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COMUNICACIONS

REGS PROJECTES

El Pont de Bar
millora la via a
Querforadat

Cinquanta comunitats inVerteixen
18 milions a modernitzar el regadiu

PONT DE BAR 1 L'ajuntament
del Pont de Bar fara obres
de conservació a la carretera entre Toloriu i el Querforadat, única via d'accés a
aquest últim nucli. L'alcaldessa, Rosa Andorra , va
explicar que l'actuació és
"urgent" perque diversos
trams de la carretera estan enfonsats. Es construira un mur de contenció al
quilometre 1,1 del camí i es
consolidara també un altre
tram al punt quilometric 1,5.
Part de l'obra la financ;ara el
Govern pel temporal Gloria. Andorra va explicar que
busquen financ;ament per
poder renovar el paviment
de tota la carretera.

1 EL

DINAMITZACIÓ

La Pobla busca
solucions a la
despoblació
POBLA DE SEGUR 1 La Pobla
de Segur va posar en marxa el dia 6 el primer taller
dins del Pla de Dinamització
Socioeconomica del municipi, denominat La Pobla de
Segur, horitzó 2030, i en el
qual van participar una vintena de persones. Dins deis
escenaris de futur es van
analitzar problemes com la
despoblació, l'exode juvenil,
l'envelliment de la població,
la perdua de serveis, habitatge no accessible, un sector
primari sense rellevancia i
perdua d'atractiu turístic per
buscar solucions. S'han organitzat nous tallers peral mes
demaig.
1 LA

Acció Climatica aprova destinar-los més de vuit milions de euros 11 Els promotors
temen que la inflació no doni treva i no puguin fer-se carrec de la inversió
H.C./M.M.B.

Una cinquantena de comunitats de regants (entre les
quals fins a setze coHectivitats de les vint-i-una del Canal
d'Urgell) rebran uns 8,5 milions d'euros per portar a terme
projectes de modernització del
regadiu que van des de la substitució de canonades malmeses
fins a la instal-lació de plaques
fotovoltaiques o l'ampliació de
basses de reg. Aquestes actuacions sumaran una inversió total
de 18,7 milions d'euros a Lleida, segons la resolució aprovada
ahir per la conselleria d'Acció
Climatica i comunicada als beneficiaris. A Catalunya, la inversió global s'estima en uns 25
milions d'euros i la subvenció,
en uns 11,5 milions.
Els projectes més remarcabies són els de modernització
del Canal d'Urgell a Bell-lloc,
els regants del qual afronten la
tercera fase d'un projecte més
ampli . El president d'aquesta
col-lectivitat, Antoni Alenta, va
explicar que beneficiara entre
400 i 450 hectarees de cultius.
Alenta va coincidir amb altres
regants consultats quee l'encariment deis materials pot frenar
els projectes. Segons la resolució
aprovada ahir, les dates maximes d'acabament van d'aquest
2022 al 2024. Altres beneficiaris són el Garrigues Sud i el
Segria Sud.
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1 LLEIDA 1

PROJECTES DESTACABLES

1

Almacelles
1 Al marge deis del Canal d'Urgell, destaca la modern ització
integ ral de la comun itat de
regants d'Aimacelles, amb un
pressupost de 3,6 milions i una
ajuda d'1,55 milions.

Torres de Segre
1 La séquia de Torres de Segre
rebra 1,5 milions per modernitzar el reg, amb una inversió de
3,6 milions.

Segria i Garrigues
1 El Segria Sud rebra 68.000 euros i el Garrigues Sud, 151.000
euros més.

L'Horta de Lleida va estrenar al febrer obres de modernització.

PRESSURITZACIÓ

Projecte per renovar 2.000 hectarees més de I'Horta
• La conselleriá d'Acció Climatica ha licitat la redacció
del projecte per modernitzar 2.000 hectarees més de
l'Horta de Lleida a les partirles de la Mariola, Vallca lent i Torres de Sanui.
L'Horta té una extensió
d'unes 5.000 hectarees i en
més de la meitat s'implanta-

SOLIDARITAT GUERRA D'UCRA'iNA

ran nous sistemes d'estalvi i
eficiencia en la distribució de
l'aigua per suprimir el reg a
manta. El mes de marc; passat
es van entrenar els sistemes
de pressu rit zació en 1.200
hectarees.
En un altre ordre de coses,
el PSC instara el Govern a
facilitar la posada en marxa

d'un projecte pilot per al reg
del can al Segarra-Garrigues
en un superfície de 6.500 hectarees. La diputada del PSC
per Lleida, Pirineu i Ar an,
Sílvia Romero, va lamentar
que "es tracta d'un projecte
pendent des de fa rnés de deu
anys". Ho va fer en una visita
a la seu d'ASG.

TURISME COMUNICACIONS

El Tren.dels Llacs inicia la
temporada aquest dissabte
coincidint amb Sant Jordi

BALAN~

Temporada
turística de
record a Aran
VALL DE BOf 1 La Val d'Aran
ha tancat la millor temporada turística d'hivern de la
historia. La Setmana Santa,
amb una ocupació hotelera
del 80,4 per cent, ha estat
el colofó perfecte per a una
temporada de record que
ha permes superar da des de
temporades anteriors a la
pandemia. D'altra banda, el
diputat del PSC perles Terres
de Lleida, Pirineu i Aran al
Parlament, Osear Ordeig, va
assegurar ahir que "els 2,4
milions que l'Estatja ha destinat al turisme de la Vaii de
Boí són un ciar exemple del
bon ús i gestió deis fons Next
Generation".

1

POBLA DE SEGUR 1 El Tren
deis Llacs iniciara la catorzena temporada turística amb el
ferrocarril historie dissabte,
coincidint amb Sant Jordi, i estara en circulació fins al dia 29
d'octubre. Durant la temporada
d'aquest any fara vint-i-vuit circulacions. El ferrocarril historie
dura a terme un total de vint-iquatre trajectes cada dissabte
des del23 d'aquest mes i fins al
16 de julio! i, a partir de l'agost,
reprendra el servei des del 20
d'aquell mes fins al 29 d'octubre. Per la seua banda, el Tren
Panoramic fara quatre circulacions el 23 i 30 de julio! i el 6 i
el13 d'agost amb els combois
actuals.
Amb motiu de la primera circulació de la temporada del Tren
deis Llacs i de la festivitat de
1 LLEIDA/LA

1 LA

Un deis autobusos peral trasllat de refugiats a Lleida.

Tarrega facilita el trasllat d'un
centenar d'ucrainesos a Lleida
1 TARREGAI L'ajuntament de Tarrega ha facilitat el trasllat a
Lleida d'un centenar de refugiats ucralnesos empadronats a la ciutat perque paguessin tramitar la sol·licitud de
protecció temporal, que els
permetra accedir al permís

de residencia i de treball. El
consistori ha contractat autohusos quatre tardes entre el
23 de man;: i ahir, amb vinti-quatre ucrainesos en cadascun. L'autobús els porta fins
a la comissaria de la Policía
Nacional a Lleida.

Sant Jordi, l'oficina de turisme
de l'ajuntament de la Pobla de
Segur ha organitzat diverses
activitats que amenitzaran la
visita deis viatgers.
Les associacions de Raiers i
Fallaires i Pubilles de la Pobla
de Segur rebran els primers viatgers i convidats amb vestits
tradicionals i els entregaran una
rosa. A la tarda, abans de la ruta de tornada cap a Lleida, se
celebrara un cafe concert amb
música en directe per als assistents. El tren passa per quaranta
túnels i setanta-cinc ponts durant 89 quilometres de trajecte
en dos hores, aproximadament.
Esta gestionat per Ferrocarrils
de la Generalitat ambla col·laboració de la diputació de Lleida i de l'Autoritat Territorial de
Mobilitat de Lleida (ATM).
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TRIBUNALS INSTRUCCIÓ

EMERGENCIES

El geriatri( de Tremp no aplicava
protocols de Covid durant el brot

Onze rescats
durant la
Setmana Santa
a Lleida

Així ho van afirmar ahir davant del jutjat sis empleats 11 La germana de l'exdirectora

A Catali.mya s'han
fet 69 serveis

va assegurar, en canvi, que hi havia un pla de contingencia i material de protecció

1 LLEIDA 1Els Bombers de la Ge-

neralitat han portat a terme
un total de 69 rescats al medi natural aquesta Setmana
Santa en el conjunt de Catalunya. A les comarques lleidatanes, segons van informar
ahir els Bombers, es van dur
a terme nou actuacions, set
rescats de muntanya, una recerca i una actuació en una
cova.
D'altra banda, als municipis lleidatans de la comarca
de la Cerdanya es van fer tres
rescats més d'excursionistes
accidentats al medí natural.
El penúltim va tenir lloc diumenge a la tarda, quan els
Bombers van rescatar un espeleoleg atrapat en una cova
al congost de Mont-rebei, a
Sant Esteve de la Sarga, després de quedar exhausta !'interior. 1 l'últim va tenir lloc
aquest dilluns, també a Sant
Esteve de la Sarga, quan va
ser rescatada una excursionista que s'havia lesionat el
turmell.

A. GUERRERO
1TREMP 1La residencia Fiella

de
Tremp no va aplicar cap tipus
de protocol durant el brot de
Covid-19 que hi va haver el novembre del2020 i que va acabar
ambla vida de 64 dels 142 usuaris. Aixo és el que van declarar
ahir sis empleats del geri~ttric
que van anar com a testimonis
al jutjat d'instrucció número 1
de la capital del Pallars Jussa,
segons va informar l'advocat de
l'acusació popular, Xavier Prats.
Els treballadors han estat citats
en relació amb la causa per un
delicte social que se segueix
contra l'exdirectora del geriatric, Remei Navarri, i l'exresponsable d'Higiene Sanitaria,
M.R.N.O, també imputades per
homicidi imprudent i vexacions
per la mort deis usuaris. Tots
els testimonis d'ahir, tret de la
germana de la directora investigada, van afirmar que no hi
havia cap tipus de control, no
tenien material de protecció o
sectorització deis espais, la qual
cosa corrobora el que van dir el
passat 8 d'abril altres empleats,
que van parlar de "caos", que
només tenien una mascareta a
la setmana i que fins i tot trobaven pacients demanant ajuda
als passad1ssos.
També van explicar ahir que
el novembre del2020, quan es
va declarar el brot, hi havia un
sol vestidor al soterrani sense

Foto d'arxiu de l'exgerent de Salut a Lleida, Divina Farreny, que va declarar coma testimonial mar~.

ventilació i que hi havia una taquilla pera cada tres empleats.
Quan el departament de Salut
va intervenir el geriatric, es
van habilitar tres vestidors en
diverses plantes i amb ventilació, sempre segons ellletrat de
l'acusació popular i que també
exerceix l'acusació particular de
diverses famílies en l'altra causa. Per la seua part, la germana

de l'exdirectora del geriatric va
reconeixer que no es prenia la
temperatura als treballadors i
que no existía cap control horari
pero va dir que disposaven de
material i que hi havia un pla
de contingencia que tots havien
firmat.
Les següents declaracions
deis empleats tindran lloc dimarts que ve i els dies 8 i 15

de juny. Les dos investigades
no han estat encara citades. Els
primers a declarar van ser els
agents deis Mossos d'Esquadra que van portar a terme la
investigació i la llavors gerent
de Salut a les regions sanitaries
de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran,
Divina Farreny, que van corroborar que "hi va haver un descontrol total".
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ
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Recuperen l'autocaravana
robada .a una atleta
d'Agramunt
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A. GUERRERO

difusió a les
xarxes socials ha estat clau
perque la corredora de muntanya d'Agramunt i directora
d'INEF de la Seu d'Urgell, Sílvia
Puigarnau, pogués recuperar
ahir l'autocaravana que divendres passat uns lladres li van
robar a Sitges, on havia acudit
a entrenar-se amb un company,
com va avanc;ar SEGRE ahir.
L'atleta va explicar que
"aquest matí [per ahir] ens ha
contactat un amic per explicar
que un deis seus contactes a Instragram havia vist la publicació
i que creía que l'autocaravana
estava aparcada en un carrer
de Cubelles. Ens hem posat en
contacte amb ell i amb els Mos-

sos d'Esquadra i hem pogut confirmar que ho era", va explicar
ahir la lleidatana a aquestdiari.
Puigarnau, que era a Barcelona
per motius laborals, es va desplac;ar rapidament fins a Cubelles. Abans que pogués veure
l'estat en el qua] es trobava ]'interior, la policía científica va fer
una inspecció ocular i va prendre mostres a la recerca d'empremtes deis lladres. "S'han emDE SITGES A CUBELLES

La van sostreure divendres
a Sitges i la van trobar ah ir a
Cubelles tot i que sense part
del material que hi havia

1AGRAMUNT 1Els Bombers de la

Generalitat van retirar ahir
teules que es van desprendre de la teulada d'una casa
d'Agramunt. Van ser alertats
a les 17.25 hores i tres dotacions, una amb un camió
escala, van acudir al número
4 del carrer Germandat de la
Sang. Possiblement, el despreniment va ser perla pluja
i es va tractar d'una actuació
pr~ventiva per evitar que caiguessin a la via pública.

Curs per als futurs
bombers voluntaris

Grades a la difusió a les xarxes socials
1 AGRAMUNT 1 La

Revisen la teulada d'una
casa a Agramunt

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya va
acollir ahir la presentació del
curs de formació basica per
als nous bombers voluntaris que faran classe els dies
feiners. Concretament, ho
faran 211 persones, de les
quals 23 són dones.
1 LLEIDA 1

lmatge de l'autocaravana.

portat l'ordinador, tota la roba
tecnica i el GPS pero han deixat
la bici i la meua documenta ció",
va comentar.
L'autocaravana, que utilitza
amb la seua parella i també atleta Eduard Hemández per anar
a competicions, estava aparcada
a uns vint miriuts dellloc d'on
la van robar. Ho va denunciar
davant deis Mossos d'Esquadra
i va demanar coHaboració ciu-

tadana a través del seu perfil
a Instagram, on compta amb
10.600 seguidors i explica els
seus reptes esportius. Ha estat
efectiu.
"Grades a tots. L'hem trobat
a Cubelles gracies a la vostra difusió. No podem estar més agralts", va escriure ahir en aquesta
xarxa social, i va posar així fi
a un malson que s'ha allargat
durant quatre dies.

Investiguen pintades en
una església d'Andorra
1ENCAMP 1El Govern d'Andor-

ra i el Comú d'Encamp han
denunciat davant de la polida l'aparició de pintades a
l'església de Sant Roma de
les Bons. Els grafitis es van
localitzar aquest dilluns a
la banda exterior de l'absis
de l'església amb un esprai
negre.

