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La Paeria gasta 126.000 euros en 
reponer 25 km de cable robado 
El Ayuntamiento recurre al cableado aéreo 
en las farolas y ya ha instalado 8.300 metros 

~~~~ cfrs IDftD 

~..,..._,[!~ 

Las zonas mós afectades son los polígonos, 
Copa d'Or, Torre Salses, Gardeny y la LL-11 

FOTO: Santi lglesias I Participantes en la actividad en la Serra brisa 
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Recrean la última ofensiva 
republicana en Aitona 
La localidad del Baix Segre fi
nalizó ayer las jornadas de for
mación y difusión didactica 'La 
última ofensiva republicana en 
Catalunya (1938): Robert Capa 

El AEM pierde 
de forma cruel y 
de rebote al final 
del partido ( 1-0) 
La segunda derrota consecuti
va del AEM (1-0) llegó de for
ma muy cruel, con una falta 
directa de rebote en el des
cuento después de haberse 
vaciado en defensa contra el 
Deportivo Abanca, uno de los 
mejores equipos de la catego-

- ría. 

en Aitona'. El evento, que arran
eó el sabado, cerró ayer con ac
tividades como una recreación -
histórica de los soldados de la 
Serrabrisa. LLEIDA I PAG.13 

Nueva derrota 
del lleida 
Esportiu antes 
de la Copa (1-0) 
El Lleida Esportiu mostró la 
misma cara que en los dos últi
mos partidos en el Camp d'Es
ports y dio aire a un rival direc
to en la zona baja, el Deportivo 
Aragón, en un partido iguala
do resuelto con un penalti en 
contra antes de la Copa del 
Rey. 
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Resaltado
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40 ANYS DE LA RIUADA 

La Paeria de Lleida reclama a la 
CHE un mur per canalitzar el 
Segre a la partida de Grenyana 
Lobjectiu és prevenir futures avingudes del riu i es faria entre 
el Parc de la Mitjana i el Molí de Cervià per 'salvar' Cappont 
Lleida 
REDACCIÓ 

Una conferència del professor 
Carles Balasch, sobre les avingu
des del Segre a la ciutat de Lleida 
durant els darrers segles, va ser 
ahir el punt de sortida dels actes 
commemoratius que ha orga
nitzat l'Ajuntament de Lleida per 
a celebrar el 40 aniversari de la 
riuada de novembre de 1982. 

L'acte, que va estar presidit 
pel paer en cap, Miquel Pueyo, i 
que va comptar amb l'assistència 
d'una àmplia representació de 
regidors de la corporació muni
cipal, va tenir com a protagonista 
Antoni Siurana, alcalde de Lleida 
durant la R!uada de! 82, el qua i va 
fer una exposició emotiva de com 
es van viure aquells dies des del 
govern de la ciutat. Una narració 
plena d'anècdotes i d'agraïments 
a tot l'equip municipal que el va 
acompanyar. 

El paer en cap va explicar en el 
marc de l'acte que Lleida encara 
té un repte en aquest àmbit: la 
construcció d'un mur de canalit
zació a la partida de Grenyana, 
entre el parc de la Mitjana i el 
Molí de Cervià, per prevenir futu
res avingudes del riu. 

Pueyo va informar com des 
de la Confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre (CHE) es recorda que 
Cappont és una zona d'afectació 
inundable, quan es vol engegar 
algun projecte i/o equipament, 
per la qual cosa, des de la Pae
ria s'ha demanat a les confede
racions hidrogràfiques estatal i 
catalana la necessitat d'abordar 
aquest projecte. I més, tenint en 
compte les conseqüències del 
canvi climàtic. 

Siurana va voler treure una 
lliçó positiva d'aquells fets. "Llei
da a més d'equipar-se amb in
fraestructures que no tenia, amb 
nous ponts i passarel-les i desen
volupar urbanísticament el barri 
de Cappont, va ser un exemple 
de cohesió social. Els veïns i veï
nes poden sentir-se orgullosos 

Un 'video mapping' projectat a la façana del Palau de la 
Paeria recorda moments d'aquest episodi històric 
El plat fort ahir va ser els tres passis (a les 20.00, 20.45 i 21.15 hores) del 'Video Mapping. Commemoració dels 40 anys de la riuadà a 
càrrec del col·lectiu Telenoika. Va estar precedit pel video mappingrealitzat per alumnes d'EPS-UdL, projectat a la façana del Palau de la 
Paeria de l'Avinguda Blondel. El mapping s'ha creat a partir d'imatges històriques procedents de l'Arxiu MuniCipal i altres fons i fomenta 
la creativitat i les noves tecnologies. racte formava part del festival 'Intangible'. /FOTO: Tony Aldntara 

de la seva ciutat, per la col·labo
ració que hi va haver i perquè no 
es va patir cap tragèdia personal. 
Si més no, jo em vaig sentir molt 
orgullós de tot l'equip municipal 
que hi havia a la Paeria", va dir. 

L'alcalde Miquel Pueyo tam
bé va recordar el punt d'inflexió 
a nivell d'infraestructures que va 
suposar la riuada del 82, amb la 
construcció d'un parc fluvial, que 
va integrar el marge esquerra del 
Segre a la ciutat i va deixar al ca
laix l'expressió "anar a fora el 
pont", quan la gent es referia als 
barris de l'altre costat del riu. 

Coincidint amb el 40 aniver
sari de la riuada, l'Ajuntament de 
Lleida ha organitzat una exposi-

ció commemorativa amb imat
ges dels fets que es pot visitar a 
la als baixos del Palau de la Pae
ria fins al 27 de novembre, que, 
com moltes altres zones prope
res al riu, van quedar totalment 
inundats aquells dies. L'exposició 
compta amb un documental que 
recull el testimoni de persones 
de diferents àmbits que ho van 
viure en primera persona, com 
ara veïns, personal de salvament 
i personal municipal. La mostra 
recull imatges antigues conserva
des a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu 
Fotogràfic de l'Institut d'Estudis 
llerdencs. S'han previst uns itine
raris per'la ciutat els dissabtes per 
explicar la Riuada. 

FOTO: Tony Ak:antara I Un moment de l'acte en record de la riuada ahir 
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FOTO: Antoni Casanovas (Fons Cal Roig d'Ar5èguel I AHCAU) I Imatge de la runa i els dai\YS que van provocar els aiguats del1982 a Pont de Bar, uns fets dels que fa 40 anys 

LES OEST ONT r BAR DE 19R2 CA 'VI D'UBICACIÓ PER SEGURETAT 

A causa de la virulència dels aiguats, cinc cases 

van quedar totalment destrossades i també es 

va esfondrar l' histònc pont de Sant Ermengol. 

La riuada va provocar el seu trasll.at a un nou 

emplaçament més segur, a l'altra riba del Segre. 

El nou Pont de Bar es va inaugurar el1988. 

HORES DE NEGUIT, CAOS I DESCONCERT 
Els veïns del poble expliquen que van viure la 

catàstrofe amb neguit, caos i molt desconcert, 

ja que la informació que arribava era diversa. 

ALEX SÀNCHEZ 
o 

Lleida 

Aquest cap de setmana es com
pleix el 40è aniversari d'uns fets 
que van suposar un abans i un 
després, una efemèride que pas
sades quatre dècades continua 
latent en la memòria col·lecti
va de tota una generació. El 6 
de novembre de l'any 1982, una 
espectacular tromba d'aigua va 
desbordar els rius pirinencs, arra
sant l'entorn de la Seu d'Urgell, 
i va obligar a reconstruir pobles 
com el Pont de Bar, que va des
aparèixer. 

De fet, aquesta petita localitat 
de l'Alt Urgell es va traslladar i els 
aiguats van obligar a construir un 
poble nou ubicat a més alçada 
respecte al riu. L'Isidre Domenjó 
va cobrir la notícia com a corres
ponsal d'un diari i recorda que 
va ser una jornada en la qual van 
regnar el caos, el neguit i la preo
cupació. "La gent no havia viscut 

mai una riuada com aquella. les 
notícies s'havien de contrares
tar i hi havia molt desconcert, la 
gran preocupació dels veïns era 
saber que estava passant perquè 
arribava molta informació, però 
era molt diversa i diferent", ex
plica. Aquella primera nit, segons 
el testimoni de l'Isidre, hi havia 
molta preocupació i incertesa, 
que al dia següent es va convertir 
en desconcert pel fet de no saber 
quina era la situació i què estava 
passant exactament. "Aquell dia, 
els diaris no van arribar perquè 
estàvem incomunicats i era difícil 
seguir les informacions i tot era 
molt precari aleshores." 

El que més va sorprendre l'Isi
dre durant el seu recorregut (ana
va fent fotos i captant el testimoni 
dels veïns enmig d'una carretera 
t~llada) va ser el despreniment 
de terra muntanya avall que va 
provocar la destrucció del poble. 
"L'N-260 va quedar absoluta
ment desmuntada, com si fos un 
escalèxtric per muntar. Vaig tenir 
la impressió com si fos paper de 
fumar, la carretera saltava i veies 

que s'estava trencant a trossos, 
tot això al llarg de 300 O 400 me
tres", assenyala. la virulència dels 
aiguats va acabar amb cinc cases 
derruïdes, el Segre desbordat, i 
l'històric pont de Sant Ermengol 
esfondrat. L'Isidre explica que els 
veïns van haver de buscar refugi 
per evitar ser arrossegats pel riu, 
i molts d'ells li van transmetre la 
sensació d'haver tornat a néixer. 
"Es van refugiar al cap del poble, 
a l'antiga caserna de la Guàrdia 
Civil, i això els va salvar la vida; 
per poc no va haver-hi una des
gràcia enorme", comenta. 

Per la seva banda, l'actual al
caldessa del municipi, Rosa Ando
rrà, recorda que va ser una època 
"molt dolenta", encara que, vist 
amb el pas dels anys, "tot va sor
tir molt bé, ja que ningú va pren
dre mal". Durant les hores més 
complicades, la solidaritat va pre
dominar enmig del caos i la catàs
trofe, i els veïns que disposaven 
de les seves cases no van dubtar 
a obrir les portes a aquells que ho 
estaven passant més malament. 
A més a més, altres testimonis re-

laten que, malgrat que els seus 
habitatges no es van veure afec
tats, van haver de mudar-se igual
ment a altres domicilis o, fins i tot, 
pobles. "Van declarar el municipi 
zona catastròfica i es van demolir 
els pisos per evitar posar la gent 
en perill", va explicar un veí en un 
mitjà nacional. 

Arran les destrosses provoca
des pel fenomen meteorològic, 
el geòleg Pere Mascareñas es va 
desplaçar d'urgència al municipi 
de l'Alt Urgell per constatar en 
primera persona la magnitud dels 
fets. Una vegada allí, va advertir 
que el municipi no estava ubicat 
en un lloc segur, ja que les esque
res es podien tornar a reactivar. 
D'aquesta manera, el geòleg va 
recomanar reconstruir el poble 
en un nou emplaçament més se
gur, a l'altra riba del Segre. Final
ment, el 1988 es va inaugurar el 
nou Pont de Bar, amb una nova 
plaça, ajuntament i habitatges 
per a les persones que vivien al 
municipi durant tot l'any. També 
es va construir una església i una 
quadra per al bestiar. L'alcaldessa 

explica que el canvi ha estat per 
a millor i posa l'exemple que ara 
Pont de Bar està situat en una 
zona on toca més el sol i dispo
sa d'uns carrers més amplis. Això 
no pot amagar que, durant els sis 
anys que van durar les obres de 
construcció del nou Pont de Bar, 
els veïns visquessin un període 
d'angoixa i dificultats, tal com re
lata Andorrà, qui recorda, encara 
que aleshores no vivia al poble, 
l'aiguat amb intensitat. "No vam 
ser conscients fins a l'endemà de 
la dimensió dels fets. Al dia se
güent és quan ens van començar 
avisar que la carretera estava ta
llada. En un primer moment, no 
t'ho pots creure, però van ser uns 
fets que van passar a tot arreu i 
que va afectar molta gent. Ara, 
per sort, podem dir que no ens va 
passar res realment". 

Per acabar, l'actual alcaldes
sa sosté que els aiguats del 1982 
van suposar "un abans i un des
prés" per al municipi i va assen
yalar que encara perduren a la 
"memòria col·lectiva" de totes les 
veïnes i veïns. 
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La Seu d'Urgell i comarca .organitzen 
activitats per commemorar l'aniversari 
La Seu d'Urgell lla comarca 
organitzen diverses 
activitats per commemorar 
el quaranta aniversari dels 
aiguats de 1982, entre elles 
una exposició I una visita 
guiada al municipi de pont 
de Bar. 

En aquest sentit, l'Espai Ermen
gol va inaugurar ahir l'exposició 
Alt Urge/11982: els aiguats en la 
memòria col·lectiva, una mos
tra d'imatges de la riuada i do
cuments d'altres inundacions 
com ara les dels anys 1453, 1617 
i 1853, les més greus que apa
reixen documentades, que han 
patit la Seu i la comarca. 

el testimoni de persones que van 
viure de prop els aiguats i les se
ves conseqüències. La mostra, 
que es va crear el2002, coincidint 
amb el vintè aniversari, es podrà 
visitar fins al pròxim 1 de desem
bre i l'entrada és gratuïta i oberta 
a tothom. 

VISITA GUIADA AL POBLE DE 
PONT DE BAR 

Es podran veure actes muni
cipals, plànols de canalitzacions, 
comptes d'obres del pont i foto
grafies de principis del segle XX, 
del Fons Maravilla. La mostra 
també inclou un vídeo documen
tal enregistrat l'any 2002, d'una 
durada de 15 minuts, que recull 

Per una altra banda, el 26 de 
novembre tindrà lloc la segona 
activitat per recordar els fets, Les 
causes de la desaparició de Pont 
de Bar, una visita guiada a càrrec 
del geòleg Albert de Gràcia, el 
qual explica a lA MAÑANA que 
l'objectiu de l'activitat és "parlar 
sobre la meteorologia i els fets 
que va provocar el clima extrem 
d'aquell dia" i afegeix que s'abor
darà, entre altres aspectes, "els 
registres, les alçades dels rius que 
hi va haver i l'esllavissada al ves
sant de la muntanya que va fer 
desaparèixer el poble". 

FOTO: A. Casanovas (Fons Cal Rol¡ I AHCAU) I Un veí observa atònit una casa destrossada pels aiguats 

Riu Lloc Cabal normal Cabal màxim 

Valira . La Seu d'Urgell 10,8 36 

Segre Oliana 33,3 1.886 

Segre Lleida 84,9 2.385 

Flami cell La Pobla de Segur 6,2 100 

Noguera de Tor Caldes de Boí 1,7 80 

Noguera Ribagorçana El Pont de Suert 16,8 376 

Noguera Ribagorçana El Pont de Montanyana 18,7 291 

A la ciutat de Lleida el riu Segre 
portà el cabal aquell dia de 26 Ebres 
Eis dies 6 i 7 novembre de 1982, 
fa ara 40 anys, el Pirineu va viure 
un dels temporals de pluja més 
intensos del segle XX, produït per 
una profunda i extensa borrasca 
situada a prop de Galícia que va 
deixar pluges rècord, pèrdua de 
vides i destrosses milionàries, 
segons recordava ahir TV3. La 
catàstrofe es va endur la vida de 
14 persones a Catalunya, segons 
la Generalitat, i 12 a Andorra, 
segons el Govern d'Andorra. Les 
pèrdues es van quantificar en 
més de 270 milions d'euros. 

La quantitat d'aigua caigu
da en un període de temps tan 
curt va fer que la majoria de rius 
pirinencs assolissin cabals ex-

El pantà 
d'O liana patí 

un terràtremol 
induït 

traordinàriament alts, i, en con
seqüència, va provocar grans 
desbordaments. El riu Segre va 
marcar a Oliana un cabal de 1.886 
m3fs, quan en porta 33 ml/s de 
mitjana, i a la ciutat de Lleida, de 
2.385 m3/s, quan la mitjana és de 
85 ml/s. Per comparar cabals, TV3 
pren com a exemple l'Ebre a Tor-

tosa el dimarts 6 de novembre, 
amb 90 m3/s. El cabal del Segre a 
Oliana portava com 20 Ebres; al 
pas per la ciutat de Lleida, més de 
26 vegades. (A la part superior es 
pot veure el quatre elabor~t per 
TV3 amb els cabals d'aquells dies 
al Pirineu). 

Amb aquestes magnituds de 
cabal es van inundar parcialment 
diversos municipis, entre els 
quals hi ha capitals de comarca 
com la Seu d'Urgell, Sort, Bala
guer o la mateixa ciutat de lleida. 
També la capital andorrana. Fins 
i tot, l'allau d'aigua sobtada va 
provocar el que s'anomena terra
trèmol induït, de caràcter lleu, al 
pantà d'Oliana. 

FOTO: Aj.La ~ranja/ La mostra va ser inaugurada ahir diumenge 

La ·Granja d'Escarp recorda 
les riuades del 82 amb una 
exposició commemoràtiva 
La Granja d'Escarp va inaugurar 
ahi r l'Exposició Commemorativa 
de la Riuada del1982, una mos
tra mitjançant la qual es recor
da com va ser i com va afectar 
el desbordament del meandre 
fluvial que rodeja el poble, ara fa 
quaranta anys. 

Organitzada per l'Àrea de Cul
tura de l'Ajuntament de La Gran
ja d'Escarp, l'exposició s'ha ins
tal·lat al Centre Cívic Lo Ball, on 
es podrà visitar fins diumenge 

vinent. Es tracta d'una exposició · 
fotog'ràfica i de materials cedits 
pel veïnat, a través dels quals els 
més grans podran rememorar 
aqu~lls fets i els més joves po
dran descobrir-los. 

L:'acte inaugural de l'exposi
ció commemorativa va comptar 
amb la presència de la periodis
ta granjolina Anna Saez, a més 
de la corporació municipal en
capçalada per l'alcalde Manel 
Solé. 
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Oliana no sl havia rebentat 
El pànic es va apoderar de Lleida amb una equívoca notícia del 
trencament de la presa alturgellenca 
Lleida 
REDACCIÓ 

Cinc dies després de la riuada els 
nervis van tornar a aflorar entre 
la poblac1ó. Especialment entre 
els ciutadans de Lleida i Balaguer, 
que van córrer a buscar refugi 
en llocs elevats per la suposada 
notícia que va córrer com el joc 
de telèfon i que assegurava que 
s'havia rebentat la presa d'Olia
na. Aquell dia s'acusava Radio Po
pular d'haver difós la notícia però 
el director de l'emissora, mossèn 
Gené, ho va desmentir categòri
cament i va afirmar que s'havien 
limitat a citar la notícia d'un altre 
diari en el que s'informava de la 
situació de Pont de Bar. 

El cas és que aquesta informa
ció, que no era certa, va córrer 
com la pólvora en un moment 
en el que encara no hi havia ni 
internet ni xarxes socials però en 
el que el boca-orella funcionava 
a velocitat de creuer. Dels nervis 
d'aquell moment en dóna fe la ro
da de premsa que va convocar el 
Governador Civil de Lleida, José 
Martí, per desmentir la informa
ció i m.oltes altres anècdotes que 
es van succeir aquell dia. Jaume 
Casals, regidor del grup socialista 

a l'Ajuntament de Balaguer, ex
plica que ell mateix va trucar a la 
central d'Oliana per saber si era 
cert o no el que es deia al carrer. 
Li van desmentir categòricament. 
També ho explica així Felip Cas
tell, que era el primer tinent d'al
calde de Balaguer. "Molta gent va 
marxar al Secà", que és el punt 
més alt de la capital de la Nogue
ra. Castell també explica que des 
del pantà els van dir que hi havia 
una sobrecàrrega d'aigua però 
res més que això. Al saber que re
alment no passava res Jaume Ca
sals va córrer cap a la guarderia 
on tenia la seva filla. Pel camí es 
va trobar una veïna de Balaguer. 
La va parar i li va explicar que no 
era cert. Que no s'havia trencat 
cap presa. "Em va mirar sense 
dir res, espantada, i va apretar a 
córrer com si no hagués sentit res 
del qui li havia dit", explica Casals, 
que fa notar l'anècdota per ex
plicar el pànic que s'havia gene
rat. De fet aquesta és la paraula 
amb la que LA MAÑANA titulava 
l'edició de l'endemà: PANICO. I in
formava de tot el que havia pas
sat, de com la gent carregava els 
cotxes per marxar i que fins i tot 
hi havia dones que sortien de la 

perruqueria amb els rul·los 
posats. Si finalment es va do
nar o no aquella notícia no 
va quedar registrat perquè 
llavors no s'acostumaven a 
gravar les emissions de rà
dio. Passats 40 anys el locu
tor radiofònic Cosme García 
explica a LA MAÑANA què 
va passar exactament. Ell 
estava al control mentre 
Rodrigo Rovellar locutava 
les notícies. Segons rela
ta Cosme Garda es va ci
tar una nòtícia d'Aurelio 
Bautista que deia que "en 
el hipotético caso de que 
rebentase el pantano de 
Oliana Balaguer queda
da inundada ... " El mateix 
García explica que a l'aca
bar es va invocar a Déu. 
Poc després es passava 
una falca cada mitja hora 
en la que es deia: "Radio 
Popular no _ha dado esta 
noticia". El que és cert és 
que aquell capítol, que 
va nèixer d'una informa
ció equívoca, va provo
car un dels moments de 
tensió més forts d'aque
lla riuada del 82. 

Chorta d~rtesa i la carretera fins a 
Alòs van patir dures conseqüències 
"El dia 8 de novembre prop de 
3.000 metres cúbics per segon 
d'aigua van arrasar cultius, ter
ra, marges, bancals i camins dei
xant-ho tot en un estat calami
tós". Així explica la crònica de la 
revista La Palanca d'Artesa de Se
gre els estralls que les inundaci
ons del82 van causar al municipi. 
Ho recull, a més, en una portada 
en la que titula: LA RIUADA. 

A Artesa de Segre l'aigua va ar
riba fins a la part baixa del poble, 
a la sèquia. Tota l'horta va que
dar desfeta i les inundacions van 
malmetre la carretera d'Artesa a 
Vernet i la d'Alòs a Baldomar. De 
fet, aquests dos pobles, segons 
relata la revista, van quedar in
comunicats almenys durant una 
setmana. 

La notícia de la crescuda del 
riu (a causa d'una gota freda 

'La Palanca' sobre Ja riuada del 82 

que en dos dies va deixar pluges 
abundants al Pirineu) va arribar 
a través de la Guàrdia Civil, que 
a mitja tarda del 7 de novembre 
va avisar l'alcalde d'Artesa i els 

de la resta de la comarca del que 
estava a punt d'arribar. Van fer el 
mateix amb les persones que te
nien propietats a la vora del riu. 
I és que de fet, van ser moltes 
les granges que van quedar afec- , 
tades per les conseqüències de 
la riuada i molts també els ani
mals morts a causa dels aiguats. 
En aquest sentit, a Artesa no hi 
va haver danys personals però sí 
innumerables danys a l'Horta i a 
les granges, a més de l'afectació 
a la carretera entre Artesa i Alòs 
de Balaguer, que va veure com 
l'aigua cobria algunes cases del 
poble. A conseqüència d'aque
lles inundacions també va quedar 
destrossada la Palanca, una zona 
d'esbarjo vora del riu en la que 
fins i tot hi havia una guingueta 
on se servien beures, i el càmping 
del Cel de Rubió. 

Les inundacions van causar · 
més d'una vintena de morts, 
la majoria al Pirineu lleidatà 
El dia 9 de novembre, just l'en
demà que el riu inundés diver
ses poblacions del curs del Se
gre, LA MAÑANA informava de 
sis morts i de dos desapareguts. 
Era només un balanç provisional 
perquè la xifra de víctimes va 
acabar sobrepassant la vintena. 

La matinada del 8 de novem
bre a Torre de Capdella quan 
una casa es va esfondrar i va ma
tar tres persones. El mateix diu
menge dia 7 va morir un jove de 
22 anys a Solsona i a l'edició del 
dia 13 de novembre s'informava 
també de la troballa d'un cinquè 
cadàver a la zona de la Seu d'Ur
gell d'un grup de sis persones 
que viatjaven en un mateix vehi
cle i que ja se'ls buscava des de 
feia dies. El mateix dia 8 de no-

Una jove va 
passar la nit 
agafada a un 
arbre a.Ponts 

vembre també s'informava de la 
mort de l'alcalde de Valls de Va
lira, Josep Mas, que havia caigut 
amb el seu cotxe al riu. A Ponts 
es va localitzar una jove que ha
via passat tota la nit agafada a 
un arbre a la llera del riu Segre. 
Se la va poder rescatar amb una 
llanxa motora però la seva pare
lla havia caigut al riu i se'l va em
portar la corrent. 
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FOTO: Santi lglesias I Recreació històrica dels soldats durant la caminada per l'itinerari de Robert Capa 

Aitona s/ acomiade de les 
jornades de Robert Capa 
Aitona va finalitzar ahir 
les jornades de formació i 
difusió didàctica 'La darrera 
ofensiva republicana a 
Catalunya (1938): Robert 
Capa a Aitona'. 

A ito na 
REDACCIÓ 

L'esdeveniment, que va arren-

car dissabte, va cloure ahir amb 
activitats sota el nom Gaudeix 
la ruta Robert Capa a Aitona, a 
la Serrabrisa. La jornada de diu
menge va arrencar amb una re
creació històrica dels Soldats de la 
Serrabrisa, per Ejército del Ebro, 
Recreació i Patrimoni Junts i ARH 
Montserratí. Seguidament, es va 
fer una caminada per l'itinerari de 

Intervinguts més de 65.000 
euros en tabac a la duana de 
la Farga de Moles aquest 2022 
La duana de la Farga de Moles, 
entre Andorra i l'Alt Urgell, ha 
intervingut 65.089,76 eu ros en 
tabac des del gener al setem
bre de 2022. Tot i que el nom
bre d'actes aixecades de gener 
a setembre és de 53, davant les 
73 de 2021, el valor de la quan
titat decomissada, representa 
gairebé la meitat de fa un any, 
quan era de 124.471,39 euros. 

s. la xifra d'aquest 2022 es situa 
també per sota de 2020, en ple
na pandèmia, quan el valor del 
tabac intervingut es va situar en 
79.079,15 euros i es van aixecar 
53 actes. Mentre, al 2019, es van 
obrir 197 expedients amb un va
lor global del tabac decomissat 
de 288.638,90 euros. 

l a xifres de la resta d'actes de 
contraban, principalment begu-

Les vies lleidatanes sumen 
dos accidents amb s~s ferits 
lleus a Lleida i a Bassella 

Robert Capa, guiada per Pol Gali
tó i Joan Ramon Gonza lez. les jor
nades es van amenitzar amb un 
concert de Ramon Redorta, sota 
el títol de Cançó de trinxera repu
blicana. Capa va documentar fo
togràficament la darrera ofensiva 
de l'exèrcit republicà a la Guerra 
Civil, capturant la batalla del 7 de 
novembre de 1938 a Aitona. 

des alcohòliques, rellotges i per
fums, es situen en 52 actes i un 
valor de 117.917,26 euros. Men
tre, l'any passat es va tancar amb 
46 expedients i 81.632,19 euros. 

Enguany, com ja va publicar LA 
MAÑANA, s'han aixecat 57 actes 
d' infracció de la normativa sobre 
blanqueig de capitals i la quanti
tat de diners descoberta ha estat 
d'1.201.213,84 euros. Mentre, el 
2021 es va tancar amb 19 actes 
i 276.994,44 euros intervinguts, 
unes dades similars a les de 2019, 
que eren de 22 actes i 316.944,43 
eu ros decomissats. El 2020, lacri
si sanitària va motivar un descens 
a les 7 actes i 130.460,00 euros. 

FOTO: LM. / Miquel Pueyo a la reunió amb ERC a la Udl 

ERC comença a preparar 
el programa electoral de 
Miquel Pueyo per al 2023 
La Sala de Juntes de la facu ltat 
de Dret i Economia de la Uni
versitat de Lleida va acollir dis
sabte una trobada de treball 
entre la mil itància d'ERC Lleida, 
el paer en cap, Miquel Pueyo i 
els diversos membres de la cor
poració municipal de la Paeria. 
En la trobada també van parti
cipar el president de la secció 
local d'ERC Lleida, Josep Maria 
Baiget, la secretària genera l ad
junta i portaveu, Marta Vilalta 

i la consellera d'Acció Exterior i 
Unió Eu ropea, Meritxell Serret. 
Sota el lema Activem la Lleida 
del futur, l'a lca lde Pueyo va ma
nifestar que 'aquests gairebé 
quatre anys de desencallar pro
jectes només han sigut l'inici de 
la t ransformació rea l que fa rà la 
ciutat, perquè estem obrint Llei
da al món i al futur'. El paer en 
cap va recordar que el partit va 
guanyar les eleccions a Lleida 
'perquè la gent volia un canvi". 

L'Església de Sant Llorenç 
romandrà tancada fins 
que finalitzin les obres 
L'Església de Sant Llorenç va 
tancar les portes aquest cap de 
setmana per les obres de res
tauració previstes per al temple 
romànic-gòtic. El local parro
quial de Sant Llorenç, que ocupa 
l'edifici adjunt, acull les misses 
de la parròquia des de dimecres, 
tot i que l'església es và obrir 
una última vegada el dissabte 
per la celebració d'un casament. 

Fins ara, van estar enllestint les · 
feines d'adequació de l'espai del 
local parroquial per adaptar-lo a 
les necessitats del culte. Avui co
mençaran els treballs de millora 
per sanejar les voltes i les pedres 
de les parets que estan en mal 
estat i també s'aprofitarà per aï
llar de les humitats el retaule de 
Santa Úrsu la, gràcies a una sub
venció de la Fundació "la Caixa". 

Ajuntament 
la Pobla de Segur 

ANUNCI 

Es fa públic que al BOP de 
Lleida núm. 204· de data 
24 d'octubre del 2022 s'ha 
publicat l'acord del Ple de 
l'ajuntament d'aprovació inic ial 
de l'ordenança reguladora de 
l'ocupació de la via pública 
ilo terrenys d'ús públic per a 
obres. 

L'expedient està exposat al 
públic fins el dia 7 de desembre 
de 2022. 

La Pobla de Segur, 
3 de novembre de 2022 

L'alcalde 

Les carreteres lleidatanes es van 
veure afectades ahir per dos ac
cidents que va n causar sis ferits 
lleus en tota l. El primer d'ells va 
estar a la carretera N-240 en el 
seu pas per Lleida, concretament 
al quilòmetre 98, a prop de Jar
di land. Els fets van ocórrer a un 
quart d'una de la matinada, quan 
un t urisme va topar contra la mi
tjana i va sofrir una bolcada late-

ral. Fins al lloc s'hi van desplaç¡¡r 
els Bombers i el SEM, allà van 
comprovar que dues persones 
van resultar ferides lleus i les van 
evacuar a l'Arnau de Vilanova. 
D'altra banda, un turisme va bol
car ahir a tres quarts d'una de la 
tarda a la carretera C-14 en el seu 
pas pel terme de Bassella. Com a 
conseqüència, quatre persones 
van resultar resultat ferides lleus. 

FOTO: Bombers de Ponts I El turisme bolcat a la C-14, a Bassella Marc Baró Bernaduca 
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