
Una dona ferida 

a Sant Romà de 

Tavèrnoles en 

bolcar el seu cotxe

Una dona de 47 anys va resul-
tar feirda ahir en un accident 
de trànsit registrat al punt qui-
lomètric 139 de la C-13 al seu 
pas per Sant Romà de Tavèrno-
les, un despoblat pertanyent al 
terme municipal de Llavorsí, a 
la comarca del Pallars Sobirà.

L’accident es va produir en-

Al lloc dels fets es va desplaçar 
una dotació de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya. Els 
bombers van haver d’excarce-
rar la dona ja que havia quedat 
atrapada dins el vehicle.

Un helicòpter del SEm va 
traslladar la dona a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida.
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Agents dels Mossos d’Esquadra 
van detenir aquest divendres un 
conductor que circulava a més 
de 200 quilòmetres per hora, 
concretament a 201 km/h, en un 
tram limitat a 90 a la C-28 al Pa-
llars Sobirà.

Els fets van succeir a les 11.39 
hores en un control de velocitat 
que s’havia muntat a l’altura del 
quilòmetre 65,5 de la C-28, en-
tre la Guingueta d’Àneu i Esterri 
d’Àneu, dins el terme municipal 
d’Alt Àneu.

Els agents van detectar el ve-

conduit per un home de 67 anys 
i nacionalitat francesa, que va ser 

Enxampen un 

conductor que 

circulava a 201 

km/h a la C-28   

al Pallars Sobirà

FOTO: Mossos d’Esquadra /

Ferit després 

de caure per 

un barranc de 

30 metres a 

Arcavell 

Un home de 80 anys va 
resultar ferit de caràcter 
menys greu ahir després de 
caure per un desnivell de 
30 metres a Arcavell, a les 
Valls de Valira. A les 11.28 
hores, els Bombers van ac-

terrestre i una d’aèria amb 
bombers del Grup d’Actua-
cions Especials. Els bom-
bers van extreure el ferit de 
la zona de l’accident realit-
zant la maniobra amb grua 
i un helicòpter del SEM, el 
va traslladar a l’Hospital Ar-
nau de Vilanova.

aturat per circular amb una velo-
citat penalment punible.

L’home, que no va poder de-

a l’estat espanyol, va quedar de-

d’un delicte contra la seguretat 
del trànsit.

A la tarda, i ja en seu policial, 
l’arrestat va poder facilitar una re-

a l’estat espanyol, i va quedar en 
llibertat amb càrrecs amb l’obli-
gatorietat de presentar-se davant 
l’autoritat judicial a Tremp la pro-
pera setmana.
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més ganes teníem de viure, la fa-

Tot i que ens haurem d’esperar un 
xic en aprofundir en la seva cultu-
ra, ja que la nostra inquietud per 
conèixer maneres diferents d’en-
tendre la vida i la convivència hu-
mana ens va fer anar, només arri-
bar al país, a l’experiment social de 
la comunitat d’Auroville.

força singular,  com si fos una bom-

de la ciutat de Pondicherry, va ser 
fundada per la gurú Mirra Alfassa, 
més coneguda com the Mother, és 
a dir la Mare, que va ser deixeble 

qual ve el seu nom: Ciutat de l’Au-
rora.

-
roville fou –segons paraules de the 

Mother– l’existència d’un “lloc in-
ternacional on fer vida comunità-
ria, on homes i dones aprenguin a 
viure en pau, harmonia, més enllà 
de totes les creences, opinions po-

ser presentada a l’ONU i al govern 
-

co va prendre la resolució d’accep-
tar aquest projecte únic.

Al cor d’Auroville es situa l’arbre 
sagrat i el Matrimandir (“el temple 

forma de gran esfera daurada.

són el creixement espiritual i la re-
alització professional, per això hi 

Hi ha les que fomenten el creixe-
ment humà,  com ioga, cant, xerra-
des, cinefòrums, etc. També  grans 
facilitats per emprendre i innovar 
que es tradueixen en projectes de 
molts àmbits diferents: tecnolo-
gia, reforestacions, permacultura, 
construccions naturals, d’artesania, 

etc. S’intenta fer el balanç entre 

un sigui més important que l’altre, i 
que tothom  pugui dur a terme tots 
dos.

Allà hem estat gaire bé un mes 
-

jectes. Vam conèixer i conviure 
amb aurovilians de diferents nacio-
nalitats que ens explicaven el funci-

-
ral·lel,  passant moltes nits tocant, 

fer especial relació amb la Mariaria 
i en Patrik que es trobaven en un 

moment personal molt similar al 
nostre i ràpidament ens vam en-
tendre a la perfecció.

La Mariaria Reyes és una canà-
ria  de 45 anys resident a Noruega, 

Seu Vella ens diu: “Resalto 
la silueta de la torre por 
lo alta que es y la for-
taleza como símbolo 
de poder y super-
visión, es como ver 
por encima de la 

S’imagina dalt del 
campanar meditant, 
tenint  una experièn-

prop dels núvols. 
El seu lloc preferit en el món és 

aquell en el que es trobi en aquell 
moment, perquè és el que pot gau-

dir i viure. Es tracta de gaudir el 
moment! L’aquí i l’ara és allò que 
tenim.

En Patrik  Lebrun és un tera-
peuta noruec de 44 anys, que en 

veure la Seu Vella ens diu 
que el que més li crida 

l’atenció del conjunt 
monumental és la 
torre,  ja que està 
segur que allí hi 
viu una princesa! 

Al mateix 
temps li crea una 
sensació de por i 
ansietat en pen-

sar que, en l’època 
en la que es va construir, 

deuria ser molt dur ser un humà, 
amb molta guerra i incertesa. Li 
recorda a molts llocs: els castells 
càtars, el monte Saint Michel o el 

La Seu Vella davant l’arbre sagrat i del Matrimandir


