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Via lliure al proveïment d'aigua per 
desbloquejar el polígon de Bell-lloc 
Primer informe favorable al nou centre d'investigació del porcí a Torrelameu 
SEGRE TARREGA I R. R. 
I TÀRREGA I La comissió d'Urba
nisme de Lleida va donar ahir el 
vistiplau al projecte de l'Institut 
Català del Sòl (lncasòl) per a 
una planta potabilitzadora que 
subministrarà aigua al polígon 
Vinyes del Mig de Bell·lloc. És 
necessària per desbloquejar la 
implantació de noves empreses 
en aquesta superfície industrial, 
propietat de l'ens de la Genera
litat. L'ajuntament ha suspès la 
concessió de llicències fins que 
el polígon tingui el seu propi 
proveïment. Fins ara l'ha rebut 
de la xarxa d'aigua del poble, 
que està al límit de capacitat. 

Desenes de 
ramaders en una 
jornada sobre 
energia solar 

A banda de la potabilitzado
ra, el projecte inclou un dipòsit 
a mb una capacitat de 26.000 
metres cúbics, segons va de
tallar Agustí Serra, secretari 
d'Hàbitat Urbà i Territori. 

Participants en la jornada sobre renovables a Alcarràs. 

• Uns seixanta rama
ders van participar ahir 
a Alcarràs en una jorna
da tècnica dedicada a la 
implantació de panells 
sola rs per a autoconsum 
d'energia. Les ponències, 
organitzades pel sindicat 
agrari JARC, van apuntar 
que l'estalvi energètic que 
suposen aquestes instal
lacions fa que la inversió 
s'amortitzi en un període 
d'entre tres i quatre anys. 
Els participants van v isi
tar algunes explotacions 
que disposen ja de pla
ques fotovoltaiques i van 
conèixer diverses opcions 
per finançar-los, que in
clouen fins i tot fórmules 
de rènting. 

Així mateix, la comissió va 
emetre un primer informe fa
vorable sobre el centre d'in
vestigació del sector porcí que 
la Diputació i l'ajuntament de 
Torrelameu impulsen en aques-

ta localitat de la Noguera (ve
geu SEGRE de dimarts passat). 
Es un primer tràmit ambiental 
per a aquest projecte, que s'hau
rà de sotmetre a l'aprovació 
d'Urbanisme. 

En un altre ordre, la comissió 
va aprovar modificar la planifi
cació urbanística de Vallbona de 

E~endesa 
Cormrica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota 

indiCades que, amb la finalitat de seguir Invertint I millorant la qualitat del 

servei elècbic, caldrà interrompre el submrlistrament d'energia, al lloc, el 

dia i les hores que a oontinuació es detallen: 

CAMPORRÉ 

Oia: 07 de novembre de 2019 

Horari: de 08:00 a 14:00 h. (Rel. 12614531) 

Carrers afectats: LG. Campornítls 

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. 
Per a qualsevol aclariment poden trucar a! 800 760 706 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ 

EDICTE 

Exp. 1861-000001·2019 (X2019000956) 

Esfapúblicperageneral coneixement que, mitjançant aquest edicte, se sotmet a 
informació pública l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la 
taxa del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris 
i assimilables, que s'aplicarà als quinze municipis de la comarca del Pallars Sobirà a 
partir de l pròxim dia 1 de gener del 2020. 

Aquest acord provisional i el text de la modificació proposada de l'article 6è punt 2 de 
l'ordenança fiscal regu ladora han estat aprovats al Ple del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà de data 28.10.2019 i estaran exposats al públic durant trenta dies 
comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al BOP de lleida. En 
aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclama
cions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n 
formulat cap, l'acord adoptat restarà aprovat definitivament, i es procedirà a la 
pub licació de l'acord i de l'article 6è punt 2 modificat al BOP de Lleida. 

Document signat electrònicament pel president del Consel l Comarcal 
del Pallars Sobirà, Sr. Cari os L. lsus Castellarnau 

les Monges, que guanyarà gaire
bé 13.000 metres quadrats per 
a futurs equipaments públics. 

D'altra banda, la comissió va 
examinar projectes per a instal
lacions d'autoconsum elèctric. 
Alcarràs va acollir una jornada 
sobre com implantar panells so
lars en granges. 

Fa saber: Que es convoca a tots els regants i partícips d'altres 
aprofitamenls als regs d'aquesta Col·lectivitat, a la Junta general ordinària que se 
celebrarà a la sala d'actes de l'Ajuntament de Térmens, el pròxim dia 29 de novembre 
del2019 a les 20.30 hores en primera convocatòria, i mitja hora després, en segona. 
ambelsegüentordredeldia: 
1.-Eiecciód'interventorsperl'aprovacióde l'acta de la sessió. 
2.-lecturaiaprovació, si escau, de l'acta de laJuntaGenera!Ordinàriadedata 15de 
marçdel2019 
3.- Examen i aprovació, si escau, de la memòria semestral i aprovació de noves 
derrames 
4.· Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d'ingressos i despeses per al 
properexercici2020. 
S.- Ratificació de lesquotesestablertesdetotselssectors, d'altes de 
finquesialtresaprofitamentsditerentsdelreg. 
6.-lnformedelpresident 
7.· Torn obert de paraules. 

El President 
MiqueiTribóMiravet 
Térmens, a 22 d'octubre del 2019 

La millor Castanyada a ... 

La Garbinada 
(irarncna tic !t.-s (i<trrl:gues 

Sopor+ Boll %f ~~ , • 
Sopar+ 9Q ~' • -1\1 

Habitació d~ble -- -. ' , .. ~ ~ . . 
1 esmorçar :-tí/i/> . . . -· ,., 

Castanyes i panellets per a tothom 

Mú<i<aendJrect•amo•lgrup Sabor de Rumba 
Fec~la teva reserva al973136 275. Places limitades. 

SEGRE I 
Dijous, 31 d'octubre del2019 

POlÍTICA 

La gestió de 
Lo Quiosc de les 
Borges, deserta 
I LES BORGES BLANQUES ! La junta 
de govern de les Borges va 
declarar ah ir desert el con
curs per gestionar i explotar 
Lo Quiosc del parc del Terrall 
després de les obres per re
habilitar-lo. Així mateix, el 
ple va donar llum verda a un 
augment de dos centèsimes 
en el tipus impositiu de l'IBI 
urbà i rústic i una lleu modifi
cació de l'impost d'activitats 
econòmiques (IAE). La taxa 
d'escombraries puja un 10% 
per les obres de l'abocador 
comarcal. El grup de Borges 
per la República, a l'oposició, 
no va acudir al ple, que va 
coincidir amb l'Assemblea de 
Càrrecs Electes del Consell 
de la República. 

Impuls al Sobirà després 
del Doctor Music 
1 SORT 1 La Generalitat consti
tueix avui a Sort la comissió 
d'impuls del Pallars Sobirà, 
una iniciativa que busca ge
nerar oportunitats a través 
de l 'activitat econòmica i 
lluitar contra la despoblació 
i l'envelliment. Aquest va ser 
un compromisos que laco
marca va obtenir de la Ge
neralitat arran del rebuig de 
l'Agència Catalana de l'Aigua 
a autoritzar el festival Doctor 
Music. 

Tremp prepara una 
nova Fira del Codony 
1 TREMP 1 Tremp celebrarà dis
sabte una nova edició de la 
Fira del Codony, que compta
rà amb un centenar d'exposi
tors. D'altra banda, Sant Llo
renç de Morunys prepara la 
Fira de la Neu del Solsonès, 
que tindrà lloc diumenge. 

Les obres a l'estació de 
bus de la Seu, llestes 
llA SEU D'URGELL I La Generali
tat ja ha finalit zat les obres 
de millora de l'estació d'au
tobusos de la Seu, que han 
comptat amb un pressupost 
de 150.000 euros. En con
cret, la conselleria de Territo
ri ha actuat a la sala d'espera, 
la marquesina, la senyalitza
ció i el mobiliari. 

Divulguen el patrimoni 
agrari de les Garrigues 
I llEIDA I La Fundació Món Ru
ral impulsa un estudi per pro
mocionar el patrimoni agrari 
de les Garr igues. Ignasi Al
domà, professor de la UdL, 
ha dirigit aquest treball , que 
analitza les característiques 
de la comarca i n'identifica 
la potencialitat econòmica i 
social. Es presentarà el 7 de 
novembre a la Floresta. 
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SEGRE 
Dijous, 31 d'octubre del l019 

TRIBUNALS JUDICI 

Presó per prostituir 
la seua cosina de 14 
anys a la Noguera 
I.: acusada accepta dos anys de presó 
A. GUERRERO 
I BALAGUER I L'Audiència de Lleida 
va condemnar ahir a dos anys 
de presó una jove de Balaguer 
de 21 anys, I.D.L. , per induir a 
la prostitució la seua cosina de 
14 anys. L'acusada va reconèi
xer els fets davant del tribunal 
en un judici per conformitat 
després que la Fiscalia i la de
fensa arribessin a un acord. 

Els fets van tenir lloc el se
tembre de l 'any 2017, quan 
la condemnada va proposar a 
la seua cosina de 14 anys que 
l'acompanyés a una cita amb 
dos homes per mantenir relaci
ons sexuals a canvi de diners. 
D 'aquesta forma, es considera 
provat que " la tarda del 7 de 
setembre del2017, l'acusada i 
la seua cosina es van desplaçar 
fins a un hotel de Vilanova de 
la Barca i van mantenir rela
cions sexuals amb dos homes, 
percebent cadascuna d'elles 80 
eures pel servei". L'acusada va 
reconèixer els fets davant de 
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la policia en un cas que va ser 
investigat pel jutjat d'Instrucció 
número 1 de Lleida. 

El tribunal va condemnar 
la jove de Balaguer com a au
tora d'un delicte d'inducció a 
la prostitució a menors d'edat 
perquè la víctima no superava 
els 16 anys. També es va acor-

VILANOVA DE LA BARCA 

Va animar la seua cosina, 
de només 14 anys, a 
mantenir relacions 
sexuals a canvi de diners 

dar aplicar-li e ls atenuants de 
confessió i dilacions indegudes. 
Inicialment, el Ministeri Públic 
demanava una condemna de sis 
anys de presó. A banda de la 
pena de dos anys de presó, la 
condemnada també haurà de 
pagar una multa de 1.440 eures 
per aquests fets. 

TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

Imatge de l'accident ocorregut ahir a la tarda a Térmens. 

Col·lisió múltiple amb 
tres ferits a Térmens 
REDACCIÓ 
I TÉRMENS I Tres persones van 
resultar ferides ahir a la tar
da en una coHisió entre tres 
vehicles a la carretera C-13 
al seu pas per Térmens, se
gons van informar els Bom
bers de la Generalitat. El 
sinistre es va produir a les 
16.27 hores a l quilòmetre 
23, quan dos furgonetes i 
un turisme van xocar per 
enca lç. Fins al lloc van 
acudir diverses patrulles 
de Mossos, dos dotacions 
de Bombers i ambulàncies 

del Sistema d'Emergències 
Mèdiques. Dos dels conduc
tors, un home i una dona, 
i l'acompanyant d'un dels 
vehicles van resultar ferits 
i van ser atesos in situ sense 
que calgués traslladar-los 
a un centre hospitalari, se
gons els Bombers. 

D'altra banda, un tu ris
me i una camioneta van 
col·lidir a les 15.05 hores 
d'ahir a la C·1412b al seu 
pas per Isona i Conca De
llà. No constaven ferits en 
l'esmentat succés. 
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POLICIA 

Acusat de traficar 
amb marihuana 
a Mollerussa 
1 MOLlERUSSA 1 La Policia Local 
de Mollerussa ha denunci
at un veí de 34 anys per un 
presumpte delicte contra la 
salut pública al ser sorprès en 
una zona al costat de les vies 
de tren amb una bossa gran i 
deu bossetes que contenien 
suposadament marihuana. 
Els agents van observar com 
l'home intentava amagar una 
bossa. 

JUSSÀ 

Mesures per 
evitar que animals 
s'ofeguin en basses 
I TREMP I Els Agents Rurals van 
informar ahir que propietaris 
de basses de reg del Pallars 
Jussà estan instaHant siste
mes antilliscants que perme
ten la sortida de ls an imals 
que puguin caure en aquests 
recintes. Els Rurals van ins
tar els amos de les instal·la
cions a coJ.locar aquests sis
temes després de comprovar 
que diversos animals hi ha
vien mort ofegats. 

I 
I 

" 
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AUDIOVISUAL ESTUDIS 

Lleida, a la cua en sales de cine 

SEGRE I 
Dijous, 31 d'octubre del2019 

L'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Segarra, entre les cinc comarques catalanes sense 'pantalla' li 
Els equipaments d'Aran, les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell i el Solsonès, "en perill" 

REDACCIO/ACN 
I BARCELONA I Lleida lidera el trist 
rànquing de comarques cata
lanes sense sales de cine amb 
tres de les cinc a Catalunya que 
no compten amb aquest lleure. 
Es tracta de l'Alta Ribagorça, el 
Pallars Sobirà i la Segarra. Ai
xí mateix, Aran, les Garrigues, 
el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell 
i el Solsonès, són les cinc - de 
set- en les qua ls les projeccions 
estan en risc de desaparèixer, 
amb tan sols una pantalla en ac
tiu. Aquestes són les dades que 
es desprenen de l'Estudi sobre 
l'exhibició cinematogràfica i 
l'accés del públic a la producció 
catalana, que es va fer públic 
ahir de la mà de l'investigador 
Francesc Vilallonga, de la Uni
versitat Ramon Llull. 

A l'informe s'analitzen les 
xifres de sa les i pantalles de 
tot Catalunya, que segueixen 
en descens però amb una clara 
tendència a l'estabilització. Ai
xí, les 676 pantalles actives del 
2018 suposa la xifra més baixa 
dels últims anys, i és que, des 
del 2000, Catalunya ha perdut 
pràcticament 100 complexos 
cinematogràfics, al passar dels 
235 cines als 137 que hi ha ha
gut registrats l'any passat. D'al
tra banda, d'aquests 137 cines 
comptabilitzats a l'estudi, més 
de la meitat es troben a la de
marcació de Barcelona, que con
centra el 67% de les panta lles 
act ives. El percentatge de mu
nicipis catalans amb algun cine 
actiu ja només és del 9,8%, és 

L'actriu catalana Anna Moliner presentarà la gala dels Premis Gaudí el 19 de gener a Barcelona. 

a dir, 9 de cada 10 municipis ja 
no compten amb oferta cinema
togràfica regu lar. 

Un 17% més d'espectadors 
Malgrat el descens del nom

bre de sales, en els últims S anys 
els cines catalans han recuperat 
un 17% dels espectadors, a l'ar
ribar el2018 als 20 milions d'es
pectadors anua ls. De tots ells, 3 
de cada 4 són de la demarcació 
de Barcelona, amb 14 milions 
dels 18,7 milions totals. 

El català, cada vegada més apartat 
de les produccions audiovisuals 
• Els espectadors de cine do
blat a l català han baixat dels 
450.000 del2013 als 246.000 
del2018, una caiguda de gai
rebé el 45 per cent en cinc 
anys. Respecte a la producció 
catalana estrenada en sa les, 
després del màxim assolit el 
2010, quan un 48% de les pro-

duccions espanyoles tenien 
participació catalana, l'índex 
s'ha situat per sota del 30%. 
En relació amb la llengua de 
producció de les pel·lícules, el 
català també ha baixat "sig
nificativament". El 2013 era 
d'un terç i el 2018 ja només 
suposa el22%. 

COMMEMORACIONS ARTS ESCÈNIQUES 

Lleida dedica 
un espectacle a 
l'artista i escriptor 
Guillem Viladot 
Inspirat en el seu llibre 
'Les Vellicositats' 

I LLEIDA I El Teatre de l'Escorxador 
de Lleida va acolli r ahir un sen
tit homenatge en forma d'espec
tacle teatral a l'artista i escriptor 
d'Agramunt Guillem Viladot, 
amb motiu del20 aniversari de 
la seua mort. L'obra, sota el títol 
20 anys sense Guillem Viladot 
(1922-1999), està inspirada en 
el llibre Les Vellicositats del llei
datà i es va escenificar en una 
doble funció (18.00 i 20.00 ho
res) gratuïta. La lleidatana Rosa 
Mesa lles va ser l'encarregada de 
transformar aquesta oda a la 
vellesa en un muntatge al costat 
d'Albert Anguera Sarret, Marc 
Cartanyà Pena, Eduard Mun
tada Castan i Sandra Pujol Tor-

L'espectacle d 'homenatge a Viladot va combinar les arts escèniques amb la projecció d'audiovisuals. 

guet, els intèrprets encarregats 
de donar forma a l'espectacle. 
Així mateix, va comptar amb la 
veu d'Anton Nat i Rosa Mesa
lles i la realització audiovisual 
de Jordi Làrios. La doble repre-

sentació se suma així a les dife
rents activitats en homenatge a 
Viladot que s'han desenvolupat 
a l llarg d 'aquest any i es pro
longaran durant el novembre. 
Val a recordar que la setmana 

passada es va estrenar al museu 
Jaume Morera la mostra Poesia 
concreta, una recreació d'una 
exposició en què va participar 
Viladot amb Joan Brossa i Josep 
Iglésias del Marquet. 

L'actriu catalana 
Anna Moliner 
presentarà els 
Premis Gaudí 
• Prop de 60 producci
ons participaran en els 
XII Premis Gaudí en una 
gala presentada per l'ac
triu A nna Moliner, diri
gida per Jordi Prat i Coll 
i produïda per Dagoll 
Dagom. Entre els 59 tí
tols (53 produccions ca
talanes i 6 d'europees), hi 
ha 35 llargmetratges de 
ficció, 10 documentals, 4 
pel·lícules per a televisió 
i 10 curtmetratges, que 
competiran, aquest any 
per emportar-se el màxim 
reconeixement de l'Acadè
mia. Entre les pel·lícules 
que participaran en els 
premis es troben 7 raons 
per fugir, d'Esteve Soler, 
Gerard Quin to i David 
Torras; El viatge de la 
Marta, de Neus Ballús; Els 
dies que vindran, de Car
los Marquès-Marcet; La 
vida sense la Sara Amat, 
de Laura Jou; ElHoyo, de 
Galder Gaztelu-Urrutia; 
Elisa y Marcela, d'Isabel 
Coixet; o Li tus, de Dani 
de la Orden. La cerimònia 
tindrà lloc el 19 de gener 
a l'Aud itori de l Fòrum 
CC! B. 

TRADICIONS 

La Festa 
de l'Aigua 
d'Almacelles 
guanya prestigi 
I ALMACELLES I La Festa de l'Ai
gua d'Almacelles forma part 
des del mes passat del Catà
leg del Patrimoni Festiu de 
Catalunya. Es tracta d'un 
pas previ al reconeixement 
d'aquesta celebració com a 
Festa Tradicional d' In terès 
Nacional o Festa Popular 
d'Interès Naciona l. Per a l'es
mentada catalogació s'han 
tingut en compte aspectes 
com per exemple l'antiguitat 
de la celebració, les caracte
rístiques pròpies i singulars 
que la fan diferent de la resta 
de festes tradicionals a Ca
ta lunya, així com els va lors 
identitaris plenament assu
mits per la comunitat a la 
qual perta ny i els referents 
intergeneracionals, simbòlics 
o identitaris que li són propis, 
entre altres. 
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