
Bargalló manifesta el 
seu “compromís” en 
matèria educativa i en 
llengua amb l’Aran
El conseller signa un conveni per 
promoure ensenyaments esportius
El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va visitar ahir dife-
rents centres educatius de la Val 
d’Aran, on va manifestar en decla-
racions al mitjans de comunicació 
el seu “compromís i corresponsa-
bilitat” en matèria educativa i en 
llengua amb la Vall d’Aran. A pri-
mera hora va arribar a Vielha, on 
el va rebre el Síndic d’Aran, Paco 
Boya, al Conselh Generau dera 
Val d’Aran, i després es va traslla-
dar a l’Ajuntament, on el va rebre 
l’alcalde del municipi, Juan Anto-
nio Serrano.

Josep Bargalló va afirmar que 
“el més important és entendre 
que la Val d’Aran és diferent a la 
resta de Catalunya i que és un 
territori on la corresponsabilitat 
l’hem d’exercir amb el Conselh 
Generau dera Val d’Aran”. En 
aquest sentit, va lamentar que 
“des de les estructures generals 
de les institucions de Catalun-
ya no ens hem acabat de creu-
re la pràctica en la legislació de 
l’Aranès”. És per això, que el con-
seller ha assegurat que “la pro-
pera campanya publicitària del 
Departament d’Educació que té 
a veure amb la preinscripció farà 
servir l’aranès”. El titular d’Edu-
cació va reconèixer que “tenim 

defectes en la realitat, proves de 
competències bàsiques que no 
tenen l’aranès de forma comple-
ta a totes les proves, o aplicatius 
del Departament als que no s’hi 
pot accedir en aranès”. També va 
dir que “si un alumne vol estu-
diar aranès fora de la Vall d’Aran, 
que és un dret que té al ser una 
llengua oficial, nosaltres no te-
nim mecanismes perquè això si-
gui possible”. “Lamento profun-
dament que ningú abans hagués 
pensat en aquesta solució i en 
poder trobar l’equilibri o les ei-
nes. Es pot pensar que és un pro-

blema de costos però els costos 
no poden ser un problema quan 
es tracta de garantir drets”, ha re-
marcat.

En la visita al Conselh, el con-
seller i el Síndic van signar un 
conveni de col·laboració entre 
el Departament d’Educació i el 
Conselh Generau dera Val d’Aran 
per tal de promoure els ensenya-
ments esportius al territori, tant 
en la categoria de tècnic com en 
la de tècnic superior. Així, l’acord 
estableix que el Departament pot 
adaptar el currículum a determi-
nats perfils professionals.

FOTO: Dep. Educació/ El conseller Bargalló, ahir durant la visita a l’Aran

El síndic d’Aran, Francés Boya ha 
visitat les instal·lacions de bio-
massa municipals, magatzems i 
tractaments silvícoles dels bos-
cos públics de la Cerdanya de 

la mà dels alcaldes de Martinet, 
Alp i Fontanals. El Conselh està 
molt compromès amb aquest 
projecte donat que permet llui-
tar contra el canvi climàtic.

Boya visita el complex de 
biomassa de la Cerdanya

FOTO: CGA / El Síndic d’Aran es va interessar pel projecte

Aquest dimarts va tenir lloc a 
Tremp la primera sessió del cicle 
de seminaris professionalitza-
dors per a restauradors del 2020 
i es va centrar en la cuina vega-
na i totes les possibilitats que 

ofereix la dieta lliure de produc-
tes animals de qualsevol tipus.
Una vintena de restauradors del 
Pallars Jussà van participar en 
aquesta formació, segons infor-
mà ahir l’Ajuntament de Tremp.

Tremp acull un seminari 
sobre cuina vegana

FOTO: Aj.Tremp / Van participar una vintena de restauradors
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Són del període entre 1945 i 1998

El Departament de Justícia, a tra-
vés de la Junta d’Expurgació de la 
Documentació Judicial de Catalu-
nya, ha decidit eliminar 212.702 
expedients de judicis de faltes, 
prescrits i sense valor, per allibe-
rar espais als òrgans judicials. En 
total, equivalen a uns 1.035 me-

tres de documentació del perío-
de comprès entre 1945 i 1998. La 
Junta, però, ha decidit conservar 
d’aquest període uns 19.000 ex-
pedients de judicis de faltes pel 
seu valor històric o com a mostra 
dels canvis legislatius. Aquests 
documents, equivalents a 100 

Justícia eliminarà 200.000 
expedients prescrits, entre 
els que hi ha de lleidatans

FOTO: Justícia / Els arxivers, amb alguns dels documents prescrits

metres de documentació, es po-
dran consultar als arxius històrics 
de la Generalitat. 

Els expedients que s’eliminen 
pertanyen a 94 jutjats de 23 par-
tits judicials, entre els que estan 
Lleida, Balaguer, Cervera, la Seu 
d’Urgell, Solsona i Tremp. La resta 
son Amposta, Barcelona, la Bis-
bal de l’Empordà, Cerdanyola del 
Vallès, Esplugues de Llobregat, Fi-
gueres, Girona, Granollers, l’Hos-
pitalet de Llobregat, el Prat de 
Llobregat, Reus, Rubí, Sabadell, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Tarragona i Tortosa.

Des de 2015, Justícia ha des-
truït uns 2,2 quilòmetres de do-
cumentació que, amb el quilòme-
tre que es destruirà aquest any, 
fan un total de 3,2 quilòmetres. 
Actualment, els arxius dels jut-
jats de Catalunya custodien més 
de 260 quilòmetres de documen-
tació. Avaluar i eliminar la docu-
mentació que ha prescrit i que 
no té un valor jurídic, informatiu, 
històric o cultural és una tasca im-
prescindible per al bon funciona-
ment dels arxius i per minimitzar 
els costos de custòdia d’aquesta 
documentació. Els òrgans judici-
als presenten a la Junta d’Expur-
gació una proposta dels expedi-
ents de judicis de faltes que es 
poden eliminar. Paral·lelament, a 
més, també presenten un llistat 
dels que cal conversar.

L’Ajuntament de Tàrrega dona 
llum verda a un pressupost de 
17,5 milions d’euros pel 2020
Amb els vots favorables dels grups d’ERC, CUP i PSC

Tàrrega
REDACCIÓ
El Ple de Tàrrega ha aprovat en 
sessió extraordinària el pressu-
post municipal corresponent a 
l’exercici 2020, els primers comp-
tes de l’actual Equip de Govern i 
del present mandat. L’import as-
cendeix a 17.548.182 euros, als 
quals s’hauria d’afegir una modi-
ficació de 314.247 euros que ja 
s’avançà en el capítol de despe-
ses de personal durant el gener, 
segons puntualitzà el regidor de 
Finances, Daniel Esqué. Sumant 
la Societat Urbanística Municipal 
d’Habitatge Social (SUMTA) i Fi-
ra Tàrrega, l’import consolidat és 
de 18.461.082 euros. La proposta 
va rebre llum verda amb els vots 
a favor d’ERC, CUP i PSC (grups 
que integren l’Equip de Govern) i 
l’abstenció de Junts per Tàrrega (a 
l’oposició). Amb el mateix sentit 
del vot també es donà el vistiplau 

FOTO: Aj.Tàrrega / Un moment de la votació del pressupost

a la plantilla de personal de l’ens.
Daniel Esqué va assenyalar que 
el nou pressupost és “realista, 
prudent i ajustat a la realitat del 
municipalisme, immers en una si-
tuació permanent d’infrafinança-

ment que limita molt la capacitat 
dels ajuntaments d’anar més en-
llà de l’activitat ordinària”. També 
posà de manifest l’aposta per les 
àrees socials, educatives i cultu-
rals.

Calcinat un 
quadre elèctric 
d’un habitatge 
de Cervera
Un incendi va calcinar ahir un 
quadre elèctric d’un edifici 
que es troba a l’Avinguda de 
la Generalitat de Cervera. En 
aquest sentit, els serveis van 
ser alertats del foc a les 10.25 
hores i ràpidament es va acti-
var el corresponent protocol. 
Així, fins al lloc dels fets es van 
desplaçar els Bombers i tèc-
nics de la companyia elèctrica.

El magatzem d’una bugaderia 
situada a l’Avinguda Garona de 
Vielha es va cremar ahir per un 
incendi, calcinant peces de ren-
tadores i productes com deter-
gents que hi havia en l’interior 
així com la finestra i les cortines 
del primer pis. Els fets van tenir 
lloc a les 14.30 hores, moment 
en què els serveis d’emergènci-
es van ser alertats, i fins al lloc 
es van desplaçar tres dotacions 
dels Pompièrs d’Aran.

Crema el magatzem 
d’una bugaderia 
situada a Vielha
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Borges International Group 
(BIG) ha tancat el seu exercici fis-
cal a maig de 2019 obtenint 20 
milions d’euros de benefici net, 
superant en un 33% el de l’any 
anterior. La facturació ha arribat 
a la xifra de 690 milions d’eu-
ros, un 15,8% inferior a l’exercici 
precedent, com a conseqüència 
de la seva estratègia de concen-
tració en negocis de més valor 
afegit, així com la reducció dels 
preus de les principals matèries 
primeres que comercialitza el 
grup, com són l’oli d’oliva, les 
nous i les ametlles.

Les vendes a mercats interna-
cionals representen un 72% del 
total de la seva xifra d’ingres-
sos, incrementant en 4,5 punts 
percentuals el seu pes respecte 
a l’exercici anterior. L’elevat per-
centatge de venda a l’exterior 
es deriva de la comercialització 
dels seus productes en 116 paï-
sos a través de les seves oficines 
i filials comercials a Espanya, Es-
tats Units, França, Itàlia, Rússia, 

Brasil, Índia, Xina, Singapur i Tu-
nísia.

Per productes, Borges ha 
comercialitzat un total de 331 
mil tones, de les quals en valor 
destaquen els olis d’oliva amb 
un 47% del total de les vendes, 
seguits dels fruits secs amb un 
26% i els olis de llavors amb un 
14 %, completant el 13% restant 
les olives, vinagres, pasta de blat 
dur, salses, encurtits, begudes 
de fruits secs i subproductes (fa-
rines de llavors i closca d’amet-
lla). Borges International Group, 
amb més de 124 anys d’història, 
suma 1.133 empleats al món.

El grup Borges tanca 
l’exercici fiscal a maig 
de 2019 amb 20 milions 
d’euros de benefici net

La facturació 
arriba a 

la xifra de 
690 milions 

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO)
va concedir l’any passat 24,6 M€ 
per finançar activitat empreses i 
autònoms de Lleida, segons van 
informar ahir fonts de la Subde-
legació del Govern.
Adscrit al Ministeri d’Assump-
tes Econòmics i Transformació 
Digital a  través de la Secreta-
ria d’Estat d’Economia i Suport 
a l’Empresa, aquest institut va 
concedir l’any 2019 finançament 

a les petites i mitjanes empreses 
de Lleida, així com a autònoms 
i emprenedors, per un import 
de 24,61 milions d’euros mit-
jançant 450 operacions de prés-
tecs a través de les diferents lí-
nees ICO de Mediació. A questes 
dades signifiquen un increment 
del 15,86% respecte al valor dels 
préstecs concedits l’any 2018 
que va ser de 21,24 milions d’eu-
ros i 330 operacions de préstec.

L’ICO concedeix crèdits 
a empreses de Lleida per 
valor de 24,6 milions
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