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El Jussa protegira i conservara 
I'Hospital de Cartró, constru"lt el 
1911 pera la central i únic al món 

ONanem. 
Concurs. Mollerussa torna a ser la 
capital deis Vestits de Paper ¡ p~g. 47 
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Desnonen una dona sense 
feina que viu amb la seua 
mare dependent de 83 anys 

Desallotjats una 
desena de ve·ins 
per esquerdes 
en una casa del 
carrer Major 
Edifici de cinc plantes 
vora el Casino Principal 

L'ajunla me nl de Lleida va 
desallo tjar ah ir n la tarda entre 
vuit i dcu inquilins del número 
33 del carrer Major a l'aparci
xer esquerdes a l'ediiici, situal 
al cost:lt del Casino "Principal. 
Els alectats van ser rea llo tjats 
pels se1·veis socials en un hotel 
proxím. El desaUotjnment és 
temporal a l'espera de l'analisi 
tccnica. El bloccompta amb una 
boti¡¡a de roba interior l quatre 
plantes més. 

Sense alternativa 11 
La taula d'emergencia 
Ji ha denegat un 
pis social 

Paeria 11 Assegura 
que no les deixara al 
carrer i els oferira un 
hotel uns dies 

Una ve"ina de Cappont que vi u 
amb la lilla í la mare de 83 anys, 
nmb Alzheimcr i que necessi
ta cadira de rodes i bombona 
d 'o xigen, denuncia que té una 
ordre de desnonament per avui 
i no té on anar, jaque In dos 
d ies va rebre una carta que li 
comunica va In denegaci6 d'un 
pis de In tnuln d 'emergcncin. Per 
la scuo po rt, la Po crin ossegura 
que no les dcixar<i al cMrer i els 
donara empara. 

Cappont reclama que la cavalcada passi pel seu barri 
El can vi de recorre¡¡ u! de la ca
val cada de Reis i el fet que no 
pnssi cl 5 de gencr pcr Cappont 
(ho feia des del2014) ha deseo
cadena! les protestes dels ve-

ms, que ah ir van sortir al carrer 
per mostrar el seu m a !estar. Ln 
presidenta vei"na l, Ve ni Ros, va 
crit icar !'edi l del seu barrí, lg
nasi Amor, pet· la decisió. 

La Paeria no descarta 
incorporar dones com 
a 'reines magues' 

GUIA I 35 

L'afectada, ambla seua 
mara d apandant. 

LLEIDA I 6 
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El jurat veu culpable 
Puig-Gros pero només 
pot imputar-U homicidi 
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EMERGENCIES 

Busquen un boletaire 
de 94 anys de Rossell6 
perdut a Viacamp 

GUIAI 42 

La Segarra reactiva els seus 
pares eolics després de 
l'impuls a les renovables 

EXPERIENCIA DE VIRGINIAS 
+ TRADICIÓ D'AGRAMUN'f 

Da IK amoelona en fam Jorro na 
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COM ¡\ D ¡QUES Tora repara la vla a Ardevol, on Carril bici de 2 quilometres entre 
~ ve'ins han pintat els clots. Solsona i el Centre Forestal. 
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PATRIMONI ICONA DE L'ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

El Pallars Jussa protegeix I'Hospital de Cartró 
de la Torre de Capdella, única Europa 
Edifici construi't fa 106 anys amb fusta i cartró durant les obres de la central hidroelectrica 11 Ajuntament 
i consell volen preservar aquesta icona de !'arquitectura industrial del seg1e XX 
E. FARNELl 

Construcdó 
senzilla i molt 
resistent 

1 LATORREOECAPOELLA 1 El Pallars 
Jussil protegirii !'Hospital de 
Cartró de la Torre de Capdc
lla, construit fa 106 anys en 
els primers a nys de les obres 
de la central hidroelcctrica de 
la Val! Fosca. Més d'un segle 
després, s'ha convet·tit en una 
icona de !'arquitectura indus
trial prefabricada de principis 
del scglc XX i l'ú nic a Europa 
que es manté dreL Ajuntament 
i consell comarcal declnrnran 
aquesta con<trucció Bé Cultu
ra 1 d'lnter·es Local (BCIL) com 
a primer pas per preservar-la i 
optar n subvencions pcr a obres 
de mantenimcnt. Assajos acad~ 
mies recalquen el caracter ex
cepcional d'nquest edifici, que 
desperta l'interes d'arquitectes 
i enginyers de tot el món. Per· 
la seua part, el consistori de la 
Torre de Capdella va assenya
lar que sorpr(m que un edirici 
de fusta i cartró hagi resistit al 
clima de l'nlta muntonyn i a l 
pas del temps. L'edifici va ser 
adquirit per !'empresa Energia 
Elcctrica de Catalunyn, que vo 
optar per una construcció prefa
bricado de disseny alemany que 

lmatge d 'arxlu de l'estat actual de !'hospital de cart r6 de la Torre de Ca pdella. 

• L'cdi fici de l' bospitnl 
de correspon al model 
Doecker-normal-bar· 
rack en de !'empresa Cris
toph & Unmack que es va 
especia litza r· en la pro
ducció gairebé exclusiva 
d' hospitals de campanya 
alemanys. Té dos a les d i
ferenciades que qucdaven 
separad es pcr la cuino i els 
ser veis. La teulada eslava 
[eta amb els mateixos ma
tel'ials i teules de fibroci
ment amb claraboies per 
vent ilar·. 

PROJECTES JOVENTUT 

es muntova facilmcnt i tenia una 
alta durabilitat. Va servir per 
atendre els 4.000 treballadors 
que van construir la centro! de 
Capdella. El promotor va de
cidir insta¡.¡ar un hospital per 

Les Borges impulsa una 
sala d'activitats per als 
joves de 12 a 16 anys 
1 LES BORGES BLANQUES 1 L'ilrea de 
Joventut de les Borges Blan
ques va presentar ah ir el pro
jccte Qdo't, que té per objectiu 
donar una a lternativa de lleure 
per a ls joves de 12 a 16 anys i 
que els ajudi a quedar-se ni po
blc ambla creació d'activitats 
ir1novadores. 

Pera aixo, a parlird'nra, cada 
mes la sola Grums de Les Borges 
ocollirñ uno activitat concreta o 
també estar11 oberta pera tots 
aquells que prefereixin escoltar 
música o practicar algun deis 
jocs disponibles d'aquest emble
mutic espai juvenil de la capital 
de les Gnrrigues. Segons !'edil 
de Joventut, Marice! Viladom, 
es tracta d'oferir una alternati
va de lleure sen se que cls jo ves 
se n'hagin d'aoar de les Borges 
per gaudir del se u temps 11 iu re. 

Aquesta iniciativa d'obrir un es
pai públic per a ls joves se suma 
a ah res queja estan en marxa 
en d iverses locaütots de les co
marques lleidatones. 

Videojocs 
La primera activitat prevista 

sern el diumenge 29 de desem
bre, entre les cinc i les nou de la 
nit, pcr a ls nficionats al popu· 
lar videojoc FIFA 2020. Es fara 
un torneig per parelles amb un 
premi de dos tm"gctcs de compra 
pera la consola Play Stalion. 
Les placessón limitarles i les ins
cripcions cstaran obertes fins al 
20 de desembrc n !'Oficina Jove 
de les Garriues. 

Altres activitats previstes a 
comen~aments d'any són una 
sessió de karaoke i ll na escape 
room. 

cobrir ta nt emerg1mcies sorgidcs 
a !'obra, amb nornbrosos acci
dents laborals, com les necessi
tats d'atcnció medica de la vida 
quotidia r1a a la colonia. Encara 
que va ser pensat per te nir un 

ús ef[mer, va donar scrvei fi ns 
al1940, quan va caure en desús. 
Posteriormenl va tenir altres 
usos com a magatzem munici
pal, la qua! cosa també Vfl aju
dar a la preservació. 

15,22 1 29 LLEIDACI1YTOUR 

15 LES VEUS DE LA CUIRASSA 

22 LA PODEROSA COMANDA DE GARDENV 

lmpm<lndiblolnscripció l)f'Ma (ploces llmit.ldes)· Tunsmo de Ueoda 

VISITES GUIAOES 
OESEMBRE 2019 

IC/ Mator, ll) 973 700 319 ·lnfolurlsme@parrta cat • www.OJrt,.•drlloldo.col 

Preu to~tsfta: 5 ~uros/pe-rsona. 

Gratis per ols menors dellanys (!Ñxlm 2 lnfonu pe< ad<rl~. 

El Llrlda Cotv Tour no lnclou l'entroda • ,. Sw Vol,. que .. op<lonal 

15 L' ARXIU ARQUEOLDGIC AY. Fontonot,26 10.30·13.30h 

VISITES PROGRAMAOES PERtA SHCIÓ MUNICIPAL D'ARqUEOlOGIA 

973 700145 • vlntilncluarquC"Ologic@po~rn.a.e:s 

J~ 
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EDUCACIÓ AJUTS 

Concedides 7.600 beques menjador, 
de les quals només 900 són dei1000Al 
La Generalitat atorga més de la meitat d'ajuts pera aquest cursa famílies del Segd1 
11 Creix el nombre de subvencions arreu de Catalunya i se superen les 133.000 

X.R. 
1 LLEIDA 1 La conselleria d' Edu
cació ha concedit un total de 
7.597 beques de mcnjador pcr 
a aquest curs escolar a Llcida, 
de les qua ls només 917 cobrei
xen el100% del cost del menú 
deis nens i nenes (el preu maxim 
és de 6,20 euros). La resta deis 
ajuls, 6.680, són del 50%. La 
gran majoria d'aqucstes subvcn
cions corres ponen a l Segri~, ja 
que concentra el major nombre 
d'alumncs de lota la província. 
En aquesta comarca s'han ator
gat3.821 beques del SO% i 680 
més del100%. La segueixen la 
Noguera, amb un total de 743 
beques; el Pla d'Urgell , amb 
532; i I'Urgell , a mb 530. Per 
nitra banda, al Pirineu, les co
marques ambun major nombre 
de beneficiaris d'aquestes sub
vcncions són l'Ait Urgell (250) 
i el Pnllars Jussil (226). 

En el conjunt de Catalunya, 
Educació ha concedit 133.747 
subvencions, uno dada que 
su posa un increment de més 
de 12.800 ajuls respecte a les 
mateixes dates de l'any passat. 
Del tota 1 de beques atorgades 
a comen~aments de desembre, 
un total de 24.866 correspo
nen al lOO% del cost, i In resto 
(108.881)cobreixen el SO%. La 
Generalitat ha destinat de mo
rnent una partida de gairebé 81 
milions d'euros per pode r pa
gar aquestes subvencions. No 

LESCLAUS 

Comarques del pla 
1 Al Seg ri~ s' han concedit 
4.501 beques de menjador es
colar (de les quals 680 són de l 
100%). A la Noguera són 743; 
al Pla, 532; a I'Urgell, 530; a la 
Segarra. 358; 1 a les Garrlgues, 
148. 

Pirineu i catalunya central 
1 A I'Ait Urgell s'han atorgat 
250 ajuts per als menjadors. Al 
Pallars Juss~ són 226; al Sol so
nes. 173; a I'Aita Ribagor~a. 81; 
i al Pallars Sobira, 55. 

Aran 

lmatge d'arxlu del me njador del col· legl Joan Maragall de Lle lda. 
1 El Conselh Genera u s'encar· 
rega de gestionar les beques 
de menjadors escolars a la Val. 

MUNTANYA 

Al Pirineu, les comarques 
més beneficiades són l'Ait 
Urgell i el Pallars Jussa, que 
sumen gairebé 500 ajuts 

obstant, des del Govern van 
informar que encara queden 
més de 6.000 soHicituds pen
dents de revisió per part deis 
consells comarcals i les petici
ons que es resolgujn de forma 
favorable incrementaran la xifra 
d'ajuts concedits. De la mateixa 

.. -.:-

manero, la conselleria també 
atendra les peticions que arri
bin durant el curs escolar, en els 
casos en els quals es compleixin 
els requisits pera la concessió. 
Val a recordar que el conseller 
d' EdL1caci6, Josep Bargalló, va 
anunciar l'any passat q ue e l 
Govcrn preveia crear uns ajuts 
peral menjador qu.c cobreixinel 
80% del cost. En aquest sentit, 
va dir que la mesura "ajudara" 
les !amllies que no compleixin 
els requisits pera les beques del 
100 pcr cent i que "no en tenen 
prou" ambles que cobreixenla 
meitat del preu del menú. 

~ Ajuntament deis Alamus 

EDIC1I 

Ajuts concedits 
1 A tot Catalunya s'han con
cedit 133.747 ajuts, 12.848 
més que en les mateixes dates 
de l'any 2018. La conselleria 
d'Educacló ha destina! una 
partida de 81 milions d'euros 
per cobrir aquestes subven
cions. Els consells comarcals 
encara han de revisar 6.183 
sol·licituds, per la qual cosa 
el nombre de beques podrla 
augmentar. També s'atendran 
les peticions que sorgeixin du
rant el curs. 

sobre la segona modificacló puntual del Pla de mlllora urbana del Pollgcn 
d'ac11Jació urbanfstica PAU 05 deis Alamús. 

Per Resolució número 20190096 de la Junta de Govem Local, 26/19, de 5 de 
novembre. 1 per unanimitat es va aprovar inicialment la Segona modificac o 
puntual del Pla de M llora Urbana del Pollgon d'actuacló urbanlstlca PAU 05 deis 
Alamús. que ha presenta! Promocions Alamodis, SL. 

En la ma1eixa resol~~:ló es va resoldre sotmetre la modillcacló a ínformac 'ó 
pública, per ter mini d 'un mes 1 es va acordar la suspensló, pel termlnl d'un any, 
de l'atorgament de !licencies de parceHació de terrenys, d'edificació, reform~. 
re~lltacfó o enderrocament de construcclons, d'lnstaHació o ampllac:ó 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la leglslacló sectorial respecte de l'ambH definH en la modificac ó 
que correspon a la pa¡cel·la 5. Es a dlr, en concret en l'amblt grafiat al plano! 02. 
Ourant aquest termlni es pot examinar tota la documentació de l'expedient a les 
ollcines de I'Ajuntament deis Alamus, a la pla~a de la Creu, s/n, 25221 Els 
Alamús, de dilluns a d vendres, de 10.30 a 14.00 h i a l'eTauler lhttps:/Jtauler.seu
.catlilllcl.do?ldens=2500450006) 1 presentar les al·legaclons que es consldenn 
oportlines. 

Contra l'acord d'aprovació inicial, per tractar.se d'un acle administraliu de tramit 
no quallficat. no procedeix la lnterposlcló de cap tlpus de recurs. 

Contra l'aoord de suspensló de lllcencles per tractar-se d'un acte admlnlstratlu ele 
Wm" quallficat. es poi interposar recurs contenciós admlnistratiu davant el Jutjat 
ContenclósAIImlnlstratiu de Lleida, en eltermlnl de dos mesas, a comptar des d~l 
dla segi)ent de la seva notiflcacló,. Allematlvament de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix organ que l'ha dictat, en el terminl 
d'un mes. a comptar des del dla següent de la seva nolillcacló. 

Celestl Panavera Alllsent 
L'alcalde 
Bs Alamús, 11 de desembre de 2019 
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CERTAMENS 

El producte 
de proximitat, 
estrella de la tira 
de Preixana 
Xefs i sommeliers, al 
certamen De Prop 

SEGRE TARREGA 
1 PREIXANA 1 Preixnnn celebra· 
ra aquest cap de setmana 
la setena fira gast ronomica 
De Prop, que eomptara amb 
rnig centenar d'cxpositors 
de productes alimentaris de 
proximitat. També hi parti
ciparan reconeguts cuiners 
que oferira.n demostracions 
culina rios, com Diego Alias, 
xef i propietari del restau
rant Ca !'Amador de Josa de 
Cadl. De la mateixa manera, 
el sommelier Juanjo Ceresu
ela fnra tastos i maridatges. 
Hi hauril apats de proximitat 
que aniran a carrec d'Aibert 
Marimon, xef del restaurant 
La Cava de Tiirrcga; i Enrie 
Milla, d 'El Dien de Va ll fo
gona de Ba la¡¡uer. Coma 
novetat, d iumenge a l m a tí 
s'est rena ra la primera car
rera i caminada Entre Ca
banes, queja compta a m b 
més de 150 inscrits. El cer
tamen estara amenitzat amb 
actuacions musicals de joves 
intcrprets. 

Cadenes per circular 
perla Bonaigua 
1 LLEIDA 1 Les i ntenscs neva des 
d 'ahir a la ta rda van fer ne
cessari l' ús de cadenes per 
cit·cular pel p ort de la Bo
naigua (oo es va acumular 
més de mig metre de neu.), 
l'accés al pla de Be rcl i el 
port de l Cantó a Sor igue
ra. Així mateix, els vebi
cles art icul ats de tercer a 
categoria no podien circular 
pcr I' N-230 entre Vilaller i 
Vielha. 

Balaguer potencia 
el turisme familiar 
JBALAGUER 1 Balaguer erlgega
rli la primavera vincnt dos 
iniciatives per potenciar el 
t urisme familiar i relacio
nar-lo arnb el patrimoni,la 
cultura i el passat nndalusf 
í comta l. Es tt·acta de dos 
recon eguts d'autoguia que 
pcrmetran descobrir els mo
numents i els llocs d'interes 
de In capi ta l de la Nogue
ra, així com el scu passat 
his torie. 

La Ribagor~ premia 
joves emprenedors 
1 ELPONTDESUERT 1 El consell 
de )'Alta Ribagorc;a aco.lli
r~ dema l'acte d'entrega del 
prerni al jove emprenedor 
i la distindó a la trajecto
ria laboral d\ana clona de 
la COI113J'Ca. 
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1 16 COMARQUES 

HABITATGE INICIATIVES 

La Sareb ven 76 cases a Lleida 
per lluitar contra la despoblació 
En vint municipis de fins a 3.000 ve'ins, a preus d'entre 35.000 i 285.600 euros 
X.R. / AG~NCIES 
1 LLEIDA 1 La Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Rees
tructuraci6 Bancaria (Sareb) ha 
posat a la venda 76 habitntges 
en vint municipis les comar ques 
de Lleida, en el marc d'una cam
panya per dinamitzar pctitcs 
poblncions, lluitar contra la des
poblaci6 i afavorir la recupera
c ió de l'anome nada Espall}•a 
buidada. 

Es tracta do localitats d'cntro 
uns 3.000 veins com Rosselló 
o la Pobla de Segur i 191 habi
tants, com és el cas de la Pobla 
de Cérvoles. 

PROMOCIÓ 

El 'banc dolent' busca 
estimular l'activitat 
immobiliiuia en mig miler 
de pobles de I'Estat 

Moltes de les po blacions de 
Lleida en les quals el banc do
lent ha posat a In venda aquests 
habitatges estan afectados per 
la despoblació i l'envelliment 
de is seus velns, uns processos 
demogrñfics que es donen tant 
al Pirineu com al pla (vegeu e l 
dcsglossame nt). 

Els im mobles es venen n 
preus q ue oscil-len entre e ls 
34.900 euros d ' un p is de 48 
metrcs quadrnts a Ta larn i c ls 
285.600 euros que demanen per 
una casa a Montfe rrer i Castell-

ECOLOGIA ALIMENTS 

lmatge d'arxlu d 'Arbeca , on la Sare b ve n una casa. 

Un territori amena~at per 
l'envelliment de la població 
• Més d ' un cent e nar de 
municipis de Lleida estan 
amenac;ats pcr la perdua de 
població derivada de l'exo
de rural. Aquesta situació 
afecta localitats de lotes les 
comarq ues i al Pirineu, e l 
creixernent de població es 
va concentra r l 'any passat 
en només 12 municipis, se· 
gons les da des de 1 'Obser-

vatori del Mó11 Rura l (vegeu 
SEGRE de dimarts). Així ma
teix, les Garrigues i el Jussií 
són les coma rq ues lleidata
nes amb un índex més ele val 
d 'envel lirnent i u n de cada 
quatre velos ja té 65 anys o 
més. En aquestsentit, en uns 
al t res dotze municipis, més 
del 30% deis jubil<\ts té 85 
anys o més. 

COMUNICACIONS OBRES 

bo. També es poden lrobar ca
ses adossades i apartaments n 
A nglcsoln, Arbeca, Castelló de 
Farfanya, In Coma i la Pedra, la 
Pobla de Cérvoles o Vall[ogona 
de Balaguer. 

A més a més, esta n a la ven· 
da cinc garatges a Rosselló. En 
aqucst rnunicipi del Segriil tnm
bé ofereixe n la possibilitat de 
llogarun habitatgede 78 metres 
qundrats per uns 400 euros al 
mes. 

Més de 400 habitatges catalans 
A Catalunya, la Snreb ven 

404 hnbitatges sota la denomi
nació de "cases de poble" i tam
bé es poden trobar habitatgcs:al 
Pirinou d 'Osca. 

Aix( mateix, a tot l ' Estat, 
aquests immobles suposeo un 
total de 2.653 hnbitatges en mig 
mi le r de poblacions de menys de 
5.000 velns. 

Aquesta iniciativa, segons 
assenyala l 'on titat, es dirigeix 
a "potencials compradors, tant 
locals com procedents d'altres 
!loes, que busquin rot robar-se 
amb e l poble familiar o, sim
plement, vulguin apartar-se 
de la ciutat i reconncctar amb 
la naturulesa". 

El banc dolent va assegurar 
que tonen e n cartera un "gran 
nombre d'actius ubicats en loca
litals poc poblados" i pretén "es
timular l'act iv itat immobili;\r ia 
on aquests municipis i lcsseucs 
regions, on el mercat evoluciona 
a una menor velocitat". 

Les obrO! S s'han portal a te rme O!n dive rsos camlns rurals. 

Cicle de tallers per evitar el 
desaprofitament de menjar al Pla 

Vilanova de Bellpuig utilitza arids 
reciclats per millorar camins 

1 BELL·lLOC 1 La sala La Cultural 
de BeJI-IIoc va acollir dimecres 
passat un ta lle r pcr aprofitnr 
al mbim els a liments i recluir 
aixf la producció de residus. 
Organitzat pe! servei de Medi 
Ambient del consell coma rcal 
del Pla, va a nar a clu·rec de La 

Cuina de I'Araceli i va reunir 
u nes cinquanta persones. li i 
ha hog ut sessio ns s imilars en 
diferents municipls, com per 
exemple Linyola o Miralcamp, 
i avui divcndres se celebrara 
a la Llar de la Genl G ran de 
Vi la nova. 

1 VILANOV/1 DE BELLPUIGI L'ajunla
menl de Vi la nova de Bellpuig 
ha portal a teme obres de millo· 
ra en diferents camins rurals, 
entre aquests e l de Mollerussa 
i Belinncs . En concrel, s'han 
aplica! arids reciclats p roce
dents de la const rucció per mi-

llo rar el fe rm d 'aquestes vies 
que són altamentutilitzades 
per vehicles agricoles. 

Les obres han comptat amb 
un pressupost de 41.945 euros 
i una subvcnció de 23.950 eu
ros de !'Agencia del Residus de 
Catalunya. 

SEGAE 1 
OiVl!ndres, 13 de desembre del 2019 

RESIDUS 

Almacelles licita 
la recollida de la 
brossa organica 
1 Al MACEllES¡ L'nj untame nt 
d'Aimaccllos ba t reta lici
tació el servei de recollida i 
transport de les escombra ríes 
orgiiniqucs i de la fracció res
ta (no reciclable), per227.000 
euros. 

El COIJlract e té una d u· 
rada d 'un any i contempla 
una prorroga pera una altra 
anualitat. El servei i nclou la 
nctcja deis co ntenidors, la re
col !ida do residus desbordats 
i d 'objectes volum inosos. 

PROJECTES 

l:'associació Acord 
busca extreure oli 
de les llavors 
1 LLEIDAI L'Associació Coopo
ració Rural pel Desenvolu
pament (Acord) t reba ll.a en 
un projectc pcr ext reure oli 
de les llavors. L'entitat va 
celebra r ahir e l seu c inque 
aniversnri al castcll de Mont
sonís i vn posar do rclleu la 
seua acció contra la despo
blació i el paper de la dona e n 
l'cntorn ruml. La conscllera 
d'Agricultura, Teresa Jorda, 
va assistir a !'acle. 

ACTUACIONS 

Juneda millora un 
tram del carrer 
Prat de la Riba 
1 JUNEDA 1 L':1juntamcnt de 
Juneda ha aprovat, mitjan
~ant una resolució d'alcaldia, 
el projecte pera l'adequnció i 
la millora d'un Ira m del car· 
rer Pral de la Riba, una de 
les principals vies d 'aques
ta localitat. En aqucst sen· 
tit, l'actuació contempla un 
pressupost de 42.000 euros, 
nproximadamc_nt. El projec
te es tJ·oba ara e n exposició 
pública. 

SERVEIS 

Ajuts pera usuaris 
de la teleassistencia 
a les Garrigues 
1 LESBORGESBLANOUESI El conscll 
de les Garrigues ha convo
cat subvencio ns dirig idos a 
les persones q ue ut llitzcn el 
servei de teleassiste ncia per 
a gen l gran de la comarca. 
Els aju ts oscil-len e ntre el 
50 i ol 75 pcr ccnt de l'im
port d'aquest servei (11,44 
e uros al mes), segons consta 
en l'ordenanc;a que regula 
de la concessi6 d'aquestes 
subvencions. 

rcolomina
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TRANSPORT BARCELONA 

LATM treu un bitllet 
pensat per a famílies 
La T-Família costara 10 euros i tindra 8 viatges multipersonals 11 

Arriba després de les crítiques que va rebre la nova T-Casual 
AGt:NCIES 
1 BARCELONA 1 L'Autoritat del 
Transport Metropollta (ATM) 
de Barcelona va aprovar ah ir 
per sorpresa In crcació d'un 
nou bitllet multipersonal que 
es dirll T-Fami)jar i donara drcl 
afer vuit viatgcs por 10 euros 
en un pcríode de 30 dies. La 
creació d'aquesta nova targeta 
arriba després de les critiques 
que va ocasionar la retirada 
de la tradicional T-10 que se
ra substitu\'da perla T-Casual, 
més Cllra i unipersonal. Les fa· 
mílies van ser el coJ.Iectiu que 
va sorti r més perjudica! amb 
el con vi de tarifes porque cls 
nous títols no pcrmetien fcr vi
ages multipersonals de manera 
consecutiva. 

Aqucst nou títol esta pen
sat pera les famllies de quatre 
membres que facin viatges oca
sionals en un lrajecte d'annda i 
tornada, segons va cxplicnr el 
conseller de Territori i Sosteni· 
bilitat, Damiil Calvet. Lo T-Fa
miliar entrara en vigor a partir 
de 1'1 de mar~, per la qua! cosa 
entre 1'1 de gener del2020 i e l 
29 de febrer es podra continuar 
utilitzant la T-10. 

El preu de la nova T-Familiar 
seril de 10 euros a Lo primera 
zona, de 19 a la segonn, 27 a 
la tercera, 35 n la quarta, 40 
a la cinquena i 42 n la sisen a: 
"Aqucst servci el poden utjJit
znr fam ílies que baixen oca· 
sionalment a Barcelona. Sí és 
una família amb més de dos 
fills ja tonen els avnntatges de 
familia nombrosa", va assegu
rar Calvct. 

Duran! la roda de premsa 
lambé van nunciar que que els 
costos d'expedició de la T-16 
passarnn de 35 eu•·osa scrgra
tu'its, per la qua! cosa sera un 
tftol "totalment a preu ze•·o" 
per fomentar l'ús del transport 
públic entre neos i ndolescents, 

LES TARIFES 

El conseller de Terrltorll la tlnent d 'alcalde Janet Sanr. 

T·Familiar. La nova T·Famillar estll dissenyada pera l'ús si· 
multa ni d'una familia de flns a quatre membres. Comptar~ 
amb vult vlatges (pensats pera l'anada 1 pera la tornada), 
tlndrll un cost de 10 euros 1 caducar.\ als 30 dles de la primera 
validacló. Pera famflies de més de quatre membres el Govem 
va Informar que existelxen reducdons de família nombrosa. 

T·Casuai. La T·Casual és la que substituir a la tradicional T·10 
1 costar~ 11,35 euros, 1,15 euros més del que costa la targeta 
actual. El tltol permetrll realltzar deu vlatges amb posslblll
tat de trasbord en el sistema de transport públic peró ser!! 
unipe~onal. Aquesta nova alternativa va generar les queixes 
entre la població, sobretot entre les families. 

T-16. La targeta pera ]oves de fins a 16 anys s'expedira de m a· 
nera gratu'ita (flns a ra cortava 35 euros l'abonament) 1 només 
s'haur~ d'abonar la gestló (35 euros) en casque l'abonament 
es perdi. Aquesta tarifa intenta fomentar que els )oves utilit· 
zin el transport públlc. 

encara que, en cns de perdua, In 
gestió sf que costara 35 euros. 

Pera la tinent d'a lcalde de 
l'ajuntamcnl de Barcelona, Ja. 
net Sauz, la creació de la T-Fa· 
miliar i La gratu'ila t de la T-16 
són una "molt bona notícia" i 
"millorcn el canvi de model". 
Segons va afegir, l'objecliu és 
"donar millorcabuda" a les pe· 
ticions que e ls han fe t arribar 

Elsenyor 

ciutodans i associacions d'usu· 
a ris del transport públ ic. 

"TrebaUcm per aconseguir 
q ue no ens deixem ningú en
rere", va assenyala r Sanz, que 
també va reiterar la seua apos
ta perquc e l transport públic 
a Barcelona tingui un prcu 
"assequible" i sigui accessible 
pera tata mena de persones i 
fomílics. 

Manuel Antonio de la Cruz Jaraba 
Metge 

La Junta de Govern del Col-legl Oficial de Melges de Llelda expressa 
el seu més sentit con do l. 

Col-legl Ollclal de Metges de Llelda 

Llelda, 13 de desembre del 2019 
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Recerca d'un ancia 
de Rosselló que 
buscava bolets 
1 VIACAMP 1 La GuiH·dia Ci.,il 
i els .Bombers busca ven des 
d'nhir al migdia un ancia de 
Rosselló de 94 anys que es va 
perdre quan busca va bolets 
en un paratge situat entre el 
Pont de Montanyana i Via
camp. L'home havia acudit a 
In zona acompnnyat pel seu 
fi ll, que el va perdre de vista 
quan esta ven en una pineda i 
no va poder tornar a contac
tar amb el scu pare. 

El dispositiu de recerca va 
comen~ar n primera hora de 
la tarda ambla participació 
de dos mitjans aeris, que es 
van retirar amb l'oclls, Bom
bers de la Guardia Civil runb 
les unitats cnnines de InRi
bagor~a aragonesa i l'Alt Gá
llego, agents de la Guardia 
Civil i ve'ins. El mnl tcmps, 
amb pluja i vent, i )'orografía 
de la zona van complicar els 
treballs deis serveis d'emcr· 
gcncia. "Ha cstal una tarda 
molt complicada perque hi 
havin molt vent iles tempe
raturcs també eren molt bai-

CLIMA 

Fridays for 
Future assegura 
que la cimera 
"els ha fallat" 
Convoquen una vaga 
general per avui 

1 MADRID! Els joves activistes 
mediambientals que lideren 
la p lataforma Fridays for 
Futuro van convocar pcr 
avui una "vaga global" 
en protesta pcls res ultnt s 
"insuficients" aconseguits 
en la Cimera del Clima 
(COP25) que finalilza de
mii a Madrid. 

"Aquesta COP c ns ha 
fallat", van denunciar els 
portaveus del moviment ju
venil, que van criticar que 
e ls polítics, "en Lloc d'en· 
frontar el problema i tre
ballnr en solucions reals" 
contra el canvi climatic, es
tan "allunyant-se més i més 
de.ls compromisos adopta! s 
en L'Acord de París". 

D'altra banda, van acu
sar els mandatn1·is d'estar 
"silcnciant la veu de la so
cietal civil". 

Malgratles intervencions 
deis diferents representants 
deis pa'isos, els nven~os ns
solits en la COP han estat 
moll pocs a causa de les di
ferencies i de l'obstnculit· 
Zl)ció deis EUA, la Xina i 
!' India. 

xes", va explicar !'alcalde de 
Vincomp, Alfredo Pociello. 
A mesura que nvan~ava la 
nit, els mitjnns es van nnar 
retirant. 

Aquest any han djsminu.il 
les recerques de boletaires 
perduts a les comarques de 
Lleida perquc la temporada 
de bolets no ha sigut bono. 

MENYS PERDUTS 

Aquest any la recerca de 
boletaires a lleida ha 
disminu'it a causa de la 
mala temporada 

L'any passat, un boletaire de 
Guissona de 70 anys va es
tar en pnrador desconegut 
durantS dies entre l'Ait Ur
gell i e l Solsones. Els Bom
bers acollSellcn cxt rema 1' les 
prec;mcions, evitnr anar sol, 
anar equip;'!l i portar mbbi 1 o 
un GPS, menjar i ai¡,rua quan 
se surta la muntnnya. 

VITICULTURA 

EI 'New York Times' 
valora en positiu 
un ra·im de Tremp 
1 WASHINGTON 1 La varietat 
ancestral de ra'im pi rene, 
nmb la qunJ la famílin Tor· 
res esta experimentan! a la 
seua [inca de San Miguel de 
Tremp n Lleidn, és una de 
les varietats amb que s'ela· 
bora un deis vins destacats 
nquest any pels crítics del 
diari New York Times, en· 
tre una dotzena a nivel! 
mundial. El vnn descriu
re coma "brillant, viva~ i 
frese". 

ACTIVITATS 

La Panera acull un 
taller de reflexió 
sobre el 'queer' 
ILLEIDA 1 Prop de 35 perso· 
nes van partic ipar ahir en 
un ta ller organitzat per la 
Pane1·a i Apropa Cultur:1 
n cñrrec de R. Marcos so
bre la teoría queer, basada 
a qUest iona r la "norma
lita!" i posar de relleu el 
que ésdifcrcnt. Tnmbc s'hi 
van analitzar les condueles 
que s'ndopten de manern 
inconscicnl pcr posar li a 
cadenes de micro i macro 
viol~ncies. 
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