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Els bombers van assegurar ahir les proteccions metàl·liques de les persianes de l’edifici annex a la Llotja.

ITMAR FABREGAT
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� VALLFOGONA DE BALAGUER � El vent
va fer caure ahir les branques
d’un arbre a la via del tren de la
línia de la Pobla, al seu pas per
Vallfogona de Balaguer, cosa que
va afectar la circulació de dos
combois, un en direcció a Llei-
da i un altre a la Pobla. Segons
van informar els bombers, els
fets van tindre lloc a les 18.45
hores, quan la força del vent va
fer caure les branques al mig de
la via. Dos dotacions dels bom-
bers van acudir al lloc i van ne-
tejar la via en poc més d’una ho-
ra. Per la seua part, tècnics
d’Adif també van treballar per
restablir-hi la circulació. El tren
que va sortir a les 18.00 hores
de Lleida va quedar aturat a l’es-
tació deVallfogona de Balaguer
i els seus 40 passatgers van fer
el trajecte fins a Balaguer amb
autobús, segons van informar
fonts de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat. Des d’allà van pujar a un
altre tren per arribar a les res-
pectives destinacions.Així ma-
teix, un altre comboi que baixa-
va de la Pobla i que sortia de Ba-
laguer cap a Lleida a les 17.25
hores va acumular un retard de
27 minuts.A les 20.00 hores,
el servei de trens estava comple-
tament normalitzat.

D’altra banda, la força del
vent també va provocar ahir un
ensurt a l’edifici annex a la Llot-
ja, destinat a les oficines deMer-
colleida. Cap a les cinc de la tar-

El vent talla la línia de Lleida a la
Pobla i danya cables i façanes
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da van caure diverses protecci-
ons metàl·liques de les persia-
nes, fet que va obligar els bom-
bers a intervindre-hi, per retirar

les xapes que es trobaven de-
teriorades i assegurar la resta, i
la Guàrdia Urbana, que va acor-
donar la zona com a mesura de
protecció. No hi va haver danys
personals, al tractar-se d’una zo-
na que no és de passada. Les xa-
pes són fines i no tenen un gran
pes.Aquest edifici es va estre-
nar al gener.

Així mateix, el vent també va
afectar a mitja tarda uns cables
de la llum a la partida d’Empres-

seguera.Van quedar mig pen-
jant, encara que no hi va haver
talls de llum.

Ratxes de fins a 75 km/h

Les comarques de Lleida van
registrar grans ratxes de vent
ahir. Les més fortes van tindre
lloc al Segrià.Alguaire va regis-
trar una ratxa màxima de 75
km/h.Així mateix, aVallfogo-
na de Balaguer el vent va arri-
bar a bufar a 50 km/h.

Tercera edició
delmàster en
bioconstrucció
de la UdL
S’inicia a l’octubre a
través d’Internet

UNIVERSITAT

� LLEIDA � La Fundació ITL, vin-
culada al Col·legi d’Aparella-
dors, la UdL i l’InstitutAle-
many de Bioconstrucció, ini-
ciarà a l’octubre la tercera
edició del màster en biocons-
trucció, que en les dos prime-
res edicions ha format més
de setanta professionals del
sector de l’arquitectura, en-
ginyeria, la salut i el medi am-
bient.

El màster, que és pioner en
aquesta especialitat a Espa-
nya, s’imparteix íntegrament
a través d’Internet, cosa que
facilita que el cursin professi-
onals de fora de Lleida, amb
una durada de dos anys lec-
tius (60 crèdits ECTS) i un
cost de 3.735 euros.

L’objectiu del curs és for-
mar professionals amb una
visió global sobre la relació
entre construcció i salut. La
direcció acadèmica va a càr-
rec del director de l’Escola Po-
litècnica, Ferran Badia, i de
l’arquitecta alemanya Petra
Jebens-Zirkel.

Tall a l’avinguda
Pearson que canvia
el recorregut del bus

URBANISME

� LLEIDA � Les obres de l’avingu-
da Pearson han obligat a ta-
llar aquesta via al trànsit a
l’altura del carrer Sant Pere
Claver. Això ha obligat a mo-
dificar el recorregut de la lí-
nia d’autobús de Pardinyes
(L3) fins dilluns. En lloc
d’anar per RamonArgilés fins
a Pearson, el bus gira ara al
carrerTarragona, passa per un
altre tram de Pearson i gira de
nou aAnastasi Pinós.

Contracte de
subministrament
dematerial elèctric

SERVEIS

� LLEIDA � La Paeria ha tret a li-
citació un contracte de sub-
ministrament de material
elèctric que està destinat al
manteniment i la conservació
de l’enllumenat públic de la
ciutat.

El contracte té un import
màxim total de 73.160 euros
i està distribuït en tres lots per
al subministrament de làm-
pares i llums (44.840 euros);
quadres elèctrics (15.930 eu-
ros) i conduccions i tubs
(12.390 euros).

AUTOBÚS

Uns 40 passatgers van

haver de fer el tram de

Vallfogona de Balaguer a

Balaguer amb autobús

Els operaris d’Adif treballaven ahir a la tarda a la línia de la Pobla per reestablir-hi la circulació.


