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comarques

esquí incidències

Espot reobrirà dijous i traslladarà
els esquiadors en llevaneu

Decomissen tabac i
licor de contraban

Màquines retrac i vehicles 4x4 asseguren el transport de 300 aficionats/hora en
substitució del telecadira avariat || Reduirà també el forfet de 34 a 15 euros
fgc

h.c.

❘ lleida ❘ L’estació d’esquí d’Espot reobrirà dijous després de
gairebé dos setmanes tancada
a causa de l’avaria del telecadira de la Roca, que dóna accés a
les pistes. El remuntador, que
es va desprendre, seguirà aturat perquè encara s’investiga
per què va fallar i es treballa
per assegurar-lo. Al seu lloc,
l’accés a les pistes, de la cota
1.500 a la 1.800, es garantirà
amb diverses màquines llevaneu dotades amb cabines, que
traslladaran els esquiadors que
optin per aquesta estació, amb
una freqüència de vuit minuts
i capacitat per a vint persones.
A més, el preu del forfet d’adult
es rebaixarà de 34 a 15 euros; el
de nens de 7 a 14 anys serà de
10 euros; 5 el de menors fins a
sis anys i 6 euros el de passeig.
Ferrocarrils de la Generalitat,
responsable de l’estació, mantindrà també l’oferta als titulars
de forfet de temporada o reserva prèvia a Espot d’esquiar pel
mateix preu a Port Ainé o a Baqueira (la diferència, fins als 52
euros, l’assumeix l’empresa de
la Generalitat). En dies de més
afluència, les màquines retrac es
complementaran amb vehicles
4x4 també per al trasllat dels
esquiadors, cada vint minuts i
per a set persones.
El trajecte de les llevaneus
serà d’una mica més d’1,5 qui-

Capturen un falcó en
una casa d’Anglesola
❘ anglesola ❘ Els Agents Rurals
van capturar la setmana passat un falcó que es va colar
a una casa a Anglesola. El
van traslladar a Vallcalent
de forma provisional fins que
el seu amo pugui acreditar-ne
la propietat. D’altra banda,
els Rurals van rescatar diversos exemplars de serp que havien quedat atrapades dins
d’una cisterna subterrània
en desús en una finca a l’Albi.

Agramunt ordena el
trànsit a Jaume Mestres

Treballs per comprovar l’estat del telecadira la Roca d’Espot, la setmana passada.

lòmetres, cobrirà el tram que recorre habitualment el telecadira
de la Roca, i tardarà 10 minuts
a arribar a la cota 1.800.
FGC seguia treballant ahir
a garantir la seguretat del remuntador que es va avariar
divendres dia 1, i no descarta
trobar aviat una solució. L’acreditació per tornar a funcionar
dependrà de la direcció general

de Transports. L’estació haurà
estat tancada dotze dies i els
representants del sector turístic de la zona van admetre ahir
que malgrat les alternatives per
esquiar hi ha hagut cancel·lació
de reserves, una cosa que ara
s’intenta evitar. El president del
consell del Sobirà, Carles Isús,
va aplaudir la solució adoptada
de forma provisional. Segons

va explicar, les màquines utilitzades aportaran una capacitat
de remuntador d’unes tres-centes persones cada hora. Segons
FGC, funcionaran en els horaris
d’obertura i tancament de l’estació i la pista sota del telecadira
la Roca s’habilitarà per als últims descensos. Espot compta
habitualment amb 22 pistes i
cinc remuntadors.

segre

tribunals abusos a menors

El presumpte pederasta
de Bellvís, de 87 anys, al
tribunal: “Jo no en sé res”
a. guerrero

l’actitud de l’acusat “no és més
que una estratègia”. Tampoc ho
havia sol·licitat el seu advocat,
que es va mostrar sorprès pel
que havia succeït.
La vista va començar amb
més d’una hora de retard per
l’absència d’una traductora de
romanès per assistir l’acusada,
que era la cangur de la víctima i
que va seguir el judici per videoconferència des d’un jutjat de

la cangur, a romania

L’acusada, que era la cangur
de la nena, va seguir el
judici des d’un jutjat
de Romania

❘ agramunt ❘ Agramunt inicia
avui les obres de reordenació
del trànsit a l’avinguda Jaume Mestres, en un projecte
que també afecta l’avinguda
Agustí Ros i el carrer Passeig
Nou. Els treballs començaran
pel marge esquerre de la via
en direcció a Cervera, per la
qual cosa s’han traslladat els
contenidors amb l’objectiu
d’evitar molèsties.

El Govern ampliarà
les àrees Starlight
❘ lleida ❘ La Generalitat porta
a terme projectes d’ampliació de zones d’especial qualitat del cel nocturn i preveu
augmentar l’àrea d’influència
del Montsec, així com el parc
natural de la Serra del Montsant, que inclourà municipis
de Prades.

Conveni per destapar
més immatriculacions
❘ lleida ❘ Unió de Pagesos i
l’associació de micropobles
de Catalunya van firmar un
acord per difondre processos
d’immatriculació de béns de
l’Església.

L’ajornen per conèixer el seu estat mental
❘ bellvís ❘ “No en sé res de res”,
“no em pregunti gaires coses”
i “estic cec i no puc caminar”.
Aquestes són algunes de les desconcertants respostes que va dir
ahir davant de l’Audiència de
Lleida el senyor de 87 anys acusat de fer tocaments a una nena
de sis anys a Bellvís l’any 2015.
Va ser a l’inici d’un judici que
el tribunal va decidir ajornar
fins a conèixer l’estat mental de
l’acusat, que va en cadira de rodes i serà sotmès a un nou examen forense. L’última valoració
mèdica, de l’any passat, només
alertava d’un lleu deteriorament
cognitiu a causa de l’edat. La
Fiscalia es va oposar a l’ajornament ja que considerava que

❘ guissona ❘ La Guàrdia Civil
va denunciar diumenge un
veí de Barcelona de 31 anys
al trobar-li al cotxe 120 paquets de tabac i 11 botelles
de licor. Va ser durant un
control a Guissona i li van
decomissar noranta paquets i
vuit botelles, valorats en 421
euros, per una infracció de
contraban.

Més de 60.000 euros per
a preses del Solsonès

El judici se celebra a l’Audiència de Lleida.

Romania. Finalment, el tribunal
va decidir ajornar la sessió fins
al pròxim 11 de març. Abans
haurà de determinar l’estat
mental de l’acusat.

Sis anys de presó
La Fiscalia sol·licita sengles
penes de sis anys de presó i vuit
anys de llibertat vigilada per a
la dona i el presumpte abusador.
Els tocaments, segons el Minis-

teri Públic, van tenir lloc en almenys tres ocasions. La dona
era la cangur d’una nena de sis
anys i, “en previ i comú acord”
amb el presumpte pederasta,
“va portar la perjudicada a la
terrassa d’un bar i la va deixar
en mans de l’acusat, sabent la
naturalesa del contacte físic que
aquest faria a la menor”, i es va
quedar al lloc “metre feia tasques de vigilància”.

❘ lleida ❘ L’Agència Catalana
de l’Aigua ha adjudicat la millora de la seguretat de les
preses de la Llosa del Cavall
i Sant Ponç per 63.700 euros.

Llimiana i Isona volen
evitar la despoblació
❘ llimiana ❘ Els alcaldes de Llimiana i Isona van demanar
ahir suport a projectes i millors infraestructures per
evitar la despoblació durant
una reunió amb el subdelegat del Govern a Lleida, José
Crespín.

