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patrimoni històric

Obra d’emergència per salvar el castell de
Puiggròs davant del perill que s’esfondri

Els treballs previstos a l’octubre per restaurar-lo es van ajornar al constatar risc per als treballadors || El
deteriorament va avançar els dos mesos següents i obliga ara a una actuació urgent per preservar-lo
gerard hoyas

r. ramírez

❘ lleida ❘ El castell de Puiggròs se
sotmet des del 30 de desembre
passat a una operació a vida o
mort. Operaris duen a terme des
d’aleshores obres d’emergència
per salvar-lo, davant del perill
imminent que una ala de l’antiga
fortalesa s’esfondri. La Diputació du a terme els treballs per
preservar aquest edifici històric,
que l’ajuntament va rebre com
a llegat dels seus antics propietaris. El greu deteriorament de
l’immoble ha acabat donant a
aquesta actuació un rumb molt
diferent del que inicialment estava previst.
La vella fortalesa, formada
per diferents construccions entre els segles XII i XVIII, ja patia un notable declivi quan va
passar a ser propietat de l’ajuntament, l’any 2016. El consistori
va buscar des d’aleshores ajuts
per restaurar-la i, finalment,
la Diputació va incloure obres
per rehabilitar-la en el marc del
projecte Paisatges de Ponent,
finançat pel fons europeu Feder.
Els primers treballs, que
compten amb un pressupost de
250.000 euros, ja eren a punt
d’adjudicar-se el mes d’octubre passat, però l’arquitecte al
capdavant del projecte va donar llavors la veu d’alarma: el
mal estat del castell feia que les
obres suposessin un risc per als
treballadors.
La Diputació va decidir ajornar per precaució la contractació de les obres i va encarregar
un nou projecte per preservar
el castell. Tanmateix, el dete-

El recinte del castell està envoltat d’una tanca mentre s’hi porten a terme les obres.

protegir una casa

Les obres protegiran també
una casa propera, que
patiria greus danys si el
castell s’esfondrés
riorament de l’immoble es va
accentuar durant els dos mesos següents, arran d’un episodi
de fortes pluges al desembre. El
mateix arquitecte va ser el que
va advertir a mitjans del mes

passat que almenys una ala de
la fortalesa es trobava en perill
imminent d’ensorrament.
Això va obligar la corporació
provincial a contractar immediatament les obres, després d’un
decret que el 29 de desembre
passat va declarar que es tractava d’una actuació d’emergència,
la qual cosa va permetre abreujar els tràmits i adjudicar-la a
l’empresa Biosca, una de les dos
que havien optat mesos enrere
a restaurar el castell de Puiggròs. Actualment el recinte es-

gerard hoyas

tà envoltat d’un perímetre de
tanques mentre es duen a terme
les obres.
L’alcaldessa, Montser rat
Ruiz, va explicar que els treballs
per consolidar el castell serviran
també per protegir un habitatge
annex a la fortalesa, que patiria
importants danys si l’edifici històric s’enfonsés. Va precisar que
no ha calgut evacuar aquesta
casa i que tan sols han barrat
el pas a una zona propera on
alguns veïns estacionaven els
vehicles.

Actuacions
urgents a Lleida
per impedir
despreniments
n A les obres d’emergència a Puiggròs se sumen
a lt re s ac t u ac ion s per
evitar despreniments en
pendents. L’ajuntament
d’Os de Balaguer espera
que la setmana que ve la
Diputació decreti també
la contractació de treballs d’emergència per
subjectar amb xarxes la
part superior de la penya de l’Espígol, a Gerb,
on es va constatar l’existència d’una esquerda i
es van instal·lar sensors
per alertar de moviments.
Aquests s’han activat en
els últims dies, la qual cosa ha provocat preocupació entre els veïns. L’alcaldessa, Estefania Rufach,
va indicar que la possibilitat de despreniments es
limita al cim i que, en cas
de produir-se, l’afectació
més gran es donaria en patis propers. L’últim any,
el risc d’allaus ha portat
la Diputació a provocar
la caiguda controlada de
roques a Camarasa. Per
la seua part, la xarxa de
carreteres de la Generalitat a Lleida va patir 64
despreniments al llarg de
l’any passat.

meteorologia hivern

Alerta per nevades, vent
i pluges al Pirineu

Gebre a sobre d’un cotxe, ahir al matí a la ciutat de Lleida.

❘ lleida ❘ Protecció Civil va activar
ahir la fase d’alerta del pla Ventcat davant la previsió de fortes
ratxes de vent des d’avui fins
demà de matinada. Les ratxes
més fortes afectaran les comarques del Pirineu, amb vents de
més de 72 quilòmetres per hora,
sobretot en cotes altes. També
estan activades les alertes dels
plans Neucat i Inuncat per nevades i acumulació de pluja, ja
que es preveu que avui la cota
de neu arranqui a partir dels

1.000 metres d’altitud, mentre
que demà ascendirà als 1.600
metres.
Pel que fa al pla, a Lleida es
van assolir ahir els -1,4 graus i
a Mollerussa els -3, malgrat que
es preveu que les temperatures ascendeixin a partir d’avui.
Val a destacar que el Pont de
Suert va ser la localitat lleidatana on ahir es van registrar les
temperatures més baixes, amb
-6,5 graus. La van seguir Oliana
(-6,3) i Tremp (-6).

16

17033

comarques

Segre
Diumenge, 9 de gener del 2022

tribunals fauna

Exculpat de matar a trets dos
gossos perquè va ser “proporcionat”

El Suprem confirma l’arxivament de la causa contra un veí de Sarroca de Bellera
|| Considera que va actuar de forma justidicada al ser animals de raça perillosa

Un edil de Torà
va ser absolt de
maltractament en
un cas semblant

l. garcía

❘ sarroca de bellera ❘ El Tribunal
Suprem ha exculpat un veí de
Sarroca de Bellera d’un delicte de maltractament animal
després que l’investigat matés
a trets dos gossos el maig del
2018 en aquest municipi del Pallars Jussà. L’alt tribunal rebutja
el recurs imposat pel propietari dels gossos contra la decisió
de l’Audiència de Lleida, que el
2019 va arxivar la causa al considerar que l’actuació del denunciat va ser “proporcionada” i va
actuar “en legítima defensa” al
tractar-se d’animals considerats
de raça perillosa.
D’aquesta forma, el Suprem
avala el sobreseïment lliure de
la causa al considerar que no
existeixen indicis que el denunciat cometés un delicte de
maltractament malgrat que el
jutge d’instrucció de la causa i la
Fiscalia, a banda de les acusacions particular i popular, havien
demanat enviar el cas a judici.
Segons la interlocutòria del Suprem, el denunciant, com així
va admetre durant la instrucció,
va disparar als dos gossos amb
un rifle que portava a sobre, ja
que venia de caçar.
Segons el seu relat, els gossos
estaven atacant un vedell i, a
l’intentar evitar-ho, es van encarar amb ell i va disparar “en
legítima defensa”. Un argument
que ja va acceptar l’Audiència

Vista dels animals abatuts al costat de la carretera.

sense judici

Jutge d’instrucció, Fiscalia
i acusacions particular i
popular havien demanat
enviar el cas a judici
Provincial i ara el Tribunal Suprem, que assenyala en la seua resolució que “no hi ha cap
vestigi que es donés capritxosa
o sàdica mort als gossos” o que
pogués haver actuat d’una altra
manera sense posar-se en risc.
Així mateix, assenyala que els

dos gossos anaven lliures i sense
morrió.

Sense recurs
Les acusacions van lamentar l’arxivament de la causa per
part de l’Audiència de Lleida,
al considerar que el cas hauria
d’haver anat a judici per presentar proves que no s’havia acreditat una “por insuperable”, ja
que va disparar als gossos, segons la seua versió, de costat i
va intentar portar-los-hi en un
vehicle després de matar-los.
La interlocutòria del Suprem
és ferma i no és possible recurs.

■ En un cas similar i que
va acabar arribant a judici, l’Audiència de Lleida
va ratificar el 2016 l’absolució del que va ser regidor de Torà Josep Maria Alsina després que
fos jutjat l’octubre del
2015 acusat d’un delicte
de maltractament animal
per matar a trets un gos
abandonat l’any 2012.
El tribunal va desestimar els recursos presentats per la Fiscalia, que demanava que fos condemnat a un any de presó i a
tres d’inhabilitació, i les
entitats Ipcena i Associació Futur Animal, i va
ratificar la sentència del
jutjat penal 3 de Lleida,
en la qual s’afirmava que
“el que l’acusat pretenia
amb el seu procedir no era
maltractar el gos sinó evitar un mal major com era
una agressió a un ciutadà
per part d’un animal de
grans dimensions”. El cas
va generar aleshores una
gran polèmica.

emergències bombers
bombers

bombers

educació

Polèmica a
Andorra per
l’ús del vel en
una escola
Una nena es negava a
treure-se’l però ho farà
❘ Andorra la vella ❘ La família
i el ministeri d’Assumptes
Socials i el d’Educació d’Andorra han acordat que una
nena que fins ara s’havia negat a anar a classe sense el
hijab acudeixi a partir d’ara
a l’escola d’Escaldes, juntament amb el seu el seu germà bessó, sense portar el vel,
segons va informar ahir el
Diari d’Andorra.
Així ho va explicar divendres la mare dels germans,
que va confirmar que es presentarien a l’escola i confiava
que s’aconsegueixi convèncer la nena que no pot accedir al centre educatiu amb
el vel perquè així ho prohibeix la normativa interna,
un veto que alguns juristes
posen en dubte perquè consideren que vulnera un dret
fonamental que està emparat
per la Constitució andorrana. La situació ha estat molt
conflictiva i delicada per al
ministeri d’Educació i també
el d’Assumptes Socials, que
han volgut evitar la judicialització del cas i arribar a una
solució pactada.

bombers

Sufoquen
quatre focs en
contenidors
❘ alinyà ❘ Els Bombers de la
Generalitat van treballar
ahir en diversos incendis de
contenidors. El primer es va
registrar de matinada a Alinyà i va cremar un contenidor d’orgànica.
Al matí van acudir a Gèssa
(Naut Aran) i Betren (Vielha). Al migdia, a les 13.32
hores, hi va haver un altre
incendi a Mollerussa.

tàrrega

Alta per al
conductor del
patinet atropellat
Els Bombers van treballar amb l’autoescala a Vilamitjana.

Revisant la xemeneia de la casa en aquest nucli de l’Alt Urgell.

Incendis de xemeneia a l’Alt Urgell i el Solsonès
redacció

❘ montferrer ❘ Els Bombers de la
Generalitat van treballar ahir
en dos incendis de xemeneia
a les comarques de Lleida. El
primer es va registrar a les 8.03
hores a Vilamitjana, nucli de

Montferrer i Castellbò, a l’Alt
Urgell. Els Bombers van explicar que es va acumular sutge en
el primer tram de la xemeneia
i es va encendre una biga. Van
acudir amb dos dotacions, entre les quals l’autoescala, amb

què van revisar la instal·lació.
D’altra banda, a la tarda, a les
16.32 hores, van anar a un altre foc en una casa de la Coma i la Pedra, al Solsonès. Es
va produir en un immoble del
carrer de la Clota i fins al lloc

van acudir quatre dotacions. Els
efectius van comprovar que el
foc no s’havia propagat i que ni
la teulada ni la resta de la casa
no havien registrat danys. Al
lloc de l’incident van acudir dotacions de diversos parcs.

❘ tàrrega ❘ El conductor de
patinet elèctric que va resultar ferit al ser atropellat
per un cotxe divendres a la
nit a Tàrrega va rebre l’alta
de l’hospital Arnau de Vilanova i es recuperava ahir a
casa, segons van informar
fonts coneixedores del cas.
L’accident es va produir a les
20.50 hores al carrer Sant Pelegrí. L’home va patir ferides
a les cames.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

municipis transacció

La Vall de Boí negocia bescanviar un
solar per piscines de Boí Taüll i l’entorn
Equipaments lúdics i esportius del Pla de l’Ermita ara propietat d’una empresa
ajuntament de la vall de boí

r.r.

❘ la vall de boí ❘ L’ajuntament
de la Vall de Boí negocia l’adquisició de les piscines de Boí
Taüll i el seu entorn, una parcel·la d’uns cinc mil metres quadrats a la urbanització del Pla
de l’Ermita que vol destinar a
equipaments lúdics i esportius
municipals. El seu actual propietari és l’empresa Gestora
Valenciana de Viajes de Grupo SL, que vol obtenir a canvi
un solar edificable propietat
del consistori pròxim a l’Hotel
Taüll per construir pisos d’ús
turístic (HUT). Les dos parts
van firmar a finals de l’any
passat un primer document
per entaular negociacions.
L’ajuntament està pendent
ara de taxacions que ha encarregat a una empresa externa.
La normativa prohibeix a les
administracions locals qualsevol compravenda que redueixi
el valor del patrimoni municipal per la qual cosa, una vegada es coneguin les valoracions,
totes dos parts hauran d’acordar la manera de compensar
la diferència de valor entre
propietats.
L’alcaldessa, Sònia Bruguera, va apuntar que, abans d’intercanviar les finques, podria

projecte

Desenes de pisos
i un allotjament
per a estudiants

Imatge d’arxiu de part del sòl que vol l’ajuntament.

ser necessari pactar qüestions
com obres per condicionar
els terrenys a l’entorn de les
piscines.

Competidors en subhasta
L’ajuntament va rebre el solar temps enrere com a cessió
obligatòria al municipi a l’urbanitzar el Pla de l’Ermita. Els
terrenys que ara vol adquirir el
consistori eren propietat d’una
filial del grup Nozar, anterior
propietària de Boí Taüll, i van
sortir a subhasta fa dos anys,

en el marc de la liquidació de la
societat. Tant l’ajuntament com
l’empresa valenciana van licitar-hi i va ser aquesta última la
que se’ls va acabar adjudicant.
Val a recordar que aquesta mateixa firma, coneguda
també per la marca comercial
Gestión 2.000, va adquirir en
subhasta el 30 de desembre les
pastures propietat de la filial
de Nozar al costat del Pla de
l’Ermita, que també aspiraven a adquirir l’ajuntament i
la Generalitat.
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

energia

Tírvia tindrà
panells solars
als edificis
municipals
❘ tírvia ❘ L’ajuntament de
Tírvia projecta instal·lar panells solars als edificis municipals per autoproveir-se
d’energia. Els col·locarà a les
teulades de dependències
públiques com l’escola, el local social, l’ajuntament i els
dipòsits d’aigua potable per
aconseguir subministrar-se
amb energia solar i deixar
de consumir electricitat de
la xarxa elèctrica, atesa la
inversió que suposa per a un
poble petit per l’elevat cost
de la llum.
Aquesta actuació suposarà una inversió de més de
200.000 euros, de manera
que el consistori espera beneficiar-se dels fons Next
Generation de la Unió Europea per a la recuperació
econòmica després de la
Covid, i que impulsen les
energies alternatives en municipis rurals.
D’altra banda, l’alcalde
de Tírvia, Joan Farrera, va
indicar que l’ajuntament ja
ha remès el projecte a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) perquè ho valori, “ja
que el consistori, amb un
pressupost d’uns 300.000
euros propi d’un poble petit,
no podria abordar-lo mai
per si sol”.

municipis comunicacions

equipaments serveis

Tremp inicia a
La Lira les obres
de l’Escola de
Música

a.f.

Carreteres finalitza
la rotonda a la C-13
m. molina

❘ tremp ❘ L’ajuntament de Tremp
abordarà aquest mes les primeres obres de l’Escola de Música
a l’edifici de La Lira, de titularitat municipal. Els treballs
consistiran a adaptar aquest
espai a una nova distribució
interior per acollir el centre
d’educació musical.
Els treballs costaran 603.929
euros, fina nçats per ajuts
del Pla d’Obres del Govern
(POUS) i fons del consistori.
L’edil d’Urbanisme, Antoni
Flores, va apuntar que l’objectiu és que el centre estigui
finalitzat per iniciar les classes el curs vinent. Disposarà
de deu aules, tant individuals

n L’adquisició del solar
propietat de l’ajuntament
per construir un bloc de
pisos i destinar-los a
habitatges d’ús turístic
(HUT) forma part d’un
projecte més ampli de
l’empresa valenciana.
Aquesta firma, operadora de viatges organitzats
a estacions d’esquí del
Pirineu, és també propietària d’altres parcel·les del Pla de l’Ermita,
en les quals planteja poder reobrir la discoteca i
posar en marxa un allotjament per a estudiants,
un restaurant i un parc
d’aventura.
Per la seua part, l’ajuntament aspira a disposar
de nous equipaments esportius a la zona i reobrir
les piscines, actualment
sense ús.

comarques

La polèmica rotonda de la C-13 a Tremp ja està finalitzada.

com col·lectives, una aula d’informàtica, una sala polivalent
i despatxos per als professors.
L’escola serà supramunicipal per a alumnes de tota la
comarca.
D’altra banda, les obres de la
polèmica rotonda de la carretera C-13 a Tremp que porta a
terme la Generalitat a la sorti-

da cap a Talarn ja estan gairebé
acabades, a falta només de senyalització. A l’estiu, els veïns
van presentar noves queixes
després de l’inici del treballs,
adduint que dificultava l’accés
als garatges, entre altres objeccions. Carreteres va introduir
modificacions i el gruix de les
obres està acabat.

Farrera millora l’accés
per als vehicles a
la zona del Castell
❘ FARRERA ❘ El ple de l’ajuntament de Farrera va aprovar
al desembre licitar les obres
per crear un espai públic a
l’accés a la població i adequar
el camí que porta a la zona
del Castell com a vial per a
vehicles.
Segons l’alcalde, Àngel
Bringué, a la zona hi ha set
habitatges, dels quals quatre
estan ocupats tot l’any, una
és una casa rural i tres són
segones residències. A causa
del pendent, quan plou, neva
o gela queda impracticable
i s’ha de fer el recorregut a
peu. D’altra banda, tampoc hi
passen les màquines llevaneu
ni els vehicles de bombers i
ambulàncies. Per aquesta
raó, el consistori considera
urgent pavimentar aquesta

pista d’uns 200 metres de longitud. També es donarà una
amplada de quatre metres a
la calçada.
La inversió serà de més de
160.000 euros i inclou pavimentar l’accés al poble, d’on

camí impracticable

A causa del pendent, si
plou, gela o neva els
veïns de les set cases
han d’anar a peu
es retiraran els contenidors
d’escombraries per millorar
la imatge del lloc. El consistori avançarà la part que aporta
la Generalitat per iniciar les
obres aquest any.

