16 COMARQUES I DIJOUS 16 DE DESEMBRE DE 2021

La lllañana

----------------------------------------------------------------------------------------------~

Presenten
un treball de
recerca sobre
videojocs a
lj\lt Urgell
L'alumne de batxillerat Gerard
Gascón Moliné presentarà a
l'ArxiU Comarcal de l'Alt Urgell
el seu treball de recerca sobre el desenvolupament d'un
joc original per vídeoconsola
amb tecnologia de l'any 1988,
en el marc de l'espaí "Recerca
jove". "Recerca jove" és una
proposta nascuda en el marc
de la programació anual de
conferències que tenen les seves principals manifestacions
en els cicles Parlem d'història
1 Desenterrant el passat. Es vol
oferir una plataforma per a la
difusió dels treballs de recerca.

El primer vol
de l'aeroport
dj\ndorra-la
Seu a Madrid,
el divendres
Aquest divendres hi ha programada la inauguració de vols
regulars entre l'aeroport d'Andorra-la Seu i Madrid. El primer
vol s'enlairarà de Barajas aproximadament a les 14.30 hores
i arribarà l'aeroport d'Andorra-La Seu a les 16.00 hores. Al
novembre es va fer un simulacre amb passatgers previ a l'entrada en funcionament de les
línies regulars. Es tracta de les
denominades proves de càrrega, que serveixen per comprovar que el circuit dissenyat funCiona de manera correcta.
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Els municipis afectats per la
nova MAT estudien presentar
al·legacions contra el projecte
Representants del Govern es reuneixen amb els
alcaldes per demanar-los que presentin pròrrogues
lleida
SALVADOR MIRET (ACN}
Representants del Govern es van
reunir ahir a Arbeca amb alcaldes del Segrià, el Pla d'Urgell, les
Garrigues i l'Urgell per analitzar
el projecte de línia d'alta tensió
de 78,5 quilòmetres que està tramitant Forestalia i que creuaria
aquestes comarques, en concret
des de Massalcoreig fins a Ciutadilla. El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, va dir que demanaran als alcaldes que sol·licitin
pròrrogues per tenir més temps
per estudiar el projecte i, si s'escau, presentar-hi al·legacions. És
la tercera línia d'alta tensió que
projecta Forestalia a la demarcació de Lleida provinent de l'Aragó,
a més de les que discorrerien entre la Granja d'Escarp i Tarrés i de
la que afectaria quatre municipis
del Pallars Jussà.
Solé va explicar que el Departament d'Acció Climàtica estudia
la possibilitat de presentar al·legacions i aquest dimecres informarà els alcaldes dels municipis
. afectats de l'abast d'aquest nou
projecte de línia d'alta tensió, que
es troba en període d'informació
pública després publicar-se la
setmana passada al BOE. "Aparentment torna a ser una agressió al territori perquè són torres
que poden arribar a fer més de

FOTO: Tony Alcantara/ La delegació va acollir ahir l'esmorzar de Nadal amb els periodistes
80 metres d'alçada i, per tant, és
molt probable que també doni
lloc a al·legacions", va dir. Des del
Govern van demanar als alcaldes
que els respectius ajuntaments
sol· licitin pròrrogues per tal d'estudiar amb més deteniment el
projecte. En el cas de la línia d'alta tensió entre la Granja d'Escarp
i els Hostalets de Pierola "ja s'han
formulat la major part de sol·licituds de pròrroga i s'estan concedint", va dir. "Això ens dona més
marge de maniobra per poder
analitzar el projecte i aleshores
presentar al· legacions".

Una línia de 220kv amb un
traçat de 78,5 quilòmetres
El projecte de línia d'alta tensió,
de 220 kV i un traçat de 78,5
quilòmetres, serviria per evacuar l'energia produïda per centrals solars_. eòliques situades
a l'Aragó. La línia entraria a les
comarques de Lleida provinent
del Baix Cinca per Massalcoreig
(Segrià} i aniria fins a Ciutadilla (Urgell), després de recórrer

Ordeig reclama al Govern
que \\compleixi" amb el
finançament de 1/ Aran

La plataforma RESCAP-2
també se suma a la demanda
de l'Eix transversal de Ponent

El diputat del PSC per les terres de Lleida, el Pirineu i l~ran
al Parlament de Catalunya, Òscar Ordeig, va reclamar ahir a la
Generalitat "donar compliment
amb el finançament de l'Aran.
Tot són bones paraules i reconeixem una millora de les formes,
però quan arriba el pressupost
ens trobem amb la retallada del
84% de les inversions en els darrer deu anys, incompleixen amb

Una vegada alliberada l'autopista AP-2, l'entitat RESCAP-2
considera que s'obre una oportunitat per millorar la mobilitat
a Ponent i, per aquest motiu,
l'entitat se suma a la reivindicació de la Comunitat de municipis
del Segrià Sec i de l'agrupació de
municipis de les Garrigues Altes i demana la creació de l' Eix
transversal de Ponent. Aquesta
via uniria I'A2 des de Bellpuig,

el fons de finançament addicional i tampoc compleixen amb la
Llei d'Aran". De fet, va recordar
Ordeig, "des de que s'aprovés la
Llei de règim especial de l'Aran,
al 2014, s'ha avançat molt poc
o quasi gens en el compliment
dels acords" i va instar a la Consellera de Presidència a "complir
d'una vegada amb els aranesos,
amb la Llei d'Aran i les inversions
pendents".

passant per les Borges Blanques
(N-240 i AP-2), seguint la C-233
passaria per Castelldans, Cogul,
Granyena i Torrebesses, vies de
titularitat local, enllaçant amb la
C-12 fins a Maials, connectant
així la plana d'Urgell amb les Terres de l'Ebre. A banda, aquesta
carretera serviria també per vertebrar les Garrigues nord amb
les Garrigues Altes i les Històriques.

una vintena de municipis del
Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues i
Urgell. Així mateix, el projecte
inclou dues sublínies per evacuar l'energia de plantes d'energies renovables de Lleida, una
de les quals uniria la subestació
prevista a Ciutadilla amb una
altra a l'Espluga de Francolí on
enllaçaria amb l'altra línia.

Ramon Cònsola
renuncia a l'acta
de diputat a la
Diputació de Lleida
El diputat de Medi Ambient, Ramon Cònsola, renunciarà avui a
la seva acta de diputat a la Diputació de Lleida per jubilació. La
renúncia tindrà lloc al ple ordinari, on també s'aprovaran els pressupostos per al 2022 gràcies.a la
majoria absoluta que té l'equip
de govern. El PSC, Ciutadans i En
Comú Podem hi votaran en contra i UA podria ser l'únic vot favorable o abstenció de l'oposició.
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Ensurt en un hclbitatge
d/ Al picat per un foc en
el sostre d/un bany que
afecta a la teulada
Una casa de Tàrrega va patir un incendi
de xemeneia, però no va haver-hi ferits
Lleida
REDACCIÓ
Els veïns d'una casa situada en el
número 15 del carrer Teuleria de
la urbanització Grao Park d'Alpícat es van endur ahir un bon ensurt per un incendi que, per causes desconegudes, es va originar
en el sostre d'un bany i també va
afectar la teulada de l'habitatge. En aquest sentit, els serveis
d'emergències van ser alertats
de la incidència a les 11.38 hores
i fins al lloc dels fets es van desplaçar un total de cinc dotacions
dels Bombers de la Generalitat.
Així mateix, cal indicar que els
efectius del cos haver de tallar
part de la teulada per tal d'apagar
el foc. S'ha de dir que no va haver-hi ferits i tampoc es va haver
de desallotjar cap persona.
D'altra banda, en una casa que
es troba en el número S del carrer Agramunt de Tàrrega es va
produir un incendi de xemeneia,
a les 10.35 hores. Quan els efectius dels Bombers van arribar el
foc estava apagat, però arran de
l'alta temperatura una part petita
del sostre havia cedit i van informar la propietària que no encengués la llar i que truqués un paleta per solucionar-ho.

Xavier Garròs s'incorpora
com a nou director dels Serveis
territorials d'Interior a Lleida
El nou director dels Serveis territorials d'Interior a Lleida, Xavier Garròs, va ser presentat
ahir pel delegat del Govern,
Bernat Solé, en el transcurs de
la recepció de Nadal que la Delegació del Govern va oferir als
mitjans de comunicació. Poc
després, Garròs ja va prendre
part de la reunió del Consell
de Direcció de l'Admin istració
Territorial de la Generalitat a
Lleida, que, encapçalada pel
delegat del Govern, i amb la
participació dels directors í directores dels serveis territorials
de les conselleries, va tractar í
coordinar l'acció de govern a
la vegueria. Xavier Garròs (Soses, 1970) és enginyer supe-

FOTO: Interior / Imatge del nou
director Xavier Garròs
ríor agrònom per la Universitat
de Lleida í llicenciat -en Sociologia per la UNED. Funcionari de
la Generalitat de Catalunya, actualment exercia com a professor d'ensenyament secundari. El
nou director d'Interior és regidor
d'ERC a l'Ajuntament de Soses.

Un conducta~ ferit lleu en
sortir-se de la via i bolcar
a Isona i Conca Dellà
Una persona va resultar ahir de
matinada ferida de caràcter lleu
quan el turisme que conduïa va
sortir-se de la via al quilòmetre
35 de la C-1412b, al terme municipa l d'Isona i Conca Dellà, i va
bolcar. En aquest sentit, els serveís d'emergències van ser alertats del sinistre a les 4.08 hores
i fins al lloc es van desplaçar els
Bombers de la Generalitat, els
Mossos d'Esquadra i els facul-

FOTO: Bombers f Els efectius van tallar la teulada per extingir les flames

Rescaten a
Bellpuig un astor
que forma part
d'un estudi
Els Agents Rurals va'n retornar al
medi natural recentment un astor mascle que havia quedat atrapat en un volador d'una granja de
perdius de Bellpuig. Va ser el propietari de la instaHació ramadera
qui va alertar. Aquest astor forma
part d'un estudi de radioseguiment de la Universitat de Barcelona per conèixer els moviments
i hàbitats de l'espècie.
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FOTO: Agents Rurals I L'au va ser retornada al medi natural

tatius del SEM. D'altra banda, a
les 21.55 hores de dimarts es va
produir una altra sortida de via a
Ciutadilla, concretament al quilòmet re 61 de la C-41, però en
aquest cas no va have~-hi ferits.
Finalment, ahir a les 13.05 hores
els efectius dels Bombers va n
fer una neteja de calçada al quilòmetre 24,2 de la C-1311, a Talarn, pel vessament de llet d'un
camió que transportava .

Crema·un pal
de la llum al
carrer Prat
de la Riba
de Juneda

Apaguen
al Passeig
de la Ginesta
de Cervera

Un pal de la llum que estava situat al carrer Prat de la Riba de
Juneda va quedar ahir calcinat
per un incendi. En aquest sen tit, segons van explicar fonts
properes, els serveis d'emergències van ser alertats del
foc a les 14.40 hores. En tenir
coneixement, es va activar el
corresponent protocol i fins al
lloc es van personar els efectius
dels Bombers de la Generalitat.
La ràpida actuació va permetre
que les flames no afectessin
més enllà del pal de la llum. Així mateix, ca l indicar que no va
haver-hi ferits.

Els Bombers de la Generalitat
van apagar ahir una foguera
que va ser encesa per algú al
Passeig de la Ginesta de Cervera 'i que va afectar finalment
un metre quadrat de vegetació.
Pel que fa als fets, els serveis
d'emergències van ser alertats
del citat foc a les 19.11 hores,
segons van explicar fonts properes. Una vegada van ser alertats, ràpidament es van activar
els corresponents efectius dels
Bombers, desplaçant-se fins al
lloc una dotació del cos, la qual
va ser l'encarregada d'extingir
les flames.

u~afoguera

