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Las·casas rurales de Lleida 
tienen reserves para marzo 
a pesar de las restricciones 

Los clientes, sobre todo del órea de Barcelona, confían en poder alojarse 
en estos establecimientos tanto el mes que viene como en Semana Santa 

Lospayeses 
cortan la C-12 
para exigir las 
ayudaspor 
'Aiomena' 
Los agricultores de les Garri
gues cortaron ayer la C-12 a la 
altura de Flix para exigir ayudas 
"urgentes" por el temporal Filo
mena. Mas de 80 payeses y una 
veintena de tractores barraron el 
paso a los vehículos en protesta 
por la falta de ayuda para el sec
tor del.aceite, muy castigado por 
los efectos de la nieve y el frio de 
los dias de esta borrasca. La con
centración la convocaran el sin
dicato agrario Asaja y el Ayunta
miento de Bovera que reclaman 
celeridad al departamento de 
Agricultura. llEIDA I PAG.14 

FOTO: Núria Garcia I los agricultores cortaron la carretera C-12 a la altura de Flix con sus tractores 
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( El Lleida logra 
acabar con 

- la sequía 
a domicilio 

FOTO: lleida Esportiu/ El 
equipo celebrando el tanto 
--- ---------· 

Un gol de Marc Martínez y una 
mano providencial de Pau To
rres en el único remate con pe
ligro del Cornellà le dieron los 
tres puntos a un Lleida Espor
tiu muy serio que controló el 
partido en todo momento sin 
pasar grandes apuros (0-1). 
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ELAEMLUCHAEL 
PARTIDO llASTA 
EL FINAL PERO 
PIERDEANTE 
ELALAVÉS (2-1) 

EL BARÇA SE 
DEJA UN PUNTO 
CONELCADIZ 
EN UN EMPATE 
INACEPTABLE 

,.., _s 

Protesta por los 
nuevos precios 
de las guarderías 
municipales 
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Un centenar de personas se con
centró ayer ante el Ayuntamiento 
de Lleida para protestar por las 
nuevas tarifas de las guarderías 
municipales para el próximo cur
so. Según los padres y madres 11

Se 

pasara de pagar unos 90 euros a 
un maximo de 230". Lamentan 
que la Paeria, dicen, no haya te
nido en cuenta su situación eco
nómica. LLEIDA I PAG.ll 

FOTO: Núria Garcfa I Los padres y madres, ayer, ante la Paeria 
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Un centenar de persones protesta 
. . 

per "l'augment dels preus" de 
les ·escoles bressol municipals 

-

Les famílies van manifestar que les tarifes augmentaran des dels 
90 euros mensuals fins a un màxim de 230 euros sense menjador 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Un centenar de persones es van 
concentrar ahir davant l'Ajunta
ment de Lleida per protestar per 
la nova tarificació social de les Es
coles Bressol Municipals (EBM), 
pel curs 2021-2022, en conside
rar que "hi haurà un augment de 
considerable dels preus", i tam
bé pel tancament de les escoles 
Germans Grimm i Vailet. Entre els 
presents hi havia famílies sence
res, membres de diverses asso
ciacions de veïns i personal dels 
centres, i va ser organitzada pel 
col·lectiu Escola Bressol Munici
pal Lleida en Lluita. 

Les educadores 
de les escoles 
bressol utilitzen 
mascaretes 
transparents 

Segons van indicar des de l'or
ganització, el preu mensual de les 
tarifes "augmentarà des dels 90 · 
euros a un màxim de 230 euros, 
sense tenir en compte altres ser
veis com el menjador". "En la ma
joria de casos haurem de pagar 
entre 120 i 150 euros sense cap 
mena de bonificació i això suposa 
fer un esforç important en la nos
tra economia, ja que tots som de 
classê-mitjana", van argumentar. 
Així mateix, des del col·lectiu van 
lamentar que l'ajuntament "no 
ha tingut en compte la situació 
econòmica actual de les famílies". 

FOTO: Núria Garcf I Moment de la protesta que es va dur a terme ahir davant de l'Ajuntament de Lleida 

Les educadores de les escoles 
bressol municipals de la ciu
tat de lleida utilitzen masca
retes transparents per tal de 
millorar la comunicació amb 
els infants. Aquest tipus de 
mascareta permet "veure les 
expressions, la boca i els lla
vis de les educadores quan 
expliquen un conte, canten 
cançons o fan conversa, en
tre altres", expliquen des de 
la Paeria. Així, compleixen la 
funció de protecció sanitària 
pel Covid-19 i, alhora, afavo
reixen l'aprenentatge amb la 
canalla, especialment aquells 
infants que presenten alguna 
dificultat auditiva. La Regido
ria d'Educació, Cooperació, 
Drets Civils i Feminismes ha 
repartit a les escoles les mas
caretes transparents, que do
nen "seguretat en l'àmbit sa
nitari, i promouen la inclusió 
educativa". 

--··-·-·---- --------·-------------·--··---------·-

Cal tenir en compte que la no
va tarificació es farà efectiva a 
partir del proper mes de setem-

bre, amb l'inici del curs, "però al 
març ja hem de fer les preinscrip
cions i encara no sabem què ens 
contarà portar els nostres fills". 

L'Ajuntament de lleida debatrà 
en el ple de febrer la nova tarifi
cació social de les Escoles Bressol 

Els Bombers apaguen diferents 
incendis de vegetació a Talarn, 
Lleida, Torregrossa i Tremp 
Un incendi va calcinar ahir una 
superfície total de 300 metres 
quadrats herbes i matolls al ter
me municipal de Talarn. Els Bom
bers de la Generalitat van ser 
alertats del foc a les 13.19 hores i 
fins al lloc ràpidament es van des
plaçar els efectius del cos, ja que 
les flames estaven prop de massa 
forestal. Aquest no va ser l'únic 
incendi ahir a la demarcació. 

En aquest sentit, a les 16.22 
hores els Bombers van ser aler
tats d'un petit incendi de canyes 
ar'tamí del riu de lleida, entre 
la capital del Segrià i Albatàrrec. 
Així mateix, a les 17.54 hores es 
van desplaçar dues dotacions del 
cos fins a l'altura del quilòmetre 
10 de I'LP-9221 per un petit foc 
d'herbes i matolls. A més, un in
cendi que es va originar cap a 

Municipals (EBM) per al proper 
curs que, per primera vegada, 
passaran a ser progressives en 
funció de la renda familiar, sense 
necessitat d'haver de demanar 
bonificacions amb informes de 
serveis socials. Segons van indicar 

les 18.20 hores a Torregrossa, 
concretament al quilòmetre S 
de I'LV-2001, també va cremar 
100 metres quadrats de mar
ges. Finalment, els efectius del 
cos van ser informats d'un altre 
foc a Tremp a les 18.21 hores i 
en aquesta ocasió les flames van 
cremar 30 metres quadrats de 
vegetació agrícola. 

D'altra banda, els Bombers de 
la Generalitat també van apagar 
ahir tres incendis de xemeneia. 
El primer va tenir lloc en una ca
sa del terme municipal d'Esterri 
d'Àneu, el segon en un habitatge 
de la Seu d'Urgell i l'últim, a Fígols 
i Alinyà. No va haver-hi ferits. 

des de la Paeria, "la.tórmula fun
ciona des de fa anys en els princi
pals ajuntaments catalans i com
pleix la recomanació del Síndic de 
Greuges de Catalunya per garantir 
l'accés de totes les famílies a l'es
colarització de O a 3 anys". 

Rescaten un excursionista 
ferit al braç a la zona del Pla 
de l'Ermita de la Vall de Boí 
Els efectius del GRAE de Bom
bers van rescatar ahir un excur
sionista que va resultar ferit al 
braç a la zona del Pla de l'Ermita 
de la Vall de Boí i va haver de ser 
evacuat a l'Hospital de Tremp. 
En aquest sentit, i pel que fa 
als fets, els serveis d'emergèn
cies van ser alertats a les 14.45 
hores que un home havia patit 
un accident mentre feia una ex-

cursió en la citada zona. Ràpida
ment, es va activar el correspo
nent protocol i fins al lloc es va 
desplaçar l'helicòpter del GRAE 
de Bombers, que tot i el vent va 
poder arribar a on es trobava la 
persona ferida. Un cop localitza
da, els efectius del cos van pro
cedir a la seva immobilit zació i 
posteriorment la van t raslladar a 
l'Hospital de Tremp. 

. I 
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El personal 
del geriàtric 4e 
la Pobla critica 
l'alcalde per la 
situació laboral 
El sindicat CGT\ta emetre ahir 
un comunicat on desmenteixen 
l'alcalde de la Pobla de Segur 
sobre els acords als que, segons 
ell, van arribar amb els treballa
dors de la residència Verge de 
Ribera. Segons explica el sindi
cat, divendres passat es va pro
duir una reunió entre l'Ajunta
ment i els representants dels 
treballadors per tal de millorar 
les condicions laborals a la re
sidència municipal de la Pobla 
de Segur i, posteriorment,va 
detallar alguns punts de la reu
nió als mitjans de comunicació 
que, sempre segons el sindicat, 
"no són així". Per exemple, ne
guen que s'acordés crear una 
comissió per redactar un nou 
conveni i el nou calendari. 

Expliquen que la reunió "va 
ser una trobada tensa perquè 
moltes de les coses que es de
ien per part de l'Ajuntament 
no s'ajustaven a la realitat''. Al 
llarg de la mateixa, i des d'un 
bon inici, es va exposar per 
part dels treballadors que no 
estaven d'acord amb la propos
ta del nou calendari laboral, ja 
que "aquest calendari és una 
imposició per part de l'Ajunta
ment, i no es dona opció a cap 
negociació" denuncien. Per 
tant, els treballadors "no tole
rem que digui que és un acord 
quan no s'ha escoltat la veu de 
les treballadores". El comitè 
d'empresa, en el període d'al
legacions, ja va dir que la seva 
proposta era seguir amb el ma
teix calendari. El sindicattambé 
nega que s'hagi ampliat la plan
tilla i reclama més personal i re
cursos pel centre geriàtric de la 
Pobla de Segur. 

Troben mort a la 
reserva de caça 
Boumort un trencalòs 
marcat fa 22 anys 
Guardes de la Reserva Nacio~ 
nal de Caça de Boumort van lo
calitzar un trencalòs adult mort 
en avançat estat de descom
posició. Segons van explicar els 
Agents Rurals, es tractava d'Ebro, 
un exemplar que va ser mar
cat a l'Aragó fa 22 anys. Davant 
d'aquesta situació, els efectius 
del cos el van traslladar al centre 
de fauna de Vall calent per tal que 
se li realitzés la necròpsia. 

Els pagesos tallen la C -12 per 
reclamar ajuts urgents pels 
efectes del temporal 'Filomena' 
Lamenten que Agricultura encara no hagi 
quantificat les destrosses sobre les oliveres 
Els pagesos de les Garrigues 
van tallar la carretera 
C·lZ a l'alçada de Flix per 
reclamar ajudes pel sector 
de l'olivera, el qual va pattr 
Importants destrosses 
per culpa d I temporal 
•Filomena'. 

lleida 
GENÍS CASANOVAS 

Una vuitantena de pagesos i una 
dotzena de tractors van tallar ahir 
la carretera C-12 a l'alçada de Flix. 
El seu objectiu era reclamar aju
des "urgents" pel sector de l'oli
vera, molt castigat pels efectes de 
la neu i el fred del temporal Filo
mena del passat mes de gener, 
sobretot al Segrià i les Garrigues, 
on més de 34.000 hectàrees 
d'aquest cultiu es van veure dam
nificades. 

A la concentració, impulsada 
pel sindicat ASAJA, també hi van 
participar el president del Consell 
Comarcal de les Garrigues, Jaume 
Setó, així com altres alcaldes de la 
zona com òscar Azero, de Bovera, 
un dels municipis més afectats. 

El president d'ASAJA lleida, 
Pere Roqué, va lamentar que "el 
Departament d'Agricultura enca
ra no hagi fet una valoració eco
nòmica dels danys i no hagi posat 
una xifra sobre la taula pel que fa 
als ajuts que pensen donar als pa
gesos afectats". Des del sindicat 

f0l01 ~"" IMttl~ Moment en 
què es practicava la necr-òpsia 

FOTO: Núrlt Gl'rcla I Els pagesos van tallar la via C-12 amb els seus tractors i no descarten fer més accions 

esperen que el pròxim 2 de març, 
durant la reunió sectorial de l'oli
vera amb el Departament d'Agri
cultura, es doni per fi una solució 
pels damnificats. 

Els pagesos també lamenten la 
poca celeritat a l'hora de prendre 
decisions, ja que en anteriors con-

centracions s'havia demanat un 
compromís abans de les eleccions 
del 14 de febrer, però finalment 
no va arribar i per això demanen 
que "les ajudes no tardin tant en 
arribar com les dels incendis". 

De cara els dies vinents, els sin
dicats agraris i pagesos estudien 

fer més actes com aquest. Cal re
cordar que el passat 11 de febrer 
els pagesos de les Garrigues i el 
Segrià ja- van protagonitzar una 
manifestació pels carrers de Llei
da, en forma de marxa lenta, amb 
les mateixes reclamacions d'ahir a 
la tarda. 

L'Ajuntament .de Tàrrega inicia els treballs 
de rehabilitació de la piscina coberta 
L'Ajuntament de Tàrrega ha inici
at aquesta setmana els trebal ls 
de millora de la piscina coberta 
municipal, intervenció que per
metrà resoldre les deficiències 
que pateix l'equipament. Com 
ja s'informà, les instaHacions es 
troben temporalment tancades 
ja que en el seu estat actual no 
es podia garantir les condicions 
de salubritat pública davant la 
situació de pandèmia. L'execució 
del projecte ha començat amb 

les obres d'adequació de la co
berta de l'edifici, lot que s'ha ad
judicat a Pintures Roger SLU per 
un import de 31.010 euros. Es 
procedeix aquests dies a renovar 
el revestiment de les bigues i a 
substituir alguns panells del sos
tre. Els treballs es duen a terme a 
tota la cobert~, incloent tant l'es
pai de les piscines com les sales 
de gimnàstica i fitness. 

La inversió a la piscina cober
ta de Tàrrega ascendirà, per tant, 

a un total de 453.686 euros. 
D'aquesta quantitat, la Diputa
ció de Lleida aportarà 152.478 
euros, que ajudaran a finançar 
la deshumectadora. Està previst 
que les instal·lacions es puguin 
reobrir al públic abans de l'estiu. 

La piscina coberta municipal 
de Tàrrega es va inaugurar l'any 
2004 després d'una inversió de 
més de 3 milions d'euros, però 
amb el pas dels anys s'acumula
ven deficiències estructurals. 
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