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FOTO: Núrla Garcfa/ La teulada de la na u afectada principalment per l'incendi va cedir a mitja tarda 

Denunciat 
un motorista 
per circular a 
200km/hper 
la Fuliola 

Un incendi 'destrueix/ una nau 

Els Mossos d'Esquadra van de
nunciar penalment dilluns el 
conductor d'una motocicleta, 
de 42 anys, com a presumpte 
autor d'un delicte contra la se
guretat del trimsit. La policía va 
muntar un control de velocitat 
al punt quilometric 128,8 de la 
C-53, a la Fuliola (Urgell). A les 
20.30 hores, el radar va detec
tar una motocicleta que circu
lava a 200 km/h en un tram de 
carretera on la velocitat maxi
ma permesa és de 90 km/h. Els 
Mossos van posar el fets en co
neixement del jutjat d'instruc
ció de guardia de Balaguer. 

de mobles d/ Artesa de Segre Un foc calcina 
totalment un 
turismé a la Mas 
Sant Jordi de Juneda 

Artesa de Segre 
CARLA SALAZAR 

Una nau industrial de la fabrica 
de Mobles Ros d'Artesa de Segre 
es va veure afectada ahir per un 
espectacular incendi que va cre
mar les instaHacions durant tota 
la tarda. El toe es va originar pocs 
minuts després de dos quarts de 
tres de la tarda, provocant una 
immensa columna de fum negre, 
i una dotzena de dotacions deis 

Emergencies 
treballa en cinc 
accidents amb 
ferits a les vies 
lleidatanes 

Els Bombers de la Generalitat 
van informar que ahir, junt amb 
el Sistema d'Emergencies Me
diques, van treballar en cinc ac
cidents de transit en carreteres 
lleidatanes. El primer va tenir 
Jloc a les 12.36 hores, quan un 
turisme va sortir de la vía mentre 
circulava per I'N-260 a Vilaller. 
Un cop alla, el SEM van atendre 
dues persones ferides Jleus. 

Dues hores més tard, el quilo
metre 173 de la carretera C-13, 
en el seu pas per Ribera d'Ur
gellet, va patir ahir un xoc entre 
dos cotxes. Un deis ocupants va 
resultar ferit Jleu i va ser traslla
dar a !'hospital de la Seu. 

la via C-13 es va tornar a ve u-

Bombers de la Generalitat es van 
dirigir allloc. Un cop alla van tre
ballar per apagar el sostre d'una 
de les tres naus conformen el 
complex empresarial, extremant 
les precaucions a causa del risc 
d'enfonsament. Altres dotacions 
van seguir una estrategia defen
siva amb l'objectiu que el foc no 
s'estengués a les altres dues naus. 

Cal destcar que la fabrica es
tava tancada per vacances, i el 

gruix de la plantilla no s'incorpo
rara fins dilluns, pero en el mo
ment deis fets hi havia diversos 
medmics fent manteniment i un 
treballador a !'oficina per respon
dre les trucades. Aquests van ser 
evacuats i segons va apuntar el 
Sistema d'Emergencies Mediques 
(SEM) no va haver-hi cap ferit. 

l.:'incendi va obligar a tallar el 
transit de vehicles a la C-26z fins a 
tres quarts de set de la tarda. 

FOTO: Núrla Garela 1 Un deis camions accidentats ahir a Torrebesses 

re afectada per una col· lisió fron
tal, aquest cop a les 15.40 hores 
a Castell de Mur. Els Bombers es 
van despla~ar amb quatre dota
cions i van haver d'excarcerar un 
deis ocupants, que havia quedat 
atrapat a causa del xoc. El SEM 
va atendre dos ferits lleus i els va 
evacuar a I'Arnau de Vilanova. 

A les 15.48 hores un vehicle 

va bolear a la C-14128, a Gualter, 
a la Baronia de Rialb. Els Bom
bers van excarcerar el conductor, 
que va ser ates pel SEM. 

Finalment, a les 20.04 hores 
la vía C-12 en el seu pas per To
rrebesses es va veure implicada 
en un xoc entre dos camions, un 
deis camioners va resultar ferit 
menys greu en quedar atrapat. 

A última hora de la tarda, la 
teulada de la nau afectada va ce
dir i un total de 19 dotacions te
rrestres continuaven intentant 
extingir les flames, tenint com a 
prioritat protegir la nau gran, que 
no estava cremada, i la zona deis 
servidors. El SEM i els Mossos es 
van retirar del Jloc a les 20.30 ho
res, mentre que els Bombers van 
continuar remullant la zona perla 
nit i vigilant possibles revifalles. 

Els efectius deis Bombers de 
la Generalitat van apagar ahir 
un vehicle que va cremar a la 
Mas Sant Jordi, a Juneda. El cos 
va rebre l'avís a dos quarts de 
quatre de la tarda i es va diri
gir al lloc amb dues dotacions. 
Alla, van comprovar que el tu
risme estava calcinat totalment 
i van apagar les flames. No va 
haver-hi afectació més enlla. 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Por la presente se convoca a todos los partícipes y usuarios de las 
siguientes comunidades de Regantes a una Junta General Extraordinaria 
a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda 
convocatoria: 

• Comunidad de Regantes de Seros 107, Lunes día 12 de Septiembre 
de 2022, lugar, en el local anexo a la ASOCIACION DE VECINOS del 
barrio de Litera Fraga (Huesca). 

• Comunidad de Regantes de Litera Persio, Martes día 13 de Septiembre 
de 2022, lugar, en el local anexo a la ASOCIACION DE VECINOS del 
barrio de Litera Fraga (Huesca). 

• Comunidad de Regantes de Vincamet Vilaro, Miercoles día 14 de 
Septiembre de 2022, lugar, en el local anexo a la ASOCIACION DE 
VECINOS del barrio de Litera Fraga (Huesca). 

• Comunitat de Regants de Llitera Vincamet, Jueves día 15 de 
Septiembre de 2022, lugar, Ajuntament d' Aitona, Carrer Major, 6, 
25182 Aitona, Lleida. 

• Comunitat de Regants de Serrabrisa Montfret, Viernes día 16 de 
Septiembre de 2022, lugar, Ajuntament d' Aitona, Carrer Major, 6, 
25182 Aitona, Lleida. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación de la adhesión al "CONVENIO REGULADOR PARA 
LA FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN Y 
SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADfOS" y la delegación al presidente 
de la Com\lnidad o a su representante para su firma. 

Autorización a la Junta de Gobierno para realizar todas las gestiones 
relacionadas con este convenio y sus adendas. 
3. Ruegos y preguntas. 

Los presidentes de las Comunidades de Regantes, Fraga, 12 de Agosto 
de2022 
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La DIMECRES 24 D'AGOST DE 2022 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún V l D A S O C l A L 
cargo No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dingirse a nuestras ofícmas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

Tremp finalitza amb exit de participació 
els cicles Nits a la Fresca i Cucaestiu 
Tremp ha finalitzat els cicles Nits a la Fresca i Cucaestiu, que han comptat amb música dassica, circ, 
cinema la fresca, poesia, teatre i havaneres, així com propostes per als més petits com jocs d'aigua, 
contes, escuma o jocs de fusta. 

}oves de Lleida fan el Camí de Sant Jaume 
Un grup de 49 ;oves de Lleida de 17 a 19 anys van completar, entre ei29 de juliol i el8 d'agost, quatre 
etapes del Camí de Sant Jaume i van participar en la Peregrinació Europea de Joves, juntament amb 
altres joves de la resta d'Espanya i de diversos pai'sos europeos. 

Albatarrec homenatja els 
veins que compleixen 90 anys 
La Llar de Jubilats Sant Roe d'Albatarrec va celebrar dilluns un acte 
d'homenatge a les usuiui.es i usuaris que enguany celebren el seu 90 
aniversari. 

El escritor Paulo Coelho 
cumple hoy 75 años 
El novelista y dramaturgo brasileño, uno de los escritores más 
leídos del mundo con más de 320 millones de libros vendidos 
en más de 170 países, cumple hoy 75 años. 
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