
La ciutat de Balaguer recupe-
rarà demà dissabte una certa 
normalitat al mercat setmanal, 
sent la primera vegada després 
de tres mesos, en que hi seran 
presents totes les parades i de 
tots els sectors. Tot i així la dis-
tribució de les parades serà més 
espaiada i serà obligatori l’ús de 
la mascareta per assistir-hi. Per 

la seva banda, el mercat setma-
nal de Tàrrega restablirà a partir 
del proper dilluns 22 de juny la 
totalitat de les seves parades. 
Al sector de l’alimentació, flors i 
plantes (que sí han pogut desen-
volupar la seva activitat durant 
les últimes setmanes), s’afegiran 
les de productes tèxtils, calçat i 
complements. 

Balaguer i Tàrrega recuperen 
el 100% de les parades en els 
propers mercats setmanals

Naut Aran regalarà un abonament 
de 25 euros als turistes que passin 
tres nits o més en aquest municipi 
Es podran gastar en bars i restaurants de la localitat
Naut Aran
ACN
L’Ajuntament de Naut Aran (la Val 
d’Aran) regalarà un abonament 
de 25 euros, per gastar als bars 
i restaurants del municipi, a tots 
els turistes que pernoctin tres 
nits o més als hotels del munici-
pi. El client podrà gastar aquests 
diners en el bar o restaurant que 
se li hagi assignat. Amb aquesta 
mesura es vol reactivar el turis-
me i l’activitat econòmica al mes 
de juliol, un mes caracteritzat per 
ser dels més fluixos de la tempo-
rada d’estiu pel que fa a reser-
ves.  D’aquesta forma, es garan-
teix que les persones que visiten 
aquest territori puguin seguir 
consumint a la zona. 

Aquests 50.000 euros se su-
men a una altra ajuda de 200.000 
euros aplicada pel consistori set-
manes enrere amb la qual prete-

FOTO: ACN / Dos excursionistes al llac de Colomers, al terme de Naut Aran

nen reactivar l’economia munici-
pal. L’alcalde de Naut Aran, Cesar 
Ruiz-Canela, destaca que “aques-
ta campanya busca beneficiar el 
sector turístic i de restauració del 
municipi que és, sense dubte, el 

que ha patit amb més per culpa 
del coronavirus”. 

L’alcalde assegura que confia 
que, amb aquesta mesura, pu-
guin venir més persones a visitar 
Naut Aran al juliol.

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat torna a oferir el 
servei de bus que arriba fins al 
Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. Concre-
tament, dilluns 22 de juny s’ini-
cia la línia que uneix el Pla de 
l’Ermita - Taüll - Vielha - Esterri 
d’Àneu – Espot i Espot - Sort - La 
Pobla de Segur. 

En canvi, el bus que fa el re-
corregut de La Pobla de Segur 
- Senterada - Torre de Capdella 
– Pantà Telefèric, començarà a 
funcionar l’1 de juliol. Totes du-
es línies estaran actives fins al 30 
de setembre.

Aquests serveis formen part 
del projecte Interreg Europe Last 
Mile, que promou la implemen-
tació de sistemes de transport 
sostenibles per accedir a àrees 
rurals d’interès turístic i que es-
tà format pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat i sis socis 
més: l’Agència Mediambiental 
d’Àustria, l’Administració Regio-
nal del Tirol Oriental (Àustria), 
l’Agència pel suport del desen-
volupament regional de Kosice 

(Eslovàquia), el Club Desenvolu-
pament Sostenible de la Societat 
Civil (Bulgària), el Parc Natural 
Upper Sûre (Luxemburg) i el Voi-
vodat de Pomerània Occidental 
(Polònia). En el cas del Bus de la 
Vall Fosca els horaris s’han co-
ordinat amb les arribades i sor-
tides del tren, així com també 
amb el Telefèric. 

Hi haurà dos viatges, un que 
sortirà al matí per agafar el te-
lefèric de les 11 hores, i un se-
gon, a la tarda, per recollir els 
viatgers del matí o altres que 
vinguin de fer una travessa des 
d’un altre punt del Parc. Hi ha di-
ferents horaris: diari, de dilluns 
a dijous, divendres i caps de set-
mana i festius.

Territori posa en marxa el 
servei de bus que arriba fins al 
Parc Nacional d’Aigüestortes

La línia del 
Pla de l’Ermita 
començarà el 

22 de juny
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L’església de 
Santa Eulàlia 
d’Erill la Vall 
reobre al públic
L’església de Santa Eulàlia d’Erill 
la Vall va reobrir al públic i se su-
ma així a les esglésies de  Sant Cli-
ment de Taüll i Sant Joan de Boí. 
Les visites rebudes aquestes últi-
mes setmanes provenen de la re-
gió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran 
i Andorra i ahir van rebre els pri-
mers visitants de Tarragona. FOTO: Centre Romànic/ Pirmers visitans a l’església de Santa Eulàlia
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bonÀrea invertirà 120 
milions d’euros i obrirà 
o ampliarà 44 botigues
Els resultats nets són de 71,5 milions 
d’euros, un 12% més que l’any anterior
Lleida
REDACCIÓ
La Junta General d’Accionistes de 
bonÀrea Corporació celebrada 
ahir va aprovar els comptes anu-
als i l’informe de gestió. En aquest 
sentit, es van destacar les dades 
econòmiques rècords de l’any 
2019, amb inversions de 94,3 
milions d’euros, vendes totals 
de 1.920 milions d’euros, resul-
tats nets de 71,5 milions d’euros 
i cash flow net de 110.600.000 
d’euros, amb augments respec-
te a l’any anterior del 34%, 5,7%, 
12% i 9% respectivament.

Des de bonÀrea van indicar 
que “l’entitat ha crescut en totes 
les seves activitats i línies de ne-
goci, tant en volum com en euros. 
Les bones xifres permeten un any 
més enfortir un model de negoci 
totalment integrat dins de l’àm-
bit rural, per arribar al client final 
sense cap intermediari”. La Junta, 
per cinquè any consecutiu, tam-
bé va acordar incrementar el di-
vidend fins als 19 euros per acció 
(un 5,5% més que en l’anterior 

FOTO: B. A. / Vista del complex de bonÀrea Corporació a Guissona
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exercici). En el capítol de previsi-
ons, es van detallar les inversions 
a realitzar en 2020, que s’esti-
men per un valor de 120 milions 
d’euros, aproximadament un 30% 
més respecte l’exercici anterior. 
Una part d’aquestes inversions 
es destinaran als equipaments 
comercials de l’entitat. Concre-
tament es preveu obrir 24 noves 
botigues bonÀrea i ampliar 20 bo-

tigues més, així com instal·lar 20 
nous ‘Box online’ i els magatzems 
Cash & Carry de Madrid, Barcelo-
na i Lleida. També es preveu obrir 
5 noves benzineres i llançar més 
de 50 noves referències de pro-
ductes d’alimentació. Pel que fa 
al nou centre alimentari d’Épila, 
es destinaran més de 40 milions 
d’euros per finalitzar la primera 
fase de les obres.

Cicle sobre 
feminismes i 
violències sexuals 
a la Noguera
L’Oficina Jove del Consell Co-
marcal de la Noguera posarà 
en marxa la setmana vinent un 
cicle virtual de càpsules forma-
tives relacionades amb els fe-
minismes, les desigualtats de 
gènere i les violències sexuals. 
El cicle consistirà en quatre ses-
sions, a càrrec de l’associació 
lleidatana Lika, que s’emetran 
en directe a Instagram a través 
del perfil de l’oficina.

Endesa tanca una 
anella elèctrica 
a Mollerussa per 
reforçar el servei
Endesa ha invertit 23.000 euros 
per a construir una nova línia 
subterrània de mitjana tensió 
a 25 kV i reforçar el servei al 
nucli urbà de Mollerussa i, així, 
tancar una anella elèctrica per 
incrementar la qualitat i la con-
tinuïtat del subministrament 
elèctric a més de 1.700 clients 
de la capital del Pla d’Urgell. Ha 
estès un nou tram de més de 
170 metres de cablejat.

Compromís 
demana fer la 
selectivitat a Tremp 
per evitar despeses
Compromís per Tremp ha de-
manat al Departament d’Edu-
cació i a la Secretaria d’Univer-
sitats que l’alumnat dels Pallars 
pugui fer les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) a Tremp per 
evitar els desplaçaments i la 
despesa econòmica que com-
porta a l’alumnat l’allotjament i 
la manutenció a Lleida. La sol·li-
citud també va ser cursada pel 
Conselh Generau d’Aran.

Treballen en la 
reestructuració del 
Servei d’Assistència 
Tècnica de la Segarra
L’equip del Servei d’Assistèn-
cia Tècnica (SAT) de la Segarra 
es compon de 4 persones que 
assessoren els ajuntaments en 
matèria juridicoadministrati-
va i economicofinancera. Re-
centment s’ha creat una borsa 
de treball per cobrir vacants i 
substitucions, on han participat 
una vintena de persones.

Comencen 
els treballs en 
els dipòsits 
d’aigua d’Arròs 
i de Vila
L’Ajuntament de Vielha e Mi-
jaran ha començat les obres 
de remodelació dels dipòsits 
d’aigües d’Arròs i de Vila, de 
manera que en els pròxims 
mesos aquests equipaments 
estaran en un correcte funci-
onament per als veïns i veïnes 
d’aquests pobles del municipi. 
Primer s’ha començat amb el 
dipòsit d’Arròs i, una vegada fi-
nalitzats aquests treballs, tam-
bé s’arreglarà el dipòsit de Vila. 
La inversió conjunta que duu 
a terme l’Ajuntament compta 
amb un pressupost de més de 
300.000 euros.

Preocupació per la 
‘triple presidència’
al Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell
En el ple del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell celebrat el dime-
cres Compromís per la Seu va 
formular un prec demanant 
a l’equip de govern que es re-
plantegin la ‘triple presidència’ 
a la institució per considerar 
que aquests canvis continus im-
pedeixen la estabilitat que l’ens 
necessita per poder afrontar 
els reptes de la crisi econòmica 
provocada per la covid-19.

L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha finalitzat la reparació 
d’urgència del dipòsit d’acumu-
lació d’aigua potable del munici-
pi, que s’ha dut a terme des de 

mitjans de maig, arran del tren-
cament parcial del mur i de les 
filtracions d’aigües, en la part 
posterior del mateix. El cost ha 
estat de 34.602,13 euros.

Les Borges repara el dipòsit 
d’aigua potable municipal

FOTO: Aj. Borges / Imatge dels treballs de reparació del dipòsit

Uns 20.000 lleidatans d’unes 
6.800 llars lleidatanes es podran 
beneficiar de l’Ingrés Mínim Vi-
tal (IMV), segons les previsions 
de la Seguretat Social. En aquest 
sentit, el subdelegat del Govern 
a Lleida, José Crespín, es va re-
unir ahir de forma telemàtica 
amb els alcaldes i alcaldesses de 
les capitals de comarca de Lleida 
per informar-los sobre el proce-
diment establert per a la trami-
tació de les sol·licituds de l’IMV. 
Del total de beneficiaris, el 60% 
aproximadament rebrà la presta-
ció de forma automàtica perquè 
són menors d’edat i ja són bene-
ficiaris d’una prestació anàloga.  
Segons les dades facilitades ahir 
pel subdelegat del Govern, dels 
prop de 20.000 beneficiaris, uns 

13.600, és a dir, un 70% aproxi-
madament,  es concentren a les 
capitals de comarca lleidatanes. 
De les 6.800 llars que podrien be-
neficiar-se de l’IMV, al voltant del 
67% corresponen a llars situades 
a les capitals de comarca. L’IMV 
es percebrà de forma mensual en 
12 pagues i contempla fins a ca-
torze tipologies diferents de llars.

Uns 20.000 lleidatans d’unes 
6.800 llars es beneficiaran 
de l’Ingrés Mínim Vital

Un 70% es 
concentra a 

les capitals de 
comarca
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Visita al celler Lagravera

Graduació virtual al Torre Vicens
L’institut lleidatà no ha volgut que els els seus alumnes es quedessin 
sense viure aquest moment tan especial i per aquest motiu ha 
preparat una festa diferent, sense vestits de gala ni tratges però 
igual d’emotiva i especial, gaudint d’una festa de graduació virtual.

Un grup de professionals sanitaris de l’Atenció Primària de 
Lleida i del Bus de la Salut van realitzar una visita guiada per 
les instal·lacions del celler Lagravera d’Alfarràs.

Moltes felicitats a les dues!!

Baixada de falles íntima a la Pobla de Segur

“Aquesta setmana han complit 18 i 22 anys, respectivament. Per molts anys carinyets!!! De part de 
tota la família que us estima”.

La Pobla de Segur no va deixar apagar la flama i va celebrar ahir una baixada de falles simbòlica i 
íntima, amb un grup reduït format per tres membres de l’Associació Cultural de Fallaires i Pubilles.

Dani de la Torre rueda una nueva película
El filme ‘Live is life’, basado en un guion del escritor Albert Espinosa, cuenta la historia de un grupo de 
cinco chicos a mediados de los años ochenta que intentan cumplir sus sueños en una noche de San Juan.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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