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El Vila-sana s’imposa 3-5 a
Cerdanyola i consolida la seua
segona plaça a l’OK Lliga

Ivars d’Urgell reparteix
180.000 euros del segon
premi de la Loteria Nacional

Diumenge 16
de gener del 2022
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Avui comença la 25 edició
del cicle ‘Joc al Ninot’ del
Centre de Titelles.

www.segre.com

Contagiats 2.389 alumnes
i professors en la primera
setmana escolar de l’any
gerard hoyas

Educació ||
Representen el 74%
dels positius del
primer trimestre
Farmàcies || Cues i
alguns estocs esgotats
el primer dia de tests
a 2,94 euros

Rebutjats tres
traçats per a la
carretera entre
Sant Esteve i
Castell de Mur
En només un any i
mig, per risc geològic
La inestabilitat del sòl ha obligat la Diputació a descartar
tres projectes aquest últim any
i mig per donar un nou traçat
a la seua carretera entre Castell de Mur i Sant Esteve de la
Sarga (LV-9124). De fet, l’any
2018 ja es va produir un despreniment que va segar la vida
a dos persones entre les poblacions de Guàrdia de Noguera
i Moror.
comarques ❘ 13

Investiguen abusos
de dos germans
adults a una
nena a Balaguer

El trimestre escolar ha començat coincidint amb el pic de contagis de la variant òmicron i en
només una setmana als centres
educatius s’han comptabilitzat
2.389 contagis, dels quals 2.104
corresponen a alumnes i 285, a
professors, segons va assenyalar el departament d’Educació.
Per la seua banda, les farmàcies
ja venen tests d’antígens a 2,94
euros, la qual cosa ahir va provocar algunes cues.

Cues en una
farmàcia de Ronda.
lleida ❘ 9
jordi echevarria

Els Mossos d’Esquadra investiguen els suposats abusos sexuals
que hauria patit una nena de Balaguer per part de dos germans
majors d’edat.
comarques ❘ 16

El Lleida Esportiu està
abocat a la desaparició
El dia 28 la Paeria aprovarà per unanimitat la
seua immediata expulsió del Camp d’Esports
és notícia ❘ 3-5

Tractors de museu per obrir els actes festius de Sant Antoni Abat
Encara que adaptada a la pandèmia, la festivitat de Sant Antoni Abat es desconfina i ahir
ja es va veure una quinzena de

tractors de col·lecció a la partida de Llívia. Per la seua banda,
l’exconsellera Meritxell Serret va llegir el pregó de la 81a

edició de la festa a la Paeria
reivindicant el patrimoni de
l’Horta de Lleida.
GuiA ❘ 33
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Llimiana tancarà la seua companyia
elèctrica i sols en quedaran 9 a Lleida.
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infraestructures carreteres

Rebutgen per risc geològic tres traçats per a la
carretera entre Sant Esteve i Castell de Mur
Per inestabilitat entre Guàrdia de Noguera i Moror, on un despreniment va matar dos persones
diputació

E. Farnell

❘ lleida ❘ La inestabilitat del terra
ha obligat a la Diputació descartar tres projectes l’últim any i
mig per donar un nou traçat a
la seua carretera entre Castell
de Mur i Sant Esteve de la Sarga
(LV-9124). Informes de l’Institut
Cartogràfic i Geològic han advertit del risc geològic al tram
de 6 quilòmetres comprès entre
els pobles de Guàrdia de Noguera i Moror, una zona en què
s’han produït diversos despreniments. Un d’aquests va costar
la vida a dos persones el 2018
(vegeu el desglossament).
La Diputació busca un traçat
alternatiu de 6 quilòmetres que
allunyi els vehicles de les zones
amb més risc de despreniments.
Tanmateix, inestabilitat del terra, vessants perillosos i risc geològic de la zona han obligat a
rebutjar les diferents propostes
que s’han formulat fins ara.
El diputat de Vies i Obres,
Marc Baró, va destacar la dificultat d’“encaixar” un recorregut segur amb els riscos de la zona. Va apuntar que el projecte,
que redacten els serveis tècnics
de la Diputació, contempla també trams “segurs” de la carretera com la variant de 400 metres

Imatge d’arxiu de les obres de la variant provisional de Sant Esteve el 2020.

que es va construir el 2020 i que
transcorre paral·lel a l’LV-9124.
Malgrat tot, “en altres punts hi
va haver problemes com vessants molt alts que no s’ajusten
a la normativa de Carreteres o
terra inestable que no suportaria la nova via”.

jordi farré

Va a fe g i r que l’obje c t iu
d’aquesta variant és garantir la
seguretat viària i l’estabilitat de
la carretera. Segons va explicar
Baró, tot això ha retardat les
obres més d’un any i mig, encara
que d’aquí a un parell de mesos
es preveu validar el projecte de-

finitiu que “compta amb l’aval
dels geòlegs, el territori i els
serveis tècnics”. Va afegir que
la variant és una prioritat per a
la corporació i “hi ha voluntat
a executar les obres com més
aviat millor, però ha de primar
la seguretat”, va dir.

Una via perillosa
amb un alt risc
de caiguda de
pedres i roques
n El nou traçat de la carretera LV-9124 arriba després que es registressin
diversos despreniments
de roques a la calçada
d’aquesta carretera de
la Diputació, que uneix
Castell de Mur amb Sant
Esteve de la Sarga. L’últim va ser l’estiu del 2020
i va tornar a tallar la via
durant uns mesos. Va ser
quan es va construir una
variant de 400 metres,
amb la qual es va anul·
lar el tram antic per a la
circulació. Tanmateix, el
més greu va ser el que va
segar la vida de dos persones l’abril del 2018. Des
d’aleshores, en tot el trajecte de Castell de Mur a
Sant Esteve s’han instal·lat
sensors per alertar sobre
possibles despreniments
i anticipar-se als moviments de la via.

política ple

Maria Cusola, primera alcaldessa d’Artesa
de Segre i relleu continuista de Sabanés
E. Farnell

Maria Cusola, al centre de la foto, al costat de Domènec Sabanés.

❘ Artesa de Segre ❘ Maria Cusola
(ERC) és des d’ahir alcaldessa
en funcions d’Artesa de Segre,
després de la renúncia en un ple
extraordinari de Domènec Sabanés, alcalde durant els últims
catorze anys. El ple d’investidura que haurà de ratificar Cusola
al capdavant del consistori està
previst per al dissabte que ve,
dia 22 de gener.

Cristina Dival serà la nova regidora d’ERC en substitució de
Sabanés, que també va deixar
el càrrec d’edil. El relleu a l’alcaldia es va presentar com una
continuïtat respecte a la gestió
que el govern d’ERC i Junts ha
portat a terme fins ara a Artesa de Segre. Per la seua part,
Sabanés es va acomiadar ahir
elogiant la feina que han dut a
terme els regidors que han es-

tat al seu costat durant aquests
anys. “El treball dels regidors
és atendre la ciutadania i així és
com jo entenc la feina diària”, va
dir. El portaveu de Junts, Josep
Maria Farré, també va posar en
relleu el treball, la trajectòria i
la dedicació de Sabanés “com a
servidor públic”. La consellera
de Vicepresidència, Laura Vilagrà, va assistir al ple amb altres
líders d’ERC.

Pallars/Alta Ribagorça
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

energia subministrament

Llimiana tancarà la companyia elèctrica
municipal i sols en quedaran 9 a Lleida
A l’elaborar estudis que determinen que no és viable adaptar-la a la normativa actual
jordi guardiola

r. ramírez

❘ lleida ❘ L’ajuntament de Llimiana tancarà la companyia
elèctrica municipal, que actualment subministra a uns 140
veïns. L’equip de govern ha
pres aquesta decisió després
de constatar que l’ha d’adaptar
a la normativa espanyola del
sector energètic perquè pugui
continuar funcionant i d’encarregar estudis que conclouen
que aquesta transformació és
econòmicament inviable. Després de la dissolució d’aquesta
empresa pública, només quedaran nou consistoris a Lleida
que venguin llum a la població
(vegeu el desglossament).
Llimiana té en mans d’una
sola empresa la venda d’energia i la gestió de línies elèctriques municipals, una cosa que
ha funcionat durant dècades
però que ja no té cabuda a la
normativa espanyola. Des de
la liberalització del sector elèctric fa més de dotze anys, la
llei exigeix dividir les antigues
companyies de la llum en tres
societats: una de generació si
produeixen energia; una distribuïdora si tenen línies elèctriques, i una comercialitzadora
si venen energia a consumidors
finals.

Vista de Llimiana, en una imatge d’arxiu.

vendre les línies

L’ajuntament tempteja
vendre les línies elèctriques
i els veïns contractaran el
proveïment a altres firmes
L’alcalde, Josep Terré, va explicar que les línies i instal·lacions de distribució elèctrica de
Llimiana no arriben al mínim
que la normativa estableix per
constituir una distribuïdora;

municipis vandalisme

mentre que crear una comercialitzadora no resulta viable
amb poc més d’un centenar de
clients. Aquestes són les conclusions d’estudis externs encarregats pel consistori i que
es van presentar als veïns en
assemblea a finals de l’any passat. Ara l’ajuntament tempteja
la venda de la infraestructura
elèctrica municipal, tal com
han fet altres municipis, i els
veïns hauran de contractar el
subministrament amb la comercialitzadora que elegeixin.

Diferents empreses
municipals per
generar, distribuir
i vendre energia
■ Els ajuntaments amb
companyies elèctriques municipals aconsegueixen rebaixar el preu del rebut als
veïns reduint el seu benefici al mínim necessari per
mantenir l’activitat. Almenar és l’únic municipi amb
una empresa de generació
per al seu salt hidroelèctric;
una distribuïdora per als
seus 70 quilòmetres de línies i una comercialitzadora amb 2.000 abonats. Vuit
municipis més gestionen línies elèctriques amb distribuïdores i venen energia a
través de comercialitzadores: Albatàrrec, Montoliu
de Lleida, Ponts, Salàs de
Pallars, Sudanell, Talarn,
Tírvia i Torres de Segre. En
canvi, Llavorsí té societats
de generació i distribució,
però no ven energia. Va cedir la comercialitzadora a
una firma privada al no ser
rendible.

comarques

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

accessos

Alins vol asfaltar
l’accés a les pistes
d’esquí nòrdic
❘ Alins ❘ L’ajuntament d’Alins
busca finançament per pavimentar l’accés a l’estació
d’esquí nòrdic de Virós-Vallferrera. L’alcalde, Manel
Pérez, va apuntar que es
tracta de l’única estació
d’esquí que no té l’accés
pavimentat. “Volem recuperar un projecte del 2009
redactat per la Generalitat
perquè s’executi al més aviat possible”, va dir. El consistori estima que el projecte
superarà els 600.000 euros
d’inversió.

urbanisme

Legalitzen torres de
telecomunicacions
al Pallars Jussà
❘ lleida ❘ Dos empreses tramiten la legalització de tres
torres de telecomunicacions ja instal·lades al Pallars
Jussà. Amb aquesta finalitat, l’empresa Telxius Torres España SL ha sol·licitat
llicència als ajuntaments
d’Abella de la Conca i Llimiana per a dos d’aquestes
instal·lacions en sòl no urbanitzable. El mateix ha fet
la firma American Tower
España SL a Abella de la
Conca.
a. el pont de suert

patrimoni
ajuntament de tremp

Restauren el
campanar del
Palau Abacial del
Pont de Suert
e. f.

El reparador de bicis danyat a la zona del Juncar.

Trenquen el reparador de bicis
de Tremp als 2 dies d’instal·lar-lo
❘ tremp ❘ L’aju nt a ment de
Tremp va denunciar ahir a
través de les xarxes els desperfectes en el reparador de
bicicletes que es va instal·lar
fa tres dies a la zona esportiva del pavelló del Juncar.
L’alcaldessa, Pilar Cases, va

apuntar que dilluns valoraran
els desperfectes i avaluaran
si es poden reparar. No obstant, va fer una crida perquè
es prengui consciència que
actes vandàlics d’aquest tipus
“no tenen raó de ser” i suposen una despesa important.

❘ El Pont de Suert ❘ Les obres per
instal·lar el nou arxiu comarcal de l’Alta Ribagorça a l’antic
Palau Abacial del Pont de Suert han comportat desmuntar
la teulada del campanar. Està
previst restaurar les teules que
es trobin en més bon estat, així com les dos campanes, segons va explicar l’alcalde del
Pont de Suert, Josep Antoni
Troguet.
Les obres es van adjudicar
per 900.000 euros, i estan a
càrrec de la Generalitat, amb
la previsió de posar en marxa
aquest futur equipament públic durant el mes de setembre.
Juntament amb de les Garrigues, a les Borges Blanques, el
de l’Alta Ribagorça completarà
la xarxa d’arxius comarcals de
Catalunya.
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El campanar amb la bastida i sense teules.

