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INICIATIVES 

Xarxes socials 
per difondre la 
llengua aranesa 
ILLEIDAI El Consclh Gcncrau 
ha creat un perfil anomenat 
En aran es a les x:1rxes socinls 
Faccbook, lnstagram i Twit
teramb l'objectiu d'atansar la 
!lengua aranesa a la cittiada
oia difoocnt criteris ortogra· 
fíes i gramaticals i ajuda nt a 
concixer les formes correctes 
d'aquesta llengua. 

Els esmentats pcrfils de 
les diferents plataformes 
oferira n fragments literaris, 
refranys, dites i endevina· 
lles, així com criteris orto
gri\rics i gramaticals, i tam
bé assenyalaran els errors 
més comuns que es cometen 
a n ivell oml, amb l'objectiu 
d'aprendre a escriure i parlar 
corrcclamcnt l'aran~s. 

AGRICULTURA 

Ajuts de 3,5 
milions a arees 
amb limitacions 
tLLEIDAILa conselleria d'Agri
cultura va iniciar ah ir el pa
gnmenl restan! deis ajuts de 
l'any 2018 a pagesos de zo
nes nmb limitacions nnturals 
o nitres limitacions especi
fiques. Les coma rques de 
Lleida rcbran un total de 3,5 
milions en aquest concepte, 
deis 6,4 milions pagats per la 
Generalital a lot elterritori 
cata la. Les Garrigues és la 
comarca lleidatana amb el 
nombre més eleval d'expe
d ients abonnts, u n tota 1 de 
642, per un import total de 
517.374,58 euros. Tanma
teix, és el Pallars Jussllla que 
més diners rebra, un total de 
596.877,24 euros. 

TAXES 

El Govern xifra en 
90 € la vinyeta 
per a carreteres 
1 LUIDA! Amb una taxa de 90 
euros a nuals per cada con
ductor a mb vehicle, les ad
ministracions podrien recu· 
perar la gestió de les nutopis· 
tes, a i xecar tots els peatges, 
allibera r deis pressupostos 
públics el cost de les in ver· 
sions i la gesti6 a les pri nci
pals cnrreteres i mantenir els 
ajuts pcr tal de fomentar els 
vehicles de baixes emissions. 
Aixl ho afirma tln informe 
de !'economista i pro(essor 
d 'enginycria civi l i ambicn· 
ta 1 de la UPC Alvnr Garola 
elabora! sobre la vinyeln a 
petició de In consclleria de 
TeJTitod, segonsva informar 
Nació Digitf4l. 

COMARQUES 13 1 

TECNOLOGIA FRAU A INTERNET 

Reapareix el virus informatic que 
suplanta administracions de Lleida 
Falsificat un mail del consell de l'Alta Ribagorr;a, després dels casos de Tremp i Seros 
REDACCIÓ 
ILLEIOA 1 El virus informiltic que 
suplanta ajuntaments, consells 
i empreses de Lleida ha tornal 
a apar~ixer. En aques t sentit, 
s'han detecta! correu clectro
nics amb una aparen~a que 
imita una adre~a e lccll'llníca 
del consell de !'Alta Ribagor~a, 
encara que es tracta en realitat 
d 'una falsificaci6. 

La presidenta de la corpora
ció comarcal, Maria José Erta, 
va explicar ah ir que no tenien 
const11ncia d'aquesta suplantn
ciód'identitnt i vaassegurnrque 
no han detecta! cap incidencia. 
No obstan!, Erla va avanc;ar que 

valoraran "els proxims passos a 
seguir". A !tres fonts consultades 
per aquesl diari vnn assegurar 
que el correu que s'intenta su
plantar funciona amb norma-

Avís d'afectacions al transit 
per obres al C/ Anselm Clavé 

Avui, de 8 a 14h: 
Tall de transit a Anselm Clavé i interrupcions 
puntuals a Democracia i Comtes d'Urgell 

• 
Auditori 

Turó de la Seu vena 

Ansorm Clav6 

C. d'UrgeU 

O e,.,._ 
.,.,.,.,~C/a 

Estacló 
• 

Durant el dla d'avul, les obres de remodelacló del 
carrer Anselm Clavé comportaran el tan al trilnslt 
d'aquest vial per dur a terme tasques de 
pavimentacló. 

La círeulacíó quedara ínterrompuda entre les 8 lles 14 h 
1 s'avlsaril ja a la cruilla de Salmerón amb Prat de la 
A iba, per tal d'evítar l'accés deis vehícles que circulen de 
pas per aquesta zona. 

Es permetra, l 'aecés al carrer la Parra, a Pi i Margalll a 
l'aparcament de I'Auditori. 

Disculpeu les molésties. 

• Ajuntement de Ueide 

SECiRE.com 
Solr 1ntormacó 
Som present 
Som futur 

lmatg~t 
d 'un 
deis malls 
que 
suplanten 
un compt·t 
de correu 
del consell 
de I'Aita 
Rlbagor~a. 

Ji tal i que no esta in fectat amb 
cap vi rus inform11tic. Aquest 
és un cas semblanl ni que es va 
detectare! mes de setembre als 
ajuntaments de Tremp, Esterri 

d'Aneu i Seros, la Diputaci6 i 
cmpreses privades , després 
d'activar pcr error el programa 
maliciós que conlenen aquesls 
correus, que es tñ ocult sota 
l'apnrcn<;a d'un arxiu de tcxt 
adjunt. 

No obstan!, aquest v irus es 
posa en marxa nom~s si s'obre 
el document adjunl. Se'! coneix 
como Emotet i quan s'act iva es 
reexpedeix als contactes de la 
direcció de correu de l'afcctat. 
D'aquesta manera, es propaga 
per recollir inJormació sensible 
deis usuaris, com per cxemple 
dad es bancilries, cont rasenyes i 
la seua activilat a internet. 

Aprovat pel Pie de la Corporació de data 24 d'octubre de 2019, 
1 oxpedlont d'lmposlcló 1 ordonacl6 do contribuclon! ospoclals de les 
obres d'urbamtzacló del C. Jaclnt Verdaguer 1 I'Av. Generalltat de 
Tárrega, 
Aprovades les bases d'apllcacló de dites Contribuclons Espectals 
(ordenació). segons el següent resum: 

Cost prevlst de l 'obra: 
Pressupost de projecle 
Honoraris redacció projecte (SSTI) 
HonorariS direccló obra (SSTT) 

Honoraris coordJnació s~uretat l salul (SSTT) 
Costtotal a reparllr 

187.386,18 € 
7.739.05E 
3.316,73 E 
1.592,78 E 
200.034,74 € 

Percentalge d 'aportacló: 
• Aportacló munldpal (80 %) 
• Contrtbuclons Especlals veins {20 %) 

Pagament segons propietats lnlclals: 

• CE Ajuntament (87 ,60 mi) 
• CE resta de ve'ins 

Critarl da rapnrtlmont: 

160.027,79 E 
40.006,95€ 

7.722.47 E 
32.284,48€ 

Segons la mltjana ponderada de l'aplicacló conJunta deis criterls enumer
ats en l'anicle 32.1.a) dot text re"ós de la Llel r~uladora de les Hlsendes 
locals, aprovat mltjan~nl Relal Decret Leglslatlu 2/2004, de 5 de ma~ 
(BOE núm. 59 del 9 de maJY ele 2004). essent els m6duls de repartlment 
els següents: 
- Metres llneals de ra~na: 366,22 mi 11 Preulml: 88,16 EJml 
· Superficie dol solar. 7.470,00 rn> 11 Preutm>: -4,32 EJm' 
- Valor cadastral del sól: 1.438.095,61 E 11 Preulut.v.cad.: 0,0224 
EJut.v .cad. 

Termlnls de pagament: 3 (dos termlnls de pagaments anllelpats 1 un 
ullim termlnl quan es llqu•d• l'obra), exceple quan la mltjana ponderada 
slgultnrertor a 50,00 € on només hl haurn un unlc termlnl a la llquldacló 
de !'obra. 

En tot alto no prevtst en aquost acord s'apllcorá !'Ordena~ General de 
ConiNbuclons Especlats. 
Es solmet aquesl acord al tnmll d'informacló pública en el tauler 
d'onuncls de l'ajuntamenl 1 es pJbllca al BOP durant ellermlnl de trente 
dles, perqu~ es puguln presentar reclamaclons o suggerlments lgual
mont en l'osmentat torminl ela propietaria o titulara afectats podran 
constituir-se en Assoclació Admlnlstra~va de Conlnbuents. de conrorm~ 
tat amb l'artlcle 37 del te•t refós de la Lleí reguladora de les Hisendes 
locals, aprovat mltja~nl Reial Decret legislatiu 212004, de 5 de ma~ 
(BOE 59 del 9 ele mar~ ele 2004). 
La publlcacló de ranuncl es Undré per noUficociO Individual por o oquells 
propletaris que, intentada la notiRcacl6. no s'hagl pogul practicar perqué 
slguin desconeguls o per desconéixer el se u domicifl a erectas de notifi
cacló, alxl com per a aquellos p~rsones que pugu1n tenlr algun •nterés o 
dret sobre els terrenys inclosos oins l'émbll d'actuació. 
Transcorregul el termlnl de 30 dles. l'a)untament adoptaré l'acord 
d'imposici6 i ordenació definit•ves, momenl en que es podran •melar les 
obres ilo servais. 

Tilrrega. 31 d'octubre de 2019 
M. ALBA PIJUAN VALLVERDÚ 

Alcaldessa 
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FUTBOL COMPETlCIÓ 

Més diners pera la Copa 
FUTBOL 

EIVilanova 
nega insults 
racistes 

La Federa ció Espanyola propasa als clubs de Segona B i Tercera un increment 
dels ingressos 11 El president Albert Esteve va assistir a la reunió 

1 LLElOAf El Vilnnova de I'Agu· 
da va negar ahir que un afi
ciona! seu proferís lnsults ra
cistcs contm un jugador del 
Tremp al partit que aquests 
dos equips van disputar diu
mengc al camp del club de 
la capital del Pallars Jussii. 
Tam poc !'acta del eol·legi
at Sergi Sñnchez Este ve no 
rcfloctcix aquests lnsults. Sí 
que coincideixen toles les 
parts que aqucst jugador de 
racra negra del Tremp es va 
encarar nmb un seguidor del 
Vilanova a l'acobar el partit i 
que jugadors deis dos equips 
van posar-hi pau. 

AGÉNCIES 
1 LLEIDAI La Fedemció Espnnyola 
de Futbol (RFEF) va presentar 
ahir el programa Impulso 23, 
que pretén propiciar un "aug
ment historie" deis ingressos 
per als clubs de Segona divisi6 
B i Tercera divisi6 i que tindrlt 
u na vigencia inicial de quotre 
temporades, fins a la 2022-23. 
A la reunió, a la qual van assistir 
404 clubs de les dos categories, 
es va informar que I'RFEF apor
tarll més de 23.000.000 d'euros 
que, sumats a altres ingressos, 
elevara el total a 30.813.975 eu
ros, un 29,52% més que la tem
por·ada passada. Hi va assistir 
el presiden! del Lleidn, Albert 
Estcve. 

FELIP, 6-8 MESOS DE BAIXA 

Al ex Felip va ser operat ah ir 
de la ruptura dellligament 
creuat del genoll i sera 
baixa entre 6 í 8 mesos 

El presiden! de l'RFEF, Luis 
Rubiales, va explicar que el rrou 
model "significan\ un nbans i un 
després". El que volem és que, a 
partir d'ara, quan es parli d'cco
nomia als clubs no professio
nals, primi lo certesa i la tran
quiHitat", va apuntar. "Aques
ta reforma es basa en el rigor 
i permetril que tinguem unes 
competicions més forles, pen
sades per a aquells que menys 

tenen", va afcgir. Por als clubs 
de Segona B que participin en la 
Copa del Reí, que rebien23.000 
euros perla primera eliminato· 
ría i 31.000 per la segtlent -que 
anava augmenlant- , s'opujnrll 
a 35.000 euros In quantitat por 
participar en la segona elimina
tllria. Impulso 23 els ~a rantirll 
202.110 euros de milJano, que 
pol agumentar per passar més 
rondes. A més, quan un equip 

AUTOMOBILISME COMPETICIÓ 

de Segona divisi6 B hagi de vi
atjar per jugar amb un altr·e de 
la categoría rebra 45.000 E en 
lloc de 35.000. 

Els que no juguen Copa del 
Rei rcbien In temporada pas
sada 70.000 euros com a njuda 
directa en diners, 10.000 euros 
de mitjana en quilometratge, 
26.410 en arbitres, 4.500 en 
scorlling i 1.200 euros en pilo
tes. A partir d'ara , veuran in-

Els germans Caballar, campions de 110pen Slalom Drift 2019 
1 LLEIO.O. I Els germans d'Aime
nar Joan i Xavier Caballer, de 
l'cquip FG Performance, s'han 
proclamat aquest c.1p de setma
na campions de l'Open Slalom 

Drift2019, a les categories .Pro 
i Semi pro, respectivarnent. És 
la primera vegada en la historio 
d'aquest campionat estat¡¡l que 
dosgermans aconsegueixcn el 

títol en la mateixa temporada. 
"Ha estat u n somni fel reali
tat", explica va Jotu1, després 
de la s isena prava que es va 
disputara! Ci t·cuit de Navarra. 

cremen lada l'ajuda directa des 
de 70.000 fins a 100.000 euros. 

Opi!ració 
D'altra banda, Alex Pelip va 

ser operot ahir a Castclló, de 
for ma sntisf¡¡ctoria, de In rup
lum dellligament creuat del ge
noll dret. El perfode de baixa 
csümal és enlrcsis i vuit mesos, 
perla qua! cosaja se li haacabat 
la temporada. 

FUTBOL 

L'AEMrebra 
eiMadridB 
dissabte (16.00) 
lllEIDAI L'AEM ha avancrat n 
dissabte el matx de la nove
na jornada de Lliga, en que 
rebra el Madrid B (16.00). 
L'equip lloidntñ que entre
na Roger La mesa és cinque 
a !'acabada de crear Segona 
Pro Femenina, després de 
derrotar diumcnge passat el 
llder Osasuna per 3-0, que 
nrribnvn invicto al Rccasens. 
Les lleidatanes han guanynt 
cinc partits i n'han perdut 
tres. Pel que fa al Madrid 
B, ocupa la dotzena posici6, 
amb tres victories, un empal 
i cinc derrotes. 

Casillas torna a entrenar-se sis mesos després de l'lnfart 
1 PORTO 1 El por ter madrileny del Porto, lker Casillas, va tornar 
ah ir a entrenar-se per primera vegada després de ten ir un infarl 
de miocordi el mes de maig. El futbolista va publicar a les xarxes 
socials amb una foto de les botes, lo frase "sis mesos i tres dies 
que éreu a la taquilla", ambla qua! cosa va deixar veure el pos
sible relorn l'equip. 

Rafa Nadal recupera el número 1 del ranquing mundial 
1 MADRID 1 Rnfa Nrrdal va recuperar nJ1ir oficialmcnl el número 1 
del ranquing mundial ATP, una posició que ocupa pcr vuitenn 
vegada en la seua carrera i, amb 33 anys, ho fa com el segon més 
vetera després de Roger Federer.la lesi6 que es va fer la setrnana 
possada ni Masters 1.000 de París el fa ser dubte peral Torncig 
de Mes tres i podría no acabar l'any coma primer del ranquing. 

Reyes Estévez tara una xerrada previa a la Mitja Marató 

1 LLEIOA 1 L'exolímpic Reyes Estévez oferira una xarrada a !'ofici
na Store Pla~a de la Sal de CaixaBank Lleidn, el proxim dio 14. 
CaixaBnnk 45s el patrocinador deles carreros infantils de la Mitja 
Marató de Lleida, que es disputa el diumenge 17. Les curses deis 
pet its sera n el dissable 16. 

La FIFA exigeix al Cardiff que pagui pel difunt Sala 

1 ZURIC 1 La FlFA ha amena~at el Cardiff City nmb uno sanci6 de tJ·es 
fincstres de mercal scnsc poder fitxar, si no abona al Nantes sis 
milions d'euros pendents pe! fitxatge de l'argent( Emiliano Sala, 
mort en accident quan viatjava a Cardiff per fitxarpel club gaHes. 
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