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trànsit pont del pilar

Sufoquen
incendis als
dos Pallars
❘ la guingueta d’àneu ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir diversos incendis a
les comarques lleidatanes. El
primer incident es va produir
a les 01.40 hores a Figuerola
d’Orcau, on es va registrar
un foc de vegetació que va
afectar diversos matolls.
A la Guingueta d’Àneu,
poc abans de les tres de la
matinada, es van cremar diverses peces de roba sobre
una assecadora d’un hotel
situat a l’avinguda de la Vall
d’Àneu. Finalment, els Bombers també van registrar ahir
a la tarda un foc que va cremar un pi a prop de l’antiga
caserna militar de la capital
de l’Alt Urgell.

frau

Alerten d’una
estafa a hotels
i pisos turístics
❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra van alertar ahir d’una
nova estafa dirigida a treballadors d’hotels i allotjaments turístics. Segons va
informar la policia catalana
a través de les xarxes socials,
es tracta d’un nou frau telefònic en què els delinqüents
es fan passar per una coneguda empresa que gestiona
allotjaments.
Els estafadors demanen
a les víctimes la comissió
de facturació d’un mes anterior. En aquests casos, la
policia recomana “desconfiar
de procediments inusuals i
confirmar qualsevol gestió
amb l’empresa”.

Cues de fins a 6,5 quilòmetres a
l’Alt Urgell per entrar a Andorra

Els col·lapses es van donar a l’N-145 entre la Seu d’Urgell i la frontera de la Farga de
Moles || També hi va haver retencions a la C-14 al seu pas per Oliana i Organyà
c.sans

redacció / c.sans

❘ la seu d’urgell ❘ Les carreteres
de l’Alt Urgell van registrar
ahir les primeres retencions
del pont festiu del Pilar per
accedir a Andorra. Segons el
Servei Català de Trànsit (SCT),
en el cas de la N-145 entre la
Seu d’Urgell i la frontera de la
Farga de Moles es van acumular al voltant de les onze del
matí sis quilòmetres i mig de
congestió.
També hi va haver retencions
puntuals de fins a sis quilòmetres a la carretera C-14 a Oliana i quatre quilòmetres més en
aquesta mateixa via al seu pas
per Organyà. A la comarca del
Pallars Jussà, la C-1412b va registrar cues de fins a tres quilòmetres a Isona i Conca Dellà.
A més d’aquestes vies, Trànsit
també va notificar durant la
jornada d’ahir congestions importants a la C-16 al Berguedà,
entre Berga i Cerc (10 quilòmetres de cues) i en diferents
trams de l’AP-7 al seu pas per
Mollet del Vallès, Castellbisbal
i Martorell.
Dimarts a la tarda es preveu
un intens retorn de vehicles entre les 12.00 i les 24.00 hores,
quan s’estima que uns 275.000
vehicles tornin a l’àrea metropolitana. En el marc d’aquest
cap de setmana marcat per
una elevada mobilitat, Trànsit
ha apel·lat a la prudència dels
conductors i demana extremar
la precaució a la carretera. En
aquest sentit, alerten que el factor humà és present en bona
part dels accidents i demanen
una actitud prudent i segura en

Trànsit dens ahir a l’N-145 per accedir a Andorra des de la frontera de la Farga de Moles.
speis

Bombers en un xoc divendres a la nit a l’entrada de Fraga.
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El Suprem anul·la una incapacitat judicial en aplicació de la
reforma legislativa de suport a les persones amb discapacitat
EL T r ibuna l Suprem ha
resolt un recurs de cassació
presentat contra la confirmació d’una incapacitació dictada per l’Audiència Provincial
d’Oviedo. Amb aquesta resolució el Tribunal ve a aplicar per
primera vegada la Llei 8/2021,
de 2 de juny, que reforma la
legislació civil i processal per
al suport a les persones amb
discapacitat en l’exercici de la
seua capacitat jurídica.
El cas concret que ve a casar el Suprem tractava d’una
persona que va ser incapacitada al tenir un trastorn de personalitat conegut amb el nom
de síndrome de Diògenes, en

aplicació de la normativa vigent anterior. El malalt recollia
i acumulava a casa gran quantitat d’escombraries i abandonava tant la higiene personal
com l’alimentació. Davant de la
situació, les mesures acordades
van ser la incapacitació judicial
de l’afectat i la designació com
a tutor del Govern d’Astúries.
Com a conseqüència del recurs
de cassació plantejat i de l’aplicació per l’Alt Tribunal de la
nova reforma que afecta l’àmbit
de la capacitat de les persones,
aquest acorda eliminar la incapacitació i la substitueix per
la curatela judicial, que haurà
d’exercir el mateix govern, es-

els desplaçaments als conductors i als acompanyants.
Per la seua banda, dos motor istes va n resu ltar fer its
ahir al matí en una col·lisió a
la carretera L-311 a Cervera.
També hi va haver una sortida
de via d’una motocicleta a les
tres del migdia a Montferrer i
Castellbò.
Així mateix, el Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament (Speis) de la diputació d’Osca va haver d’excarcerar durant la nit de divendres
una persona que s’havia quedat
atrapada dins del cotxe al tenir
un xoc frontolateral amb un altre vehicle a l’entrada de Fraga.

tablint-se mesures de suport
per tal que s’efectuïn els serveis
de neteja i ordre a la casa de la
persona i també que s’asseguri
el degut tractament mèdic per
tractar la malaltia patida.
La Llei 8/2021 va nàixer per
adequar el nostre ordenament
jurídic a la Convenció Internacional de Nova York del 2006
sobre els drets de les persones
amb discapacitat. En aquesta es
proclama el fet d’haver de promoure i assegurar que totes les
persones puguin gaudir plenament i amb igualtat de tots els
drets humans i llibertats fonamentals, així com la necessitat
de respectar la seua dignitat.

Arran de l’esmentada reforma legal, el Títol XI del Llibre
Primer del Codi Civil actualment es titula De les mesures
de suport a les persones amb
discapacitat per a l’exercici de
la seua capacitat jurídica.
Per tant, el centre de la regulació, la inspiració de la nova reforma, ja no ve a ser la
incapacitat, sinó el respecte a
la voluntat i les preferències
de la persona amb discapacitat, considerant la capacitat
com una condició inherent a
la persona humana, com a eix
fonamental de la reforma la
recerca de sistemes de suport
per a les persones que ho ne-

cessitin. Queden eliminades
en les discapacitats la tutela, la
pàtria potestat prorrogada i la
pàtria potestat rehabilitada al
considerar que no van d’acord
amb el nou esperit de la reforma. Les esmentades mesures
podran aplicar-se a qualsevol
persona que les necessiti, independentment que existeixi o no
un reconeixement administratiu del seu cas de discapacitat,
i intentar de donar suport a les
persones que ho necessitin tant
en l’àmbit personal com en el
patrimonial, així com en altres
decisions ordinàries o habituals
del dia a dia.
Vist el panorama actual, en
cas que us trobeu en una situació similar us aconsellem que
aneu a un advocat que pugui
informar-vos i defensar els vostres drets.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

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

renovables mobilitzacions

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

comarques
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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

medi ambient iniciatives

Protestes al Jussà contra
línies de molt alta tensió

estel soro / port ainé

Marxa de quaranta vehicles a Comiols i manifestació a Tremp
|| Els alcaldes creuen que les compensacions no estan clares
acn

redacció

❘ tremp ❘ Uns quaranta vehicles
van participar ahir en una
marxa lenta contra la línia de
molt alta tensió que projecta
Forestalia entre Laluenga (Osca) i Isona, al Pallars Jussà. La
van convocar el col·lectiu Salvem lo Pallars i la plataforma
contrària a l’Autopista Elèctrica. Els participants van recórrer uns trenta quilòmetres
des del Port de Comiols fins
a Tremp, on hi va haver una
manifestació i una recollida de
firmes. Els contraris a aquesta infraestructura creuen que
no aportarà beneficis socials
i hipotecarà el futur de la comarca. Van protestar també
contra la línia d’alta tensió de
220 kV de Foradada del Toscar
(Osca) a la Pobla de Segur, i
contra projectes per a grans
centrals solars que sumen 632
hectàrees a Isona i Conca Dellà, Suterranya, Castell de Mur
i Talarn.
El grup d’energies renovables Forestalia ha ofert compensacions per valor de l’energia que consumeixin durant 40
anys, entre d’altres, als municipis afectats del Jussà: Gavet de
la Conca, Isona i Conca Dellà,
Tremp i Castell del Mur (vegeu
SEGRE d’ahir). Tanmateix, els
alcaldes coincideixen que no hi
ha res concret, per la qual cosa
mantenen les seues al·legacions i l’oposició a la iniciativa.
Van apuntar que, si en algun
moment aquestes compensacions són clares, es faran consultes per donar als veïns l’última
paraula.

La recollida de residus que es va dur a terme ahir a Port Ainé.

Els manifestants van recórrer Tremp i van recollir firmes.
acn

Jornada de recollida de residus
a l’estació de Port Ainé
❘ rialp ❘ L’estació d’esquí de
Port Ainé va acollir ahir
una jornada de recollida de
residus, en el marc de la iniciativa Mountain Calling de
l’associació Loser Surfers.
Aquesta activitat, que la
setmana que ve es portarà a
terme a Espot, s’ha agermanat amb la Iniciativa Rius,

liderada per l’Associació
Esportiva Pallars. A través
d’aquest últim projecte, l’any
2020 es van recollir 5.500
quilos de residus a l’entorn
dels rius del Parc Natural
de l’Alt Pirineu. Aquest any
s’han programat un total de
setze accions fins al pròxim
dia 30 d’octubre.

activitats lleure
j.a.t.

Part de la caravana de cotxes que van participar en la marxa.

municipis projectes

Vilaller convertirà en atractiu turístic
l’entorn natural de la Ribagorçana
x.r.

❘ vilaller ❘ Vilaller convertirà el
curs del riu Noguera Ribagorçana en un nou atractiu turístic. Per fer-ho, instal·larà plafons amb informació sobre la
flora i la fauna d’aquest espai
natural. L’alcaldessa, Maria José Erta, va explicar ahir que
habilitaran un passeig fluvial i que només serà necessari
adequar la zona. Va destacar
que l’objectiu del projecte, que
es preveu que estigui a punt

d’aquí a sis mesos, és “museïtzar l’entorn natural de la Noguera Ribagorçana” i fomentar
el turisme sostenible i familiar
al municipi.
La primera edil va apuntar
que l’actuació suposarà una
inversió d’aproximadament
30.000 euros i que han demanat a la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural una subvenció per durla a terme, ja que aquesta localitat forma part de la zona

perifèrica de protecció del
Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici. Val a
recordar que aquest municipi
de l’Alta Ribagorça ja va estrenar a començaments del mes
d’abril passat l’itinerari botànic
Camí de l’Obago, amb autoguies i codis QR. El camí es va
senyalitzar gràcies al treball
d’investigació d’una alumna
de segon de Batxillerat, Laura
García, del col·legi Episcopal
de la ciutat de Lleida.

Participants en el campionat de pesca amb mosca.

Mig centenar de pescadors al
campionat del Pont de Suert
❘ el pont de suert ❘ El Pont de
Suert va acollir ahir el campionat de Catalunya de pesca
amb mosca en què van participar uns cinquanta pescadors. El torneig va tenir lloc
al tram urbà de la Noguera
Pallaresa i a la Noguera de
Tor. La modalitat és pesca

sense mort. Segons l’alcalde,
Josep Antoni Troguet, aquesta competició és una mostra
dels recursos naturals i també un atractiu turístic que
combina esport, naturalesa
i sostenibilitat. La setmana
passada es va celebrar el campionat juvenil.

