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URBANISME COMISSIÓ DEL PIRINEU 

Port Ainé guanyarà 325 places de pàrquing 
l'hivern que ve i posarà fi als col·lapses 
El projecte obté el vistiplau urbanístic i FGC espera poder estrenar-les per a la temporada 2020-2021 li 
Baqueira Beret haurà de compensar Naut Aran amb gairebé 50.000 euros per ampliar un telecadira 

R. RAMIREZ I E. F. 
¡LLEIDA 1 La comissió d'Urbanis
me del Pirineu va aprovar ahir 
el projecte de Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGC) per construir 
dos noves zones d'aparcament 
a peu de pistes de Port A iné. 
Sumaran 325 noves places a la 
cota dos mil, destinades a evitar 
col·lapses de cotxes com els que 
s'ha n reg istrat en les últimes 
temporades d'hivern. En els dies 
de més afluència de públic, els 
aficionats a l'esquí arriben a dei
xar petits els actuals pàrquings 
de l'estació de Rialp, amb un mi
ler de places, cosa que ha portat 
a tancar en diverses ocasions 
l'accés des de la carretera C-13 
fins i tot des de primera hora del 
matí. Després del vistiplau de la 
comissió, fonts de FGC van cor
roborar que esperen executar 
les obres en els propers mesos 
per poder estrenar els nous es
tacionaments per a la campanya 
hivernal 2020-2021. 

L'alcalde de Rialp, Gerard Sa
ba r ich (JxCat), es va mostrar 
satisfet davant de l'aprovació del 
projecte per part d'Urbanisme. 
Va recordar que el seu ajunta
ment proposa ampliar en el fu
tur l'estació a l considerar que 
"s 'ha quedat petita" i va apun
tar que, a curt termini, dotar-la 
de més aparcament "millorarà 
la mobilitat" i aportarà "confort 
per als esquiadors". A ixí ma
teix, va agra ir el "compromís 
de la Generalitat" amb l'esta
ció, al considerar que es tracta 
d'un "motor econòmic" de la 
comarca. 

La comissió d'Urbanisme va 

LA COMISSIÓ 

Ampliar una central solar 
I La comi ssió d 'Urbanisme del 
Pirineu va donar ahir l 'aprova
ció inicia l a un projecte per am
plia r una gran central solar fo
tovoltaica entre els termes mu
nicipals de Tremp i Talarn. Amb 
una potència d'1,9 megawatts, 
està prevista en una superfície 
de 3,52 hectàrees al nord-oest 
del polígon industrial la Colom i
na, de les quals 2,72 hectàrees 
ja estan ocupades per 5.700 pa
nells solars a Talarn. Els ja exis
tents sumen una potència d'1,5 
MW. A aquests se sumaran dos 
àrees d 'a mpliació de 0,8 ha, 
amb 1.824 plafons més la po
tència dels quals serà de 0,48 
MW. Una vegada completada 
l 'ampliació, la planta ocuparà 
més de 3,4 hectàrees. 

La Torre de Capdella 

Imatge del pàrquing de l'estació d 'esquí de Port Ainé el mes de novembre passat. 
I El pla per regular urbanística+ 
ment les edificacions l 'entorn 
de la central de Capdella que 
impulsa l'ajuntament de la Tor
re de Capdella va rebre el visti
plau d'Urbanisme, però la seua 
aplicació va quedar en suspens 
fins que el consistori introduei
xi canvis i correccions al doc u ~ 

ment original a instàncies de la 
comissió. 

PLE 

En els dies de més afluència 
d'esquiadors, l'accés a Port 
Ainé tanca al no haver-hi 
places d'aparcament 

examinar també plans i projec
tes en altres municipis pirinencs 
com la Seu, Tremp i la Torre de 
Capdella, entre a ltres (vegeu 
les claus). Al marge de la sessió 
celebrada ahir, alt res projec-

tes en els dominis esquiables 
segueixen el seu curs a Lleida. 
Així, l'estació de Baqueira Beret 
haurà de compensar econòmica
ment l'ajuntament de Na ut Aran 
per la substitució del telecadira 
Teso Dera Mina, a la zona dels 
Argulls . La comissió d'Urbanis
me ja va aprovar fa més de mig 
any, el juny del 2019, la substi
tució d'aquest remuntador de 
pinça fixa per un a lt re model 
desembragable. 

L'alcalde de Naut Aran, César 
Ruiz-Canela, va explicar que, 

MUNICIPIS VANDALISME 

perquè el consistori atorgui lli
cència, l'estació ha de compen
sar per la superfície que ocuparà 
el nou telecadira, que passarà de 
tres a sis places. En total, ocu
parà 15.938 metres quadrats. 
El consistori cobrarà tres eu ros 
per metre quadrat i en total n'in
gressarà 47.938. 

El primer edil de Naut Aran 
va explicar que aques ta com
pensació es repartirà entre les 
poblacions de Salardú i Tredòs, 
per on passarà el nou telecadira 
Teso Dera Mina. 

Construccions agràries 
I La comissió va examinar tam
bé projectes per a granges i 
construccions agríco les a l'Alt 
Urgell i els Pallars. 

L'alcaldessa de Tremp denuncia pintades 
amb la inscripció "nazis" a casa seua 
REDACCIÓ 
1 TREMP 1 L'alcaldessa de Tremp, 
Pilar Cases (ERC), va denunciar 
ahir davant dels Mossos d 'Es
quadra pintats amb la inscripció 
"nazis" a la porta i la façana 
del seu habitatge a la capital del 
Jussà. L'edil va explicar que els 
Mossos ja investiguen els fe ts. 
En concret es van trobar set pin
tades entre la porta principal de 
l'habitatge, el garatge i la faça
na de l'immoble en el qual v i
uen en diferents pisos familiars 

de l'alcaldessa. Les pintades es 
van fer de matinada, entre dos 
quarts de dos i les sis del matí, 
són de color negre i estan fetes 
amb una plantilla. 

Pilar Cases va explicar que, 
primer la policia local i després 
els Mossos, es van desplaçar fins 
a l'habitatge per intentar pren
dre empremtes i poder investi
gar aquests fets . Durant el matí 
d'ahir es va portar a terme la 
neteja de les portes i la façana 
de la casa. 

Segons la primera edil, "es 
tracta d'un cas aïllat, encara que 
no hem d'obviar que porten im
plícit molt odi". 

La d'ahir no és la primera ve
gada en què apareixen a Tremp 
pintades cont ra la figura de 
l'alca lde. 

Fa més d 'u n any, van apa
rèixer a la zona de l'estació de 
tren dos pintades contra el lla
vors primer edil de Tremp, Joan 
Ubach, en les quals també es 
podia llegir "Ubach nazi". 

cfarre
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AIGÜES REGADIUS 

El Segarra-Garrigues demana 
facilitar l'adhesió dels nous regants 
Budó es compromet a buscar solucions de forma conjunta amb el territori 
SEGRETARREGA 
1 TÀRREGA 1 El president de la co
munitat de regants del canal Se
garra-Garrigues, Josep Maria 
Jové, va demanar ahir a la con
sellera de Presidència, Meritxell 
Budó, una major flexibi litat en 
les condicions d'adhesió dels 
nous regants a l canal. Jové va 
explicar que l'objectiu és que 
"el Govern sigui conscient que 
el Segarra-Garrigues és un bon 
in put però també té algun pro
blema". Va assenyalar que "el 
fet que ens demanin el 70% de 
les adhesions possibles (per ini
ciar les obres), una cosa que no 
passava abans, dificulta i alen
teix la posada en marxa del reg 
a nous sectors". Una altra de les 
reclamacions està relacionada 
amb les zones d'especial protec
ció per a les aus (zepa). Va asse
gurar que "estem d'acord que hi 
hagi zones zepa, però pensem 
que haurien d'estudiar alguna 
possibilitat o oferir-nos diverses 
opcions perquè poguessin aco
lli r alguna activitat per treure 
una rendibilitat més gran, en
cara que no estigués vincula
da amb l'agricu ltura". Jové va 
afegir que "no podem construir 
ni un magatzem ni una granja i 
considerem que aquestes coses 
no afectarien la fauna". Va fer 
arribar aquestes peticions a Bu
dó durant una visita a A igües 
del Segarra-Garrigues (ASG). 
La consellera es va comprome
tre a "treballar amb el territori 
per resoldre aquestes queixes i 

TECNOLOGIA ACTIVITATS 

temes que no estan ben resolts". 
Budó va afirmar que el cana l 
Segarra-Garrigues "ha suposat 
una transformació del territori 
alhora que ha permès preservar 
i potenciar l'activitat agrícola 
de la zona". D'altra banda, va 
presentar a ls alca ldes de les 
Garrigues l'estratègia País Viu, 
que té com a finalitat impulsar 
l'economia de la comarca. Tor
ra va anunciar-ne la posada en 
marxa a la passada Fira de l'Oli 
de les Borges. 

TECNOLOGIA INTERNET 
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POLÍTICA 

El PSC critica el 
pressupost de 
Mollerussa 
I MOLLERUSSA I El portaveu del 
PSC a Mollerussa, Joel Bas
tons, va afirmar ahir que "el 
pressupost que ha presentat 
l'equip de govern per al2020 
ens mostra un alcalde que ha 
deixat de treballar i creure en 
Mollerussa". 

Bastons va avançar que 
"el nostre vot serà contrari a 
uns comptes que ni concreten 
prioritats ni marquen quines 
han de ser les línies d'actua
ció per als propers anys". El 
pressupost ascendeix a 14,2 
milions i les inversions ca
uen un 78% (vegeu SEGRE 
d'ahir). 

DIPUTACIÓ 

Talam explica 
els comptes 
a la Noguera 
I LLEIDA I El president de la 
Diputació, Joan Talarn, i el 
vicepresident Jordi La torre 
es van reunir ahir amb alcal
des i consellers de la Noguera 
per explicar-los el pressupost 
provincial de l 2020, que se 
sotmetrà a aprovació en el 
ple de demà . Talarn va dir 
que "fem aquestes visites per 
explicar els comptes i que ens 
facin arribar les seues neces
sitats". El president va tras
lladar als edils que l'objectiu 
del pressupost és aportar un 
suport econòmic més gran 
al territori. 

Tremp estrena les activitats 
de la Mobile Week a Lleida 

La fibra òptica arribarà a Aran des 
d'Esterri d'Àneu a l'octubre, tres 
anys abans del que es preveia 

ACN 
I TREMP I La Mobile Week va co
mençar ahir a Tremp amb la 
voluntat de fomentar el desen
volupament digital i reivindicar 
les mateixes oportunitats per als 
territoris de muntanya que per 
a la resta del país. Sota el lema 
Tecnologia per a la ciutadania, 
se celebrarà al Jussà , Sobirà i 
la Ribagorça fins al dissabte de 
la setmana que ve. L'alcaldessa 
de Tremp, Pilar Cases, va ex
plicar que l'objectiu és donar 
una oportunitat a la població 
de comarques rurals de parti
cipar en debats, conferències i 
tallers que fomenten el desen
volupament digital. Cases va 
assegurar que sorprèn que es 
parli de tecnologies avançades i 
alguns pobles del Pirineu encara 
no tinguin cobertura mòbil o 
d'internet. Una conferència so
bre models d'innovació va obrir 

ahir la Mobile Week al Pirineu 
i durant una setmana es duran 
a terme activitats a diverses lo
calitats estan dirigides als veïns, 
a fi d'impulsar el debat tecnolò-

gic. El Pont de Suert celebrarà 
avui una xarrada sobre la fibra 
òptica i Mollerussa acoll irà ac
tivitats de la Mobile Week la 
setmana que ve. 

I VIELHA E MIJARAN I El síndic 
d'Aran, Paco Boya, i alca ldes 
de la Va l es van reunir ahir 
amb el secretari general de 
Polítiques Digitals, Xav ier 
Gatius. En la trobada es va 
anunciar que la fibra òptica 
arribarà a Aran al setembre o 
l'octubre, tres anys abans del 
que establien les previsions de 
desplegament d'aquesta tecno
logia. La Generalitat invertirà 
uns 2,5 milions per a les obres 
de connexió, que anirà d'Es
terri a Vielha. Per la seua part, 
el Conselh Generau assumirà 
les despeses dels treballs per 
fer arribar aquest servei fins 
a Les i connectar-lo amb la fi
bra francesa. La connexió amb 
França es durà a terme a tra
vés del projecte Transgarona, 
la via ciclista que unirà la Val 
amb França. Boya va explicar 
que la fibra òptica "permetrà 

tenir competència entre e ls 
operadors de tal manera que 
el preu de la connexió serà més 
barat i permetrà també tenir 
totes les prestacions de l 4G 
i SG quan estigui disponible 
la tecnologia". Va afegir que 

PROJECTE 

El Govern connectarà la Val 
amb el Sobirà i el Conselh 
farà arribar la fibra fins a Les 
i connectarà amb França 

"aquest avenç obre un nou pa
radigma des del punt de vista 
de l'economia i de la capacitat 
d'empreses innovadores que 
necessitin aquest tipus d'in
fraestructura tecnològica per 
poder desenvolupar-se puguin 
establir-se a Aran". 

cfarre
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SUCCESSOS DROGUES 

Troben un laboratori de 
'maria' en un desnonament 
Al soterrani d'un habitatge a Isona i Conca Dellà li Detingut el 
responsable de la plantació, que va defraudar 30.000 € en llum 

REDACCIÓ 
I ISONA I CONCA DELLÀ I Els Mossos 

d'Esquadra va n detenir di
marts un home de 26 anys, veí 
de l'Hospitalet de Llobregat, 
per ser el responsable d'una 
plantació de marihuana al so
terrani d'un habitatge a Isona i 
Conca Dellà. Els agents es van 
troba r a la casa 200 plantes de 
marihuana en diferents estats 
de creixement . Una troballa 
que es va produir quan s'anava 
a procedir a un desnonament 

SUCCESSOS ROBATORIS 

e 

per ordre judicial per impaga
ment del 24 de gener passat. 
Els agents van comprovar que 
s'havia muntat una complexa 
instaHació per fer un cultiu in
tensiu indoor de marihuana 
amb una capacitat per fer qua
tre collites a l'any. Disposava 
d'un sistema de temperatura 
regulada i d'i J.luminació, reg 
automatitzat , control d'humi
tat i de circulació d'aire, a ban
da de filtres d'olors per evitar 
la localització. A més, la ins-

:::::: 

A 

1 "' 

taJ.lació estava connectada de 
forma fraudu lenta a la xa rxa 
elèctrica, per la qual cosa el 
consum estafat es calcula en 
30.000 eu ros. 

Després d'iniciar la investi
gació, els Mossos van localit
zar a l'Hospitalet un dels res
ponsables de la instaHació, que 
va ser detingut. La investiga
ció continua oberta. L'arrestat, 
amb antecedents, va quedar en 
llibertat a l'espera de ser citat 
pel jutge. 

Tres detinguts poc després de robar en un pis d'Artesa de Segre 
I ARTESA DE SEGRE I Els Mossos van robatori amb força en un domi- joies i diners en efectiu, fugint 
arrestar dilluns dos homes i cili d'Artesa de Segre. Els lla- del lloc en un vehicle, però van 
una dona, d'entre 28 i 33 anys dres van força r la porta del pis ser detinguts poc després. El 
i veïns de la comarca d'Osona, i després de remenar diverses jutge va ordenar l'ingrés a pre
com a presumptes autors d'un habitacions es van emportar só dels tres. 

COMARQUES I 1 s I 
TRÀNSIT DENÚNCIA 

Un conductor fuig 
després d'atropellar dos 
menors en bici a Juneda 
REDACCIÓ 
I JUNEDA I Els Mossos d'Esqua
dra han iniciat una investi
gació per localitzar un con
ductor que va fugir després 
d'envestir dos menors quan 
ci rculaven amb bicicleta en 
un camí de Juneda en direc
ció a les Borges Blanques. 
Fonts policials van assenya
lar que els fets van tenir lloc 
di lluns a la tarda, cap a les 
19.00 hores, quan dos me 
nors van ser atropellats per 
un vehicle que circulava pel 
mateix camí. 

Els a dolescents a n aven 
amb bicicleta i, a causa de la 
coHisió, van tenir una caigu
da , que els va provocar lesi-

ons de caràcter lleu , segons 
fonts policials, per les quals 
van ser a tesos pels serveis 
sanitaris. 

Un dels menors afectats va 
denunciar els fets a ls Mos
sos d'Esquadra després que 
el conductor no es parés a au
xiliar-los a rran de l'atrope
llament, la qua l cosa podria 
suposar un delicte d'omissió 
del deure del socors. Les ma
teixes fonts van assenyalar 
que s'han iniciat les indaga
cions policials per provar de 
localitzar el conductor im
plicat en l'accident i poder 
prendre-li declaració sobre 
els fets denunciats per una 
de les víctimes. 

Rescaten dos gossos maltractats a les Borges 
1 LES BORGEs BLANQUES 1 Dos gossos de raça potencialment pe
rillosa van ser rescatats el 24 de març passat per les males 
condicions en les quals v iv ien en un pis de les Borges Blan
ques després que la Fundació per a l'Assessorament i Acció 
en Defensa dels Animals (FAADA) denunciés el cas per 
maltractament an ima l. Els an imals es trobaven, segons 
l'entitat, en una terrassa en unes condicions higièniques i 
sanitàries "lamentables" i només menjaven el que alguns 
veïns podien lla nçar-los per la terrassa d 'amagat. De fet, 
el cas va poder ser denunciat gràcies als veïns i l'associació 
també agraeix la ràpida actuació de la Policia Local, l'ajun
tament, la Fiscalia de Lleida i la Plataforma Animalista de 
Terres de Lleida. Un dels gossos té un càncer de boca i li 
queda poc temps de vida. Els dos a nimals són ara en una 
casa d'acollida. 

Col·lisió entre dos vehicles a Puiggròs 

I PUIGGRÒS I Dos vehicles van registrar ahir una coHisió a la 
carretera L-200 al terme municipal de Puiggròs. Els serveis 
d'emergències van rebre l'avís a les 16.50 hores i fins a l lloc 
de l'accident es van traslladar dotacions dels Bombers de 
la Generalita t i dels Mossos d'Esquadra. Cap dels ocupants 
dels turismes va resultar ferit. 

Acord per a la jubilació anticipada dels Mossos 

I LLEIDA I Sindicats dels Mossos d'Esquadra van anunciar ahir 
que ha n firma t a mb el departament d'Interior un acord 
" his tòric" perquè els agents de la policia catalana puguin 
accedi r a la jubilació anticipada als 59 o 60 anys a partir de 
l'any 2021, sempre que tinguin 35 anys de servei. Les orga
nitzacions van qualificar la firma d"'històrica", ja que feia 
anys que reclamaven l'accés a la jubilació anticipada, i van 
assenya lar que el Govern català s'ha compromès a garanti r 
els pressupostos per adoptar aquesta mesura. L'acord també 
inclou altres m illores labora ls i salarials. 
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OCUPACIÓ ADMINISTRACIÓ 

Una incidència administrativa retarda 
al 2021 la nova oficina de l'atur a Lleida 
La reforma del local, situat al carrer Pere de Cabrera, començarà a partir del juny 

I.CHIVA 
I LLEIDA I Una incidència admi
nistrativa retardarà fins al pri
mer trimestre de l'any que ve 
l'obertura de la nova oficina 
del Servei d'Ocupació de Cata
lunya (SOC) a Lleida. Segons 
van explicar a SEGRE fonts de 
la conseller ia de Treball , hi va 
haver un "problema" a l'hora 
de treure a licitació el contracte 
de reforma de l'immoble, situat 
al carrer Pere de Cabrera. Així, 
malgrat que es va a nunciar el 
març de l'any passat el trasllat, 
enca ra hauran de passar uns 
altres dotze mesos perquè tan
quin les instaHacions del carrer 
Acadèmia i es posin en marxa 
les de Pere de Cabrera. La idea, 
van manifesta r des del depar
tament que encapçala Chakir 
el Homrani , és que el projecte 
d'obres es liciti abans de l'estiu 
i que la reforma s'efectuï durant 
la segona meitat d'aquest any. 

Mudances a Tremp i Balaguer 
En para He!, el SOC també ha 

adjudicat recentment els con
tractes de lloguer de les seues 

EMPRESA 

La CEOE avisa: 
"La 'taxa T obi n' 
pot restar 
competitivitat" 
I MADRID I El president de la 
CEOE, Antonio Garamendi, 
va adverti r a hir que l'apro
vació unilateral de la taxa 
Tobin i de la taxa Google, 
validades pel Consell de 
Ministres dimarts, pot pro
vocar pèrdua de competiti
vita t i "cast igar" al mercat 
i les empreses espanyoles. 
En aquest sentit, va apostar 
per harmonitzar aquests gra
vàmens a nivell comunitari 
per evitar situacions de do
ble imposició. "No és bo que 
un Estat prengui decisions a 
diferència d'un altre perquè 
pot fer que aquest Estat perdi 
competitivitat", va sentenci
ar Garamendi , que va aven
turar possibles represà lies de 
Washington . 

noves instaH acions a Tremp i 
de Balaguer. 1 és que, davant de 
la "insuficiència" dels actuals 
immobles en els quals hi havia 
ubicats els serveis d'ocupació de 
la Generalitat a les capitals del 
Pa llars Jussà i de la Noguera, 

el SOC fa les maletes i en els 
propers mesos s' instaHarà a l 
número 15 del carrer Lleida de 
Tremp i al número 13 del carrer 
Doctor Fleming de Balaguer. El 
lloguer del local de Tremp cos
tarà 21.019,08 euros a l'any i el 

de Balaguer, 32.896,44 eures. 
En tots dos casos, el contracte 
és de dotze mesos prorrogables 
d'any l'any fins a nou vegades. 
Està previst que la reforma dels 
locals es faci en la segona meitat 
d'aquest any. 

Reconeixement • Agromont, empresa establerta a Montgai, es va endur ahir, per segon any con
secutiu, el guardó dels premis PronosVac 2019, organitzats per Mercolleida i que es van entregar 
a Vitigudino (Salamanca), en la categoria Bestiar Frisó. Pau Salse, a la imatge i que va representar 
en el certamen la firma, va ser distingit com a millor ana lista de Vedella Barcelona. Com a millor 
ana lista en Mascle Estàndard va ser distingida Binaga, de Binèfar, amb Javier Sola no. 
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BANCA 

VidaCaixa augmenta 
els beneficis fins 
als 795 milions 
I BARCELONA I La companyia 
d'assegurances Vida Caixa va 
registrar uns guanys netes de 
795 milions d'euros el2019, 
un 20% més que l'any ante
rior. Mentrestant, els ingres
sos d'explotació van assolir 
els 788 milions, un 9% més 
que el2018. I és que la filia l 
asseguradora de CaixaBank 
va comercialitzar un total de 
12.060,3 milions d'eures en 
primes i aportac ions. 

LA BORSA 

lbex-35 
10.083,60 0,78% 

ELS QUE MÉS PUGEN 

l'reu (f) 

SERVICEP:S. 0,5000 9,41 

NYESA 0,0098 6,52 

BERKELEY 0,1266 5,50 

BO.RIOJANAS 4,2800 4,39 

SIEMENS GAME 16,1050 3.44 

ELS QUE MtS BAIXEN 

l'reu lf) 

PHARMAMAR 4,2480 -10,87 

ACSDlOlO 0,4430 -4,53 

ACS 29,7500 -4,37 

CODERE 2,5000 -3,85 

DIA 0,0930 -3,63 

ELS MÉS ACTIUS 

IBERDROLA 222.007,19 

REPSOL 177.591 ,22 

BA.SANTANDER 130.950,83 

TELEFONICA 111.070,91 

ACS 74.618.40 

l'lbex apunta als 
10.100 punts després 
de pujar un 0,78% 
• L'Ibex-35 va acabar ahir el 
dia en els10.083 punts al re
gistrar una pujada del 0,78%. 
Mentrestant, la prima de risc 
es va situar en els 69 punts 
bàsics. Als mercats de divi 
ses, l'euro es va intercanviar 
a 1,0794 dòlars i el barril de 
petroli Brent va marcar els 
59 bitllets verds. 

MtS INFORMACIÓ A 
www.segre.com/economia 
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