clients

X. RODRfGUEZ

La carretera N-240 ha
perdut més de la meitat del transit durant els 6 primers mesos
sense peatges a l'AP-2. Entre
el setembre del 2019 i el febrer
del2020 hi circulaven 7.731 vehieles de mitjana al dia, mentre que l'últim rnig any la xifra
ha baixat fins als 3.532. Aixo
suposa una reducció del 54% .
La xifra de camions en aquesta
carretera també ha caigut un
68% en el mateix període. No
obstant, en aquest cas cal tenir
en compte que la Generalitat
va ampliar la desviació de camions de l'N-240 a !'autopista
fins a Lleida ciutat al setembre,
coincidint arnb la liberalització
de l'AP-2. Aquesta mesura ha
perjudicat els restaurants a peu
de carretera (vegeu el desglossament). Així rnateix, a !'autopista
el transit ha augrnentat un 67%
al créixer de 10.043 a 16.821
vehicles, i la xifra de carnions
ha augmentat un 148%. Actualment són 7.526 davant deis
3.037 de fa dos anys. En alguns
moments va arribar a multiplicar-se per vuit, segons va afirmar el ministeri el gener passat.
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va
donar a coneixer ahir aquestes
xifres a l'Albi, on han comenc;at els treballs per demolir les
casetes de peatge. Són les segones que s'enderroquen a la
província, després que el novembre passat comencessin
els treballs en l'accés de Lleida
ciutat. Crespín va recordar que
estan treballant amb !'empresa
1 L'ALBII

• Restaurantes que estroben a peu de l'N-240 han
perdut clients des que es
va suprimir el peatge i es
va ampliar fins a Lleida
la desviació de camions.
"S'ha notat molt, sobretot
en els transportistes", va
assegurar Núria Torrent,
del restaurant Torrent
de Juneda . Va apuntar
que també han percebut
clients "de passada" i va
assenyalar que ara els que
reben són en gran part vei:ns i rnembres d'empreses
de la zona.
LESCLAUS

Sis mesos sense barreres
Els treballs de demolició de les casetes de peatge de I'Aibi, que van comen~ar ahir.

ACCESSOS

El projecte per remodelar
l'accés de Lleida ciutat
anira "molt més enlla de
la restitució del ferm"
concessionaria del manteniment
de l'AP-2 (la UTE formada per
Arnó, Aquaterra i Rubau) en "el
projecte de reforma integral de
la sortida de Lleida". Va assegurar que estara llest durant les

CELEBRACIONS DIMARTS DE CARNAVAL

properes setmanes i va avan~ar
que anira "molt més enlla de
la restitució del ferm". S'ajustara a peticions "per un terna
de mobilitat per part del Servei
Catala de Transit" i tarnbé tindra en compte la connectivitat
amb les carreteres que conflueixen a la zona on es trobaven
les casetes. Crespín va apuntar
que, quan acabin els treballs a
l'Albi, abordaran la demolició
dels peatges deis accessos de les
Borges Blanques i de Soses, per
aquest ordre. Va assegurar que

tots els treballs estaran acabats
en els propers mesos.

Estudis en marxa
D'altra banda, l'Estat també
esta ultimant l'estudi que va encarregar per desdoblar l'N-240
entre Lleida i les Borges Blanques. També en va adjudicar
un altre sobre !'autopista, que
haura de determinar si caldra
construir-hi nous enllac;os, remodelar els accessos existents
o habilitar carrils addicionals
en aquesta via.

1 Avui es compleixen 6 mesos des que es van aixecar les
barreres de I'AP-2. El transita
I'N-240, gairebé paral·lela a !'autopista, s'ha redu'it un 54%.

Demolició deis peatges
1 Els treballs per demolir els peatges van comen~ar al novembre a Lleida ciutat. l'Estat i !'empresa encarregada del manteniment treballen en el projecte
per reordenar aquest espai. Ara
enderroquen les casetes de I'AIbi i seguiran amb les de les Borges Blanques i Soses.

TURISME CAMINS

Ponts reparteix avui més Un milió per culminar el sender pera ciclistes
de 12.000 racions de Ranxo i vianants entre Sant Antoni i Terradets
1 PONTS 1 Ponts

preven repartir
avui entre 11.000 i 12.000 racions de Ranxo, que enguany
recupera la presencialitat i s'elaborara a la plac;a Portalet en lloc
del passeig Valldans per garantir dos punts d'entrega d'aquest
apat tradicional de la Noguera.
Des de primera hora una vintena de voluntaris iniciaran l'elaboració d'aquest plat típic del
dimarts de Carnestoltes, peral
qual s'utilitzaran rnés de seixanta grans olles. No sera fins a les

dos del migdia quan s'iniciara el
repartiment i es fara la degustació amb les autoritats presents a
la festa . Mentre Ponts recupera
la celebració del Ranxo, el municipi de la Baronía de Rialb va
ajornar-ne la celebra ció un any
més coma mesura de prevenció,
segons fonts municipals. Tampoc Artesa de Segre celebrara la tradicional Matan~a del
Porc, durant la qual es repartíen més de 2.000 entrepans de
llonganissa.

E.F.

El consell del Jussa ha
tret a licitació per 1,1 milió
l'últim traro de l'itinerari per
a vianants i ciclistes entre els
embassaments de Sant Antoni i Terradets, concretament
entre les localitats de Salas de
Pallars i Cellers (Castell de
Mur), amb una longitud de 7
quilometres.
La via segueix els camins
existents al marge dret del riu
Noguera Pallaresa. Donara
1TREMP I

continui'tat al sender del marge de l'embassament de Terradets, on l'itinerari creat l'any
2013 ha suposat un revulsiu
per dinamitzar el turisme familiar al Jussa, i al camí constrult el 2015 en la mateixa línia des de la Pobla de Segur
a Salas.
L'objectiu d'aquest últim
tram és disposar d'un sender
de 15,5 quilometres que ajudi
a promoure un turisme responsable, respectuós amb el medí

ambient i que contribueixi a
dinamitzar !'economía local.
Les empreses podran p.resentar les senes ofertes fins al 21
de marc;. El concurs contempla
dos lots, un per al moviment
de terres per formar el trac;at
del camí de vianants i de bici, i
altres per a les estructures metaBiques com les passareHes i
ponts. Les obres compten amb
subvencions de fons europeus
Feder, la Diputació i ajuntaments per on transcorre el vial.
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DETENCIÓ MOSSOS

SUCCESSOS TRIBUNALS

Acusat de robar

Presó per a. un lleidata
pei estafar més de 214.000 €

gasoil a diversos
camions aTarrega
1TARREGA 1Els Mossos d'Esqua-

dra van detenir dijous un veí
de Cervera de 35 anys com
a presumpte autor deis delictes de furt i danys. Va ser
després que a primera hora
del matí el responsable d'una
empresa agropecuaria, situada a peu de l'A-2 al Talladell (Tfmega), denunciés el
robatori de gasoil dels camions aparcats al recinte de la
firma. Quan van arribar, els
policies van comprovar que
al recinte hi havia un cotxe
accidentat carregat amb garrafes plenes de gasoil. A més,
havien buidat 20 garrafes
que contenien herbicida i que
haurien utilitzat per ·sostreure el combustible. Tot seguit,
una patrulla es va dirigir al
domicili del titular del vehiele accidentat, a Cervera,
on van localitzar un home
amb ferides lleus al rostre,
compatibles amb un accident.
A més a més, al traster del
domicili van trobar garrafes
del mateix tipus de !'empresa

plenes de gasoil. També van
trobar una bomba manual d'extracció de líquids i
eines diverses que s'haurien emportat de la mateixa
empresa. Davant d'aquestes
evidencies, els agents el van
detenir com a presumpte
autor d'un delicte de furt i
danys. El valor de l'herbiciACCIDENT

Va abandonar el seu
cotxe a !'accidentar-se
al recinte de !'empresa
on va ocórrer el robatori
da vessat seria d'uns 4.000
euros i del gasoil robat, de
1.500 euros. Tot apunta al
fet que ellladre, al tornar
a }'empresa per acabar de
carregar el material robat,
va tenir l'accident i va haver
d'abandonar el cotxe. La investigació del cas continua
oberta.

Utilitzava documentació falsa per abrir comptes bancaris 11 Vuit
anys i mig de presó, i 3 anys i 3 mesos per a la seua parella
L.G.
1LLEIDA 1L'Audiencia de Barcelo-

na ha condemnat a una pena de
8 anys i mig de presó un lleidata acusat d'apropiar-se rnés de
214.000 euros amb documentació falsa per obrir comptes
bancaris i adquirir terminals
de punt de venda. El tribunal
li imposa una pena de quatre
anys i mig de presó per un de-.
licte continuat de falsedat en
document. mercantil i oficial en concurs amb un delicte
continuat d'estafa, arnés d'una
altra pena de quatre anys de
presó per un delicte continuat
de blanqueig de capitals. Així
mateix, li imposa una multa de
més de 395.000 euros.
Segons la sentencia, ha quedat acreditat que ellleidata,
que ara viu a Sitges, s'hauria
dirigit a diverses entitats hancaries en les quals "actuant
en nom propi o de societats
creades per ell", soHicitava
}'obertura de comptes corrents
i entrega de terminals de punt
de venda (TPV), "que vinculava als comptes que obria", i
va dur a terme una quantitat
d'operacions "fraudulentes" de
manera que les quantitats que
s'ingressaven en els comptes
que anava obrint eren reexpedides, transferides, a altres
comptes, "dificultant amb aixo el seguiment dels diners".
L'Audiencia assenyala que
l'acusat va efectuar operad-

Exterior de !'Audiencia Provincial de Barcelona.

DENÚNCIA

Cinc entitats banduies
van presentar denúncia
i haura de pagar una
multa de 395.000 euros
ons per una .quantitat total de
417.253 euros, de les quals es
van autoritzar operacions per
valor de 214.820 euros, sent la
resta denegades.
La sala basa la sentencia en
les denúncies presentades per
fins a cinc entitats bancaries,
que l'acusat va estafar, així
com la investigació deis Mos-

sos d'Esquadra, que van corroborar !'obertura de comptes
arnb societats i documentació
falsa. Així mateix, condemna
la parella dellleidata arrestat
per cómplice i li imposa una
pena de tres anys i tres mesos
de presó per un delicte continuat de blanqueig de capitals.
L'acusada va al·legar en el judici que desconeixia el que feia
el seu marit, que es va negar a
declarar. D'aquesta manera,
ellleidata haura d'indemnitzarcinc entitats bancaries amb
més de 197.000 euros per les
quantitats que els van ser estafades, i a ella, amb prop de
10.000 euros.

EMERGENCIES MUNTANYA

Crema controlada a Sarroca de Bellera
SARROCA DE BELLERA 1 Els Bombers de la Generalitat van fer ahir una crema controlada a la zona de
les Esglésies, a Sarroca de Bellera, al Pallars Jussa.
Es tracta d'una crema de rejoveniment de pastures en la
qual també van fer practiques i formació. La crema la van
fer l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i el Grup
de Suport d'Actuacions Forestals (GRAF).
1

Detinguts per un robatori a la deixalleria de Bellpuig
CERVERA 1 Els Mossos d'Esquadra van arrestar a Cervera
els dies 24 i 25 de febrer dos homes, de 30 i 31 anys, corn a
presurnptes autors d'un delicte de robatori arnb for~a. Les
detencions són el resultat d'una investigació iniciada ellO
de novernbre després d'un robatori en una deixalleria de
Bellpuig. Uns individus van forc;ar la tanca perirnetral del
punt net i es van emportar ferros i un altre material.

1

Focs de vegetació en el Segria i el Jussa
1 LLEIDA 1Els

Bombers de la Generalitat van sufocar entre
diumenge a la nit i ahir tres incendis de vegeta ció al Segrí a,
concretament a Torrefarrera, Artesa de Lleida i el Seca de
Sant Pere de Lleida. Així mateix, diumenge a la nit hi va
haver un altre foc a Gavet de la Correa.

Busquen un excursionista
desaparegut a Aigüestortes
REDACCIÓ
1ESPOTI Els Bombers de la Ge-

neralitat de Catalunya, els
Pompiers d'Aran i els Mossos
d'Esquadra van desplegar ahir
un dispositiu al Pare Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici per buscar un excursionista desaparegut. Es tracta d'un jove de Madrid de 27
anys. Els serveis d'emergencia van activar el dispositiu
després que a les 18.31 hores
de diumenge, els companys
del desaparegut van alertar
que no havia acudit al refugi
d'Amitges, on havien quedat, i
no sabien res d'ell. Ah ir almatí es van activar dos helicopters i cinc dotacions terrestres
amb especialistes en rescats
de muntanya. Amb l'ocas es
van retirar els dos helicopters i es van quedar els equips
terrestres.

lmatge d'arxiu d'un re~cat deis Bombers.

D'altra banda, un helicopter
amb els GRAE va rescatar ahir
al matí una excursionista ferida
a Aigüestortes, a la zona de la
Vall de Boí. Van ser alertats a

les 7.57 hores. La senderista,
que va patir una lesió al ge':
noll, va ser transportada fins
a Barruera, on l'esperava una
ambulancia.
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