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La Seu expedienta 22
veïns per no censar
els seus gossos

ORDENANCES

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La policia mu-
nicipal de la Seu d’Urgell ha
obert 22 expedients a pro-
pietaris de gossos que no te-
nien l’animal censat al regis-
tre o per falta de documenta-
ció. Els propietaris tenen 10
dies per regularitzar la situa-
ció o seran multats en funció
de la reincidència. Les mul-
tes oscil·len entre els 100 i els
300 euros.

Alcarràs insisteix a
demanar rotondes
per evitar accidents

MOBILITAT

❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
carràs ha insistit en la seua
petició a la Generalitat de dos
rotondes, en l’accés a la po-
blació i en l’encreuament del
polígon del Revès, per redu-
ir la sinistralitat en aquests
trams de la carretera. L’alcal-
de, Miquel Serra, va indicar
que veïns del municipi han
iniciat una recollida de firmes
per reivindicar aquestes glo-
rietes.

Ratifiquen la rebaixa del
peatge Fraga-Alfajarín
❘ MADRID ❘ El Consell de Minis-
tres va ratificar ahir l’augment
del descompte del peatge per
a camions a laAP-2 entre Fra-
ga i Alfajarín, que ara és del
50% i arribarà al 75% amb
una bonificació addicional del
25% de l’Estat (vegeu SEGRE
del 20 d’octubre).

Les Borges assaja avui la
independència catalana
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Les Bor-
ges acollirà avui una celebra-
ció els organitzadors de la
qual, Muntadors de Pollastres
Grossos, presenten com un
assaig previ a la independèn-
cia de Catalunya, segons va
informar LleidaTelevisió.

Biosca demana ajuts per
demolir cases en ruïna
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Bios-
ca ha sol·licitat ajuts a la Ge-
neralitat per demolir cases del
barri antic, durant una visi-
ta del director dels serveis de
Governació a Lleida, Jordi
Curcó.

Solsona instal·la una
pilona automàtica
❘ SOLSONA ❘ L’ajuntament de Sol-
sona ha posat en marxa la pri-
mera pilona automàtica per
limitar l’accés de vehicles al
barri antic.

MANU MOGA

E.F.
❘ LLEIDA ❘ Un total de 2.300 abo-
nats es van quedar sense llum
des de les tres de la matinada
fins a la una del migdia d’ahir
per la caiguda d’un cable d’una
línia d’alta tensió a les Valls
d’Àneu. Es van veure afectats
els municipis d’Esterri d’Àneu,
Espot, la Guingueta d’Àneu iAlt
Àneu. Segons van confirmar
fonts de la companyia elèctrica
Endesa, la neu i el gel acumulat
en les últimes hores van provo-
car la caiguda del cable. Ope-
raris de la companyia van treba-
llar per reparar l’avaria i a les
deu del matí d’ahir la xifra
d’afectats era tan sols de 270.
Cap a la una del migdia es va
restablir per complet el submi-
nistrament elèctric a tots els abo-
nats.

D’altra banda, un total de 185
alumnes es van veure afectats
per les nevades al Pallars Sobi-
rà, que van obligar a tallar car-
reteres i, com a conseqüència,
suspendre 19 rutes escolars. Es
tracta de 43 nens d’educació in-
fantil, 69 de primària, 62 de se-
cundària i 11 de batxillerat, que
havien d’anar a les poblacions
d’Alins, Ribera de Cardós, Es-
terri d’Àneu, Llavorsí i Sort. Els
centres educatius d’Esterri
d’Àneu van suspendre les clas-
ses al quedar-se sense subminis-
trament elèctric.

AAran, la neu també va obli-
gar a tallar el port de la Bonai-
gua per segon dia consecutiu, de
Baqueira fins al refugi d’Ares,
davant del risc d’allaus i també
l’accés a Beret.A més va ser obli-
gatori l’ús de cadenes per circu-
lar en una desena de vies del Pa-
llars Sobirà iAran com la C-13,
de Llavorsí a Esterri d’Àneu, en
dos trams de la C-28 aVielha.A
la N-230 aVielha va quedar res-
tringit el pas de camions per l’in-
terior del túnel deVielha.

CLIMATOLOGIA LES NEVADES

LESALTRES IMATGES

ESTACIÓ ESQUÍ SANT JOAN DE L’ERM

La neu talla la llumnouhores al
Sobirà i deixa 185nens sense classe
La Bonaigua va seguir tancada, igual que l’accés Tanau-Beret, i restriccions per als
camions en la N-230 a Vielha || Els hotelers exigeixen el túnel d’Aran al Pallars

PROMOCIÓ
‘Esquiant’ al centre
deBarcelona

■ Pirineus de Catalunya (la mar-
ca turística formada per l’Agència
Catalana de Turisme, el Patronat
de Turisme de Lleida, el de la Cos-
ta Brava, l’Institut per al Desen-
volupament de l’Alt Pirineu i
Aran, el Conselh, i la Diputació de
Barcelona) va donar a conèixer
ahir a la capital comtal l’oferta tu-
rística vinculada als esports d’hi-
vern al Pirineu català com a des-
tinació amb una performance a
rambla Catalunya.

ESQUÍ
Estrenade la
temporada

■ Les estacions d’esquí de fons
de Lles de Cerdanya, Tuixent-la
Vansa i Sant Joan de l’Erm (a la
foto) preveuen obrir avui, igual
que Baqueira; iniciant la tempo-
rada en ple mes de novembre de
forma anticipada. Espot, Port Ai-
né i Port del Comte preveuen fer-
ho el 30 de novembre i Boí Taüll
es reserva per al pont de la Cons-
titució. Dijous van obrir Masella,
la Molina, Vall de Núria i Vallter
2000 (Girona).

Carreteres tallades
❚ El port de la Bonaigua va seguir
tallat al tram entre Baqueira i el re-
fugi de les Ares, igual que l’accés
entre Tanau i Beret. Va quedar res-
tringit el pas de camions pel túnel
de Vielha pel gel en els seus acces-
sos.

Ambcadenes
❚ En la C-13 entre Llavorsí i Esterri,
entre Baqueira i el Pla de Beret,
també d’Esterri a Alòs d’Isil, i dos
trams de la C-28 de Vielha a Ba-
queira, d’Esterri d’Àneu a València
d’Àneu, de Llavorsí a Tavascan i de
Tírvia a Bossòst.

Túnel de laBonaigua
❚ Els signants del manifest del Tú-
nel de la Bonaigua van mostrar
ahir el seu malestar al considerar
que no s’ha completat la instal·la-
ció d’antiallaus i viseres que per-
metin reduir els talls del port per
les nevades.

INCIDÈNCIESVIÀRIES INOVESPROTESTES

Els nens es van divertir ahir a Esterri d’Àneu al no obrir l’escola per falta de llum. Vielha, amb la carretera ja neta.
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BiblioSort
Resaltado


