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LLEIDA

La Paeria fa fora l’urbà que va ser
condemnat per pornografia infantil.
www.segre.com/lleida
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Estudi sobre la violència masclista
durant el confinament.
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SERVEIS BARRIS

ENSENYAMENT

Una avaria deixa sense llum més
de 800 abonats durant hora i mitja

La UdL impulsa
les humanitats
digitals catalanes

Al barri del Noguerola, a l’entorn de la rambla Ferran, i és la segona apagada a la
ciutat aquest mes || A causa de la desconnexió d’una línia de mitjana tensió
MAGDALENA ALTISENT

S.C.D.

❘ LLEIDA ❘ Una avaria va deixar
ahir sense subministrament
elèctric durant gairebé dos hores 800 abonats del centre de
la ciutat, entre els quals particulars, oficines i mitjans de
comunicació de l’entorn de la
rambla Ferran i el Noguerola.
La incidència es va registrar a
les 11.41 hores i va quedar solucionada a les 13.09, malgrat
que inicialment la companyia va
informar a través del seu departament d’avaries que el servei
no es restabliria fins a les 14.46
hores. El motiu d’aquesta fallada
en el subministrament va ser la
desconnexió d’una línia de mitjana tensió, segons va informar

PAERIA

El PSC demana
aclarir a què es
destinaran els ajuts

PRECEDENT

A començaments de mes
una avaria similar va deixar
sense electricitat 400 veïns
de Ciutat Jardí
Endesa, i es va poder resoldre el
problema quan es va activar un
bypass, tot i que els usuaris van
estar hora i mitja sense llum,
amb les consegüents queixes a
la companyia elèctrica.
Aquesta fallada en el subministrament arriba després que a
començaments de mes una altra
apagada deixés sense llum 400
veïns de la zona de Ciutat Jardí
i de la Zona Alta pels efectes
de les tempestes d’aquella setmana. Així mateix, els abonats
també van denunciar que abans

de l’avaria elèctrica, que es va
produir per una “desconnexió
fortuïta” de la línia, hi va haver
diversos microtalls a la zona, tal
com va succeir ahir a Noguerola
abans de l’apagada.
Precisament, la setmana passada Endesa va anunciar que ha
habilitat un centre de control a
la capital, tant per supervisar
el funcionament de les centrals
hidroelèctriques de la província
com per activar un bypass en
cas d’avaries per permetre mantenir el subministrament mentre

es fan els treballs de reparació
de la incidència, encara que ahir
es va produir un retard en l’activació dels protocols.
A més d’aquest centre de control que ha activat Endesa a la
capital, la companyia continua
supervisant el funcionament
de les línies elèctriques des del
centre existent als afores de Magraners, on treballen un centenar de persones. No obstant, la
majoria dels empleats d’aquesta
planta treballen aquests dies des
de casa per la crisi sanitària.

VEÏNS

Denuncien que
hi ha temporers
dormint al ras
❘ LLEIDA ❘ La plataforma veïnal
Som Veïns, del Centre Històric,
va denunciar ahir que ja hi ha
diversos temporers que dormen
al ras als carrers de la ciutat.
L’entitat assegura que “no ha
deixat de dormir gent al carrer
en tot l’any” i temen que amb
l’inici de la campanya de la
fruita i l’arribada de temporers
aquesta situació s’agreugi. Per
això, demanen a l’ajuntament
un augment de la vigilància al
Centre Històric.

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de
Lleida (UdL) va anunciar
ahir que la seua Càtedra Màrius Torres, juntament amb
la Universitat de Girona, la
de Cork i el centre cívic Sant
Agustí, han creat l’Associació
d’Humanitats Digitals Catalanes, un ens amb què pretenen promoure els estudis
catalans dins de les branques
d’humanitats, així com difondre els seus escrits online.
Per ara ja compten amb 132
persones inscrites.

Dos persones dormint a la plaça de l’Ereta ahir.

Un semàfor fora de servei a
l’avinguda del Segre per
l’apagada d’ahir.

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal
del PSC preguntarà en el
ple telemàtic d’avui a què
destinarà el govern els 3,5
milions d’euros que assegura que disposa actualment
la Paeria per pal·liar la crisi
del coronavirus i evitar així
més retallades. Els socialistes diuen que aquest import
surt dels ajuts de la Diputació
i de les transferències pendents d’altres administracions corresponents a l’exercici
anterior.

