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inspeccions

Mor un veí de Barbens en una
col·lisió a l’autovia a Bellpuig

agents rurals

El vehicle de la víctima, de 83 anys, va ser envestit per un tràiler ahir al migdia ||
Sisè mort aquest any a l’A-2, per la qual circulen 10.000 camions diaris
segre tàrrega

segre tàrrega/l.g.

❘ bellpuig ❘ Un veí de Barbens de
83 anys, Jaume Solsona, va morir ahir en un accident de trànsit
entre el turisme que conduïa i
un camió a l’A-2 al terme municipal de Bellpuig, just al límit
de la comarca de l’Urgell amb
el Pla d’Urgell. Per causes que
es desconeixen i s’investiguen,
es va produir una col·lisió posterior entre un camió i un turisme.
A conseqüència de l’impacte,
el conductor i únic ocupant del
cotxe va morir. L’accident va tenir lloc a les 12.09 hores al punt
quilomètric 494 de l’autovia en
direcció a Barcelona. El sinistre
va obligar a tallar un carril durant una hora, la qual cosa va
provocar cues de dos quilòmetres. Fins al lloc es van desplaçar cinc patrulles dels Mossos
d’Esquadra, quatre dotacions
dels Bombers de la Generalitat
i dos ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM),
que van activar el protocol de
suport psicològic previst en els
accidents de trànsit.
En el que va d’any, sis persones han mort en accidents de
trànsit a l’autovia A-2 al seu pas
per les comarques de Lleida, la
qual cosa representa l’any més
tràgic i el doble de la mitjana
de l’última dècada. Aquesta via
suporta el pas de 30.000 vehicles diaris, dels quals un terç són
camions. A més, aquest any l’autovia ha registrat un accident al
dia de mitjana.
L’accident mortal d’ahir és el
segon d’aquesta setmana a les
carreteres lleidatanes, després
que dilluns un veí de Santa Fe
de setanta-vuit anys perdés la
vida després d’una sortida de
via a Sant Ramon. El conductor
va perdre el control del vehicle
i va xocar contra la paret d’un
magatzem.

Multat per
usar un reclam
electrònic per
caçar a Bovera
redacció

Vista del camió implicat ahir a l’accident mortal a l’autovia a Bellpuig.

Trenta-quatre
morts a la
carretera el 2019
n Fins a la data, un total
de 34 persones han mort
en accidents de trànsit a
les carreteres lleidatanes
aquest any. Una xifra lleugerament inferior a la de
l’any passat, que va registrar 36 víctimes mortals
en el mateix període de
temps i va acabar l’exercici amb 37 morts en sinistres viaris. Aquest mes
de desembre tres persones
han perdut la vida en accidents a la província, dos
aquesta setmana.

emergències desaparició

servei català de trànsit

de Montanyana. Està previst
que en les pròximes hores s’hi
sumin noves unitats canines.
Una de les que hi han participat
des de dijous és la dels Bombers
de la Ribagorça.
Lliberato Botargues va desaparèixer cap a les 13.30 hores de dijous quan es trobava
amb el seu fill plegant bolets.
En els treballs de recerca han
participat veïns de Rosselló que
s’han desplaçat diàriament fins
a Viacamp.

❘ bovera ❘ Els Agents Rurals
han denunciat un caçador a
Bovera per utilitzar un reclam electrònic d’ús exclusiu
de cant d’ocell, cosa que està
prohibida per la normativa.
L’actuació es va dur a terme
durant el cap de setmana passat en les diferents actuacions
d’inspecció que van fer els
Rurals a tot Catalunya. En
total, el cos mediambiental
de la Generalitat va portar a
terme 378 inspeccions i tres
denúncies per caça, entre les
quals la de les Garrigues. En
el seu compte de Twitter, els
Agents Rurals van agrair la
col·laboració dels caçadors.
En un altre ordre de coses,
aquest cos de la Generlitat
col·labora en l’elaboració
dels censos de Seguiment
d’Ocells Comuns de Catalunya de l’Institut Català
d’Ornitologia. El seguiment
es porta a terme a l’Espai Natural Protegit dels Secans de
Belianes-Preixana.

laboral

Consulta sobre
l’horari de Bombers
Estat en el qual va quedar el vehicle de la víctima ahir a l’A-2.

bombers ribagorça

Continuen sense localitzar
el boletaire de Rosselló
❘ viacamp ❘ Nova jornada de recerca infructuosa del boletaire
de Rosselló de 94 anys que va
desaparèixer dijous passat a Viacamp, a la Franja. Per sisè dia,
la Guàrdia Civil va coordinar
un dispositiu en què van participar unes quaranta persones i
que va finalitzar sense resultats
positius. Ahir, es van tornar a
rastrejar zones que ja havien
estat inspeccionades i es van batre boscos del triangle format
per Llitera, Viacamp i el Pont

Vista del reclam prohibit.

❘ barcelona ❘ El Govern va
acordar ahir fer una consulta
pública prèvia a l’elaboració
d’un projecte de decret sobre la jornada i els horaris
del personal dels Bombers de
la Generalitat, un dels compromisos entre Interior i els
sindicats a l’acord que es va
firmar el mes de maig passat.

violència masclista

Intenta asfixiar la
parella a Andorra

Imatge ahir de la unitat canina dels Bombers de la Ribagorça.

❘ Andorra la vella ❘ La policia
d’Andorra va detenir la setmana passada un jove de 24
anys per agredir la parella,
que va intentar asfixiar al
Pas de la Casa. Li va clavar
cops de puny i li va estirar
els cabells, per la qual cosa
va ser arrestat per un delicte
de violència domèstica.
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Apaguen un petit
incendi prop de
la via del tren de
Bell-lloc d’Urgell

Continua sense
aparèixer el
boletaire de 93
anys desaparegut

Els Bombers de la Generalitat
van apagar un petit incendi que
es va originar al costat de la via
fèrria de Bell-lloc d’Urgell. En
aquest sentit, emergències va
ser alertada del foc a les 14.04
hores i ràpidament es va activar el corresponent protocol,
desplaçant-se fins al lloc efectius del cos. Segons van explicar, el foc va cremar quatre metres quadrats de matolls.

La Guàrdia Civil encara no ha
trobat l’ancià de 93 anys i veí
de Rosselló que va desaparèixer dijous quan va anar a buscar bolets amb el seu fill a Viacamp, a la Franja de Ponent.
En aquest sentit, segons van informar fonts del cos, la recerca
es reprendrà avui a la zona després que ahir quedés suspesa a
última de la tarda. Hi participen
un total de 71 persones.

FOTO: Selena García / Imatge del camió que va col·lidir amb el cotxe que conduïa l’home de 83 anys

Un home de 83 anys perd
la vida en un xoc amb un
camió a l’A-2, a Bellpuig
Va ser un accident per encalç i es tracta
del segon sinistre mortal en dos dies
Lleida
REDACCIÓ
El conductor d’un cotxe, J. S. R.,
de 83 anys i veí de Barbens, va
morir ahir pel matí en una col·lisió per encalç entre un camió i el
citat turisme que es va produir al
quilòmetre 494 de l’A-2, al terme
municipal de Bellpuig.
En aquest sentit, els Mossos
d’Esquadra van ser alertats de
l’accident a les 12.09 hores, quan
per causes que s’investiguen es
va produir el xoc entre el vehícle
de gran tonatge i el cotxe. Arran
de la incidència es van activar
cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels
Bombers de la Generalitat i una
ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que a
més va activar el protocol de suport psicològic.
A conseqüència de l’accident,
el conductor i únic ocupant del
turisme va perdre la vida. Pel que
fa l’afectació viària, es va tallar un
carril de l’A-2 en sentit Barcelona
i això va provocar retencions de
fins a dos quilometres.
Amb aquesta ja són 169 les
víctimes d’accident de trànsit
aquest any a les carreteres interurbanes catalanes. De fet, cal
recordar que aquest és segons
sinistre mortal consecutiu en el

FOTO: S.G. / Imatge del lloc de l’accident, que es va produir al migdia

que portem de setmana a Lleida.
El dilluns un home de 78 anys,
I. B. P., veí de les Oluges, va morir en una accident de trànsit en
xocar contra la porta d’un magatzem ubicat a la Plaça Santa
Madrona de la localitat de Sant
Ramon, al quilòmetre 0,1 de la
carretera L-324. Segons van informar fonts del Servei Català
de Trànsit (SCT), els fets van tenir lloc a les 8.55 hores i cal indicar que que l’home podria haver
patit una indisposició prèvia a la
col·lisió, tot i que l’autòpsia haurà de determinar quines van ser
les causes de la mort. En aquesta
ocasió, fins al lloc dels fets es van

desplaçar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions
dels Bombers de la Generalitat i a
més dues ambulàncies i el servei
de suport psicòlogic del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM).
El Servei Català de Trànsit va
recordar que el SIAVT (Servei
d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per
sinistres de trànsit els 365 dies de
l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer
els recursos existents i rebre informació i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit.

FOTO: A. Rurals / Imatge del reclam electrònic utilitzat pel caçador

Sanció per caçar a Bovera
amb un reclam electrònic
Els Agents Rurals van denunciar
el cap de setmana durant una
inspecció a Bovera un caçador
per utilitzar un reclam electrònic
d’ús exclusiu del cant d’ocells.

Segons van informar a través
de les xarxes socials, durant la
setmana passada van fer 378
inspeccions i tres denúncies de
caça a tot Catalunya.

ERC demana
explicacions
per les ajudes
dels aiguats

ECP vol fomentar
les projeccions de
cinema al món rural

El grup d’Esquerra Republicana al Senat han demanat
aquesta setmana explicacions
al govern espanyol al voltant
de l’estat de les ajudes dels
aiguats del passat 22 d’octubre. A més, ha preguntat per
les afectacions a les línies R-13
i R-14. Cal indicar que la resposta ha d’arribar en un termini màxim d’un mes.

Catalunya En Comú - Podem va
reunir-se el passat dilluns amb
Pere Aumedes, gerent del Circuit Urgellenc, per compartir
propostes i mesures en defensa
del reequilibri territorial en matèria de cinema i per fer front
al tancament de sales. En la demarcació lleidatana no hi ha cap
cinema a l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Segarra i només
un a la Val d’Aran, Garrigues, Pla
d’Urgell, Pallars Jussà i Solsonès.

Jordi Navarra, nomenat com a president
del Consell d’alcaldes del Pallars Jussà
L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, el pagès i ramader Jordi Navarra, un dels sis que té ERC a la comarca, ha estat nomenat com a
president del Consell d’alcaldes del Pallars Jussà. El ple del Consell va
comptar amb els vots a favor dels consellers d’ERC i Junts per Catalunya i l’abstenció dels de Compromís.
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La Generalitat considera que la
sentència sobre el litigi “obvia”
les competències patrimonials
Es veu “legitimada” per promoure un conflicte
jurisdiccional que mantingui els béns a Lleida
El Govern plantejarà un
conflicte jurisdiccional
amb requeriment previ
d’inhibició per mantenir els
béns de la Franja, tal com ja
va fer el 2015 per evitar el
trasllat dels frescos murals
del MNAC a Sixena.
Barcelona
ACN
L’Executiu català va aprovar ahir
facultar la consellera de Cultura,

Mariàngela Vilallonga perquè formalitzi i presenti aquest conflicte
de jurisdicció davant del jutjat
número 1 de Barbastre perquè
considera que la sentència dictada pel jutge “ha obviat” les competències que la Generalitat té
atribuïdes a l’Estatut en matèria
de patrimoni cultural.
El Govern ja va seguir aquesta
mateixa fórmula el juny del 2015
per evitar el trasllat al Monestir
de Sixena dels frescos murals ad-

Ho veuen
imprescindible
per garantir els
seus interessos
quirits per la Generalitat i el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
A banda del recurs d’apel·lació

que s’interposarà, el Govern veu
“imprescindible” per garantir els
interessos de la Generalitat que
es plantegi el conflicte jurisdiccional que preveu la llei orgànica
2/1987.
L’Executiu català es troba “legitimada” per promoure un conflicte de jurisdicció en relació
amb el Jutjat de Primera Instància
de Barbastre, ja que la llei esmentada indica que l’òrgan que ha de
promoure el conflicte és aquell
que indiqui el corresponent Estatut d’autonomia i, en absència
de previsió a l’Estatut, el Consell
de Govern o qualsevol dels seus
membres.
Cal recordar que el mateix dia
que es va fer pública la sentència,
la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va lamentar des
de Lleida que el jutge fes “cas
omís” dels arguments que havien
presentat tant des del Museu de
Lleida com des de la Generalitat
per defensar la propietat catalana
de les obres en litigi.

Carmen
Berlabé rep
avui la medalla
al treball
Francesc Macià
La conservadora del Museu de
Lleida, Carmen Berlabé, rebrà
avui al Palau de la Generalitat la
distinció de la medalla al treball President Macià com a reconeixement a les seves qualitats
i mèrits personals i serveis prestats en benefici dels interessos
generals. Berlabé, que també
és investigadora i docent, va
publicar l’any 2018 la tesi doctoral Del Museu Dicoesà al Museu de Lleida. Formació i legitimitat del seu patrimoni artístic,
la prova més important aportada per la part catalana al judici
per l’art de la Franja.

FOTO: Tony Alcántara/ La mostra es pot visitar fins al 13 de gener

El cant coral pren el protagonisme a l’IEI

L’Aula Magna de l’IEI va acollir ahir el primer concert de les Cantades Cors de Nadal, organitzades
per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. Ahir, va ser el torn de la Coral Sant Anastasi i Coral Coloma
Blanca, la Coral Cants i Rialles de l’Àrea de la Dona de Cappont i la Coral Flor d’Espígol de Rosselló. El
certamen, que aquest any arriba a la 15a edició, oferirà dues sessions més, avui i demà. /FOTO: IEI

Llukutter porta al Rectorat
els retrats de ‘Cendra i or’
La cafeteria del Rectorat de la
UdL va inaugurar ahir Cendra i
or. Retrats en stencil, la darrera
exposició de l’artista lleidatà Lluc
Flotats, conegut artísticament

amb el nom de Llukutter. La
mostra, que es podrà visitar a la
Facultat de Lletres fins al pròxim
13 de gener, conté un total de
dotze obres de retrats.

