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El tripartito municipal ‘suma’ la 
abstención del PSC al pleno de 
los presupuestos de 2021 | PÁG.10

REGADÍOS DE L’ALT URGELL. 
Tras 18 años arrancan las pruebas 
para Basella y Peramola | PÁG.15

CUBELLS LOGRA SALVAR SU ESCUELA.  
La llegada de dos familias por la iniciativa del 
Ayuntamiento permite ganar cinco alumnos 
y salvar la plaza del segundo maestro | PÁG.17

Las pruebas rápidas de Covid-19 
llegarán a 20 pueblos del Pirineu
► Salut iniciará los cribajes el 
lunes y en Lleida, Guissona y 
Agramunt ya rozan los 3.000

► Hay ocho residencias con 
brotes y el de Tremp, con 121 
casos, es el que más preocupa

► Vergés anuncia que habrá 
900.000 dosis de vacunas en 
el primer trimestre del año

TEMA DEL DIA | PÁG.3-7

El intendente Jordi Dalmau re-
leva al comisario Xavier Mon-
clús al frente de la Regió Policial 
de Ponent mientras que Joan 
Figuera, director de la Escola de 
Policia y que había sido el máxi-
mo responsable del cuerpo en 
Lleida, dirigirá la Regió Policial 
del Pirineu. La renovación de la 
cúpula se enmarca dentro de 
los cambios realizados por el 

Major Trapero, que sitúa de nú-
mero dos a Ferran López, que 
dirigió a los Mossos durante el 
155, mientras que Miquel Es-
quius, exresponsable del cuer-
po y hasta ahora jefe en el Piri-
neu, se incorpora a la dirección 
operativa.

Trapero renueva la cúpula 
de los Mossos en la Regió 
Policial de Ponent y Pirineu

FOTO: Mossos /  El intendente Jordi 
Dalmau, nuevo jefe de Ponent

FOTO: Núria García / La sensación del comercio fue positiva pese a que no fue una jornada con la afluencia registrada otros años
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El Black Friday 
‘desafía’ la Covid
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Salut començarà a fer cribratges 
en una vintena de municipis de 
l’Alt Pirineu i Aran aquest dilluns
Es faran tests ràpids d’antígens de Covid-19 a persones majors 
de 16 anys asimptomàtiques per frenar l’expansió del virus
Lleida
ACN
El Departament de Salut co-
mençarà dilluns vinent cribrat-
ges intensius en una vintena de 
municipis de la Regió Sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran, en el marc 
de la nova estratègia de la con-
selleria d’intensificar els cribrat-
ges poblacionals per frenar els 
casos de Covid-19 a Catalunya. 
Salut efectuarà tests d’antígens 
ràpids (TAR) de detecció del virus 
a persones asimptomàtiques de 
més de 16 anys, amb indepen-
dència del municipi on resideixin. 
En concret es duran a terme al 
Pont de Suert, la Pobla de Segur, 
Sort, Tremp, la Seu d’Urgell, Olia-
na, Llavorsí, Vilaller, Senterada, la 
Pobleta de Bellveí, Tírvia, Ribera 
de Cardós, Salàs de Pallars, Va-
ll de Boí, Organyà, Isona, Esterri 
d’Àneu, Coll de Nargó i Rialp. 

Les dates i espais de les proves 
són les següents:

DEL 30 DE NOVEMBRE AL 6 DE 
DESEMBRE:

–El Pont de Suert. Del 30 de 
novembre al 2 de desembre, de 
9h a 13h, al Pavelló Esportiu.

–La Pobla de Segur. Del 30 de 
novembre al 2 de desembre, de 
9h a 14h i de 15h a 20h, al Pavelló 
Esportiu.

–Sort. Del 30 de novembre al 
2 de desembre, de 9h a 13h i de 
15h a 19h, al Consell Comarcal.  

–Tremp  . Del 30 de novembre 
al 4 de desembre, de 10h a 14h i 
de 15h a 18h, al Pavelló Esportiu.

–La Seu d’Urgell. De l’1 al 3 de 
desembre, de 12h a 14,30h i de 
15h a 19,30h, al Centre Cívic.

–Oliana  . De l’1 al 4 de desem-
bre, de 9.30h a 13.30h i de 15h a 
19h, a la Sala Polivalent. 

–Llavorsí. El 3 de desembre, de 
15h a 19h, al Centre Cívic.

–Vilaller. El 3 de desembre, de 
9h a 14h, al Local Social Monti-
dro.

–Senterada. El 3 de desembre, 
de 9h a 11:30h, al Consultori Lo-

Durant aquesta setmana, el De-
partament de Salut ha fet prop 
de 3.000 tests d’antígens a Llei-
da, Guissona i Agramunt en el 
marc de la nova estratègia que 
ha impulsat per intensificar els 
cribratges poblacionals per fre-
nar els casos de Covid-19 a Ca-
talunya. A Lleida, des de l’inici 
la resposta ciutadana ha estat 
tot un èxit, fet que ha portat Sa-
lut a estendre aquest cribratge 
als barris de Lleida a partir de 
la setmana que ve i fins al dia 
18 de desembre. A més, per 
evitar les cues, tal com ja va in-
formar aquest diari, les proves 
al pavelló Onze de Setembre 
continuaran fins al pròxim 4 
de desembre. La gerent de la 
Regió Sanitària de Lleida, Divi-
na Farreny destacava la “gran 

responsabilitat” ciutadana. Al 
tancament d’aquesta edició, els 
tests fets ahir a Lleida no ha-
vien transcendit, mentre que 
a Agramunt el cribratge massiu 
va acabar amb 1.437 proves fe-
tes, segons va informar el digi-
tal Comarques de Ponent.

Per una altra banda, Salut 
també realitzarà la setmana vi-
nent un cribratge poblacional 
a la Noguera, concretament a 
Balaguer i Ponts. En el cas de la 
capital de la comarca, les pro-
ves tindran lloc els dies 5 i 6 
de desembre, de 9.00 a 13.00 
hores i de 15.00 a 19.00 hores, 
al Pavelló Polivalent Inpacsa, 
mentre que a Ponts es realit-
zaran el dimecres 2 de desem-
bre, de 10.00 a 13.00 hores i de 
16.00 a 19.00 hores, a la Sala 1 

d’Octubre. Cal remarcar que les 
proves se les pot fer tota la po-
blació de tots els municipis de 
les ABS de Ponts i de Balaguer, i 
no només la població dels mu-
nicipis on es fan els tests.

Salut també organitza dues 
jornades de cribratge poblacio-
nal a Cervera, dijous 3 i diven-
dres 4 de desembre. Els cribrat-
ges es faran a la sala polivalent 
del Centre Cívic, situat al carrer 
Manel Ibarra de Cervera, en 
horari de 9.00 a 13.00 hores i 
de 16.00 a 19.00 hores. 

La realització de la prova és 
gratuïta i aquesta vegada no cal 
inscripció prèvia. Per fer-se el 
test, només caldrà facilitar les 
dades personals i presentar, si 
es disposa, la Targeta Sanitària 
Individual.

Prop de tres mil persones es fan el 
test a Lleida, Agramunt i Guissona
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FOTO: Tony Alcántara / Una dona sotmetent-se a un test d’antígens al pavelló Onze de Setembre

cal de la població.
–La Pobleta de Bellveí. El 3 de 

desembre, de 12h a 14:30h, al 
Consultori Local.

–Tírvia. El 4 de desembre, de 
9h a 11h, al Forn Vell.

–Ribera de Cardós. El 4 de des-
embre, de 12h a 14h, al Nou Ca-
sal.

–Salàs de Pallars. El 4 de des-
embre, de 9h a 14:30h, a la pisci-
na municipal.

–Barruera. El 4 de desembre, 
de 9h a 14h, a l’Escola Natura.

DEL 7 AL 13 DE DESEMBRE:

–Organyà, del 8 al 10 de des-
embre. Els dies 8 i 9, de 15h a 19; i 
el dia 10, de 9:30 a 13:30. Al Cen-
tre Cívic.

–Isona. El 9 de desembre, de 
9h a15h, al Poliesportiu.

–Esterri d’Àneu. El 9 de desem-
bre, de 9h a14h i de 15h a 19h, al 
Poliesportiu.

–Coll de Nargó. El 9 de desem-
bre, de 9:30h a 13:30h; i el 10 de 
desembre, de 15h a 19h, a la Sala 
Polivalent. 

–Rialp. L’11 de desembre, de 
9h a 15h, al Saló.

La mesura està dirigida a la po-
blació asimptomàtica de més de 
16 anys, sense importar el muni-
cipi on resideixin, amb la finalitat 
de frenar l’expansió del virus i 
trencar les possibles cadenes de 
transmissió comunitària. La tècni-
ca a utilitzar serà el test antigènic 
ràpid (TAR).

L’estratègia de fer proves a la 
comunitat es fa per aturar l’exten-
sió del virus, és a dir, per assegu-
rar que persones infectades no el 
transmetin a altres persones. Es 
tracta de detectar el màxim nom-
bre possible de persones conta-
giades, ja que n’hi ha que no pre-
senten símptomes i poden, sense 
saber-ho, transmetre el virus a la 
seva família, amics i altres perso-
nes del seu entorn. Cal destacar 
la importància de fer l’aïllament 
que determinin els professionals 
sanitaris en cada cas.
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Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Ingressos Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

17/11/20 - 23/11/20 555 206 151,68 301,81 391,90 631,46 273 373 0,74 0,77 7,26% 10,35% 76 17 15 4

10/11/20 - 16/11/20 879 225 240,22 329,65 555.60 651,98 429 638 0,82 1,05 8,90% 9,34% 98 23 19 3

3/11/20 -9/11/20 1.154 220 315,38 322,33 662,18 571,39 603 769 0,94 1,42 11,70% 8,90% 121 24 18 3

1/3/20 - 26/11/20 19.515 2.480 5.333,25 3.633,49 11,70% 7,69% 403 56

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

68 19 20.265 2.659 273 373 403 56

Situació a 26/11/2020

Seguiment epidemiològic

conSeqüèncieS deL covid-19

22.924
459

LLEIDA
Positius
Morts

337.631
15.736

CATALUNYA
Positius
Morts

1.628.208
44.668

ESPANYA
Positius
Morts

61.605.750
1.443.396

MÓN
Positius
Morts

La demarcació de Lleida 
suma 147 nous positius de 
Covid-19 (119 a la plana 
i 28 al Pirineu), però cap 
defunció, mentre que 
el risc de rebrot baixa 
lleugerament a les dues 
regions sanitàries.

Lleida
ACN/redACCió
A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 19.515 casos con-
firmats per PCR o antígens, 114 
més. Són 20.265 si es tenen en 
compte totes les proves (119 
més). Un total de 403 persones 
han mort per coronavirus des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que fa 24 hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 7 punts en les últimes ho-
res i se situa en 273, al nivell de 
primers d'octubre i a menys de 
la meitat que fa dues setmanes, 
quan estava a 602. La velocitat de 
propagació puja una centèsima 
fins a 0,74, mentre que la setma-
na anterior era de 0,82. La taxa 
de confirmats per PCR/TA està en 
152 per cada 100.000 habitants i 
la incidència a 14 dies és de 392.

La regió sanitària de l'Alt Pi-
rineu i l'Aran registra 2.480 casos 
confirmats per PCR o TA, 28 més, 
i 2.659 sumant totes les proves 
(28 més). Un total de 56 persones 
han mort des de l'inici de la pan-

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 17/11 al 23/11)

El Jussà suma 84 positius en 
set dies i lidera la taxa catalana 
de casos setmanals confirmats 
Ponent registra 147 contagis i el risc de rebrot 
baixa lleugerament tant a Lleida com al Pirineu

dèmia, les mateixes que en l'ante-
rior balanç. El risc de rebrot baixa 
8 punts i queda fixat en 373, al 
nivell de mitjans d'octubre i tam-
bé a menys de la meitat dels 769 

de fa dues setmanes. L'Rt puja 
tres centèsimes i està ara en 0,77, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 302 casos per cada 
100.000 habitants. La incidència 

acumulada a 14 dies està en 631. 
A la regió hi ha 19 pacients ingres-
sats (-1).

Per comarques, l'Alta Ribagor-
ça és la que té el risc de rebrot 
més alt de Catalunya, el Pallars 
Jussà la que té la pitjor taxa set-
manal de confirmats per PCR/an-
tígens, amb 677,09, a causa dels 
84 positius detectats els darrers 
set dies, i el Solsonès la que té 
la velocitat de contagi més alta 
(1,95).

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot continua a la 
baixa a Catalunya, retrocedeix 22 
punts més en les últimes 24 hores 
i se situa en els 234, segons l'últi-
ma actualització del Departament 
de Salut. La velocitat de propaga-
ció, l'Rt, continua en 0,77, mentre 
que la incidència a 14 dies cau a 
327,98 (dijous era de 356,45). 
En paral·lel, s'han declarat 1.555 
nous casos confirmats per PCR 
o test d'antígens (TA), fins als 
306.324 des de l'inici de la pandè-
mia (337.631 amb tots els casos). 
El 6,4% de les proves de la dar-
rera setmana han donat positiu. 
També s'ha informat de 79 noves 
morts, amb un total de 15.736. 

Baixen de 136 a 
128 les persones 
hospitalitzades 
per coronavirus
El nombre de pacients ingres-
sats per Covid-19 als hospitals 
públics i privats de la Regió Sa-
nitària Lleida han baixat fins als 
128, vuit menys que ahir di-
jous. Segons dades de Salut, a 
les UCI hi havia ahir divendres 
13 persones ingressades en es-
tat crític, dues menys que fa 24 
hores. Pel que fa a la distribu-
ció d'aquests pacients, 53 estan 
ingressats a l'Hospital Arnau de 
Vilanova, dels quals 43 són a 
planta i 10 a l'UCI; 20 a l'Hospi-
tal Santa Maria, dels quals 18 a 
planta i 2 a l'UCI; 50 en centres 
privats, dels quals 49 planta i 1 
a l'UCI, i 5 a l'Hotel Salut Nas-
tasi.

els casos positius 
baixen a cervera 
de 72 a 46 durant la 
darrera setmana
Cervera ha passat en la darrera 
setmana de 72 casos positius 
actius a 46 (-26 persones). A 
més, ha reduït el pic de positius 
(111 fa un mes) en un 58%. En 
consonància amb les dades de 
positius actius diaris, el creixe-
ment dels casos acumulats 
també va a la baixa. En la darre-
ra setmana, Cervera ha passat 
de les 642 persones que havien 
tingut la malaltia des del mes 
de marc a 659 ahir dimecres. És 
un increment de 17 casos (mit-
jana de 2,4 persones al dia). La 
setmana anterior el creixement 
va ser de 23 (la mitjana era de 
3,3 al dia). 

4 TEMA DEL DIA | sábAdo 28 de Noviembre de 2020

el Sant Hospital de 
la Seu d'Urgell dóna 
per erradicat el brot 
de covid-19
La Fundació Sant Hospital de la 
Seu d'Urgell va emetre ahir un 
comunicat en el qual donava 
per acabat el brot de corona-
virus que es va detectar a les 
seves instal·lacions el passat 18 
d'octubre.

Arran del brot de l'octubre, 
els PCR van detectar 22 posi-
tius entre els pacients i 16 en-
tre els professionals. En canvi, a 
les noves proves realitzades els 
dies 3 i 4 de novembre, tots van 
donar negatiu i van ser donats 
d'alta, a excepció d'un pacient, 
que evoluciona favorablement.
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Vuit brots actius a les 
residències de Lleida i el 
Pirineu amb 196 positius
El que més preocupa és el registrat
a Tremp, que té un total de 121 casos
Actualment, hi ha vuit 
brots actius de coronavirus 
en cinc residències de la 
Regió Sanitària de Lleida i 
tres de la de l’Alt Pirineu i 
Aran, amb un total de 196 
positius.

Lleida
REDACCIÓ / ACN
El cas que més preocupa és el de 
la residència de la fundació Fie-
lla-Sant Hospital de Tremp, on el 
nombre de casos positius ha pu-
jat dels 57 registrats dilluns als 
121 notificats ahir per part del 
Departament de Salut. D’aquests, 
96 casos són de residents, men-
tre que 25 són treballadors del 
centre. En el conjunt de residèn-
cies de les regions sanitàries de 
Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran hi 
ha actualment 196 casos actius. 
En una setmana han pujat de 81 
a 176 els positius als centres resi-
dencials per a gent gran del Piri-
neu mentre que han baixat dels 
221 al 20 als de les comarques de 
Ponent.

De les residències de la regió 
sanitària de Lleida, hi ha 2 casos 
actius a la residència Castrillón 
de Lleida, tots dos residents, i 5 
positius a la residència de Bellvís 
(Pla d’Urgell), dels quals 2 són re-
sidents i 3 treballadors. A la resi-

dència de Malpartit, els casos ac-
tius són 3, dos dels quals usuaris 
i un treballador. Respecte a la re-
sidència Sanitas de Lleida hi ha 3 
treballadors positius de covid-19 
i s’està pendent dels resultats del 
cribratge massiu que s’ha fet als 
104 residents, segons va informar 
Salut. 

A més, ahir, l’Ajuntament 
d’Agramunt va emetre un comu-
nicat en el qual va informar d’un 
brot de Covid-19 detectat a la 
residència Mas Vell del municipi 
amb 7 positius, dels quals 4 són 
residents i tres treballadors. Des 
del consistori, apunten que di-
jous dos residents van començar 
a presentar símptomes i, per 

aquest motiu, “es va testejar tots 
els residents i personal de la re-
sidència amb testos d’antígens” 
i afegeixen que “els residents es 
troben distribuïts per les dues 
plantes de la residència, i tant els 
4 positius com els seus contactes 
estrets es troben aïllats en habi-
tacions en una mateixa planta, i la 
resta a l’altra”.

Pel que fa a les residències de 
la regió sanitària de l’Alt Pirineu 
i Aran, hi ha 42 casos actius de 
coronavirus a la Llar Sant Josep, 
dels quals 28 són residents i 14 
professionals, mentre que a la re-
sidència Serafí Casanovas de Sort, 
actualment hi ha 13 d’actius, 12 
residents i 1 treballador.

FOTO: ACN / Imatge de la residència Fundació Fiella de Tremp

Els grups escolars confinats a 
les comarques de Ponent con-
tinuen baixant lleugerament. 
Ahir, els grups en quarantena 
eren 50, set menys que els regis-
trats el dia anterior. Això també 
ha provocat un descens pel que 
fa al nombre de persones con-
finades, que ha baixat fins a les 
1.176 (-115), de les quals 1.112 
són alumnes i 64 professionals. 
Les dades del Departament 
d’Educació també constaten 
que fins ara, han donat posi-
tiu un total de 1.244 persones, 
de les quals 1.064 són alumnes 
(+10) i 180 professionals dels 
centres educatius (+1).

Pel que fa als centres tancats, 
a Catalunya ara n’hi ha dos, un 
dels quals és l’escola de Salàs de 
Pallars, que té confinats els seus 
dos únics grups. A Catalunya, ac-
tualment hi ha 885 grups confi-
nats, 18 menys, i 21.494 perso-
nes confinades, 563 menys.

Continuen disminuint els 
grups confinats a les escoles 
de Ponent, que ara en té 50

Baixen en més 
d’un centenar 
les persones 

en quarantena

La Subdelegació del Govern a 
Lleida distribuirà a partir de di-
lluns 172.000 mascaretes a ajun-
taments i entitats socials del te-
rritori. Aquest nou lot se suma a 

les 134.000 distribuïdes al mes 
de maig i a les 140.000 reparti-
des durant el mes de setembre. 
En total, la Subdelegació n’haurà 
lliurat un total de 446.000.

Nou lot de mascaretes per 
ajuntaments i entitats socials

FOTO: Subdelegació / Se’n distribuiran un total de 172.000
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El PUOSC 2020-2024 destinarà 
més de 83 milions als municipis 
de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran
Destaca la millora de prevenció de riscos geològics a Sant 
Esteve de la Sarga amb una subvenció de 250.000 euros
Lleida
ACN/REDACCIÓ
La Comissió de Cooperació Local 
de Catalunya ha aprovat la resolu-
ció definitiva del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
per al període 2020-2024, que 
preveu una aportació de més de 
83 milions d’euros al conjunt de 
la demacració de Lleida. En con-
cret, la vegueria de Lleida rebrà 
50,4 milions d’euros, 32,9 mili-
ons l’Alt Pirineu i Aran, mentre el 
Solsonès percebrà uns 5 milions 
d’euros. 

En el cas de la vegueria de Llei-
da, el POUSC 2020 i 2024 destina-
rà 13,4 milions d’euros al Segrià; 
15,5 milions a la Noguera; les 
Garrigues percebran 7,1 milions 
d’euros; l’Urgell, prop de 6,8 mili-
ons; la Segarra, uns 6 milions, i el 
Pla d’Urgell, 5,3 milions d’euros. 
A l’Alt Pirineu i Aran, l’Alt Urgell 
percebrà 8,7 milions d’euros; el 
Pallars Sobirà 7,9 milions; el Jus-

sà, 5,4 milions; la Cerdanya, 5,1 
milions, i la Val d’Aran, 4,4 milions 
d’euros. A banda, el Solsonès re-
brà una inversió de més de 5 mili-
ons d’euros.

Si s’analitzen els projectes con-
crets, destaquen la millora de la 

connectivitat i la prevenció de 
riscos geològics de Sant Esteve 
de la Sarga amb una subvenció 
de 250.000 euros d’un cost de 
280.892,30 euros i la rehabilita-
ció de Cal Nevado com a casal 
social a Vallbona de les Monges 

amb una subvenció de 250.000 
euros d’un pressupost subvenci-
onable de 264.999,20. 

Així mateix, també es contem-
pla una subvenció de 120.000 eu-
ros per a l’edifici per la nova seu 
del consistori de Fulleda, amb un 
pressupost subvencionable de 
544.563,42 euros. Pel que fa a 
Ivars de Noguera, destaca la cre-
ació del Centre d’Interpretació 
del Préssec amb una subvenció 
de 120.000 euros, mateixa sub-
venció que rebrà l’Ajuntament 
de Térmens pel projecte de cons-
trucció d’un edifici per a ús social 
i de serveis. 

Així mateix, també s’ha esta-
blert aquesta mateixa quantitat 
de subvenció per a Benavent de 
Segrià per a la construcció d’unes 
piscines municipals i l’espai lú-
dic annex i també per a Preixana 
per a poder rehabilitar Cal Verdú 
i poder destinar-lo a allotjament 
turístic. A banda d’aquests pro-

jectes, bona part del gruix que es 
contempla fan referència a pavi-
mentació i millores de camins. 

El pla està dotat per al conjunt 
de Catalunya amb un total de 250 
milions d’euros, dividits en dues 
línies de subvencions. La primera 
és de més de 160 milions i hi han 
optat tots els ens locals, la segona 
és de quasi 90 milions i es desti-
na específicament a finançar pro-
jectes de municipis de menys de 
5.000 habitants. La primera línia 
de subvencions està destinada a 
les inversions i la dotació màxima 
per municipi és de 250.000 eu-
ros. La segona és per a acció terri-
torial a municipis petits i nuclis de 
població reduïda i la dotació mà-
xima per municipi és de 120.000 
euros. 

La consellera de la Presidència, 
Meritxell Budó, es va felicitar per 
l’aprovació definitiva d’aquesta 
“eina tan necessària, important i 
cabdal per als ajuntaments”.

FOTO: ACN / Budó destaca que és una eina “cabdal” per als consistoris
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La Comissió d’Urbanisme de la 
Val d’Aran ha emès un primer in-
forme favorable, dins del tràmit 
ambiental, a la modificació de 
les Normes subsidiàries i com-
plementàries de la Val d’Aran a 
Bossòst. El canvi permetrà am-
pliar els usos i les activitats que 
es poden dur a terme en el sòl 
no urbanitzable d’aquest muni-
cipi. Les Normes de la Val d’Aran 
es van aprovar l’any 1982 i, en el 
cas del sòl no urbanitzable, són 
molt restrictives en els usos que 
s’hi admeten, limitant-los, pràc-
ticament, a les bordes i cabanes 
agropecuàries de tipologia tradi-
cional, refugis d’alta muntanya i 
alguns tipus d’equipaments.

Des d’aleshores, el Govern ha 
aprovat diversos instruments de 
planificació territorial i urbanísti-
ca que, entre d’altres, amplien els 

usos permesos en aquest tipus 
de sòl. 

Així, hi tenen cabuda, per 
exemple, els càmpings i activitats 

recreatives, sempre que siguin 
compatibles amb els valors am-
bientals i ecològics del sòl no ur-
banitzable. 

FOTO: Territori / Imatge de la reunió de la Comissió d’Urbanisme 

Informe favorable a la modificació   
de les normes urbanístiques a Bossòst

Aprovats els 
pressupostos 
del consistori 
de Vielha de 
sis milions
El ple de l’Ajuntament de Viel-
ha e Mijaran va aprovar inicial-
ment el pressupost municipal 
de 2021, amb els vots a favor 
del govern d’Unitat d’Aran i els 
vots en contra de l’oposició de 
Convergéncia Aranesa i Aran 
Amassa. Un pressupost final 
valorat en 6.102.034,43 € mar-
cat per la dificultat de tancar 
els comptes, a conseqüència 
d’haver tingut menys ingressos 
per l’aparició de la Covid-19. 
Enguany el consistori ha desti-
nat moltes més partides d’aju-
des extraordinàries per pal·liar 
els efectes de la pandèmia.

Balaguer crida 
a participar en 
els pressupostos 
participatius

Un total de 545 ciutadans han 
votat alguna de les 20 propostes 
dels pressupostos participatius 
2020. Des de l’àrea de Participa-
ció, el seu responsable, el paer 
Kevin Bruque, confia que la xi-
fra s’incrementi d’aquí a dilluns, 
que és el darrer dia de votacions. 
Bruque espera que hi hagi “una 
participació suficientment consi-
derable”, la qual cosa voldrà dir, 
assenyala, que els pressupostos 
participatius han anat bé i que co-
mencen a arrelar-se entre els ve-
ïns de la capital.  Des de la Paeria 
fan una crida als balaguerins i 
balaguerines perquè participin 
en aquests pressupostos que, se-
gons Bruque, s’han de convertir 
en “una eina pedagògica”.
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