
FOTO: Marta Lluvich (ACN)/ Imatge que oferia ahir el nucli de Baqueira. La nevada a les cotes altes de l’Aran fou molt generosa

El Pirineu registra la primera gran 
nevada d’aquesta temporada

El Pirineu de Lleida ha registrat ja 
aquest dimecres la nevada més 
important de la temporada, be-
neficiant principalment a la cara 
nord de la serralada, és a dir, a les 
cotes altes de la Val d’Aran. Se-
gons van informar ahir des de Ba-
queira Beret, ahir dimecres van 
assolir fins a 20 centímetres de 
neu nova a la cota 1800. A l’Aran 
va nevar a partir dels 1.000 me-
tres d’altitud, per la qual cosa el 

paisatge es va transformar en una 
estampa plenament invernal.
Segons informà ahir l’ACN, la ne-
vada va obligar a l’ús de cade-
nes al Port de la Bonaigua, on 
es van acumular fins a 16 centí-
metres de neu nova per damunt 
dels 2.000 metres. La neu tam-
bé va arribar amb força a altres 
estacions com Espot, on a 2.500 
metres van caure 5 centímetres 
de neu nova. També es va bene-
ficiar Boí Taüll, on es va registrar 
un gruix de 8 centímetres. Hores 
abans de que comences a nevar 
el Pirineu va registrar les tempe-
ratures més gèlides en el que por-
tem de tardor. FOTO: Ramon Baylina / Màquina llevaneus ahir al Port de la Bonaigua
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El Tren dels Llacs, gestionat per 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), ha tancat la se-
va onzena temporada amb 7.039 
passatgers i una ocupació del 
99,53%. La temporada es va po-
sar en marxa el passat 20 d’abril 
i ha finalitzat el dia 2 de novem-
bre. Durant tot aquest perío-
de s’han realitzat un total de 28 
circulacions: 24 han estat amb 
el Tren dels Llacs històric i 4 del 
Tren dels Llacs panoràmic, aquest 
últim en l’època de calor, concre-
tament el 20 i el 27 de juliol, i el 
3 i 10 d’agost. El tancament de 

temporada conclou que el 69% 
dels visitants resideixen a Barce-
lona, i un 20% ho fa a Lleida. D’al-
tra banda, el 41% dels visitants 
ha assegurat que han conegut el 
producte a través d’amics i fami-

El Tren dels Llacs tanca la 
temporada i es consolida 
com a referent al territori

liars, el 30% per internet i la res-
ta per mitjà d’oficines d’atenció al 
client d’FGC i oficines de turisme. 
Una temporada més, el Tren dels 
Llacs ha tingut un impacte posi-
tiu en el territori i s’ha consolidat 

com a un referent que contribueix 
de manera decisiva a la dinamit-
zació econòmica i turística de les 
comarques de La Noguera i el Pa-
llars Jussà, informà ahir Ferroca-
rrils de la Generalitat.

FOTO: FGC/ La línia connecta la ciutat de Lleida amb la Pobla de Segur

Entre abril i 
novembre ha 
rebut 7.039 

visitants 

Deixalleria 
mòbil per als 
pobles petits 
del Pallars 
Jussà

Recorregut 
històric per la 
Seu d’Urgell 
republicana

El Conselh 
millorarà el 
Refugi de la 
Honeria

El Pallars Jussà ha posat 
en funcionament aquests 
dies una deixalleria mò-
bil que farà itinerància per 
diferents pobles de la co-
marca durant l’any, en una 
prova pilot que es podrà 
anar ampliant. El servei va 
començar a Guàrdia de No-
guera i actualment està si-
tuada a Isona.  

Aquest vehicle adaptat 
permetrà que els usuaris 
dels pobles més petits no 
s’hagin de desplaçar a les 
deixalleries de Tremp o La 
Pobla de Segur.

La secció local d’ERC a la Seu 
d’Urgell organitza, divendres 
8 de novembre, un recorregut 
històric per la Seu republicana 
de Martret, Canturri i Rosique. 
La ruta, guiada per l’historiador 
Climent Miró, passarà per dife-
rents espais simbòlics de la Seu 
republicana del moment. L’acti-
vitat, s’ha organitzat aprofitant 
que, des de l’Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Alt Urgell, hi ha 
prevista una xerrada de l’histo-
riador Pau Vinyes i Roig sobre 
els tres republicans exiliats.

El Conselh Generau d’Aran ha 
aprovat el procés de licitació de 
les obres d’adequació del Re-
fugi de la Honeria. Un projec-
te amb una inversió de més de 
450.000 euros que comporta la 
reforma de l’actual refugi, però 
que no només busca millorar 
aquesta infraestructura, sinó 
també les rutes de senderisme 
de la Vall de Toran, potenciant 
el desenvolupament turístic 
responsable, sostenible i de 
qualitat. Aquesta proposta de 
millora té l’objectiu de desen-
volupar i aprofitar al màxim el 
patrimoni natural de la Val.

CARME QUINTANA
@CarmeQuintana
Baqueira
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La fibra òptica arribarà a tota 
la demarcació durant el 2023
La Diputació de Lleida i el Govern reafirmen el 
seu compromís en el desplegament de la xarxa
Lleida
ACN
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, es va reunir 
ahir amb el conseller de Políti-
ques Digitals i Administració Pú-
blica, Jordi Puigneró, per parlar 
sobre l’objectiu del desplega-
ment de la xarxa de fibra òptica 
arreu del país. En aquest sentit, 
van analitzar el desplegament 
anunciat recentment per part de 
Govern per tal d’arribar a totes 
les capitals de comarca del país 
l’any vinent, així com als munici-
pis i polígons al seu pas de forma 
més immediata en una primera 
fase. En el cas de la de Lleida, 7 
capitals ja tenen connexió amb 
fibra òptica (la Seu d’Urgell, Bala-
guer, Tremp, Mollerussa, Cervera, 
Lleida i Tàrrega) i al 2020 s’enlles-
tirà a les Borges Blanques, Sort, 

Solsona, Vielha i El Pont de Suert.
A banda de les capitals de comar-
ca, totes dues administracions 
van abordar com es connecta el 
Compromís Nacional per al des-
plegament de la fibra òptica sig-
nat el passat mes de març entre 
el Govern i les quatre diputacions 
catalanes per tal d’arribar en una 
segona fase a la totalitat de mu-
nicipis catalans l’any 2023. Dels 
treballs conjunts d’anàlisi que ja 
s’han dut a terme entre la Gene-
ralitat i la Diputació, s’ha consen-
suat la necessitat de desplegar 
conjuntament 1.538 quilòmetres 
nous de xarxa a la demarcació.

Durant la reunió també s’ha 
analitzat la necessitat de tornar a 
impulsar el Pacte Nacional per a 
la Societat Digital del Govern, les 
diputacions, els consells comar-
cals, els ajuntaments i entitats 

FOTO: DdL / Talarn i Puigneró es van reunir ahir a la Diputació 

municipalistes per fer efectiu el 
desplegament i la gestió coordi-
nada d’infraestructures tecnolò-
giques i de comunicacions al con-
junt del país com un element de 
cohesió social i equilibri territori-

al, que ha de ser sotmès a revisió 
i actualització els propers mesos. 
Entre d’altres qüestions també 
van parlar sobre l’estratègia de ci-
berseguretat i la cooperació entre 
administracions.

Els estatuts del 
Centre Sanitari del 
Solsonès donen més 
veu als treballadors
Amb els vots favorables de tots 
els seus membres, la Junta del 
Centre Sanitari del Solsonès, 
celebrada aquest dimarts al 
Consell del Solsonès, va apro-
var la modificació dels Estatuts 
que donaran més veu als treba-
lladors. Això serà possible amb 
la incorporació d’un membre 
a escollir entre els professio-
nals d’administració i d’auxiliars 
d’infermeria. 

Tàrrega inicia el 
10 de novembre la 
nova temporada de 
balls dels diumenges
L’Ajuntament de Tàrrega ja 
té a punt una nova tempora-
da de les sessions de ball dels 
diumenges. Com cada tardor, 
l’àrea de Cultura obre una pro-
gramació adreçada als aficio-
nats als balls de saló que s’ame-
nitzarà amb música en directe. 
Vals, pasdobles, tangos i bole-
ros ompliran de ritme una vin-
tena de vetllades fins a l’abril.

L’Ajuntament d’Almacelles 
licita la recollida de la brossa  
orgànica i el rebuig al municipi
El consistori aprova el plec de clàusules del contracte
Almacelles
REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Almacelles va 
aprovar en la Junta de Govern 
d’aquest dimarts el Plec de Clàu-
sules que ha de regir la licitació 
de l’explotació de recollida d’es-
combraries tipus rebuig i orgànic 
del municipi. Aquest contracte 
serà vàlid per un any prorrogable 
a un segon.

En aquest sentit, l’Ajuntament 
d’Almacelles estudiarà durant 
aquest període, l’elaboració d’un 
nou plec de clàusules més ampli, 
de llarga durada i que prevegui, 
entre d’altres factors, la substitu-
ció de tots els contenidors exis-
tents d’aquest tipus de residus 
(resta i fracció orgànica), amb 
més capacitat, més automatitzats 
i adaptats als sistemes de recolli-
da més actuals. Així mateix, i amb 
l’objectiu de millorar la qualitat 
del servei, també s’intentarà ex-

FOTO: Aj.Almacelles / Imatge de contenidors a Almacelles

plorar la possibilitat d’aglutinar i 
unificar tots els serveis de reco-
llida d’altres tipus de residus com 
els contenidors de selectiva i la 
gestió de la deixalleria comarcal, 
que ara mateix estan gestionades 

o bé pel Consell Comarcal, o bé 
de formar mixta. 

Aquet fet genera duplicitats i 
manca d’efectivitat en la recollida 
de tot tipus de residus que es ge-
neren al municipi. 
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La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de les Borges Blan-
ques va aprovar ahir el nou ex-
pedient de contractació i el plec 
de clàusules de la concessió per 
l’ús privatiu del domini públic 
per la gestió del Bar “lo Kiosc”, 
del Parc del Terrall de les Borges 
Blanques, desprès que la setma-
na passada es declarés deserta 
la primera licitació. En aquesta 
ocasió, s’han modificat els crite-

ris d’adjudicació avaluables mit-
jançant judicis de valor, de ma-
nera que ara estan més definits 
els conceptes de la memòria de 
l’explotació del servei, de l’orga-
nització del servei i de les millo-
res a fer al servei, més enllà de 
les sol·licitades a la licitació.

Amb tot, en aquesta nova 
proposta es manté el cànon mí-
nim de 1.150 euros mensuals, el 
que suposa 13.800 euros anuals.

Les Borges torna a licitar 
l’explotació del bar ‘lo 
Kiosc’ del Parc del Terrall

FOTO: Aj.les Borges/ El ‘kiosk’ s’ha reformat recentment 
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Demanen un any i mig 
de presó per intentar 
abusar de dues nenes
Els fets van tenir lloc a les piscines de 
Fondarella i les menors tenien 8 i 9 anys
L’Audiència Provincial de 
Lleida acollirà avui un judici 
contra un home acusat 
d’haver intentat abusar 
sexualment de dues nenes 
a les piscines de Fondarella 
i pel que la Fiscalia demana 
un any i mig de presó.

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Fiscalia demana un any i mig de 
presó i quatre anys de llibertat vi-
gilada per un home, D. P. S., acu-
sat d’un delicte d’abús sexual en 
grau de temptativa. En aquest 
sentit, el judici se celebrà avui a 
l’Audiència Provincial de Lleida i 
segons el ministeri fiscal, sobre 
les 21.15 hores del 22 de juliol 
de 2017, l’home, que en aquell 
moment tenia 43 anys, “guiat pel 
seu propòsit de satisfer els seus 
instints libidinosos”, es va dirigir 
als vestidors de les piscines muni-
cipals de Fondarella i va intentar 
abusar sexual de dues nenes de 
8 i 9 anys. En aquest sentit, el mi-

nisteri públic afegeix que les dues 
menors estaven en l’interior d’un 
lavabo amb la porta ajustada i 
l’acusat la va empènyer i va entrar 
dient-lis a les nenes que “volia 
veure com es canviaven”. Al ma-
teix temps, va fer el gest d’estirar 
el braç cap a una de les menors, 
que en veure que l’intentava to-
car es va tirar cap endarrere, es va 

ferir i va sortir corrents. En aquell 
moment, l’home es va abaixar els 
pantalons i a l’altre nena li va dir 
que el “toqués” que “no passa-
va res”. La nena que havia fugit, 
però, va tornar amb els familiars 
de les menors que van interrom-
pre l’acció, explica la Fiscalia. Fi-
nalment, assenyala que l’acusat 
no té antecedents penals.

FOTO: Ó. B. / El judici serà avui a l’Audiència Provincial de Lleida Els Bombers de la Generalitat 
han dut a terme, fins el 31 d’oc-
tubre, un total de 356 actua-
cions en incendis d’edificis a la 
demarcació de Lleida. En aquest 
sentit, el Segrià és la comarca 
amb més focs registrats, amb 
137, seguida de l’Urgell (32); 
l’Alt Urgell (31); la Noguera (30); 
el Pla d’Urgell (27); la Val d’Aran 
(20); el Pallars Jussà (19); la Se-
garra (17); el Solsonès (14); el 

Pallars Sobirà (13), i l’Alta Riba-
gorça (3). Aquests números van 
ser facilitats pels Bombers de la 
Generlitat, que van indicar que 
l’any passat a la provincia lleida-
tana van haver-hi 400 incendis, 
una xifra inferior a la que es va 
produir durant el 2017, que va 
ser de 463. En aquest sentit, pel 
que fa a les xifres de Catalunya, 
el nombre de serveis d’enguany 
va aumentar fins als 3.912. 

Els Bombers ja han realitzat 
356 actuacions en incendis 
d’edificis a la demarcació
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Una dona de 45 anys va resultar 
ahir ferida greu en un accident 
entre un camió i una furgoneta 
que va tenir lloc al quilòmetre 
522,5 de l’N-II, al terme muni-
cipal de Cervera, en sentit Igua-
lada. A més, una menor de 16 
anys que viatjava amb la citada 
dona va resultar ferida de caràc-
ter menys greu en el xoc.

Pel que fa als fets, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del sinistre a les 15.46 hores. 
Ràpidament, es va activar el 
corresponent protocol i fins al 
lloc dels fets es van desplaçar 
tres dotacions dels Bombers de 
la Generalitat, dues ambulàn-
cies i un helicòpter del Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM) 
i els Mossos d’Esquadra. Final-
ment, la dona de 45 anys va 
ser traslladada en l’helicòpter 
a l’Hospital Parc Taulí de Saba-
dell, mentre que la menor va ser 
portada en ambulància al centre 
hospitalari d’Igualada.

Una dona, ferida greu en un 
accident entre un camió i una 
furgoneta a l’N-II, a Cervera

Una menor de 
16 anys també 

va ser evacuada 
pel SEM

La Sala del Plens del Consell Co-
marcal de la Segarra va aprovar la 
moció presentada pels alcaldes i 
alcaldesses, al passat Consell d’Al-
caldies, per tal de millorar la se-
guretat viària a l’autovia A-2 arran 
de l’augment de la sinistralitat en 
trams de la comarca. 

El Ple també va aprovar el 
pressupost consolidat i executat 
del 2018 dels tres organismes de 
l’ens comarcal amb un pressu-
post de 9.973.762, 18 euros (Ges-
tió d’Aigües de la Segarra, Con-
sorci LEADER i el mateix Consell 
Comarcal). Actualment, l’ens està 
treballant amb l’aprovació inicial 
del pressupost de cara al 2019 on 
políticament el president, Fran-
cesc Lluch, explica que la quanti-
tat oscil·larà, més o menys, com 
el pressupost del 2018 sense 
gaires canvis. Solament un incre-

ment lineal d’un 2% a la taxa per 
la recollida de les escombraries.

Per altra banda, es va aprovar 
el Pla d’Acció Comunitària Inclusi-

va de la Segarra que durant qua-
tre anys serà el full de ruta per 
engegar accions a la comarca so-
bre treball comunitari i inclusiu.

FOTO: C. C. S. / Moment de l’aprovació de la moció presentada

Demanen la millora de la seguretat 
viària a l’A-2, al seu pas per la Segarra

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA
Expedient núm.: 714/2019 
 Aprovat inicialment el projecte de 
Pla Especial Urbanístic Reforma 
linea érea 17,8 KV (Preparada 
para 25 Kv) entre T.M. s/n 
existente entronque derivación 
a C.T. 232 “Anastasi” y T.P. s/n 
existente a C.T. 231 “Obispo” 
presentat per GRUPO DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
BINÉFAR Y COMARCA, S. COOP. 
S’obre un període d’informació 
pública d’un mes comptador des 
del darrer anunci en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, en el 
Butlletí Oficial de la Província o 
en el Diari LA MAÑANA. Estarà, 
també, a la disposició dels 
interessats a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament [http://
almenar.eadministracio.cat].
Durant aquest període quedarà 
l’expedient a la disposició de 
qualsevol que vulgui examinar-
ho o obtenir còpies perquè es 
presentin les al·legacions que 
s’estimin pertinents. (Oficines 
municipals a Pl. de la Vila, 10, 
de dilluns a divendres i d’11 a 14 
hores).
El Secretari-Interventor
Jose Luis Aspa Cortinat
Almenar, 29 d’octubre del 2019

Ajuntament
d’Almenar

JORDI BOXES, SOCIEDAD CIVIL 
PARTICULAR

Anuncio de acuerdo de transformación 
de Sociedad Civil Particular en Sociedad 
Limitada.
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, 
sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles, se hace público 
que en la Junta general de la sociedad 
“JORDI BOXES, SOCIEDAD CIVIL 
PARTICULAR”, en sesión celebrada con 
carácter universal el 31 de octubre de 
2019, ha aprobado por acuerdo unánime 
la transformación de la misma en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
aprobándose asimismo el Balance de 
transformación, así como la asignación 
de participaciones sociales a los socios 
y nombramiento de administrador y 
los nuevos Estatutos sociales para 
adaptarnos a la nueva forma social. Por 
lo tanto, en lo sucesivo la sociedad girará 
bajo la denominación “JORDI BOXES, 
SOCIEDAD LIMITADA”.
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