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Confinament comarcal a 
partir de demà a causa de 
l'estrès hospitalari del virus 

L'alberg de 
Pardinyes serà 
un edifici 
multiusos amb 
teulada 'verda' 
Veïns demanen en aquest 
solar una lla.r d'avis 

L'alberg que la Paeria construi
rà al número 2 del carrer Jo
sep Pallach de Pardinyes serà 
un "edifici multiusos" de 120 
places per acollir temporers du
rant la campanya de la fruita, 
sensesostre del pla Iglú i colò
nies o emergències. El conseller 
Chakir el Homrani i l 'alcalde, 
Miquel Pueyo, van firmar ahir 
el finançament, de 4 milions. 

e I A Lleida 
hi ha 163 persones 
ingressades per 
Covid, 38 a l'UCI 

I 
L'Arnau deriva al 
Nadal Meroles i Hestia 
de Balaguer malalts 

I Salut informa 
de 16 defuncions a 
Ponent des del 29 de 
març fins alS d'abril 

- 'I 
L'hostaleria ja ha 
rebut desenes 
d 'anul·lacions 

AstraZeneca, més 
avantatges que 

tfi ients 
L'EMA dona suport a la 
vacuna d'Oxford tot i els 
vincles amb els trombes i 
a Espanya sols s'adminis
trarà a entre 60 i 65 anys. 

Cues ahir a la Udl per a les 
PCR i serològiques. 

El pallarès 
· David Boneta, 
a la cúpula 
dels Mossos 
El comissari, 
natural de 

LLEIDAI9 

Tremp, passa M:;:f!i!Ç.:f 
a formar 
part de la 
directiva del 
major Josep Lluís 
Trapero 
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Lleida obre els cribratges universitaris 
Comença la campanya de 
la renda més complicada 
per l'efecte dels ERTO 

Se'n va el públk 
pel toc de 
queda i perd 
el Tàrrega 
L'afició del Tàrrega 
va haver d'anar
se'n del camp abans 
del final del partit 
a causa del toc de 
queda de les 22.00 
hores. Sense públic, 
va remuntar l'Al
carràs, que va gua
nyar 1-2 amb gols 
als minuts 74 i 92. 
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DENTS 
FIXES EN 

I P Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 

cfarre
Resaltado



I 
SEGRE 
Dijous, 8 d'abril del2021 

ENERGIA EOLICA I FOTOVOLTAICA 

Renovables amb lletra petita 
Almatret assessora els veïns que reben ofertes per instal·lar molins i panells 
solars a les seues finques li Pe avaluar si inc ouen clàusules desfavorables 

R.RAMIREZ 
1 LLEIDA I Promotors d'energies 
renovables competeixen des 
de fa dos anys per sòl rústic on 
instaHar molins de vent i pa
nells solars. Les ofertes de llo
guer que reben els propietaris 
són en principi molt superiors 
a les dels arrendaments agra
ris. Tanmateix, poden incloure 
clàusules que no beneficien el 
llogater. Veïns d'Almatret van 
rebre ahir assessorament sobre 
com interpretar la "lletra pe
tita" d'aquests contractes, en 
un acte organitzat per l'ajunta
ment. Projectes per a sis parcs 
eòlics preveuen vint-i-cinc 
molins en aquest municipi, on 
també es va plantejar una gran 
central solar, rebutjada per la 
Generalitat. 

Alguns contractes establei
xen pagaments variables als 
propietaris dels terrenys, en 
funció de l'energia que produ
eixen cada any els aerogene
radors i els panells solars. En 
el cas dels molins, la xifra pot 
variar en uns 4.000 euros anu
als. També poden condicionar 
l'inici dels pagaments a l'entra
da en servei de la central eòli
ca o solar prevista, i impedir 
fins aleshores que el propieta
ri de la finca en faci ús. Això 
pot suposar un seriós problema 
quan les obres es dilaten molt 
més del previst, cosa que passa 
amb freqüència. Fins i tot hi ha 
contractes que inclouen la pos
sibilitat de subrogar el projecte 
a tercers. 

La reunió que es va fer ahir a Almatret per assessorar els veïns. 

MUNICIPIS PROMOCIÓ 

Aquestes i altres qüestions es 
van abordar durant la trobada 
entre veïns d'Almatret i l'advo
cat que assessora l'ajuntament 
en aquesta matèria. L'alcalde, 
Jordi Tarragó, va destacar !"'a
llau" d'ofertes per llogar ter
renys, i va destacar que l'afany 
dels promotors d'energies reno
vables per obtenir sòl per als 
seus projectes contrasta amb la 
desinformació entre part dels 
veïns afectats. 

rapp de l'Espluga Calba de 
realitat augmentada, amb 
ja seixanta descàrregues 
Iniciativa pionera per donar a conèixer el poble 

X.R. 
I LLEIDA I Unes seixanta persones 
havien descarregat fins dijous 
passat l'aplicació de realitat aug
mentada per a mòbils de l'Esplu
ga Calba. Així ho va assegurar 
ahir Sergio Yagüe, responsable 
de l'empresa que ha desenvolu
pat l'a pp, 2iXR. Es tracta d'una 
inicativa pionera impulsada en
tre l'ajuntament i la firma en la 
qual dotze personatges virtuals 
condueixen el visitant a través 
d'una història que té lloc a mit
jans del segle XVIII i que està 
relacionada amb els bandolers i 
els cavallers de l'orde de Malta, 
com ja va avançar SEGRE. A 
l'aplicació, els usuaris veuen el 
mapa del municipi amb punts 
destacats i a l'arribar-hi s'activa 

la càmera i es pot interactuar 
amb els personatges. També es 
pot visitar, virtuahnent, l'esglé
sia i el castell. El vicepresident 
del Patronat de Promoció Eco
nòmica de la Diputació, Carles 
Gibert, va explicar que el pro
jecte "dona a conèixer el poble 
i les Garrigues a tot el món". 
L'alcalde, Josep Conillera, va 
destacar que permetrà "que la 
gent que vingui al nostre muni-

ALTRES PROPOSTES 

Na ut Aran proposa 
endevinalles als turistes 
perquè recorrin els llocs 
d'interès del municipi 

[ LES CLAUS 

Boom de les renovables. Fons d'inversió internacionals es
peronen el boom de les renovables, amb projectes en tràmit 
a Lleida per a més de 90 centrals solars que sumarien més de 
2.800 hectàrees i 40 parcs eòlics amb 349 molins. 

Panells solars 'fan fora' agricultors. Sindicats agraris denun
cien que agricultors que lloguen finques per conrear no poden 
competir amb els alts preus que paguen els promotors de cen
trals solars. Això acaba desplaçant els pagesos. 

Presentació de l'a pp de realitat augmentada de l'Espluga Calba. 

cipi pugui fer un volt i interactu
ar amb els bandolers i cavallers 
del segle XVIII" i "conèixer ra
cons" de la localitat. 

D'altra banda, Naut Aran i 
les respectives EMD impulsen 
una nova manera de descobrir 
els seus llocs d'interès. Ho faran 
amb enigmes que els visitants 
hauran de resoldre. Per parti
cipar-hi, s'haurà d'escanejarun 
codi QR a l'oficina de turisme de 

Salardú o en bars, restaurants 
i hotels dels pobles i s'ofereix 
una història relacionada amb 
cada lloc. 

L'alcalde, César Ruiz-Cane
Ja, va explicar que "els nostres 
veïns i visitants podran desco
brir racons únics d'una forma 
divertida i única". Aquesta és 
una iniciativa similar a la que es 
va posar en marxa en municipis 
com Sort o Les. 
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EXÈRCIT 

La CUP pregunta 
sobre els "discursos 
feixistes" a Talam 
I LLEIDA I La CUP ha preguntat 
al Govern de l'Estat si pensa 
"obrir una investigació so
bre la presència de discursos 
d'extrema dreta a l'Acadè
mia General Bàsica de Sub
oficials de Talarn". 

Arriba després que el 
grup Ciutadans d'Uniforme 
assegurés dilluns haver re
but una denúncia sobre "dis
cursos feixistes" a l'acadè
mia (vegeu SEGRE d'aquest 
dimarts). 

INSTITUCIONS 

Els consells d'Aran i 
el Pirineu demanen 
la llei de Muntanya 
I LLEIDA I Els consells de l'Alt Pi
rineu i Aran han creat un lob
by institucional per defensar 
les comarques de muntanya 
i demanar el desplegament 
efectiu i urgent de la llei de 
Muntanya, per dotar aques
tes zones d'un marc normatiu 
específic que tingui en comp
te les seues singularitats i afa
voreixi el desenvolupament. 
Volen que els consells tinguin 
més representativitat. 

FAUNA 

Campanya a la Seu 
per a l'esterilització 
de les mascotes 
I LA SEU I L'ajuntament de la 
Seu d'Urgell s'ha afegit a la 
campanya Soc responsable 
2021, que té com a objectiu 
fomentar la identificació i 
l'esterilització de gossos, 
gats i fures a un preu pro
mociona!. A la Seu hi ha dos 
centres veterinaris que do
nen suport a la iniciativa i als 
quals els veïns poden anar a 
identificar i esterilitzar les 
mascotes. 

DISTINCIONS 

Aran presenta el 
projecte de Reserva 
de la Biosfera 
I VIELHA I El Conselh d'Aran 
ha presentat la candidatura 
perquè la Val d'Aran sigui 
considerada Reserva de la 
Biosfera davant del comitè 
Espanyol del programa Ho
me i Biosfera i serà revisada 
pel consell científic d'aquest 
organisme durant l'any que 
ve quan es decidirà si la can
didatura d'Aran ha de ser 
remesa a la Unesco per a la 
seua consideració. 

! 
I ' 
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Un incendi calcina quatre hectàrees a Martinet 
I MARTINET I Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir 
a la tarda en l'extinció d'un incendi forestal a Martinet. EI 
foc es va declarar a les 16.38 hores al camí de la Llosa, en 
una zona de difícil accés, i al lloc van acudir disset dota
cions terrestres i tres mitjans aeris. Els efectius van haver 
d'envoltar el foc amb eines manuals ja que els camions no 
podien accedir a la zona. Les flames van arrasar unes qua
tre hectàrees, segons les primeres estimacions. Els Bombers 
també van sufocar ahir incendis de vegetació a Alcoletge, 
la Granadella i Soriguera. 

Detinguts per robar en tres vehicles a Tàrrega 
I TARREGA I Els Mossos d'Esquadra van arrestar el dia 31 de 
març i dimarts dos homes, de vint-i-dos i vint-i-un anys i 
veïns de Manresa i Tàrrega, pel robatori a l'interior de tres 
vehicles estacionats a la capital de l'Urgell. Dos es van co
metre la matinada del 25 i 26 de març i el tercer, el mes de 
desembre, passat quan van robar dos mòbils i una bossa amb 
documentació d'un cotxe. El rastreig dels telèfons mòbils ha 
permès arrestar els presumptes autors, que compten amb 
antecedents. 

Rescaten un excursionista ferit a Mont-rebei 
1 SANT ESTEVE DE LA SARGA 1 Els GRAE dels Bombers van rescatar 
ahir a primera hora de la tarda un excursionista que es va 
lesionar el turmell quan feia la via ferrada Urquiza Olmo. 
Van ser alertats a les 14.57 hores i van acudir fins al lloc amb 
l'helicòpter. El ferit va ser traslladat a l'hospital del Pallars 
de Tremp amb una possible fractura de turmell. 

Sense multa pel mal ús de mascaretes als cotxes 
I MADRID I La Direcció General de Trànsit (DGT) va afirmar 
ahir que no té competències per imposar sancions als con
ductors que realitzin un ús inadequat de mascaretes als 
vehicles. "L'ús de la mascareta és una mesura sanitària i de 
salut pública, per tant la DGT no té cap competència en la 
seua regulació", va manüestar el departament. 

Revisen una xemeneia a Mollerussa 
I MOLLERUSSA I Els Bombers van revisar ahir a la tarda la xe
meneia d'un immoble del carrer Nord de Mollerussa després 
·que es produís un conat d'incendi. 

AJUNTAMENT 
DE 

BELLVER DE CERDANYA 
I LLEIDA) 

Per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió celebra
da el dia 29 de març del 2021, es va adoptar l'acord d'aprovació definitiva del 
projecte d'Urbanització PP1 O "El Prat del Riu" del nucli del Riu de Bellver de 
Cerdanya. 
De conformitat amb els articles 89.6 i 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urba
nisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, se 
sotmet a informació pública pel termini d'un mes, comptat des de l'endemà al 
de publicació del present anunci, a fi que els qui poguessin tenir-se per 
interessats en el dit expedient, puguin comparèixer i fo rmular quantes al-lega
cions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient. 
Al seu torn, estarà a la disposició. dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.bellver.org]. 
Igualment, durant el dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en 
les dependències municipals perquè es formulin les al-legacions que s'estimin 
pertinents. 

L'Alcalde, F. Xavier Porta i Pous 
Bellver de Cerdanya, 6 d'abril del 2021 
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POLICIA REESTRUCTURACIÓ 

El pallarès David Boneta, 
a la cúpula dels Mossos 
El comissari, natural de Tremp, passa a formar part de la directiva 
de Trapero li ra responsa e de Coordinacto Ter ·itorial 

A.G.B. 
I LLEIDA I El comissari lleidatà 
David Boneta s'incorpora a la 
cúpula dels Mossos d'Esquadra 
que dirigeix el major Josep Llu
ís Trapero. Boneta, natural de 
Tremp, era el cap de la Comis
saria Superior de Coordinació 
Territorial i passarà a formar 
part de la directiva operati
va del cos amb els comissaris 
Miquel Esquius i Joan Carles 
Molinero, segons va anunciar 
ahir la policia catalana en un 
comunicat. Aquest canvi a l'or
ganigrama es deu a la marxa 
del comissari Ferran López, 
número dos del cos, al Futbol 
Club Barcelona com a màxim 
responsable de seguretat del 
club (més informació a la pà
gina 23). 

L'ascens de Boneta, que 
aquest mes compleix 51 anys, 
als comandaments dels Mossos 
ha estat constant en els últims 
anys. Amb una dilatada trajec
tòria, entre d'altres, el comissa
ri va ser cap de l'Àrea Regional 
d'Informació de Ponent (1999-
2000) i cap de la comissaria de 
Sort (2002-2005). També va ser 
al capdavant de l'Àrea Bàsica 
Policial Val d'Aran-Alta Riba
gorça com a subinspector en 
cap (2005- 2007). Posterior
ment, va dirigir les comissari
es de Vilafranca del Penedès i 
Reus. A l'ascendir a intendent, 
va ser nomenat cap de l'Àrea 
Bàsica Policial Segrià-Garrí-

TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

David Boneta (e) i el major Traper.o (d), en una foto d'arxiu. 

DILATADA TRAJECTÒRIA 

Va ser al capdavant de les 
comissaries de Sort i la Val 
d'Aran i va ser el cap de 
I'ABP Segrià-Garrigues-Pla 

gues-Pla d'Urgell, on va estar 
entre el 2011 i el 2017, fins 
que va ascendir a comissari i 
va passar a dirigir la regió po
licial Camp de Tarragona. Un 
any més tard, va ser nomenat 
cap de la Comissaria Superior 
de Coordinació Territorial. 

L'organigrama dels Mossos 
també va tenir canvis a comen-

çaments d'any a conseqüència 
de la restitució del major Josep 
Lluís Trapero. Uns canvis que 
van afectar les dos prefectures 
dels Mossos a Lleida, la de Po
nent i la del Pirineu Occidental. 
Trapero va anomenar com a 
cap de Ponent l'intendent Jordi 
Dalmau, que des de l'octubre 
del2017 era el número 2, en 
substitució del comissari Xavi
er Monclús, que ha passat a se
gona activitat. Per la seua part, 
el comissari Joan Figuera va 
tornar a Lleida èom a cap de 
la Regió Policial Pirineu Oc
cidental en substitució del co
missari Miquel Esquius que, al 
seu torn, va tornar a la cúpula. 

Dos motoristes greus en xocs 
a Balaguer i Castelldans 
REDACCIÓ 
1 BALAGUER I Dos motoristes van 
resultar ferits greus ahir en 
sengles col-lisions a Balaguer i 
Castelldans. El primer accident 
es va produir a les 7.49 hores 
a la C-12 al terme municipal 
del Balaguer, quan van col·li
dir un camió i una motocicleta. 
El motorista va ser evacuat en 
ambulància a l'hospital Arnau 
de Vilanova, segons va infor
mar el Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM), que va acti
var dos unitats. En el dispositiu 
també van participar dos dota
cions dels Bombers de la Gene
ralitat i diverses patrulles dels 
Mossos d'Esquadra. L'accident 
ha obligat a donar pas alterna
tiu a la circulació a la carretera, 
cosa que va provocar retenci
ons d'un quilòmetre, segons va 
informar Trànsit. L'altre acci
dent es va produir a les 16.00 

Imatge del motorista ferit a l 'accident de Balaguer. 

hores a la carretera C-233 al 
seu pas per Castelldans, quan 
també van col·lidir una moto 
i un camió. El conductor de la 
moto va resultar ferit gr~u i va 

ser evacuat a l'Arnau de Vila
nova. D'altra banda, un ciclista 
també va ser evacuat després 
d'una caiguda a la carretera 
C-230 a Sudanell. 
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