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Suspes I'Estatal de Grups Xou 
de patinatge al Barris Nord 
El cap de setmana, i també s'ajorna la Copa d'hoquei a la Corunya entre el19 i el 
22, on participa el Vila-sana 11 Lleida, Cadí, Fon;:a Lleida i Pardinyes, sense públic 

REDACCIÓ 
ILLEIDA 1 Les consequencies del 
tanco m cut de portes en esdevc
niments esportius afectaran una 
bona part de l'esport lleidata. La 
Reial Federació Espanyola de 
Patinatge (RFEP) va anunciar 
ah ir que, seguint les recoma
nacions del ministeri de Sani
tat pel coronavirus, ha quodat 
ajornat el Campionnt d'Espanya 
de Grups Xou que s'havia de 
celebrar aquest cap de set mana 
al pavelló Barris Nord. A més, 
la federació estatal de patinat
ge ha decidit ajornar, entre al
tres compcticions, la Copa de la 
Reina d'hoquei patins prevista 
entreel19 i 22 de ma~a la Co
runya, en lo qua! pa rt icipo el 
Vi la-sana. 

Pel que fa al futbol, la mesu
ra de jugar scnse públic afecta
ra el Lleidn als partits d'aqucst 
diumenge al camp del Llevan! 
B, la següent jornada al Camp 
d'Esports contra I'Hc rcules i 
en el partit a Oriol a. En teoria, 
seria el S d'abril a casa amb el 
Llagostcra el din en el qua! re
tornarien els cspcctadors a les 
grades. 

En basquet es veuron afectals 
els partits del Cadí la Seu, a la 
Lliga Femenina, de I'ICG Fon;a 
Lleida en LEB Or i de l'llerdau
to Pardinyes en LEB Plata, que 
sera el primer a experimentar 
aquesta sensaci6 de jugar sen
se públic demil dijous al Barris 
Nord contrn el Zornotza base. 
Quant a l'espor t territorial i 

Italia, país 
més drastic 
amb l'esport 
Rússia i el Regne Un.il 
apel ·len a la normal ital 

1 ROMA l lta lia, el país europcu 
amb més morts i afectats per 
['epidemia de coronavirus, el 
segon mundial dcspr6s de la 
Xina, és sens dubte el que ha 
adoptat mesures més drilsti· 
ques en materia de l'esport 
pcr evitar la propagació del 
v irus, mentre que d'allres, 
com és el cas de Rússia apel· 
len a la nonnalitat, i el Rcgnc 
Unit considera "poc proba· 
ble" que es vegi afectat a curt 
ter mini. 

A Fran~a, 450 manifesta· 
cions esportives s' han v ist 
afectndes per la prohibició 
fins al dia 15 d'abril de tot 
acte amb més de 1.000 per· 
sones. 1 a Alemanya es juga· 
ran partits de la Bundcsliga 
a porta tancada per primera 
vegada en la historia. 

Els p~rtlts ~1 Barrls Nord es dlsputua n se nse públlc a le s grades. 

de base, les fcderacions amb 
més !licencies com el futbol i el 
bils<tuel eslan pendents de re· 
bre durant les proximes hores 
iostruccions de les federacions 
estatals. 

La de futbol ja va expressar 
ahir que deixara a les territo· 
dais que "adopt in la decisi6 
que considerin més oportuna, 
en funci6 de les ci rcumstitnci
es de cada zona" i scmpre de 
comü acord ambles auto ritats 

sanitil.ries i esportives de cada 
comunitat aulonoma. El Castell· 
sera de futbol - localitat en que 
resideix In p rimera infectada 
amb coronavirus de Lleida- va 
suspendre ahir elsentrenaments 
per indicació de l'ajuntarnent. 

Altns a ctiv i tats 
Aixl mateix, es prendrlt una 

decisió durant les proximes ha
res sobre la Cursa de la Dona, 
prevista a Lleida ciutat aquest 

La Volta a Catalunya sera 
sense públic i el Comte 
de Godó, a l'expectativa 
1 BARCELON~( El torneig de tenis 
Comte de Godó, la Vol la a Cata
lunyo que celebra aquest any el 
centcnari i nitres csdcveniments 
organitzats en territori cata la 
ja s'han vist a fectats o estan a 
compte de l'evolució del coro
navirus. El Consell Superior 
d'Esports espera consignes del 
Govem espnny~l per deterr_ni· 
nar com afectara la normativa 
de portes tancades les proves 
de ciclisme, pero en principi la 
V olla a Catalunya, prevista en
t re el23 i el 29 de mar~, podría 
disputar-se amb les zones de 
sortida i arribada delimitades 
i sense públic, com s'estñ fent a 
la Parfs-Ni~a. De les set etapes, 
n' hi ha dos amb protagonismo 
lleidatil. Són la qua rta del día 
26, de 167 km, ambsortida a Ri
poll i arribada a l'estació de Porl 

Ainé; i a l'endema, la cinqucna, 
de 199 km, entre la Pobla de 
Segur i Manrcsa. 

Al torneig Comte de Godó, 
que aquest any té un cartell de 
hum amb Nada!, Thiem, Medvé
dev i Tsitsipas, es monté oberta 
la venda d'entrades. La compe
tició esta prevista entre el 18 i el 
26 d'abril i,a diferéncia d'lndian 
Wells, no s'ha decidit la suspen· 
sió, malgrat que sf que es va can
cel·lar la presentaci6 del tomeig 
fixnda pcr ahir. 

El Granollers-Bar~a de la 
Lliga Asobal d'handbol es d is
putara aquest divendres sense 
públic. Les portes tancadcsafec
taranel Reial Madrid-Bar~a d e 
basquet del di a 22 i la Copa del 
Re i d'hoquci pntins ajornada, 
en que set deis vuit equips són 
catalans. 

diumengc. També afectaran cs
portistcs lleidatans les cancel·la· 
cions de competicions d\'lmbit 
estatal anunciades ah ir perles 
fedcracions d'atletisme (Estatal 
sub-20 a Sabadell aquest cap de 
setmana i sub-16 a Madrid els 
dics 21 i 22) i de natació (Estatal 
infantil a Oviedo aquestcap de 
set mana). 'En principi, !'Estatal 
d'esquí U18 i U21 a Bnqueira 
d'aqucst cap de setmaoa no s'ha 
suspes. 

El Liverpool 
Atletic, amb 
espectadors 
Per la reunió de la UEFA 
amb auloritats locals 

1 LIVEAPOOL 1 L'Atlctic de Ma· 
drid, que avui visiln el Liver
pool (21.00) a vuitens de fi. 
nal de la Champioos després 
de guanyar l -0 a l'nnada, va 
confirmar abir a la nit, a tra
vés d'un comun.icat, que hi 
haura pública l'estadi d'An· 
field. "Fa escassos minuts, la 
UEFA i les autoritats locals 
han coníirrnat o la reunió de 
seguretat celebrada a Anfi
eld que el duel es disputara 
amb lota! normalitat i obert a 
les dos a ficions", va explicar 
el club bla nc-i-mig. A més, 
l'Atletic vn afegir que tomara 
l'import de les entrados a tots 
aquells a ficionats que final
ment decideixin no vintjar a 
Livcrpool. El Valcncia-Aia
laota s( que es va disputar 
ah ir a la nil scnse públic. 

APUNTS 

PEP GUARDIOLA 

"No té sentit jugar 
sense els afidonats" 
• !:entrenador del Manches ter 
Cíty, Pep Guardiola, va dír que 
•no 1~ sentit jugar sense públíc" 
arran de la dedsló adoptada a 
Espanya de disputar a porta 
tancada les dos proxímes joma
des de Ulga a Primera 1 Segona 
dlvlsíó, 1 va destacar que els afl· 
cionats són la seua ·raó de ser·. 
El tecnic deis cltlzens creu que 
haurlen d'adoptar una altra de
cisió perqul! els seguídors po· 
guessín gaudir del seu equip. 
•Nosaltres fem la nostra felna 
pera ells. Si la gent no pot venir 
a l'estadl, no té sentlt jugar•, va 
explicar. 

PREVISTA AQUEST ANY 

La UEFA no es planteja 
ajomar I'Euroc:opa 

---
• La UEFA no es planteja ajor· 
nar un any I'Eurocopa 1 portar-la 
al juny de l'any 2021. l'organis· 
me futbollstic europeu va deí· 
xar en mans de les recoma nací· 
ons de l'OMS í de les decisions 
deis respectius governs la sus
pensló deis partíts, o la disputa 
a porta tancada, als dlferents 
pai"sos. 

RETARDA EL DE XEST 

Ajornat al novembre el 
GP de les Ameriques 

• El Gran Premí de les Amerí· 
ques de MotoGP, que s' havla 
de disputar entre els dies 3 1 S 
d'abril, s'ha ajornat al novem
bre, cosa que, a !'ocupar les 
seues dates, retarda una set
mana la celebracíó del del Pa
ís Valencia, últim de l'any, van 
Informar els organitzadors del 
camplonat. Per alxo, el de Xest, 
previst del 13 al 15 de novem· 
bre, es disputa~ del 20 a122 de 
novembre. 

ALS VESTIDORS 

L'NBA i les !ligues deis 
EUA veten la prernsa 

• Les grans lllgues de l'esport 
professíonal nord·amerid 
- I'NBA (basquet). I'NHL (ho· 
quei gel), I'MLB (beisbol) i I'MLS 
(futbol)- han decldit restringir 
l'accés als vestidors deis equíps. 
A partir d'ara, només hl podran 
entrar els jugadors 1 el personal 
que es conslderi lmprescindi· 
ble. Aquesta mesura afecta es
senclalment els perlodistes. 

AJORNADES 4 MESOS 

Les 24 Hores de Le 
Mans, al setembre 

• tes 24 Hores de l e Mans, que 
s'havíen de disputar entre els 
dies 18 i 19 d'abril, s'han ajornat 
fins als proxims S 1 6 de setem
bre. A Alemanya, la lllga d'ho
quei sobre gel es va donar per 
acabada. 

rcolomina
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INSTITUCIONS TRANSPARENCIA 

Burrel, Latorre i Fondevilla, els 
diputats que més béns declaren 
El registre d'interessos que figura al portal de la Diputació obvia quantificar els 
valors en euros 11 Les dades sí que figuren al registre de la secretaria provincial 

H. C. 
ILLEIDA 1 Els diputats María Bur
rel, Jordi Latorre iJosep Rnmon 
Fondevilln s6n els carrecs de la 
Diputaci6 que més béns mobles 
i immobles han declarat al regis
tre d'interessos de In corporaci6 
provincial, publicatdilluns. Se
gons aquest document, Burrel 
(tarnbé regidora de In Paeria 
per Ciutadans) és propietaria 
del cent per ccnt d' una casa i 
d'un local, així com de fins a 27 
finques rústiques bcretades el 
2010, a més de la meitat d'una 
nitra casa i d'un parquing. Té 
tnmbé dos cotxes i In meitat de 
tres dipc)sits bnncaris, entre al
tres béns. 

Latorre (alcalde de Torrefar
rcra del POeCAT i viceprcsidcnt 
provincial) té tres apartaments 
(que va comprar entre el1993 
i el 2016), quntre finques rústi
ques, un local rústic i el SO pcr 
cent de dos gra nges porcinos, 
a més d'un cotxe. 1 Fondevilln, 
primer edil d'Esquerra Republi
cana de Soriguera, té el 50 per 
cent de tres cases, d'un loca 1, 
d'un pis i d'uo pñrquing i una 
quarta part d'un magatzcm, a 
més de dos cotxes. 

A l'altre extrem, la dipulada 
Elena Ferro (tombé regidora de 
la Paeria pel ComLi) ha declara! 
(també a l'ajuntament) dos di
posits bancaris, i Ramon Con
sola, a lea Id e de Bell-lloc, no ha 
decla rat res. 

Malgrat tot, els bér1s i intercs
sos que npnrcixen al portal de la 
Diputaci6 eludeixen les quanties 
i l'import del patrimooi, de les 
hipoteques o credits i deis comp
Les bancaris, extrems que sf que 
va publicar la Paeria poc des
prés de les eleccions municipals. 
Al contrnri, la Diputaci6 té toles 
aquestes dades en mans de la 
secretaria general pero han de 
dem:mar-se de forma expressn. 

OCUPACIÓ SOC 

Agustí Jlmén~z (PSC). Un 
pis 1100%), 1 parqulng 1100%) 
4 cotxes i 3 di p. bancaris. Dos 
hipoteques 1 dos préstecs. 
Alb~rt Bajona (ERC). 1 c.~sa 
1100%1, 1 solar (100%), 1 cotxe, 
una moto 1 sis dipósits bancarls. 
Amador Marqués (UA). Dos cotxes. 
un dlpósl1 bancarll un prés1ec. 
Antonl Navlnés (JxCat). 1 habitatge 
(SO%), 1 parceJ.la (SO%), 2 cotxes, 
3 dlp. bancarls 11 hipoteca. 
Caries Gibert (ERC). 3 terre~ 
agraris (100, 100,133%), 2 cotxes, 
3 di p. bancaris i 1 hipoteca. 
Elena Ferre (Comú). Dos 
dipósits bancaris (SO 1100%) 
Eloi Bergós (JxCat). 1 habltatge 
(SO%), 1 cotxe, 1 hipoteca. 
Estefania Rufach (ERC). 
Un pis (50%), 1 terreny urba 
(100%), 3 dipóslts (50%), 3 
hipoteques 1 1 préstec. 
Felix larro.1a (PSC). 1 hab~atge 
(SO%), 2 pla<es de p.lrqulng (SO%), 
1 tras ter (20%), 1 cotxe i una moto. 

LES DECLARACIONS 

1 
Ferran Accensl (ERC~ 1 casa (50%), 
2 pisos (50%), finques (100%), 2 
corxes, 2 tractors i 1 diposit bancari. 
Paco Cerda (Jxcat). Quatre 
habltatges (SO%), un cotxe, 
tres dip6slts bancaris. 
Francuc Sabanés (JlCat). 
1 pis (100%}, 1 casa (50%), 1 
cotxe 1 dos dlpóslts bancaris. 
Helena Martlnez [ERC). 
1 bé urba (4S'l6), 1 corxe. 
Joan 6ilart (JxCatl. 1 bé 
urb.i (100%), 1 cotxe, 2 
dipóslts 1 1 hlpote<a. 
Joan Talarn (ERC). Una casa 
(50%), un pis (50%), 
un cotxe i2 dipilsit> (~%). 
Jordl La torre (JxCat}. Tres 
apartcments (100%), 4 finques 
rustiques (100%), 2 granges 
(SO%}, un local rústlc (100%), 1 
cotxe, 1 hipotec.~i2 préstecs. 
Jordl Verdri (ERC). 1 habitat?C 
(100%1, 1 bé rústic (SO%), 1 be 
rústlc (100%) í 4 dípósits bancaris. 
JosepRamon Fondevlla (ERC). 

PLE FINANCES 

1 
3 c.~ses (50%), 1locai(S0%1, 1 
pis (SO%), 1 parqulng (50%). 1 
magatzem (25%), 2 cotxes, 3 
dlposlts banwis 11 hipotm. 
M are Baró (E.RC). Un pis (SO%}, 
1 casa (50%), 1 cotxe 11 
dip. bancari (50%). 
Maria Burr~l(Cs). 1 casa (100%), 
1 c.~sa (SO%), 1 p.lrqul ng (50%), 1 
local (100%), ll finques rustiques 
(100%), 2 cotxes, 3 di¡>Oslts 
banwls (50%), 1 hipoteca. 
Rosa Pujo! (JxCat). 1 finca 
rústica (100%), 1 solarurba 
(lOO%), 1 habltatge (100%), 3 
turismes, 2tractors, 1 remole 
i 3 dipósits banwis. 
M~rce Carulla (ERC). 1 casa 
( 1 00%), 2 cotxes, 3 di¡>Osits 
banwis (100%) 11 hipoteca. 
Ramon Cbnsola (JxCat). 
Regína Caírol (ERC). 1 pis 
(SO%), 2 diposits banc.~ris. 
Rosa Maria Perelló. 1 casa 
(50%), 1 parquíng (SO%), 1 pis 
(100%), 1 casa (33%), 1 casa (16%), 
3 dlp. bancaris í 1 hipoteca. 
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Tarrega, perla gestló 
pública de l'energia 
1 rARREGA i L'ajun tamen t de 
Ti11·rega se su m a a la nova 
Associació de Municipis i En
tit~ts per !'Energía Pública 
(AMEP) que es formalitzar~ 
dissabte a Terrassa. D'aques
ta manera, vol reafirmar el 
compromfs per impulsar la 
litularitat i la geslió pública 
de les xarxes de d istribuci6 
d'energia elcctrica. 

Ajuts als municipis 
pels danys del Gloria 
lllEIDA 1 L'Aglmcia Catalana 
de l'Aigua ha obert la con
vocatoria per concedir ajuts 
als consistol"is per sufragar 
danys n les xnrxes de prove
i"mcnt en alta provocats pcl 
temporal Gloria del gcner. 
La part ida és de deu milions 
d'euros. 

---------
Alcarras planta cent 
arbres al centre 
1 ALCARRAS 1 L'ajuntament d'Al
carras estñ plantant més d'un 
centenar d'arbres al polígon 
de Polinasa i el centre urbií 
per mi llorar les imatge del 
poble. Aquesta nctuaci6, que 
jo s'ha posnt en marxa, rcpe
senta una inversi6 de 20.000 
euros. 

Accions per promoure 
el turisme a Lleida 
1 LLEIOA 1 El Patronal de Tu
risme de la Oiputaci6 es va 
reunir ahir amb els tccoics 
de turisme deis consclls del 
Pirineu i el pla per informar 
deis projectes per aquest 311y. 
Inclouen més de dos-centes 
accions per potenciar Lleida 
coma destinaci6. 

Fomentde l'ocupació 
a I'Aita Ríbagor~ 
JLLEIDA 1 Responsables del Pa
tronal de Promoci6 Econo
mica de la Oiputació es van 
reunir ah ir amb tccnics de la 
CE! de !'Alta Ribagort;a por 
crear sincrgies i potenciar el 
trcbnll conjunt i la creació 
d'ocupació. 

Estrategies entre comarques 
per generar ocupació 

Generalitat i Diputació deuen t4 milions 
d'euros al consell del Pallars Jussa 

C.SANS 
1 LA SEU! Ln delegada de In Gene· 
ra litat al Pirineu, Rosa Amo
rós, va animar nhirels alcaldes 
del territori n buscar "estrntl!
gies conjuntes" pcr optar als 
nous ajuts que prepara el Ser
vei d'Ocupació de Cntalunya 
(SOC) una vegada s'aprovi el 
nou decrel sobre el desenvolu
parnent de les mesures. Elnou 
model, vn explicar In delegada, 
té la finalitat d'adequar l'o{erta 
deis programes ocupacionals a 

les necessitnts del territori amb 
l'objectiu de mm oror l'ocupo
ci6 i la inserció labora l de les 
persones. 

En nquest scntit, va instar les 
adrninist racions locals a "coor
d inar-se" entre si per pensar en 
"tactiques de territori a nivell 
tnmbé intcrcomarcal". 

Amor6s es va reunir ah ir amb 
els directors territoria ls de In 
Gcnernlitat a I'Ait Pirincu i 
Aran, a l'ajuntament de Mont
ferrer i Castellbo. 

M.C. 
1 TREMP 1 Gcocralitat i Diputa
ció deuen pagaments a l con
sell del Jussil per valor d'1,4 
milions d'curos. Pcl que fa nls 
pagaments de l'ens comarcal 
amb els proveldors, aquest 
eh dcu 382.875 euros del 
total de 1.040.000 euros del 
pressupost. 

En aquest sentit,la morositat 
del consell en cls tcrminis de 
pagament se situa ara e n els 
42,57 dies. Així es va informar· 

ah ir els mcmhres del consell 
du:rant el pie celebrat n 11-emp. 

D'altra banda, el consell 
tnmbé va aprovar ah ir dos mo
cioos. Lo primero mnnifcsta 
el rcbuig de la resoluci6 de la 
Junta Electoral Central (JEC) 
respecten lo iohabilitació del 
president Quim Torro, en que 
nl·lego que vulnera I'Estatut de 
Catalunya. 

El matcLx lext tamb6 s'opo
sa a la resoluci6 de la J EC que 
impedeix que l'exviceprcsident 

Oriol Junqueras pugui ser eu
rodiputnl, molgrnt que el Parla
ment Europeu el va reconeixer 
coma tal, i insta el Govern a 
t robar u na solució n 1 con flicte 
catala que passi perla desjudi
cialització de la política. 

La segona rnoció dóno su
por! a l'odhcsió del conscl l al 
Pacte pera la Reforma Horilria, 
una iniciativa perque els treba
lladors visquio amb uns hora
ris més racionals, s:Jludables, 
nexibles i eficients. 
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MUNICIPIS INICIATIVES 

Vernes a l vour al conslsto rl per t riar les actuaclons. 

El pati del nou col·legi 
d'Aimenar, primer al 
pressupost participatiu 
MARIA MOLINA 
¡ALMENAR 1 Els ve'ins d'Alme
nar que van participar en la 
vota ció per elegir on in ver
ti r els 20.000 euros deis pri
mers prcssupostos participa
tius van e legir per majoria 
les obres per adequa r el pat i 
de les noves escolcs que s'in
auguraran amb el nou curs 
escolar 2020-21, segons va 
explicar l'alcaldessa, Teresa 
Malla. 

Hi van vota r un total de 
110 persones, de les quals 
85 es van decantar perles 
obres a l pati del nou col·le
gi i 25, per mi llores a la llar 
d'iofants. 

Malla va indicar que In 
participació vaserbaixa si es 
té en compte que el poble té 
més de 3.500 habita nts, enca
ra que va indicar que la con
sulta també es va fer en un 

dia feiner. Va remarcar que 
de toles les propostcs, només 
aquestes dos van quedar en 
lli~a ja que es va considerar 
que la resta no eren viables. 
Entre els projectes que es van 
rebutjar hi ha la millora de 
la pla~a 11 de Setembre, la 
crea ció d'un menjador mu
nkipal por a la gcnt gran de 
la localital, la cclebració d'un 
festival familiar o la conver
sió en zonn de vianants de In 
pla~a Catalunya. 

L'alcaldessa va puntualit
zarque serancls pares, a tra
vés de I'Ampa, i cls docents 
de l'escola els que dissenyin 
les reformes ni pati escolar 
dins del projecte Pntis Pcda
gogics, en el qual també col
laboren l'ajuntamenl i tecnics 
de la consclleria d'Educació 
per complementar les obres 
del nou coJ.Iegi. 

COL·LECTIVITAT DE REGANTS Núm. 1 DELS CANALS D'URGELL 
EDIClt 

En Josep M~rla MaSOJgu4 Gulllaumet, presldent de la Col tectivltat de Regants núm. 1 
deis Canals d'Urgell 

FA SABER 
Es convoca tots els partfcfps de la Cot.tectMtat, tant regants com Utulars d'Ures 
aproHtament diferents dot reg: 

A la Junta General Drdlnirl• que es dura a terme a la Sala d'actes de I'Ajuntament de 
Montgal (Uelda), el dla 29de M~ de 2020 a les 10:30 hores en primera coovocatoria 
1 en segonaa les 11:00 hores, si no asslstelx ·a majorlaabsoluta devotsde la Coldecti· 
vital pera ler·ho en primera. d'acord amb el segOent ordre del dla. 

O RORE DEL OlA 
1r.· Nomenament de 3 parttctps, coma lnterventors pera l'aprovati6 de t'acta de ta 

sessló ordinaria. 
2n. Lectura 1 aprovació de l'acta de ta Junta Generatanteñor. 
3r.· Lectura 1 aprovació de la Memoria general co~sponent a l'arry 2019. 
4r • llprovacló deis comptes d'lngressos 1 despeses de t'any 2019. 
Sé.-lnlormacló de ta campanya ce Regs. 
6é.-Aprovacló de les derrames de Reg pera rexerclcl2020. 
7é.- Oemarcaclons que renovaran a la propera A$Sllrnblea Genera del mes de nove m 

bre 
86.-Temes do goroocfa 
9é.- Torn obert de paraules, precs 1 preguntes. 

1 a la Junta General Ex1raonlln,rla que es celebrarhn el matelx lloc 1 dia, a tes 11:30 
hores en primera convocatOria. i en segona a tes 12:00 hores, si no assls1elx ra majoria 
absoluta de vots de la Co1·iectivilat pera ter·ho en primera, d'acord amb el Sllgiient 
ordre del dla. 

OROREDEL OlA 
1 r_ · Modlflcacló deis SllgOents artlcles de tes Ordenances de la Col·lectMtal: 

n6rn. 24, 29b, 32a. 32d, 33, 34, 43, 44 1 45e. 
2n.· Lectura 1 aprovaeló. en el Sllu cas de l'actl de la presenr assembtea extraordiMrla. 

Er presldent de la eor.lee11vrtat 
JoSllp Ma. Masaguá Gulltaumet 

ENERGIA POLEMICA 
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Gairebé 30 pobles protesten 
pels microtalls electrics 
Pels perjudicis que provoquen en equipaments i aparells 
domestics 11 Exigeixen a Endesa mesures urgents ja 

MARIA MOLINA 
1 CASTELtOANS 1 Prop d'uno tren
lena de munic:ipis, als quals 
se 'n podt·ien nfegir més, són 
ja cls aJcctats por microtalls 
que, encara, malgral les rei
tera des queixes, continuen 
pntitlt aquesta situació (vegeu 
el desglossament). Aquestes 
incidencics són causa d'altres 
danys coJ.Interals que afecten 
greumenl cls municipis, una 
situaci6 insostenible perla qual 
amenacen amb mobilitzacions 
si Endesa no es comprornet a 
mi llorar la líni a el~ctrica que 
els subminist ra. L'alcalde de 
Castelldnns, Conrnd Llovern, 
a les Garrigucs, va dir ahirquc 
han estat des de divcndres sen
se telefonía mobil ni interne! ja 
que els continus tnlls de Hum 
han afecta! una capseta del re
petidor de Movistar, que ha de 
reparar la ruptura, va indicar. 
L'alcaldessn d'Aitona, Rosa Pu
jol. va assegu rar que persistei
xen les avnries, i en el mntcix 
scntit es va manifestar la d'AI
menar, Teresa Malla. Llovera 
va explicar que aquesta setrna
nahan reclamata l'ajunlnment 
veins als quals se'ls ha cspat
llat un ord inador, la rentadora 
i !'escalfador de l'aigun. L'alcnl
de va nfcgir q~;e In línin cli~c
lrica que subministm aques
tes poblacions lé trams en qu~ 
no s'han fet millores des deis 
anys seixanta, data en que es 
vn construir. Es tracia del que 

La Unta e lectrlca que subministra a Attona, entre altres pobles. 

TURISME PREVISIONS 

ELS AFECTATS 

A~ona, Albagés, Albesa, Almenar, 1 

Artesa de Ueida. Bellaguarda, 
Bellmunt Benavent. Bovera, 
Castelldans, Corblns, els Torms, 
Foradada, Granyena,Juncosa, 
la Granadella,la Sentiu de Sió, 
Menarguens, Penelles, Pulgverd 
de Ueida, Sldamon. Soler~s. 
Soses, Térmens, Torres de Segre, 
Vllanova de Segrí~ 

1 Són els 26 pobles que de 
moment s'han unlt per exigir 
mesures a Endesa, amb qul es 
reuneixen aquesta setmana 
abans d'abordar protestes. 

Els esports d'aventura 
preveuen oferir aquest 
any 750.000 serveis 
X.R. 
1 LLEIDAI Els esports d'aventura 
comcncen aqucst d issabte la 
temporada i esperen igualar 
els resultats de la campanya 
passada, quan es vnn oferir un 
total de 750.000 serveis a totn 
la dcmarcació. 

Elr·esponsable de I'Asso
ciació d'Empreses d 'Esporls 
d'Avcntura del Pallars Sobirñ, 
Florido Dolcet, va remarcar 
que un deis objectius del sec· 
tor 6s " refor~ar la qualitatdel 
servei més que la q uantitat 
d'activitats rca litzades". La 
temporada s'allargarli fins al 
15 d'octubrc, com és habitual 
c.1da any. 

El rll ft ing és només una de 
les activitats d'esporls d'avcn· 
hlra que es poden practicar a 
les comarques de Lleida, on 

també s'ofcreix barranquismc, 
piragüisme o escalada. El riif· 
ling preveía estrenar aquesta 
temporada el nou pns por In 
presa de Sossfs (Palla rs Juss:l}, 
unes obres que no s'han execu· 
tnt per la negativa de !'empresa 
concessionaria del salt d'aiglla. 
Aixo ha provoca! que el con
sell comarcal hagi perdut una 
sub venció de 200.000 euros de 
la Unió Europea queja s'havia 
atorgat. 

Presa de I'Hostalet 
Aquest projecle és com· 

p lemenlnri ni de la presa de 
l'Hostnlet, que es va ncabar 
l'any passat i permet navegar 
cinquar1ta quilometres de la 
Noguera Pallaiesa entre Lla
vorsí i In Pobla de Segur sense 
baixar de la barca. 

va d'A rtesa de Lleida a Bove
ra, "en que no hem vist que es 
fncin rcfmmes en, nJmenys, 20 
anys", vo incidir. 

Apagades en granges 
L'njuntamcnt d'Aimcnar i la 

companyia electrica local (que 
proclueix energía) s'han reunit. 
amb responsables d'Endesa, 
que es va comprometrc a pre
sentar un pla d'acció per resol
dre els problemes de In xarxa 
electrica a la partida del Pont 
del Paral perles contrnues in
terrupcions del ser·vei que van 
motivar queixes deis veí'ns, jn 
que va deixa r granges sense 
Hum més de dos dies. 

POLEMICA 

Pares de I'Angel 
Guimera aitiquen 
la conselleria 
Denuncien un taran na 
"poc dialogan!" 

1 BALAGUER 1 La plataforma 
en defensa de l'escola A n
gel Guimera de Balaguer vn 
denunciar ahir que la con
selleria d'Educació no vol 
reunir-s'h i per parlar del 
tnncament del collegi. As
segura que es tracta d'una 
mostra "de poc caracter di
alogan! i nutoritaristn" de la 
Gcneralitat. Afirmen que el 
departament els va di r que 
mantenen interlocució amb 
njunlmnenl, comunitat edu
cativa o entitats legalment 
const ituldes i "una platafor
ma no entra en cap deis supo
sits", scgons l'associoció que 
reuneix A m pes, coJ.Iectius, 
sind icats, part its politics, 
Fapac i nssocinció de veí'ns 
del centre de Bakoguer, entre 
d'a ltres. 

rcolomina
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SEGRE 
Dimecres. 11 de mar~ dcl2020 

TRANSIT EMERGENCIES 

El slnlstre va obligar a tallar un carril durant vult hores, la q ual cosa va provocar retenclons. 

Enesim accident de ca mió a I'A-2 
Un trailer va bolear a Alpicat en direcció a Barcelona i va tallar durant 8 hores un carriL 
11 Ahir va haver-hi dos coHisions més, una al mateix punt i una altra a Bell-lloc 

REDACCIO 
IALPICATI L'autovia A-2 al scu pas 
perles comarques de Llcida va 
registrar ah ir a l matf l'enesim 
accidcnt de ca mió. Un trililer 
que transportava roba vn bol
ear a primera hora ah ir a !'al
tura d'Alpicat i en direcció a 
Barcelona, cosa q ue va o bligar 
a tallar un carril durant vuit ho
res, segonsva informar e! Se1·vei 

SUCCESSOS TRAGEDIA 

Minutde 
silenci pels 
muntanyencs 
de Sort morts 
El consistori ofereix 
ajuda a les famílies 
REOACClÓ 
1 SORTI El pie de l'ajuntament de 
Sort va fer ahi r l ln e motiu m i
nut de silcnci pels tres muntn
nyencs del Sobira q ue van pe r
d re la v ida fa una setmana a l 
veure's ntrapat s per una a llau 
a Gcorgia. 

L'a lcalde de Sort, Raimon 
Montet·de, va arit·mar que "des 
de la corporació volcm donar 
e l suporta les fam ílies i ens po
sem a la sena d isposici6 pcr a 
quo lsevol cosa que ncccssitin". 
El primer edil també vo afegir 
que "el muntanyenc rerit enca
ra segueix ingressat a Georgia 
i csperem que cls finats arribin 
al més aviat possible". Les ú l
timcs informacions q ue tenia 

Catala de Transil. L'accident es 
va produir n les 5.31 h orcs al 
quilometrc 459,5 i e l conduc
to r deltrlliler va resultar lJ.les. 
Els Mossos d 'Esquadra van ta
llar un deis carrils, cosa que va 
provocar retencions de fi ns a 
dos quilomelres. Allloc deis fets 
també van anar tres dotacions 
deis Bombers de la Generalitat. 
El carril no es va reobrir fins a 

les 13.45 ho res. ParaJ.lelament, 
en el trnm al qua! hi ha.via la 
rctenció, dos vehidcs van ten ir 
una col·lisió posterior, un deis 
quals un camió. El sinistre es 
va produir a les 12 .52 hores i 
una persona va resultar ferida 
de c:wacter lleu. Hi va ha ver 
afcctnció fins a les 16.30 hores. 
Finalment, a la mateixa hora, 
un vehicle va len ir unn sortida 

lmatge del mlnut de sllencl ahlr al pie de Sort. 

l'ajuntamcnt és q ue e ls cossos 
deis d ifunts podrien arribar 
avui. L'ajuntament de Sort va 
decretar tres dies de dol. 

A l'a llau van perdre la v ida 
Ferran Comadran, vef d'Estac 

i bomber al Pont de Suert; Julio 
Barbod, d'Enviny i bomber de 
Sort; i Anselmo Ramírez, que 
v iv ia a Sorl i t reballa va o Cor
reus. Perla seua p;;rt, Caries Fe
Jiu, clmuntanyencque va poder 

de via a l'A-2 a Bell-lloc pero 
en direcció a Llcida. No hi va 
hnver ferits, scgons Transit. Els 
Mossos iTrllnsit van mostrar fa 
unes setmanes prcocupació ¡:er 
l'augment de la sinistra lilat a 
l'A-2 a les comarques lleidala
nes, amb sis vfctimes morta ls el 
2019, e l tr iple que un any a baos, 
encara que no hi ha detectat cap 
punt negre. 

ser rcscatat amb vida, continuo
va ah ir ingressat.en un hospital 
de Tbilissi, on va serintervingut 
quirúrg icamenl dos vcgades. 
Els muntanyencs iHesos ja han 
torna t. 

COMARQUES 21 1 

FORMACIÓ 

Els Bombers 
de Trempfan 
practiques amb 
el ca mió escala 

1 TREMP 1 Bombers del pare de 
Trcmp van for ah i r practi
q ues esl ruct urals a mb e l ca
mió escala. És habitual que 
e ls efect ius de is Bombcrs 
de la Genernlital rea li tzin 
practiq ues per esta1· prepa
rats pcr n qua lsevol tipus 
d'cmcrgcncics. 

Aqucsla mena de [orma
cions es ron p eriodicament i 
n'hi ha de diferents tipus com 
practiques en e l medi aqua
tic, rescats d'accident de triln
sit o d'incendis d'habitntgc. 
El pare de Tremp és un de la 
desena deis de funcionaris 
amb els q uals compta el cos 
a In provincia de Lleida. 

GENERALITAT 

Ajuts accessibles 
pera víctimes de 
violenda masclista 
1 BARCElONA 1 El Govcrn va 
aprovar ah ir la modiricació 
del decret que regula les in
demnitzacions pera dones en 
situació de violencia mnsd is
ta i els seus [ills i f ilies amb 
l'object iu de facilitar-hi l'ac
cés. Amb aquest s canvis, 
pr·eveu ques'inc1·ementin les 
soHicituds d'aqucsto ajuda, 
que considera imprescindible 
en e l procés de rcparació i 
recuperació. 

ESTUDI 

El70% deis cotxes 
porten les cadiretes 
darrere del copilot 
1 MADRID 1 Gaircbé el70% de 
ve h ieles que circulen per Es
panyo i utilitzen un sol siste
ma de retencióinfantil (SR!) 
el porten a In pla~a s it uada 
a dan·erc el copilo t, segons 
e l primer estudi sobre l'ús 
d'aquests sistemcs e labora! 
per R iveKids Technology. 
L'cstudi té gran importñncin 
perque permet donar una ba
se científica n futures investi
gocioos que puguin determi
nar quin seient és més segur 
perque viatgin els nens. 
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