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BellpuigVilanova de BellpuigVilanova de Bellpuig

El ple celebrat ahir, l’últim abans de les eleccions que canviaran la seua composició actual.

ITMAR FABREGAT

❘ LLEIDA ❘ El ple de la Diputació va
aprovar ahir el projecte cons-
tructiu de la reforma i eixam-
plament de la carretera LV-3028
en els deu quilòmetres entre
Preixens i Castellserà, amb un
pressupost de 4,6 milions d’eu-
ros, que formarà part d’un eix
viari de major longitud paral·lel
al Segarra-Garrigues (vegeu el
desglossament). L’objectiu, se-
gons el president, Joan Reñé, és
habilitar una carretera de 26
quilòmetres de Preixens a l’A-
2 a Bellpuig com a part d’un cor-
redor entreArtesa de Segre i el
límit ambTarragona passat Jun-
cosa i facilitar la comunicació a
les empreses agroindustrials del
Segarra-Garrigues. El president
va destacar que l’aposta de la
Diputació pel Segarra-Garrigues
es completa amb un conveni
amb l’IRTA per promoure cul-
tius experimentals d’ametllers
de regadiu a la finca provincial
de Maials amb una inversió de
730.000 euros en 10 anys.

D’altra banda, el ple (l’últim
abans de les eleccions) va apro-
var nou convenis de col·labora-
ció que sumen una inversió de
la Diputació de més de 4 mili-
ons.Vuit d’aquests es van apro-
var per unanimitat. El novè, en
canvi, va provocar un enfronta-
ment entre CiU i l’oposició (es-
pecialment el PSC), al criticar
aquests que la Diputació sub-
vencioni amb 300.000 euros
una pista d’atletisme a Molle-
russa. MiquelAguilà (PSC) va
denunciar favoritisme, va dema-
nar retirar la proposta i junta-
ment amb ERC i PP va recla-
mar un pla per a equipaments
esportius obert a tots els muni-
cipis. El portaveu d’ERC, Jau-
me Gilabert, va advertir contra
la possibilitat que la Diputació
acabi pagant tota la pista d’at-
letisme, d’1,9 milions.

LaDiputació construeix un eix per a
la indústria del Segarra-Garrigues
Impulsa a més una inversió de 730.000 euros en el cultiu d’ametllers a Maials ||
Crítiques de l’oposició a les ajudes a la pista d’atletisme deMollerussa

INSTITUCIONSCARRETERES

ELPROJECTE

Preixens

Castellserà

Ivars d’Urgell

BellpuigVilanova de Bellpuig

Arbeca

Castelldans

L’Albagés

Juncosa

Carretera de la Diputació
Carretera de la Generalitat
Carretera de la Generalitat
Canal Segarra-Garrigues

Uncorredor
paral·lel al canal
de regadiu

■ El corredor proposat es-
tà format per quatre trams
de via, de la Diputació i de
la Generalitat. Comença
al nord aArtesa de Segre
i fins a Preixens (Genera-
litat); i segueix amb el
tram que es reformarà, en-
tre Preixens i Castellse-
rà. D’allà es prolonga fins
a Bellpuig (A-2) i segueix
fins aArbeca, les Borges
Blanques, Castelldans i
Juncosa.

4,6
MILIONS D’EUROS

És la inversió prevista per a la
reforma dels 10 quilòmetres
entre Preixens i Castellserà.
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Informació sobre
ajuts del PDR
a les Garrigues

SUBVENCIONS

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’oficina
del consell de les Garrigues
que gestiona els ajuts euro-
peus Leader ha iniciat el pro-
cés per informar institucions
i empreses sobre el Programa
de Desenvolupament Rural
(PDR) 2014-2020, que s’hau-
rà d’iniciar el mes de setem-
bre. Aquesta comarca s’ha
unit al Segrià, l’Urgell i el Pla
per formar l’Associació Lea-
der de Ponent.

Reivindiquen el
valor de la caça per
a l’activitat agrícola

CONFERÈNCIES

❘SOLSONA ❘ El CentreTecnològic
Forestal de Catalunya (TSJC)
va celebrar ahir a Solsona una
jornada dedicada a la caça
com a “element clau” per a
la supervivència de nombro-
ses explotacions agràries.Ai-
xí ho va indicar el departa-
ment d’Agricultura, que va
destacar beneficis de la caça
com reduir el risc de col·lisi-
ons amb animals a les carre-
teres i els danys a cultius.

Participació per a
l’estratègia Leader
al Pallars Sobirà

AJUTS

❘ SORT ❘ El consorci Leader Pi-
rineu Occidental i l’ajunta-
ment de Sort iniciarà la set-
mana vinent un procés de
participació obert als veïns i
entitats del Pallars Sobirà per
dissenyar les estratègies de
desenvolupament local de la
comarca per als pròxims sis
anys. Dimarts, l’Oficina Co-
marcal de Turisme acollirà
conferències i debats.

Torrefarrera recupera la figura del
sereno per vigilar els seus equipaments

MUNICIPISSEGURETAT

El vigilant contractat per l’ajuntament de Torrefarrera.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha recuperat la fi-
gura del vigilant nocturn, simi-
lar a la dels antics serenos, per
evitar danys i robatoris en equi-
paments públics, segons va in-
formar LleidaTelevisió. En la se-
ua ronda, recorre les escoles, el
CAP i els magatzems del con-
sistori, entre altres instal·laci-
ons. Fins ara, la normativa so-
bre vigilants privats tan sols per-
metia a aquests professionals re-
alitzar guàrdia en una única de-

pendència.Tanmateix, un can-
vi en la legislació l’any passat
ha obert la porta que facin re-
correguts de vigilància. Des del
consistori, han aprofitat l’opor-
tunitat per dotar-se d’un ser-
vei de vigilància a temps parci-
al.

Ronda pel polígon

Així mateix, la ronda del vi-
gilant inclou també el polígon
deTorrefarrera, on el consisto-
ri té també propietats.Alguns

empresaris de la zona estudi-
en adherir-se a aquesta inici-
ativa del consistori.Ara per ara,
el contracte de vigilància té una
durada d’un any, amb opció a
renovar-lo.

LLEIDA TELEVISIÓ

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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Els quehi són

Els quehi volen entrar

Mor un jove
deTorrefarrera
atropellat
a la N-230
De 18 anys, es dirigia
a peu amb uns amics
i de nit a Rosselló

Un jove de 18 anys deTorre-
farrera, MarvinAdriánVeliz,
va morir la nit de divendres
al ser atropellat per un vehi-
cle, quan es dirigia a peu per
la N-230 amb un grup d’amics
cap a Rosselló. El sinistre es
va produir cap a les onze de
la nit i el conductor del ve-
hicle va donar negatiu en el
control d’alcoholèmia.

COMARQUES ❘ 18

El Segarra-Garrigues
donarà aigua a la
CAG, que pagarà la
conducció necessària

COMARQUES ❘ 16

El Segarra-Garrigues va fixar
ahir en 35 cèntims el preu de
l’aigua per a l’agroindústria,
una de les quals serà la CAG,
que pagarà la conducció.

Indulleida compleix
35 anys amb 150
socis i aglutinant
16.000 agricultors

ECONOMIA ❘ 26

Artur Mas va assistir ahir a la
celebració dels 35 anys d’In-
dulleida, que té 150 socis i
transforma la producció de
16.000 agricultors.

Vega (ERC), Ribes
(C,s), Baches (Entesa)
i Juvillà (Crida).

Àngel Ros (PSC),
custodiat per
Dolors López i
Antoni Postius.
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Mor atropellat un jove de Torrefarrera
quan es dirigia a peu ambamics a Rosselló
L’accidentmortal va tenir lloc divendres a les 22.48 hores a la carreteraN-230, en el tramqueuneix aquestes
dos localitats del Segrià || El conductor del cotxeque el va atropellar vadonarnegatiu al control d’alcohol

SUCCESSOSTRÀNSIT

Tercer
atropellament
mortal registrat
almaigaPonent

■Amb la víctima mortal
de divendres a Rosselló, ja
són 12 les persones que
han mort en accident de
trànsit enguany a les co-
marques de Lleida, tres
més que en el mateix pe-
ríode del 2014, cosa que
representa un augment del
33%.Així mateix, es trac-
ta de la quarta víctima del
mes de maig i la tercera a
conseqüència d’un atrope-
llament. El dia 2 va mo-
rir un home al ser atrope-
llat per un turisme a la N-
II a Bellpuig.Tot just cinc
dies després, el 7, una ve-
ïna de 77 de Bellcaire
d’Urgell va morir atrope-
llada per un cotxe en un
camí asfaltat d’aquesta po-
blació de la Noguera. La
quarta víctima mortal és
un motorista de 28 anys
de Santa Coloma de Cer-
velló (Barcelona) que va
morir el dia 12 a la Vall
d’Hebron un dia després
de tenir un accident a la
C-14 a Oliana provocat
per un cabirol.

L’accident va tenir lloc en aquest punt de la carretera N-230 entre Torrefarrera i Rosselló.

ÒSCAR MIRÓN

A. GUERRERO
❘ TORREFARRERA ❘Un jove de 18 anys
deTorrefarrera va morir diven-
dres a la nit atropellat quan es
dirigia caminant juntament amb
un grup d’amics a Rosselló. El
sinistre mortal va tenir lloc a les
22.48 hores a la carretera N-
230, en el tram de tot just tres
quilòmetres que uneix aquestes
dos localitats del Segrià, segons
va informar el Servei Català de
Trànsit (SCT). La víctima mor-
tal és MarvinAdriánVeliz Zam-
brano, de nacionalitat equato-
riana i veí de Torrefarrera des
de fa aproximadament una dè-
cada, on vivia amb la seua ma-
re.

L’accident va tenir lloc a l’al-
tura del punt quilomètric 9,5 de
la N-230, al terme municipal de
Rosselló. Pel que sembla, el jo-
ve anava amb uns altres tres
amics a aquesta població per re-
unir-se amb altres joves i passar
una nit de festa. “És habitual
que es reuneixin adolescents de
Torrefarrera, Rosselló iAlguai-
re perquè es coneixen tots, ja

que han estudiat al mateix ins-
titut”, va comentar l’alcalde de
Torrefarrera, Jordi Latorre, que
va assegurar que la notícia va
provocar una enorme commo-
ció entre els veïns.

Investigació

Els Mossos d’Esquadra van
obrir una investigació per acla-
rir les causes exactes de l’acci-

dent. La policia autonòmica va
informar que el conductor del
turisme va donar negatiu en el
control d’alcoholèmia.

Pel que sembla, l’atropella-
ment va tenir lloc quan els jo-
ves caminaven cap a Rosselló
per la vorera del carril dret i van
decidir creuar la carretera. Un
turisme que anava de Rosselló
aTorrefarrera va atropellar mor-

talment el jove, que anava l’úl-
tim i s’hauria quedat endarre-
rit. Fins al lloc de l’accident es
van desplaçar dos ambulàncies
del SEM, que no van poder fer
res per salvar-li la vida, i quatre
dotacions dels Mossos d’Esqua-
dra. El sinistre va provocar re-
tencions en els dos sentits de la
marxa fins passada la una de la
matinada.

Espectacular incendi a
Cervera a l’interior de
l’abocador comarcal

SUCCESSOSEMERGÈNCIES

El foc de les escombraries va provocar una densa columna de fum.

X. SANTESMASSES/A.GUERRERO
❘ CERVERA ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar ahir un es-
pectacular incendi a l’interior
de l’abocador que el consell co-
marcal de la Segarra té als afo-
res de Cervera. El dens fum del
foc es podia albirar des de qui-
lòmetres de distància com, per
exemple, des de Tàrrega, així
com moltes localitats de la Se-
garra.

Els Bombers van rebre l’avís
de l’incendi a les 13.00 hores i
fins al lloc van desplaçar cinc
dotacions. Per causes que es des-
coneixen, el foc es va originar a
la base on s’acumulen tones
d’escombraries, tapades amb
plàstics i pneumàtics. Les fla-
mes van provocar una densa co-

lumna de fum.Tanmateix, el foc
va estar controlat i no va afec-
tar cap dels edificis de l’aboca-
dor com la planta de reciclatge.
En les tasques d’extinció també
van treballar màquines de la
concessionària del servei. Els
Bombers van envoltar el foc
amb escuma antifoc i les màqui-
nes van tirar terra. Un operari
va resultar intoxicat per inhala-
ció de fum i va ser atès in situ

X. SANTESMASSES

per una ambulància del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques
(SEM).

Els Bombers van donar per
controlat el foc a les 15.19 ho-
res, encara que fins entrada la
nit tres dotacions van estar re-
mullant la zona afectada, apro-

ximadament mitja hectàrea de
terreny. L’abocador de la Segar-
ra va ser inaugurat l’any 1992
amb la creació del primer vas.
Es va ampliar el 2004 amb una
capacitat de 225.000 metres cú-
bics, prolongant la seua vida útil
fins als 25 anys.

D’altra banda, els Bombers
també van activar dos dotaci-
ons a última hora de la tarda
d’ahir a Benavent de Segrià per
sufocar un incendi de matolls
als marges de la carretera LV-
9222.Van rebre l’avís a les 19.43
hores.

COLUMNADE FUM

L’incendi es podia veure
des de Tàrrega a causa
de la densa columna de
fum que va provocar

Un empleat va resultar intoxicat pel fum

TRES QUILÒMETRES

És la distància que
separa les localitats
de Torrefarrera i
Rosselló per la N-230
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Muere un joven de 18 años al 
cruzar la N-230 en Torrefarrera

  
PÁG.11

El conductor de un turismo le atropelló en el 
punto kilométrico 9,5 el viernes por la noche

Era vecino del municipio e iba con un grupo 
de amigos cuando tuvo lugar el accidente

7 anys a Lleida!

Des de 95€ al mes

SERVEI NETEJA I DOMÈSTIC PROFESSIONAL

✓ Terrasses, Jardins, Piscines i Domicilis

✓ Neteja, Vidres, Tapisseries, Planxa

✓ Drogueria de productes al carrer Vallcalent, 46

Carrer Vallcalent, 46 · 25006 LLEIDA · Tel. 973 26 24 24 · casaneta@lleida.org

✓ Despatxos, Empreses, Escales i Cases

FOTO: Tony Alcántara/ El salón de plenos del Ayuntamiento de Lleida vacío. Hoy los electores escogen a su alcalde y deciden quién ocupará los asientos de la Paeria

Eleccions 24 M 

Hoy llenamos los salones de plenos
| PÁG.3 - 6

DEPORTES

FOTO: Alejandro García (EFE) 
/ Xavi levanta la Copa.

Xavi levanta su 
última Liga en 
un Camp Nou 
entregado

El ICG Lleida 
cierra el fichaje 
de Esteve Pujals

El Camp Nou rindió un caluroso 
homenaje a Xavi Hernández en 
su despedida como jugador del 
Barça. El equipo empató ante el 
Deportivo, que logró la salva-
ción, y el capitán blaugrana le-
vantó la Copa de campeones al 
finalizar el partido. | PÁG.24-26

| PÁG.29
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Revista Dominical 
XLSemanal



Mor atropellat un 
jove de 18 anys quan 
creuava la N-230 entre 
Torrefarrera i Rosselló
L’accident va passar a tres quarts 
d’onze de la nit de divendres  
El noi, un veí de Torrefarrera 
d’origen equatorià, anava 
amb un grup d’amics quan 
va tenir lloc el sinistre. Els 
joves caminaven pel costat 
dret de la N-230 i van 
decidir canviar de banda. 
Mentre creuaven es va 
produir l’atropellament 
mortal.

Lledia
REDACCIÓ
Un jove de 18 anys va morir 
aquest divendres a la nit atro-

pellat quan creuava la carretera 
N-230 entre Torrefarrera i Rosse-
lló, al punt quilomètric 9,5.

Segons els Mossos d’Esqua-
dra, l’accident va passar cap a tres 
quarts d’onze de la nit quan un 
grup de joves anava caminant per 
l’N-230 d’un poble a l’altre, sepa-
rats per 3 quilòmetres. Primer ca-
minaven per la dreta i van decidir 
canviar de banda. Dos dels joves 
van ser els últims a creuar i a un 
d’ells el va envestir mortalment 
un cotxe. La víctima és Marvin 
Adrián Véliz Zambrano, un veí de 

Torrefarrera d’origen equatorià. 
Els Mossos asseguren que el con-
ductor del vehicle no va tenir cap 
responsabilitat en el sinistre.

En l’accident hi van treballar 
quatre patrulles de Mossos d’Es-
quadra i dues ambulàncies del 
Servei d’Emergències Mèdiques. 
Els Mossos, que encara estan in-
vestigant les causes del sinistre, 
van rebre l’avís a les 22.48 hores. 
La incidència va causar restric-
cions a la N-230 en tots dos sen-
tits de la marxa fins a la una de la 
matinada.

DOMINGO 24 DE MAYO DE 2015 | LLEIDA 11

Un incendi va afectar ahir a la 
tarda la part baixa de l’abocador 
comarcal de la Segarra, a Cerve-
ra. Els Bombers de la Generalitat 
van rebre l’avís de foc a la una 
del migdia.

Fins al lloc s’hi van desplaçar 
cinc dotacions terrestres dels 
Bombers que van sufocar les fla-
mes amb sorra i escuma antifoc.

Al voltant d’un quart de qua-

tre es va donar per controlat 
l’incendi. Amb tot, a quarts de 
cinc de la tarda encara hi havia 
efectius a l’abocador remullant 
la zona.

A conseqüència del fum, un 
treballador de l’empresa va re-
sultar ferit lleu i va estar atès 
pel Sistema d’Emergències Mè-
diques. Les flames van cremar 
part de la brossa acumulada.

Un ferit lleu a l’inhalar fum 
en l’incendi de l’abocador 
comarcal de la Segarra 

Tres escaladors 
rescatats a 
Peramola i 
Camarasa
Tres escaladors van haver de 
ser rescatats ahir a Peramola 
i Camarasa. A Peramola, dos 
homes van quedar atrapats di-
vendres a la nit a la Paret de 
la Cascada per falta de cordam 
i, ahir al matí, els Bombers els 
van rescatar. A Camarasa, un 
home de 61 anys va resultar 
ferit al caure-li una pedra al 
cap. Va ser traslldat a l’Arnau.

Els Bombers de la Generalitat de 
Catalunya van haver de podar, 
ahir al migdia, una gran branca 
d’un arbre de la plaça Blas In-
fante de Lleida que amenaçava 
de caure. Els Bombers van rebre 
l’avís a les 12.42 hores per part 
de la Guàrdia Urbana. Dues do-
tacions de Bombers, acompan-
yats de la Guàrdia Urbana, es 
van desplaçar fins la plaça Blas 
Infante i van procedir a la poda 
de la branca. 

Els Bombers poden 
una branca que 
amenaçava de caure


