
Dimecres 12
de febrer del 2020

www.segre.com 

Número 13.673 · Any XXXIX

esports | pàg. 27
el lleida es queda també sense ajuts 
de la federació espanyola de futbol 
pels deutes amb Hisenda

1,30 €

GUIA | pàg. 33
les investigadores ja suposen més  
de la meitat del personal científic 
especialitzat de l’Irblleida

Nova jornada negra amb 
dos morts de trànsit més a 
Lleida ciutat i la Noguera
Vilanova de l’Aguda || Una 
dona mor a la C-14,  
al mateix tram que  
l’accident de diumenge

Capital || Un altre motorista 
perd la vida a l’Ll-11, tot 
just l’endemà del sinistre de 
passeig de Ronda

Tràgica ratxa || Aquest any 
no hi havia hagut víctimes 
mortals en vies de Ponent i 
en dos dies ja són quatre

XAvIer sANtesmAsses

Accident d’ahir a la C-14, amb una persona morta i quatre de ferides.
és notícia ❘ 3

C.sANs

comarques ❘ 13

Greu un operari al caure-li 
a sobre una paret en 
obres a Lleida ciutat

lleida ❘ 11

sUccessos

lleida ❘ 7

L’Ekke formalitza la venda 
de totes les accions al 
grup de fitnes Viding

lleUre

lleida ❘ 6

Denuncien a la síndica 
tirotejos amb balins i
amenaces al Barri Antic

convIvèncIA

Les fires de Mollerussa i les Bor-
ges estudien ofertes que han re-
but d’operadores de telefonia 
i informàtica per comptar els 
assistents a les fires a través de 
localització de mòbils.

comarques ❘ 12

Mollerussa i les 
Borges estudien 
comptar el públic 
de les fires a 
través de mòbils
Localitzant-los sense 
revelar-ne la identitat

El Consell de Seguretat Nucle-
ar (CSN) va informar ahir que 
s’han extraviat a Lleida dos 
equips de mesura d’una empresa 
que operava a Gardeny.

lleida ❘ 10

extraviats a lleida 
dos aparells 
d’enginyeria que 
són radioactius
Equips de mesurament 
de densitat i humitat que 
s’havien de retirar

El túnel de Tresponts,  
a punt a finals d’any
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La inversió per assegurar la 
C-13 s’eleva a 1,6 milions
La via reobrirà totalment abans de Setmana Santa || Ábalos es 
compromet a millorar l’Eix Pirinenc al seu pas per Lleida

infraestructures projectes

X. r. / M. C.
❘ llavorsí ❘ El Govern ha elevat 
a 1,6 milions la inversió per as-
segurar la C-13 al seu pas pel 
Pallars Sobirà. Concretament, 
instal·larà pantalles de malles 
dinàmiques al marge dret del 
talús entre Rialp i Llavorsí, on 
es van produir els despreni-
ments que van obligar a tallar 
la carretera durant gairebé 
dos dies el mes de desembre 
passat. Val a recordar que, des 
d’aleshores, un semàfor regu-
la el pas alternatiu de vehicles 
per només un dels carrils, ja 
que l’altre està envaït per una 
malla provisional de seguretat. 
El secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat, Isidre Gavín, va 
assegurar que “abans de Set-
mana Santa la circulació pels 
dos carrils de la via quedarà 
recuperada”.

D’altra banda, la Diputació 
ha convocat per dimarts que 
ve una reunió de la platafor-
ma per a la millora de la línia 
de tren de Lleida a Barcelona 
per Manresa (R-12). Durant la 
reunió es parlarà de la neces-
sitat de desplegar ja el servei 

de Rodalies a Lleida, tal com 
va anunciar el president, Jo-
an Talarn, en l’últim ple de la 
corporació. 

En aquesta trobada partici-
paran Diputació, ajuntaments, 
consells, sindicats i cambres de 
comerç, així com el subdele-
gat del Govern a Lleida, José 
Crespín, i el secretari d’Infra-

estructures de la Generalitat, 
Isidre Gavín.

En un altre ordre, el ministre 
de Transport, José Luis Ába-
los, es va comprometre ahir a 
millorar les condicions de l’Eix 
Pirinenc (N-260) al seu pas per 
Lleida per reduir la sinistra-
litat. Va respondre així a una 
pregunta del senador lleidatà 
Miquel Caminal (ERC), que 
exigia saber quines són les me-
sures i accions previstes per a 
aquesta via. Ábalos va acusar 
el govern de Mariano Rajoy 
de no invertir “res” a l’N-260. 
A més, va informar que el Go-
vern ha reactivat el projecte de 
la variant de la Pobla de Segur.

Ábalos va apuntar que l’Es-
tat inverteix nou milions a 
l’any a tota la carretera per a 
treballs de manteniment. Va 
destacar que les obres per repa-
rar el despreniment que es va 
registrar a l’altura del Pont de 
Bar durant el temporal del ge-
ner estan valorats en 330.000 
euros, i va recordar que el 
Govern va invertir a Catalu-
nya 1.075 milions el 2018 en 
infraestructures.

leS ClauS

Tren de Manresa
z reunió de la plataforma per 
exigir millores ferroviàries a 
lleida dimarts que ve.

Eix Pirinenc
z l’Estat es va comprometre 
ahir a millorar l’N-260 al seu 
pas per lleida i va assegurar 
que ha reactivat el projecte de 
la variant de la Pobla.

Tallada la C-1412b
z El tall de la carretera C-1412b 
al punt quilomètric 42+400 es 
prolongarà fins al pròxim 6 de 
març.

carreteres obres
C.saNs

Treballs per impermeabilitzar el túnel de Tresponts, a punt aquest any
❘ orgaNyà ❘ Els operaris del túnel 
de Tresponts treballen en la im-
permeabilització de la galeria 
principal, d’1,3 quilòmetres. 
Quedaran pendents el reves-

timent i els serveis. Tot estarà 
a punt a finals d’any, segons va 
indicar ahir el secretari d’In-
fraestructures, Isidre Gavín. 
La perforació de les galeries 

d’evacuació estarà abans de 
primavera. Serà llavors quan 
finalitzin els treballs amb ex-
plosius a la carretera C-14, in-
forma C.S.

M.Molina
❘ maials ❘ Els més de 100 litres 
per metre quadrat que van 
caure en zones del Segrià i 
les Garrigues durant l’últim 
temporal han fet aflorar les 
aigües subterrànies de la vall 
Major, entre aquestes dos co-
marques, i han inundat més 
de tres-centes hectàrees 
de cultius a Maials, segons 
va assegurar ahir l’alcalde, 
David Masot. Aquesta vall 
recull les aigües que proce-
deixen de les Garrigues i ar-
riben fins a Flix, a Tarragona. 
L’augment de cabals ha fet 
que, setmanes després del 

Glòria, hagin quedat negats 
gran quantitats de bancals 
de cultius, molts dels quals 
d’ametllers. 

Masot va indicar que és 
una zona on conclouen ca-
bals interns. De fet, ja fa anys 
a la zona més profunda de la 
vall hi havia els antics safare-
jos. El consistori va publicar 
ahir un ban per comunicar 
a tots els propietaris de fin-
ques inundades que es diri-
geixin al consistori per infor-
mar dels danys. És necessari 
que especifiquin la ubicació 
de la parcel·la i portar una 
fotografia.

aigües subterrànies 
afloren i inunden més de 
300 hectàrees a maials

agricultura danys

a.m.

a.m.

l’extensió inundada supera les 300 hectàrees.

alguns camps de Maials negats per l’aigua.


