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Prop de cinquanta focs han calcinat 26,7 
hectàrees forestals aquest any 2020

balanç emergències

Un llamp va provocar diumenge un petit incendi a Arties.

❘ lleiDa ❘ Els Bombers de la Gene-
ralitat han extingit en el que va 
d’any prop d’una cinquantena 
d’incendis a les comarques llei-
datanes que han calcinat un to-
tal de 26,7 hectàrees de vegeta-
ció forestal. Segons les dades del 
departament d’Agricultura, fins 
al 9 d’agost s’havien registrat un 
total de 48 focs que van arrasar 
5,24 hectàrees de terreny poblat 
d’arbres i més de 21 d’arbustos, 
matolls i herba. Per comarques, 
el Pallars Sobirà és la més afec-

tada a l’aglutinar un 28% del 
terreny calcinat a la província 
aquest 2020. La segueixen l’Alt 
Urgell, el Segrià, la Noguera, la 
Segarra, l’Urgell, la Cerdanya, 
les Garrigues, el Pallars Jussà, el 
Solsonès i l’Alta Ribargorça, que 
tanca el rànquing lleidatà a l’ha-
ver registrat un únic incendi que 
va calcinar 0,06 hectàrees. Es 
dóna la circumstància que l’any 
passat es van declarar, entre els 
mesos de gener i juliol, més d’un 
centenar de focs que van arrasar 

amb 1.159 hectàrees de terreny 
forestal a la província. L’incen-
di més gran del 2019 va ser el 
que es va originar a la Ribera 
d’Ebre i que va afectar finques 
de les localitats lleidatanes de 
Maials, Bovera, Llardecans i 
la Granadella, la qual cosa va 
provocar que la massa forestal 
que va cremar l’any passat fos 
la més alta des de l’any 2009. 
D’altra banda, els Bombers van 
sufocar ahir un incendi de ma-
tolls a Rosselló.

bombers De la generalitat

Condemnat a 
presó per 
importar haixix 
a Andorra

drogues

❘ anDorra la vella ❘ El Tribunal 
de Corts d’Andorra va con-
demnar ahir a quatre anys de 
presó un veí que va importar 
707 grams d’haixix. Segons 
va informar el Diari d’An-
dorra, el jutge també li ha 
imposat una multa de 10.000 
euros. Els companys de pis 
del principal imputat, que es 
trobava en presó preventi-
va a la Comella des de fa un 
any i mig, també han estat 
condemnats a penes de fins 
un any de presó. Els fets es 
van produir el mes de gener 
de l’any 2019, quan la poli-
cia d’Andorra va intercep-
tar el vehicle d’aquest jove 
i durant l’escorcoll van tro-
bar la droga, que van acabar 
decomissant.

Rescaten una 
excursionista 
accidentada  
a Alt Àneu

emergències

❘ alt àneu ❘ Un helicòpter del 
Grup d’Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers de la 
Generalitat va rescatar ahir 
una excursionista accidenta-
da a Alt Àneu. L’avís d’emer-
gència es va registrar pocs 
minuts abans de dos quarts 
de dotze del matí, quan van 
rebre l’alerta que una dona 
havia tingut una caiguda i 
s’havia fet una ferida a la zo-
na de la clavícula. L’helicòp-
ter va recollir la ferida, enca-
ra que va ser una ambulància 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) la que la 
va traslladar a l’hospital de 
Vielha perquè li fessin una 
revisió mèdica de les contu-
sions que s’havia fet.

La pluja va fer acte de presència al migdia en algunes zona del pla. A la foto, un carrer de Tàrrega.

segre

❘ tàrrega ❘ Tal com marcaven les 
previsions, la pluja va fer acte de 
presència ahir al migdia en algu-
nes comarques del pla de Lleida 
com l’Urgell i la Segarra després 
d’un matí assolellat. Cap a les 
13.30 hores, van descarregar a 
Tàrrega 24 litres per metre qua-
drat en tot just trenta minuts, 
segons va informar el Meteo-
cat. Per la seua part, Salvador 
Cos va registrar a l’observatori 
de la Ravaleta de la ciutat 13 
litres i ratxes de vent de fins a 
74,5 km/h. La intensa pluja va 
fer que alguns trams dels car-
rers s’inundessin ja que els em-
bornals no donaven l’abast com 
va passar a la rotonda d’accés 
a Tàrrega des de l’A-2 i la C-14 
(Agramunt). La Policia Local 
va informar que van caure dos 
arbres al carrer Roger de Llúria 
i a la plaça de Rafael Casanova 
que no van causar ferits. L’ai-
guat també va inundar un pàr-
quing del carrer Joan Maragall 
i va afectar els semàfors del Pa-
ti. A Nalec, l’alcaldessa, Agnès 
Corbella, va explicar que van 
caure més de cinquanta litres 
en una hora i mitja amb granís, 
encara que no va causar danys. 
A la Segarra, el president del 
consell, Francesc Lluch, i l’al-
caldessa en funcions de Cerve-
ra, Mireia Brandon, van dir que 
no hi va haver afectacions. La 
tempesta també va provocar un 
despreniment a la C-13 a Lla-
vorsí i una esquerda a la C-14 a 
Verdú, on van quedar inundats 
els baixos d’alguns edificis, en-
tre els quals una residència, i es 
va desbordar el riu Cercavins a 
la font de Santa Magdalena, on 
hi havia una parella acampada, 
que va abandonar el lloc sense 
problemes. La tempesta tam-
bé va descarregar amb força al 
Baix Cinca, amb ratxes de vent 
de fins a 93 km/h a Fraga.

Una tempesta descarrega a Tàrrega 
24 litres en tan sols mitja hora
La brigada municipal va retirar dos arbres que va fer caure la pluja a la capital de 
l’Urgell || També es va registrar un despreniment a la carretera C-13 a Llavorsí

meteorologia temporal

La tempesta va deixar diverses vinyes negades a Verdú.

segre

Camps negats i 
danys mínims  
pel granís
n L’aiguat acompanyat 
per granís va afectar ahir 
camps de vinya de la zo-
na de Verdú encara que, 
segons les primeres esti-
macions, no es preveuen 
danys d’importància. 
Les vinyes van quedar 
negades però tot apunta 
que la collita no quedarà 
afectada. 

L’alcaldessa en fun-
cions, Georgina Procter, 
va dir que sí que van re-
gistrar danys en camins 
rurals i marges de finques.
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El Procicat elimina la restricció 
al comerç del 50% d’aforament i 
el limita a 2,5 m2 per persona
Els comerços i serveis dels set municipis afectats tindran les 
mateixes restriccions vigents a la resta del Segrià i la Noguera
El Comité Tècnic del 
Procicat va proposar ahir 
alleujar les restriccions 
que afecten empreses de 
serveis i comerç minorista 
als set municipis del Segrià 
afectats per les mesures de 
contenció del Covid-19 les 
mesures vigents actualment 
a la resta de municipis del 
Segrià i la Noguera.

Lleida
ACN
El Procicat ha proposat alleujar 
les restriccions que afecten als 
serveis i comerços als munici-
pis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la 
Granja d’Escarp, Seròs, Soses i 
Torres de Segre per equiparar-les 
així a les mesures vigents actu-
alment a la resta del Segrià i la 
Noguera. La proposta estableix 
que l’activitat comercial “s’haurà 
de dur a terme evitant qualsevol 
aglomeració” i la distància física 
es fixa en 1,5 metres, tant en es-
pais tancats com a l’aire lliure. 

L’assimilació esmentada supo-
saria que, en el que afecta a em-
preses de serveis i comerç mino-
rista l’activitat comercial s’haurà 
de dur a terme “evitant qualsevol 
aglomeració”. A la vegada, “tant 
en espais tancats, com en espais 
a l’aire lliure, la distància física 
interpersonal de seguretat s’es-
tableix en 1,5 metres” i “l’afora-
ment màxim permès serà l’equi-
valent a 2,5 m2 per persona”. A 
més a més, s’hauran d’aplicar “de 
manera rigorosa” les mesures 
del Pla Sectorial de comerç apro-
vat pel Procicat, que estableix les 
mesures higièniques, de preven-
ció i de seguretat per fer front a 
la Covid-19.

Aquestes mesures d’aplicació 
als set municipis s’establirien ini-
cialment per a quinze dies i seran 
vigents des de la seva publicació, 
previsiblement avui al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC).

FOTO: Núria García / L’establiment que acull la botiga de roba Gesa situada a l’Eix Comercial atén als clients amb la distància de seguretat

FOTO: Núria García / Alguns clients gaudint de les rebaixes al Goumar
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L’activitat es 
farà ‘evitant 
qualsevol 
aglomeració’ 
als locals

S’aplicaran 
‘de manera 
rigorosa’ 
les mesures 
higièniques

Així mateix, en la reunió del 
Comitè Tècnic del Procicat previs-
ta per demà, s’avaluarà la conti-
nuïtat de les mesures establertes 
per als municipis dels Alamús, 
Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Al-
farràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, 
Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, 
Corbins, Llardecans, Maials, Mon-
toliu de Lleida, la Portella, Puig-
verd de Lleida, Rosselló, Sudanell, 
Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, 

Torreserona, Vilanova del Segrià, 
Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, 
Algerri, les Avellanes i Santa Linya, 
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bell-
munt d’Urgell, Camarasa, Castelló 
de Farfanya, Cubells, Ivars de No-
guera, Menàrguens, Montgai, Os 
de Balaguer, Penelles, Térmens, 
Torrelameu, la Sentiu de Sió, Vall-
fogona de Balaguer i a les entitats 
municipals descentralitzades de 
Sucs i Raimat.



JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020 | COMARQUES 17

Demanen no desbordar 
la zona per aparcar a la 
Pica d’Estats i utilitzar taxis
El pàrquing és per a 90 vehicles i 
la majoria dels dies està col·lapsat
Àreu
ACN / REDACCIÓ
El pàrquing de La Molinassa és 
el que utilitzen els excursionistes 
per ascendir a la Pica d’Estats, el 
cim més alt de Catalunya (3.143 
metres) i la zona més emblemàti-
ca del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Aquesta zona d’aparcament té 90 
places i la majoria dels dies està 
desbordada i els conductors dei-
xen els cotxes als borals de la pis-
ta. Des del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu han fet una crida a opti-
mitzar al màxim les places dels 
vehicles que pugen fins aquest 
aparcament o prioritzar la con-
tractació de transport públic. Per 
contra, al municipi d’Alins (Pallars 
Sobirà), el més proper a l’aparca-
ment de la Pica d’Estats, hi ha tres 
taxistes que han vist com ha dis-
minuït aquest estiu la demanada 
d’aquest servei.

En aquest sentit, el director 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
Marc Garriga, va manifestar que 
actualment l’aparcament de La 
Pica d’Estats està desbordat de 
vehicles. Per aquesta raó, va ma-

FOTO: P. N. A. P. / Imatge dels vehicles aparcats a La Molinassa

nifestar que “demanem a la gent 
que sigui previsora i que si es 
desplacen en grups d’amics que 
s’intentin agrupar en el mínim 
número de cotxes i, inclús, si són 
vehicles de més places millor per 
tal d’evitar que es col·lapsi l’apar-
cament”. Així mateix, també va 
indicar que els visitants “portin 
un vehicle baix tinguin previst 
deixar-ho més abaix o contractar 
el transport públic d’un taxi”, evi-

tant d’aquesta manera problemes 
que es puguin derivar de l’estat 
de la pista forestal.

A més, Marc Garriga també va 
expressar que “actualment el pàr-
quing és de 90 places i quan es 
col·lapsa la gent acaba aparcant 
al costat de la pista, fent-la més 
estreta i el que suposa un pro-
blema”. Per aquesta raó, “això ho 
hem d’evitar per la seguretat de 
tothom” va afegir.

Dos homes lleus 
en sortir-se el 
cotxe de la C-14 
i caure per 
un desnivell
Dos homes d’avançada edat 
van resultar ahir ferits de 
caràcter lleu quan el vehicle 
en què viatjaven va patir una 
sortida de via al quilòmetre 
69 de la C-14, al terme mu-
nicipal de Verdú, i va caure 
per un desnivell d’entre 3 i 4 
metres. Emergències va ser 
alertada a les 10.42 hores i es 
van desplaçar els Bombers, 
els Mossos i el SEM. D’al-
tra banda, a les 00.28 hores 
d’ahir, un vehicle va quedar 
totalment calcinat quan es 
trobava quilòmetre 157 de la 
C-12, a Menàrguens, i cal dir 
que no van haver-hi ferits.

Un dona, veïna de Sant Sebastià, 
va resultar ahir ferida a la claví-
cula en caure des d’una alçada 
de quatre metres quan es troba-
va a la zona del Refugi d’Amitges, 
al terme municipal de l’Alt Àneu. 
En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
a les 11.20 hores que una excur-
sionista s’havia accidentat en el 

citat lloc i es va activar el corres-
ponent protocol. D’aquesta ma-
nera, ràpidament fins al lloc dels 
fets es van desplaçar els efec-
tius del GRAE dels Bombers de 
la Generalitat en un helicòpter 
i una ambulància dels Pompièrs 
d’Aran. Un cop va ser rescatada 
d’on havia caigut va ser traslla-
dada a l’Hospital de Vielha.

Ferida una excursionista en 
caure des d’una alçada de 
quatre metres a l’Alt Àneu

Denunciats dos tot-terrenys amb 600 euros 
de multa per circular pel Noguera Pallaresa
Els Agents Rurals van denunciar recentment els conductors de dos 
vehicles tot-terreny que anaven circulant camp a través pel llit del riu 
Noguera Pallaresa, al terme de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), dins 
de l’EIN Collegats-Boumort espai Xarxa Natura 2000. En aquest sen-
tit, segons van explicar fonts del cos a través de les xarxes socials, els 
citats infractors seran sancionats amb multes de 600 euros cadascun.

Incendi en 
una casa 
abandonada 
de Rosselló
Un incendi va cremar ahir 
deixalles i runa que hi havia en 
l’interior d’una casa de dues 
plantas abandonada i situada 
al número 13 del carrer Sant 
Jordi de Rosselló. En aquest 
sentit, emergències va ser in-
formada a les 18.32 hores i es 
van desplaçar tres dotacions 
dels Bombers. A les 21.00 ho-
res el foc estava apagat.

Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu per in-
halació de fum en un incendi 
que es va produir en la cuina 
d’un pis situat al número 16 del 
carrer Sant Jordi de les Borges 
Blanques. En aquest sentit, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats a les 14.30 hores que 
s’havia produït un incendi per 
una paella que estava al foc i fins 
al lloc es van desplaçar els Bom-
bers, els Mossos i el SEM.

Dos ferits lleus per 
inhalació de fum en 
un pis de les Borges

Exposició pública de l’escriptura de reparcel·lació voluntària del 
SUD- 15 terme d’Almacelles (Exp. Núm. 626/2020)
Sustainable Agro Soluctions SA ha presentat una escriptura 
pública de reparcel·lació voluntària del SUD-15 a fi de ser 
aprovada a l’empara del que disposa l’article 164 i ss del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i d’acord a l’article 130.2 
b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Per Decret 
d’Alcaldia núm. 191/2020 de data 7 d’agost de 2020 s’ha resolt 
sotmetre a informació pública la proposta de reparcel·lació 
voluntària del SUD-15.
A aquests efectes, el document se sotmet al tràmit d’informació 
pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció 
d’anuncis al Butlletí de la Província, en el Tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i en un dels diaris de més difusió en l’àmbit 
municipal o supramunicipal. 
El document romandrà exposat al públic, per a la seva consulta, 
durant el termini d’un mes, a les oficines de l’Ajuntament 
d’Almacelles (pl. de la Vila, 1, de dilluns a divendres, d’11 a 
13.30 hores).
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de 
l’última de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província, 
en un diari dels de més divulgació o notificació personal anterior, 
de ser-ne el cas, els interessats  podran examinar-lo i presentar 
les al·legacions que considerin pertinents.
Almacelles, 10 d’agost de 2020

L’alcalde
Josep Ibarz Gilart

Ajuntament 
Almacelles EDICTE

I N F O R M A C I Ó

La Mañana 2x2 (97,8 x 80,10 mm)

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 800 760 706

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota  
seguir invertint i millorant la qualitat del servei  

elèctric, caldrà interrompre el subministrament d’energia, al lloc, el dia i les hores que a  
continuació es detallen:

PUENTE DE MONTAÑANA
Dia: 18 d'Agost de 2020

Horari: de 06:15 a 07:30 h. (Ref. 13266879)

Carrers afectats: PUENTE MONTAÑANA
Dia: 18 d'Agost de 2020

Horari: de 12:30 a 13:30 h. (Ref. 13267045)

Carrers afectats: PUENTE MONTAÑANA

Telèfon: 973 001 140
www.lamanyana.cat


