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Roben una furgoneta a Bellmunt 
d’Urgell i la tiren al canal.
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Consulta a Guissona sobre  
el futur de la plaça Vell Pla.
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Campanya de la fruita
z  La Diputació va aprovar el 
conveni amb la Paeria per des-
tinar f ins a 300.000 euros a 
l’hospital de campanya a l’ho-
tel Rambla per a temporers que 
s’encomanin de coronavirus. 
També va rebre llum verda el 
pla dotat amb 214.000 euros 
per a 17 municipis per l’incre-
ment de costos de la campanya 
de la fruita per la pandèmia.

Altres mocions
z Es va aprovar una moció d’ECP 
que insta l’Estat a recuperar la 
gestió de centrals hidroelèctri-
ques a l’expirar les concessions 
i demana una moratòria a parcs 
eòlics. També se’n va aprovar 
una altra de Cs perquè l’Estat 
augmenti el 20% de superàvit 
que les administracions poden 
destinar a mesures contra el Co-
vid-19. Hi va haver un minut de 
silenci en record de les víctimes 
del coronavirus.

Modificacions de crèdit
z Llum verda a l’expedient per 
no transferir crèdit al Patronat 
de Turisme i a l’IEI, que tindran 
els diners a través del seu ro-
manent; i a destinar 3 milions 
de superàvit a inversions.

Renúncia de Regina Cairol
z Regina Cairol (ERC) va renun-
ciar a la seua acta després de 
fer-ho a la Paeria. En un emotiu 
discurs, va dir que el seu pare 
deia que “venim sense res i ens 
n’anirem sense res i el que dei-
xarem és el record” i el record 
que s’emporta “és magnífic”.

x. rodríguez
❘ LLEIDa ❘ La Diputació va instar 
ahir a paralitzar la tramitació 
de l’Agència de Patrimoni Natu-
ral que impulsa la Generalitat. 
La moció, presentada pel PSC, 
va tirar endavant gràcies a les 
abstencions d’ERC i JxCat, socis 
al govern de la corporació pro-
vincial i també al Govern de la 
Generalitat. Això va fer possible 
aprovar-la només amb els vots 
dels socialistes, UA, CS i fins 
i tot tres republicans que van 
donar suport a part del text, els 
punts del qual es van votar per 
separat. Entre els acords, des-
taca la reclamació de crear un 
grup de treball per consensuar 
la futura agència amb el terri-
tori. També demana mesures 
per afavorir el progrés rural. El 
resultat de la votació evidencia 
la polèmica que ha despertat 
l’Agència de Patrimoni Natural, 
que ja ha xocat amb oposició 
d’entitats, d’alcaldes del Pallars 
Sobirà i, ahir mateix, dels del 
Pallars Jussà (vegeu el desglos-
sament). Tres diputats d’ERC, 
Marc Baró, Josep Ramon Fonde-
villa i Albert Bajona, van votar 
a favor dels dos primers punts 
juntament amb PSC, Cs i UA, 
mentre que ECP va votar-hi en 
contra i JxCat i la resta de re-
publicans es van abstenir. Els 
altres dos punts van rebre su-
port d’ERC, PSC, UA, Cs i ECP. 
Junts es va abstenir. El porta-
veu socialista, Fèlix Larrosa, 
va apuntar que el resultat final 
de l’agència “no acompanya ni 
satisfà els anhels i inquietuds 
del territori”. Per la seua part, 
la portaveu republicana, Mercè 
Carulla, va explicar que la divi-
sió de vot al seu grup és perquè 
alguns diputats “ja s’havien ma-
nifestat en el sentit de la moció” 
en altres àmbits. Carulla va re-
cordar que ERC va demanar al 
Parlament “un ajornament per 
ampliar el diàleg” i va afirmar 
que “no volem elegir entre la 
conservació del medi i les activi-
tats que s’hi desenvolupen”. La 
diputada del Comú, Elena Fer-
re, va assegurar que l’agència 
és “necessària per conservar el 
patrimoni” i la representant de 
Cs, Maria Burrel, va dir que “és 
l’enèsima maniobra per imposar 
aquesta agència, que afecta el 
70% del territori i no compta 
amb els sectors implicats”. El 
vicepresident tercer, Antoni 
Navinés (JxCat), va dir que no 
veuen “malament que es faci 
una ronda explicativa amb els 
municipis”.

política plens

La Diputació exigeix paralitzar l’Agència de 
Patrimoni Natural a l’abstenir-se ERC i JxCat
Moció del PSC que va rebre el suport d’UA, Cs i fins i tot vots de tres republicans || Reclama un grup 
de treball per consensuar amb el territori el polèmic organisme que impulsa la Generalitat

n El conseller de Territori, 
Damià Calvet, va defensar 
ahir la tramitació de la propo-
sició de llei per crear l’Agència 
de Patrimoni Natural. Ho va 
fer durant el consell d’alcal-
des del Pallars Jussà, que es 
va celebrar de forma telemà-
tica. Tanmateix, els primers 
edils de la comarca s’hi van 
posicionar en contra.

El president del consell 
d’alcaldes, Jordi Navarra, va 
explicar que en la trobada 
telemàtica també van parti-
cipar el director general de 
Polítiques Ambientals, Fer-
ran Miralles; la secretària de 

Medi Ambient, Marta Subirà, 
i el director general de Polí-
tiques de Muntanya, Albert 
Alins. Va apuntar que els 
alcaldes del Jussà van apro-
var un acord que demana a 
la Generalitat ajornar l’apro-
vació de la proposició de llei 
“fins que no sigui explicada 

i consensuada amb el terri-
tori”. De la mateixa manera, 
va demanar “una dotació més 
gran per garantir oportunitats 
en el món rural, en concret 
per a gestió de boscos i espais 
naturals”. Va recalcar que “no 
estem contra l’agència” i que 
“aquesta llei no ha de ser un 
enfrontament”, sinó que “vo-
lem que es faci d’acord amb 
totes les parts implicades”. El 
text va rebre els vots a favor 
de 10 alcaldes del Jussà i uns 
altres 4 es van abstenir.

D’altra banda, Jarc va con-
siderar “inacceptable” que es 
creï l’agència sense tenir en 

compte el territori, tant en el 
procés de formalització de 
l’organisme com en la falta 
de representativitat al seu 
consell de direcció on, asse-
guren, la presència d’aquests 
col·lectius és testimonial. El 
sindicat preveu que l’agència 
“contribuirà a augmentar el 
conflicte competencial” entre 
les conselleries d’Agricultura i 
de Territori, la qual cosa gene-
ra inseguretat jurídica a agri-
cultors, ramaders i forestals. 
Jarc creu més apropiat crear 
una conselleria per a la gestió 
i protecció del medi agrícola 
i forestal.

Calvet defensa el futur organisme i els alcaldes del Jussà el qüestionen

SindicatS
Jarc considera que és 
“inacceptable” que es creï 
aquest ens sense tenir  
en compte el territori

leS fraSeS la SeSSió

Joan Talarn
president (erc)

«Els ens locals ja 
comencen a tramitar 
ajuts del pla de  
15 milions pel 
coronavirus»

Maria Burrel
portaveu de cs

«L’Agència de 
Patrimoni no 
soluciona res i no és 
més que un altre 
xiringuito absurd»

Antoni Navinés
vicepresident tercer (jXcat)

«No veiem 
malament una 
ronda d’explicacions 
i participació amb  
els municipis»

Elena Ferre
portaveu del comú

«La protecció i 
millora del medi 
queda atomitzada 
en els departaments 
de la Generalitat»

Fèlix Larrosa
portaveu del psc

«No podem 
continuar legislant 
en contra de l’opinió 
majoritària de la 
gent del territori»

Amador Marqués
portaveu d’ua

«Creiem que és 
important que el 
Govern s’impliqui 
amb un fons català 
de recuperació»
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El síndic demana informes a 
la Paeria sobre els suposats 
abusos a l’Aula de Teatre
Després d’obrir una investigació d’ofici

successos violència masclista

Vista exterior de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.

L.g.
❘ llEiDA ❘ El síndic de greuges ha 
demanat ja documentació a la 
Paeria sobre l’Aula Municipal 
de Teatre després que dimarts 
passat anunciés que obria una 
investigació d’ofici després de 
les denúncies d’exalumnes que 
haurien patit abusos sexuals per 
part del que va ser director i 
professor del centre, A.G., i d’un 
altre professor, R.E. Segons va 
publicar ahir al seu compte de 
Twitter l’alcalde, Miquel Pueyo, 
el síndic ha sol·licitat a l’ajun-
tament que aporti documenta-
ció, actuacions i mesures dutes 
a terme a l’equipament i va as-
senyalar que la Paeria “ho farà 
ben aviat i de forma diligent”. 
Altres exalumnes de l’Aula van 

narrar ahir a través de les xar-
xes socials situacions de mani-
pulació i que veien conductes 
inapropiades per part d’A.G. i 
que, si no acceptaven les seues 
pretensions, experimentaven 
el seu rebuig. Una exalumna de 
l’Aula ja va explicar a aquest 
diari que s’havia queixat de 
conductes del professor i que li 
havien fet “la vida impossible” 
per això. També hi ha multitud 

AmADo forrollA

de missatges de suport a les víc-
times, per la seua “valentia” a 
l’hora de denunciar els fets. A 
més, van posar de manifest la 
necessitat de crear un espai en el 
qual les alumnes i alumnes que 
han passat per l’Aula, així com 
d’altres i altres d’actuals, puguin 
expressar com han afrontat les 
informacions publicades aques-
ta setmana.

La Paeria va anunciar diu-

menge passat que portaria a 
la Fiscalia les noves denúncies 
mentre el Ministeri Públic va 
assenyalar que necessita que 
siguin les víctimes qui denun-
ciïn per posar investigar de nou 
els presumptes abusos sexuals a 
l’Aula de Teatre. La denúncia de 
les nou exalumnes presentada 
el 2018 va ser arxivada el març 
del 2019 a l’haver prescrit els 
fets denunciats.

TrencAnT eL SiLenci
Exalumnes de l’Aula recolzen 
les víctimes i expliquen la 
seua experiència amb el que 
va ser director i professor

Nou avenç en  
el tractament  
de l’Alzheimer

salut

❘ bArcEloNA ❘ Una investiga-
ció interdisciplinària de la 
Universitat de Barcelona 
ha identificat dos potencials 
candidats per tractar l’Al-
zheimer: es tracta de dos 
molècules marines, la meri-
dianina i la lignarenona B, 
capaces d’alterar l’activitat 
de GSK3B, una proteïna as-
sociada a diverses malalties 
neurodegeneratives. Segons 
un comunicat publicat ahir, 
aquests resultats permetran 
comprendre millor el fun-
cionament de la molècula 
GSK3B i constitueixen un 
“prometedor punt de parti-
da” per al desenvolupament 
de nous medicaments contra 
l’Alzheimer.

Arrels demana 
més donatius  
per a aliments

solidaritat

❘ bArcEloNA ❘ Arrels Sant Ignasi 
continua repartint aliments 
a persones vulnerables, per 
la qual cosa fa una nova cri-
da a la ciutadania davant de 
l’augment de la demanda. La 
campanya “Omplim la neve-
ra!” ja ha aconseguit el 60 
per cent dels fons necessa-
ris, però encara necessiten 
“un últim esforç” per poder 
arribar a l’objectiu de 5.000 
euros. La col·laboració es pot 
fer a través de Bizum (codi 
33638) o bé amb una transfe-
rència a La Caixa ES92 2100 
0004 4402 0116 0985, BBVA 
ES65 0182 3401 3802 0178 
5951 o Triodos ES58 el 1491 
0001 2820 8422 7921.

la cGT de lleida 
reparteix 400 
mascaretes

iniciatives

❘ llEiDA ❘ La Federació de la 
CGT de Lleida ha repartit 
en els últims dies un total 
de 400 mascaretes FFP2 
a través de les seues secci-
ons sindicals a la diputació 
de Lleida, la Paeria, l’ICD i 
Ambulàncies Egara. També 
a treballadors temporers amb 
la Plataforma Fruita amb Jus-
tícia Social i a treballadors de 
la neteja de l’hospital Arnau 
de Vilanova. El repartiment 
de material s’ha fet a tot Ca-
talunya, amb més de 16.000 
mascaretes, 300 granotes 
de protecció rentables i 940 
ulleres de protecció (encara 
pendents de distribuir), amb 
un cost total de 58.000 euros.

edició de l’any passat de la baixada de rais a la Pobla de Segur, inclosa a la candidatura.

EDGAr AlDANA

redAcció
❘ llEiDA ❘ El dossier de la candi-
datura dels raiers per ser de-
clarats Patrimoni Immaterial 
de la Unesco s’entregarà, pre-
visiblement, el març del 2021, 
amb l’objectiu que el comitè 
d’experts de la comissió inter-
governamental per a la salva-
guarda del patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat el 
pugui avaluar i que la qüestió 
segueixi el seu tràmit final du-
rant l’any 2022. Aquest pas ar-
riba després que les associacions 
culturals dedicades a l’antic ofi-
ci del transport fluvial de fusta 
mitjançant els rais de la Nogue-
ra Pallaresa i del Segre hagin 
entrat oficialment a formar part 
de la candidatura, d’àmbit inter-
nacional i promoguda per l’As-
sociació Internacional de Raiers. 
L’opció d’aquesta activitat per 
ser declarada com a Patrimoni 
Immaterial per la Unesco està 
liderada per Polònia. La inicia-
tiva està promoguda per l’Asso-
ciació Internacional de Raiers, 
amb seu a la Pobla de Segur, i la 
formen quaranta entitats d’on-
ze països europeus. A més dels 
raiers de la Pobla, també for-
men part de la candidatura els 
de Coll de Nargó. 

Com que les opcions a Patri-
moni de la Humanitat han de ser 
presentades per estats, en el cas 
espanyol la tramitació la coor-
dina el ministeri de Cultura. La 

la candidatura dels rais  
com a Patrimoni, l’any 2022
en formen part les associacions de raiers de coll de Nargó i la Pobla de segur

tradicions unesco

conselleria de Cultura negocia 
amb el ministeri, que es coordi-
na al seu torn amb Polònia. Tota 
la documentació recopilada s’in-
clourà en un dossier multiestatal 
perquè pugui ser inclosa a la llis-
ta representativa de la Unesco 
el mes desembre de l’any 2022. 
Tant la Festa dels Raiers de la 
Pobla de Segur i el Pont de Cla-
verol com la Baixada de Raiers 
del Coll de Nargó estan incloses 
a l’Inventari del Patrimoni Fes-

tiu de Catalunya. La primera, a 
més, consta al Catàleg del Patri-
moni Festiu de Catalunya i va 
ser declarada Festa Tradicional 
d’Interés Nacional. 

Com ja va publicar aquest 
diari, les associacions de raiers 
han demanat als ciutadans que 
els enviïn vídeos de suport per 
poder presentar-los a la candi-
datura. En cas de complir-se el 
calendari, els rais optaran a ser 
Patrimoni de la Unesco abans 

que la Seu Vella, ja que el minis-
teri de Cultura ja va dir que no 
podria presentar aquesta can-
didatura fins a l’any 2023. El 
trànsit de rais està documentat 
des del segle XIV, però aquesta 
forma de transport de fusta es 
remunta a altres segles enrere. 
A començaments dels anys 30 
del segle XX van deixar de bai-
xar rais pel riu Segre, ja que van 
ser substituïts pel transport ter-
restre amb camions.
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