
1 12 COMARQUES 

ADMINISTRACIÓ CONTRACTES 

Empreses competiran per decorar 
arbres de Nadal a Naut Aran 
L'ajuntament rep diverses ofertes i opta per decidir la contractació per concurs 11 

Mil o dos mil euros pera l'arbre de cada població a excepció del de Baqueira 

Encesa deis llums d 'Artles durant el Nadal de l'any passat. 

LESCLAUS 

S1.716 euros 
1 ~~el pressupost Inicial de l 
concurs deis 700 lots de Nada 1 

per als treballadors de la Oi
putació 1 els seus organismes 
autónoms. 

Productes de proxlmitat 
1 Els articles tenen han de ser 
de productors de Ueida l l'adju
dicatari ha de ser un centre es· 
pedal de treball amb persones 
amb discapacitat. 

Contracte prorrogable 
1 El contracte, lniclalment per 
un any, podr~ prorrogar-se flns 
al Nadal del 2020. 

M. CODINAS 1 R. RAMfREZ 
IVALD'ARAN 1 L'ajuntament de Naut 
Aran traurii a concurs la deco
ració i iJ.luminació deis arbrcs 
de Nadal a les diferents poblaci· 
ons del municipi, a exccpci6 de 
Baqucira. És la prime1·a vega da 
que els llums i els treballs per 
rnuntar-los i desmuntar-los una 
vega da passndes les festes es de· 
CJdiran a través d'una licitació 
pública. Aixil ésa causa que 
el consislori va rebre di verses 
ofertes de diferents emprescs 
pera la realitzaci6 del servei 
aquest any, per la qua! cosa fi
na lmenl ha optal per o[erir e l 
servei a licitnció. "Moltes casos 
comercials van fer una crida a 
les portes del consistori per po
sar els llums nndalencs nqucst 
any, moti u pe! qual hem decid ir 
treure-ho a concurs", va expli
car a SEGRE César Ruiz-Cane· 
lo, a lcalde de Naut Aran. 

Les clausules que regiran la 
concessió del servei es van apro
var al pie del19 de setembre i 
estaran en exposici6 pública un 
parell de setmanes pera possi
bles aHegacions, reclamacions 
o suggeriments. El pressupost 
inicial del servei és de 1.000 
euros per als arbres de les po· 
blacioos de Bagerguc, Garils, 
Gessa, Montgarri, Tredils i Un
ha i de 2.000 euros per als ar
bres d'Artics i Salardú, i sumen 
un total de 10.000 euros pera 
vuit tll'bres. 

La Diputadó licita per 51.000 € els lots nadalencs 

MUNICIPIS FINAN~AMENT 

• u. Diputació ba trct a con
curs cls lots de Nada! nmb que 
obsequia cls lreballadors de 
la cor·por·ació i els seus orga
nismos autonoms pcr 51.716 
euros. ~s la primera vegada en 
diversos a nys que la compra 
d'nquesls articles es decideix a 
través d'u.na licitació pública, 
segons van corroborar· fonts 
de l'ens provincial. Aquest 
procedimcnl es va utilitzar 
entre fina ls de la decada pas· 
sada i principis de l'act u al, i 

es repr·en en un moment en 
el quol la institució, sota el 
nou govern d 'ERC i JxCat, es 
propasa augmentar la trnns
parlmcia tant en contracta· 
cio.ns com en adjudicació de 
subvencions. 

Les mateixes fonls van 
apuntar que la despesa pera 
l'adquisici6 d'uns set-cents lots 
per aques t Nada ! sera simi
lar a la d'anys antcriors. Les 
clausules del concurs exigei· 
xen que l'adjudicatari s igui 

165 municipis de Lleida tindran 
ajuda per impulsar l'economia 
Convoquen subvencions pera subministraments d'aigua potable 

LESCLAUS 

Maxim de 50.000 euros 
1 Cada ajuntament sol·liclta
dor rebr~ una subvenció m~
xima de 50.000 euros. 

un centre especial de treball 
pera persones amb discnpn
citaL També reclama que els 
articles de cada lot, des de 
vi i cava fins a torró, hauran 
de ser "de proximital" i "de 
productors de les comarques 
de Lleidn". Els que adquiría 
l'ens provincial en anys ante· 
riors ja reunien aquestes ca
racterfstiques. El contracte, 
inicia lmcnt pcr un nny, podra 
prorrogar-se fins al Nadal del 
2020. 

MUNICIPIS SUBVENCIONS 

SEGAE 1 
Dimarts.l d'octubredel 2019 

Els regs de Lleida, a la 
cua en reserves d'aigua 
1 LLEIDA 1 La Confederació Hi
drogrllfica de I'Ebr·e (CHE) 
va destacar obir regadius de 
Lleida entre cls que han t in· 
gut més descens en les reser
ves de tola la conca, n causa 
de l'escassetat de pluges. Al 
fer balan~ de l'any hidrolilgic, 
va recalcar reduccions "sig
nificatives" ni Canal d'UrgcU 
i l'Aragó i Catalunya. Val a 
recordar que el primer va 
tancar la campanya de reg 
dissabtc amb el panta de Ri· 
a lb en el nivel! més baix en 
més d'una decada. 

Més de 50 activitats 
al festival Cordevi 
1 TREMP 1 El Pnllars Jussa donn· 
ril aquest divendres que ve 
el tret de sort ida al festival 
Cordevi, certamen que tin· 
dril !loe enlre els dies 4 d'oc· 
tubre i 17 de novembre amb 
més de mig centenar d'acti
vitats. Aquesta iniciativa té 
com a objectiu posicionnr al 
mercat la carn de corder i el 
vi produtts o la comarca com 
a p roductes gastronomics 
destacats. 

Aprovades 470 beques 
de menjador a I'Urgell 
1 URGELL 1 El consell comarcal 
de I'Urgell ha aprovat 470 
beques de menjador social 
pcr aquest cursescolar 2019-
2020. D'aquesta xifrn, 438 
sufraga el 50 per cent del cost 
del servci, mentre que el 32 
per cent el cobreixen en la 
seua totalitat. Del total de les 
574 soJ.Iicituds rebudes, se 
n'han dcnegat seixalna·dos 
i en queden quaranta-dos 
pendents de res ole! re. 

1 LLEIDAI El Govern ha ntorgat 
subvencions pera la dinamit
znció territorial 2018-2019 a 
165 municipis de les comar· 
ques de Lleida. Aquests ajuts, 
desti nals a finan9a r actuacions 
pera In dinnmització territo
rial executadcs entre el 2018 
i el 2019, preveuen inversions 
en la millora de la connecti· 
vital digital; en oquipameots 
de tilularitat municipal ;1mb 
incid~ncia en la preslaci6 de 
serveis a la ciutadanin; en la 
millora dels accessos a espais 
generadors d'activital (espais 
lurístics o culturals, polígons 
industrials ... ) i a !tres accions 
pera l'impuls de l'activilat 
economica. 

80% subvencion.able 

vencions és de 50.000 euros 
pera cada ajunl'amenl. D'al
lra honda, I'Agcncia Catalana 
de I'Aigua (ACA) bo fet públi· 
ca una nova convocatoria de 
subvencions dirigidos als ens 
locals de lot Cntalunya pera 
la mi llora deis subministra· 
ments d'aigua polable, espc· 
cialment en poblncions amb 
problemes tont pcr falta de ni· 
gua com perla mala qualitat 
del proveiment. 

La preSI!ntacló del pla d" subvenclons ahlr a Rlalp. 

La proposto de resolució 
provisional eslableix que la 
quantitat m:\xima de les sub-

l l es actuacions són subven
cionabtes en un m~xim d'un 
80%. 

Valor afegit 
1 l'objectiu d'aquestes sub
venclons és definir accions 
priorit~ries d'inversions que 
comportin un valor afegit 
important en municipis amb 
l'objectiu d'afavorlr ladina
mltzació territorial i la igualtat 
d'oportunitats. 

Amb una dotació maxima 
de quinze milions d'euros dis
tribuí'da en quatre anualitats, 
entre el2020 i el 2023, aquests 
ajuts arriben dcsprés d'un es· 
ti u en que di verses poblacions 
de Lleida van ha ver de (er 
rcstriccions d'aiguo pcr evitar 
l'ús de ca m ions amb cisternes 
hidr:\uliques. 

El Govern presenta el nou PUOSC 
a desenes d'edils del Pirineu 
1 RIALPI Desenes d'alcaldes, re
gidors i tecnics municipals van 
assistir nbir a Rialp a lo prescn· 
tació del nou Pla Unic d 'Obres 
i Serveis de la General itot. 
Aquest pln de subvcncions cs
t;'t dotal amb 250 mi lions peral 
període 2020-2024. 

L'acte, que va comptar amb 
la presencio de )'alcalde, Gerard 
Sabarich; i de lo delegada de la 
Generalitat al Pirineu, Rosa 
Amorós, es va celebrar al nou 
cdifici Germans F'nrrcro, que 
acollira els primers pisos lute
lats de la comal'ca. 
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ARTS ESCENIQUES ARTISTES PALEONTOLOGIA 

"Ser pallasso es porta a l'l\DN" El Museu de la 
Conca Delia i el 
Dinosfera reben 
vora 6.000 visites El clown lleidata Tortelin i debuta diumenge a la capital a la Mostra d'Arts 

Esceniques de Lleida 11 Amb 16 anys, és un deis més joves de Catalunya 
Activ itats duranl els 
tres m esos d'estiu 

A.SISCART 
1 LLEIDAI "Ser un pallasso no és 
unsomni n i tampoc una pnssió. 
Es porta a l'A DN." Aixf de con
tunden! es va mostrar el Jleid:.~la 
More Goru:alez-Tortelini-ahir 
a SEGRE. Aquest clown de set
ze anys, probablemenl el més 
jove de Catalunya, debutara 
nquest djumenge o lo capital del 
Segria amb moti u de la Mostra 
d'A rts Escen iques de Lleida. 1 
ho farñ presentnnt n les 12.00 
horcs al Tcatre de l'Escorxndor 
(6 €) Als mívols, un espectacle 
"pera lots els públics", dirig.it 
por Magí Vn\ls, que amaga "un 
missatge preciós". "Parla sobre 
ser un mateix i lluílar· pels teus 
propis somnis. Per molts obs
ta eles que et posi la vida, cal 
persistir", va subratllar el jove 
clown. Aquesta és,d'alguna mn
nern, ln historia de la seun vida. 
Ellleidala va saber desde pelit 

EL NOM ARTISTIC 

El Marc va descobrir el seu 
"pallasso interiorn al veure 
el Tortell Poltrona, que li va 
inspirar el nom artlstic 

que les arls esc~niques eren el 
seu fort. Tanmnteix, no va ser 
fins nls 8 nnys qunn es va ndo
nar del pallasso que porta va a 
dins. "Vaig veure Tortell Poltro
na perT V3 i cm va fascinar. En 
aquell moment ho vaig saber", 
va explicar. Tant li va commou-

segre.com 

re que va decidir, anys més tard, 
retre-li homenatgc amb el seu 
nom artfstic. 

Pero el cam! no va ser de ro
ses. Va comen~aractuanl al car
rcr, on vcia que mohs no se'l 
prenien seriosament. Més tard, 
en Cesles de comunions cobra ni 

molt poc. A m, amb setze anys, 
ja ha estrena! el primer espcc
tade, que ha portal n diversos 
municipis lleidatans. Enlre els 
seus mestres es l roben el show
nwtz de Poncnt Andrcu Aixalñ 
o Jango Edwards, lota 1ma emi
n~ncia en el món deis pnllassos. 

'Mamma Mia' obre 
dissabte la Mostra, 
amb unes trenta 
companyies 
• La Moslt·a d'Arts Esce
niques Josep Fonollosa 
Fono de Lleida donara 
inici aquest dissabte amb 
una doble funció (19.00 i 
21.00 horcs, 9 €) del mu
sical Mamma Mia, deis 
alumnes de l'escola Zona 
Making Of. L'endemil al 
mal í serii el torn de Tor
tel ini, que tancarii el pri
mer cap de setmana d'una 
mostra que aqucst any es 
prolongara fins al15 de 
desembre i donara cabuda 
ala progmmació a vinl-i
vuil companyies amateurs 
lleidalanes, onze més que 
a l'cdició nnlcrior. Així, el 
certamen comptnra amb 
la participaci6 de grups 
esc~nics, companyies de 
teatre amatou r i actuaci
ons de grups d'estudiants, 
jubilats, pensionisles o as
sociacions Vllmals. 

Les entrad es cstan dis
ponibles a la taquilla del 
teat re de l'Escorxador de 
dilluns n divendres des de 
les 17.00 fi ns a les 20.00 
hores i dimarts i dijous 
també de les 10.30 a les 
12.30 i una hora abans de 
cada espectacle. 

1 COLLDE NARGO 1 Un total de 
5.953 persones .ban visi
tar o participat en alguna 
de les activitnts q ue s'han 
ofert des deis equipaments 
museogrñlics d'!sooa i Coll 
de Narg6 i que formen par! 
de la xarxa Dinosaures del 
Pirineu. Aquesta iniciativa 
de l' lnstitut Cata la de Pale
ontología Miquel Crusafonl 
(ICP) vol donar a con~ixer el 
patrimoni paleontologic i la 
invesligaci6 sobre els últims 
dinosaures que van habitar 
Europa Ca més de seixnntn 
milions d'aoys. EntTe els tres 
mesos d'estiu -des de 1'1 de 
juliol [ins o 1'11 de seteru
bre- cls visitnnls van poder 
gaudir de visites guindes als 
jociments paleon1ologics de 
dinosaures, de xarrades so
bre palrimoni i d'aclivitats 
infantils, enh·e molles ah res 
iniciat ives. 

Les nctivitats es van com
plementar amb un i nlens tre
ball d'invest igoció i decamp 
deis invcstigndors de l'!CP 
i museu de la Conca Delia, 
que van excavar principal
ment dumnl el mes de julio l. 
D'aquesta manern, cls dos 
equipaments van convidar 
el pública fcr un viatge en el 
temps de seixanta-set milions 
d'anys enrere, per coneixer 
l'úhima etapa d'aquests co
lossos que van habitar la te
rrn duran! prop de 150 mi
lions d'anys. 

Cada divendres amb: 

SEGRE 
R. 11U DIARI 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	S201909011

