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PRESSUPOSTOS GENERALITAT 

Nous equipaments en capitals i municipis 
del pla i depuradores d'aigua al Pirineu 
La Generalitat impulsa la biblioteca de Torrefarrera i l'estació d'autobusos d'Almacelles 11 Anuncien per 
al2021 la construcció de la comissaria de I'Area Policial Basica Pla-Garrigues a MoJlerussa 
X.RODRIGUEZ 
ILLEIDA 1 Nous equipaments per 
n cnpitals de comarca i pera al
guns deis f?Obles amb mós ha
bitants de l pla; i depuradores 
d'aigoes residuals a l Pirineu. 
Aquests són o lguns t rets de la 
pro posta deis pressupostos de 
la Generalitat peral 2020, amb 
uno inversió de més de 110 mi
lions n Lleidn. lnclou partirles 
pera la nova estació d'autobu
sos a Almacelles i In biblioteca 
de Torrefnrrera. Suposnrnn un 
impuls pera dos equipaments 
llargament reivindicats. 

Pcr a la biblioteca de Tor
refarrera, unes obres jn adju
dicades, el Govern consigna 
una partida de 969.578 euros. 
Pel que fa ::1 l'est::1ció d'Aima
celles, es prevcu una inversió 
de 6.756 euros, tot i que en des
tina 972.244 més fins al 2023. 
En materia de mobilitnt, hi ha 
134.500 euros pera la nova es
ta ció d'nutobusos de Juneda, i 
324.000 més fins al 2022. 

El Govern destina gairebé 6 
milions en diverses anualitats 
a l'escola Pi nya na de Lleida, i 
preveu 1,2 milions peral nou 
coJ.Iegi d'Almenar, queja estil 
en obres i hn d'estar enllestit el 
curs vinent. El delegnt de la Gc
neralitata Lleida, Ramon Farré, 
va explicar ahir que amb el pla 
economic financer la inve rsió 
en l'ampliaci6 del bloc quirúrgic 
de I'Ho~pital Arnau de Vil a nova 
podría passar de 118.000 euros 
a 2 mihons. 

Així mateix, e ls comptes re
cullen l'ampliació de l'institut 
Alfons Costnfreda de Ti'm·e-

Segria 
1 El Govern consigna 2,3 mlll
ons al nou lnstltut Joan Sol~ de 
Torrefarrera, 1,7 a les depurado
res d'Artesa 1 Puígverd i més de 
700.000 euros a l'aeroport d'AI
gualre. Alxf matelx, 375.000 euros 
seran peral Museu Morera. 

les Garrigues i Noguera 
1 A les Garrlgues hl ha més d'un 
mUió pera carreteres. A Balaguer, 
el Govern lnvertelx 350.000 euros 
en el polígon Campllong. Uns al
tres 170.000 seran pera la mi llora 
1 adequació de georutes a Ager. 

Segarra i Urgell 
1 L'ampllacló del col-legl Ramon 
Faus de Guissona compta amb 
més de 600.000 euros 1 60.000 
més són per portar a terme la re
habilitadó de l'esghhia de Puig
verd d'Agramunt. 

Plad'Urgell 
1 Hl ha conslgnats un total de 
217.870 euros pera la carretera 
que uneix Linyola i Bellcaire. 

ga, amb més de 2 milions fins 
al 2022. A l Pirineu, e l Govern 
destinara 368.000 euros a la bi
blioteca de Sorl, que es va rc
prendre l'any passat després de 
dotze anys paral itzat. 

De la mateixa ma ne o·a, 
71.200 e u ros són per a la remo· 
delació de la depuradora i la mi
llorn deis coHeclors de diversos 
municipis de I'Ait Urgell. S'ha 

Tecnlcs del Mltma, ahlr a les obres de I'N·260. 

LESCLAUS 

El nou lnstltut Jo"" Solio de Torrefarrera l'estlu passat. 

Pallars i Ribagor~a 
1 La biblioteca de Sort rep 
368.000 euros i 137.000 euros 
són pera la mollora deis jutjats de 
Tremp.la Ribagor~a compta amb 
950.000 euros pera carrete res. 

AltUrgell 
1 El Govern inverteix 190.000 eu
ros a l'aeroport de la Seu. 

de recordar que la m::~jor part 
deis 110 milions que el Govern 
inverlira a Lleida correspon al 
can ni Segarra-Gnrrigues i el tú
nel de Tres Ponts (vegeu SEGRE 
d'ahir). 

D'altra banda, el director ge
neral de Policía, Pcrc Fcrrcr, va 
anunciar dimecres al Parlament 
que el Govcrn ja ha aprovat la 
construcció a partir de l'any 

Aran 
1 La rehabilitació de la Casa deth 
Haro de Les té una inversió de 
197.000 euros. 

Sol sones 
1 Els comptes lnclouen l'amplla
cló del pare de bombers de Sol
sana, amb més d'1,5 milions fins 
al2021. 

2021 de la reivindicada comis· 
saria de !'Arca Basica Policial 
Pla d'Urgcll-Garrigues, que se 
situnria al costat de l pare de 
bombers de Mollerussa i comp· 
tara amb una galería de practi
ques de tir. La conselleria d'In· 
tcrior va asscgurar en aquest 
sentit que les obres costaran 4,6 
milions i la redacció del projec· 
te, 404.000 euros. 

INFRAESTRUCTURES ACTUACIONS 

"Busquem avan~ar 
cap a un territori 
net i culte" 
• El dclcgat del Govern a 
Lleida, Ramon Farré, va 
destacar que els comptes 
busquen a va n<;a r cap a 
"un territori net, ccono
micament sostenible, se
gur, connec tat i culte". L.~ 
delegada al Pirineu, Rosa 
Amor6s, va destacar que 
Territori s'emporta gran 
par! d e la invcrsió. La 
consellcra de Presidencia, 
Meritxell Budó, va visitar 
ahir el Sobiri\i va explicar 
les inve rsions previstes, 
de 2,8 milions. 

El PSC aitka 
lainversió 
a Lleida 
• El diputat del PSC, Os
ear Ordcig, va asscgumr 
ah ir q ue "cap dada ma
quillada pot amagar que 
Lleidn continua sent el 
territori més castigat pcls 
pressupostos". Va lamen
tar que l'augment en la 
inversió "no aconsegueix 
rever ti rles reta Hades que 
patim des de l'any 2010" 
i va destacar que "el de
partament d'Agricultura 
continua sent un deis que 
presenten un pressupost 
més baix". 

Una malla d'alta resistencia protegira 
I'N-260 al seu pas pel Pont de Bar 
1 PONTOE BAR¡ L'Estal va iniciar 
ahir cls trcbaUs a I'N-260 a )'al
tura del Pont de Bar perinstal
lar una malla protectora d 'alta 
resistencia al t ram nfectat pcr 
un despreniment de roques 
que va tallar la circulació de la 
vía en els dos sentits el 23 de 
gener. Tccnics del ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana (Mitma) van explicar 
que s'instal·lnran prop de 1 .000 
melres quadrats d'aquest ti pus 
de malla mitjan~anl la tecnica 

de bolonatge, que consisteix n 
perforar la parct rocosa pcr cla
var unes barres en les quals li
xar la malla protectora. Aquests 
1.000 mctres quadrats de malla 
se sumen als 2.000 de malla de 
triple torsió, la més habitual per 
con ten ir allaus, queja es van 
instal-lar divendres passat a tota 
la zona afectada. El pas a lterna
tiu a la zona es mantindril fins 
que f inalitzin les obres. D'altra 
banda, s'ha restringitel transil a 
la C-1412ba Isona i Conca Delia 

fjns al13 de febrer per lreballs 
de conscrvaci6, perla qua! coso 
els vehicles es desviaran perla 
C-1412bz i la C-363. 

En un nitre ordre de coses, 
Adif ha calculat en uns vinl 
milions d'euros e ls danys de la 
borrasca Gloria en la inf raes
tructura ferroviaria. Hi va ha
ver cinquanl::~-dos punts amb 
severes afectacions i van ser ne
cessiuies repamcions a In Línin 
de tren de Lleida a Ba rcelonn 
per Manresa (R-12). 
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MUNICIPIS FINAN~AMENT 

Més de 20 alcaldes exigeixen 
millorar els serveis socials 
Del Segria, se sumen a la petició del consell d'aquesta comarca i 
dels de l'Urgell i la Noguera 11 Demanen un 75% de finam;ament 
REOACCIÓ 
1 LLEIOA 1 Més d'una vintcna d'nl
caldes del Segria van mostrar 
ah ir el suport a l consell en la 
reclamació, al costal deis con
sells de la Noguera i l'Urgell, 
d'un millor finan<¡ament del 
Govern pera la prestació deis 
servcis socials als municipis. 
En concret, e ls ens locals i co
marcals demanen un augment 
de l'aportació actual (66 por 
cent Generalitat i 34 per cent 
ajuntaments i consells), que és 
el mini m que marca la llci de 
serveis socials, al 75%-25% 
queja tenenla resta deconsells 
de Lleida. 

El presiden! del consell del 
Segria, David Masot, junla
ment ambla cap de 1'1\rea de 
Serveis Socials, Teresa Ma
lla, va explicar ahir duranl el 
transcursdel consell d'alcaldes 
que enviarnn una carta a la Di
recció General de Serveis So
cials del departament de Trc
ball i a I'Assocaició Catal:lna de 
Municipis (ACM) i Fcdcració 
Catalana de Municipis (FCM) 
per demanar que en la nego
ciació del proxim contracte 
2021-2024 s'incorpori aquest 
augment. Els tres consells con
sideren que és injusl que el n
n::tn\ament de la Generalitat en 
aquestes comarques no s' hagi 
actualitzaten lr-etzeanys, men
tre que el perfil i el nombre deis 
usuaris i les seues necessitats 
han canviat. 

PROJECTES ECOSISTEMES 

Jorda inaugura 
un centre 
d'interpretació 
d'aus 
L' Espai Ma ldanell 
a Vallbona 
SEGRE TARREGA 
1 \'ALLBONA OELESMONGESI La con
sellera d'A~ricuhura, Teresa 
Jordñ, va 111augurar ahir n 
Vallbona de les Mongos I'Es
pai Maldanell, un centre d'in
terpretació deis ecosistemes 
naturals i la biodivcrsitat, es
pecialrnent de les aus, de la v31l 
del Maldanell. Jorda va elogiar 
aquesta iniciativa pcr a la pre
scrvació de la biodiversitat i el 
palrimoni nalut-al i va afirmar 
que el municipi és un "exemple 
de la cohesió territoria l". 

La consellera va poder 
coneixer el projecte comuni
tari del poblc de la mlt de dos 
deis impulsors, Edua rd Vi ver i 
Minerva Sellés. Va cornen~a1· 

Talam exigira més inversions 
perque no hi hagi microtalls 
• El president de la Dipu
tació, Jonn Talarn, va nsse
gurarahir, en una entrevis
ta a RNE, que exigira a les 
empreses elcclriques i l'ad
ministmció de I'Estat que 
realitzin les 3ccions o inver
sions necessñries por evitar 
els rnicrotn lls del subminis
tramenl electric que afecten 
diversos rnunicipis. Segons 
l'opinió de Talarn, les defi
ciencies en el prove'imenl 
d'aquest servei bllsic tenen 

una afectació dlrecta sobre 
les econornies locals i afec
ten negativament la qualitat 
de vida de les persones. 

Talarn va recordar que 
"per cornbatre la despobla
ció rural, un deis eixos de 
!'actual govern de 1::~ Dipu
tació, és bñsic disposar d'uns 
serveis públics de qualitat ". 
Val a recordar que Lleida 
es troba al capdavanl de 
Catalunya i Espanya en 
apagades. 

l a titular d 'Agrlcultura al no u Espal Maldanell. 

l'any 2012 amb c ls Estimao
cells ija suma 15 observatoris 
de fa u na, molts deis qua ls ha
bilitats en cabanes restaurados; 
una bassa d'amfibis i diversos 
caixes niu pera les olibes i els 
mussols. Vi ver va recordar que 
es tracia d'un projectc "comu
nitari, d'nrt, territori, reciclatge 
i biodiversitat". 

Jordn va qua lificar I'Es
pai Maldanell corn "una font 
d'oporlunitats per mantcnir 
el poble vi u i dinamic". En el 
mateix scntit es va expressar 
l'alcaldessa, Elisabet Riera, que 
va ngrair la intplicació deis ve
i'ns i del govern anterior. L'cqui
pament es completara :tmb un 
alberg amb 16 places. 

SEGAE 1 
Divendres, ll dcgenerdel 2020 

TURISME INFRAESTRUCTURES 

El Jussa perd ajuts de 
la U E per fer la presa 
de Sossís navegable 
1 UEIOA 1 El consell del Pallars 
J ussa no rebn'l la subven
ció ja atorgada perla Unió 
Euro pea (UE) per Ier na
vegable la presa de Sossís, 
a l'haver coneJos el termini 
per completar les obres sen
se que aq uestes no hagin 
ni comen<;at. Aquests fons, 
uns 200.000 e u I'OS, forma
ven part del projectc finan~al 
per la Unió Europea que ha 
fct possible altres acluacions 
com fcr navegable la presa de 
I'Hostalet a Sort i obrir l'es
tació de In Pobln pera infor
mació turfstica i ser veis per 
practicar BTT. 

La negativa de !'empresa 
concessionilria de la presa 

de Sossis n aquestes obres, 
adduinl motius de segure
tat, ha paralitzal els treba lls 
més enllii de la data límites
tablerta per completar-los. 
El consell, per la seua part, 
defensa que la navegació és 
un ús permes en el marc de la 
concessió hidroelectrica de la 
presa i ha soHicitat la media
ció de la Confeden:tció Hidro
grafica de I'Ebre (CHE). El 
presiden! del consell, Josep 
Maria Mullo! (JxCat). vn afir
mar que han d'aclarir aquesta 
qllestió abans de rcprendre el 
projecte i va :r[egir que, si la 
CHE els dóna lo raó, hauran 
de buscar altres ajuts per por
tar a terme les obres. 

Famílles de I'Angel Guimera protesten al pie 
IBALAGUEA 1 Fornllics de l'escola Angel Guimora de Balaguer 
van irrompre ah ir a la nil al pie de l'ajuntament amb pancar
tes per protestar contra eltancament progr()ssiu del centre. 
Hi vn haver qui port:wa un cigarro encara enci!s i l'alcnldc 
va recordar que no esta permes fumar. Es va debatre una 
m oció del PSC contra el 1ancarnent, que va ser rebutjada 
amb cls vots en contm d'ERC, i en el torn de preguntes hi 
va ha ver un intens debat sobre el tema. Pares, professors i 
una representan! de la Fapac van acusar l'equip de govern 
de poca transparencia i de no explorar alternalives. 

Suporta Torra sense unanimitat a les Borges 
llESBORGESBLANQUESI El pie de les Borges Blanques, on tots 
els cdils són independentistes, nova aconscguir aprovar pcr 
unanimitat la rnoció de JxCat· contra la inhabilitació coma 
diputa t del prcsident de la Generalitat, Quim Torra. Dcsprés 
d'un ngre debat i continus retrets, e l tCl<l es va rntHicaramb 
9 vots a favor i 4 abstencions. Borges perla República, a 
l'oposició, va donar llibertat de vol als membres. 

Mollerussa aprova llogar el pavelló firal 
1 MOllERUSSA 1 L'njuntament de Mollerussa va aprovar per una
nimitat obir al pie modificar una ordenanr;o pcr pcrmetre 
el lloguer del pavelló fira 1 a empreses privades pera festes, 
informa Joan G6mez. 

Torra a Guissona i Calvet a Montoliu de Ueida 
1 GUISSONA 1 El presiden! de la Generalita l, Quim Torra, es 
desplar;ara avui a G uissona per reunir-se amb l'equip de 
govern i posteriorrnenl visitara les insta l·lacions de !'actual 
CAP i l'empla~ament del no u. D'a llrn banda, e l conseller de 
Territori, Dami11 Cnlvct, prcsidirñ avui o Montoliu de L)()ida 
la coJ.Iocació de la primera pedra de In novn planta comarcnl 
de tractament de residus. 
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El consell de la Se garra organitza un 
nou curs de manipulador d'aliments 
El conscll comarcal de la Segarra va organitzar abir un 
curs de manipulador d'aliments. Aquesta jornada forma
tiva se celebra anualment i representa una oportunitat 
pera les persones que busquen feina al sector alimcntori. 

socrETAT Gent 

L'acte deis lnstltuts es va celebrar al Tutr., de I'Escorxador. 

SEGAE 
Divendres, ll dcgenerdel2020 

Homenatge a les víctimes de I'Holocaust 

Amics de la Conca de Tremp cedeix els 
documents a I'Arxiu Comarcal del Jussa 
L'associació A mies de la Conca de Tremp ha cedit els seus 
documents a l'ajuntament de la capital del Jussa. Es trac
to de fotografíes i documents que van del1990 al 2018 i 
que es dipositaran a I'Arxiu Comarcnl del Pallars Jussa. 

Alumnes d'instituts lleidatans 
van commemorar ah ir el Dia 
Internacional en memoria de les 
víctimes de I'Holocaust al Tea
lre de l'Escorxador. Es tracia de 
la iniciativa impulsada pel grup 

de treball Exilio, Deportación 
y Holocauslo que prelén que 
els cstudiants aprofundebcin en 
el seu concixcment i la scnsibi
lització sobre I' Holocaust nazi. 
L'acte va incloure l'explicaci6 

del projecte De L/ e ida a Maut
hausen (lnstilul d'Aimenar), 
l'obra de leatre El cintllrÓ d'Hi
polita (Guindavols) i la lectura 
d'un manHest (Torre Vicens), 
entre els a ltres. 

El Cafe del Teatre acullla presentació del 
número 26 de la revista culturai 'Piec' La Udl assessora al umnes de Batxillerat per als treballs d'investigació 

El Cale del Teatre va acollir ah ir la presentaci6 del número 
26 de la revista Plec dedical a la cult.um com a ecosistema. 
La publicació inclou diversos reportatges com D'Alhon
diga a Muse u Morera? d'Eva Pciró. 

Prop de 700 alumncs de primer 
de Batxillerat de 14 ~entres de 
les comarques de Lleida van 
participar ah ir i també avui en 
les Jornades R de Recerca, que 

organitza l'lnst itut de Ciencies 
de I'Educació de la Universitat 
de Lleida (UdL). L'objectiu és 
orientar i donar cines perquc 
els estudiants puguin elaborar 

cls scus trcballs d'invcstigació 
de Batxillerat. Les sessions te
nen lloc a I'Auditor i del Cen
tre de Cultures del campus de 
Cappont. 

HOROSCOP 
.o\RIES21-III/19-IV. 
(onsldereu que ésel que més usen tu· 
slasma 1 planegeu passar més temps 

fent aquest cami. Depende vosahres fer els ajus· 
taments que us portln a més felicita t. 

TAURE 20·IV /20·V. 
Aneu amb compte amb el que feu. Pre· 
pareu una estlill~gia abans de compar· 

tlr les Idees. B canvi pot ser·vos útil, pero només 
si s'apllca correctament. 

BESSONS 21-V /20-VI. 
Una ment oberta 1 un cor amable lm· 
pulsaran mlllors relacions, perb no ho 

oblldeu: dos no es casen si un no vol. SI no rebeu 
tant com done u, replantegeu·vos la situaóó. 

CANCER 21 -VI /22-'111. 
Mantingueu la vida simple i no preneu 
declslons precipitadeso fe u demandes 

po< realistes. (oncentreu-vos en la C!eativitat. l.a 
persona adequada tlilur~ el mlllor devosaltres. 

UEO B ·VII /22-VIII. 
Fe u una jugada segons la ra6 correcta. 
l1mpuls portar~ a un judkl pobre 1 pro-

blemes. Feu preguntes abans de prendre una 
decisló que pot pertorbar la vostra vida. 

VERGE 23-Viii/22-IX. 
SI tenlu una vlsló, un somnl o una gran 
idea, poseu a rodar la bola. la forma en 

que p<ojecteu qul sou 1 el que voleo fer m !llorara 
les vostres relacions amb les persones. 

BALANI;A 23-IX / 22-X. 
Mantlngueu-vos en alió basic, acabeu 
el que comenceu 1 accepteu només el 

que sabe u que podeu fer. No cediu a les deman· 
des deis altres o renunclareu a la lllbertat. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Feu plans per fer coses que us entusl· 
asmln. Aventurar-vos en un terrltorl 

d esconegut sera un<~ experiencia de crelxement 
que us ajudar~ a elegir que voleu fer després. 

SAGITARi ll-XI/21-XII. 
Feu ajustaments en la forma de vida. 
Reorganitzeu les coses 1 prepare u un 

lloc de treball que us pugul donar la capacita! 
de convertir un somni en una cosa tangible. 

CAPRICORN 22-XII/19-1. 
EKolteu atentament per evitar cometre 
errors. Les emoclons seran dlffdls de 

controlar si hr ha un malentés. En cas de dubte, 
feu pr-eguntes 1 lnteresseu·vos. 

AQUARI 2<H /18·11. 
Avanceu. Abordeu els assumptes que 
puguln Influir en la vostra poslcló o aju· 

dar·vos amb k!s habUitats 1 experiencia per aYoJn~ar. 
Expan dlu·vos per veure flns on pode u arribar. 

PEIXOS ! 9-II / 2Q-III. 
Enfoqueu·vos en el que és Importan! 
pera vosahres i en com podeu persuadir 

d'altres perque parin més atendó a les causes 1 
preocupacions que voleu abordar. 
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