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La Paeria demana a l' ACA un 
ajut per retirar algues del riu 
Els macròfits atrauen mosquits i la mosca negra 

La Paeria va demanar 
una subvenció a l'Agència 
Catalana de l'Aigua {ACA) 
per retirar les plantes 
aquàtiques (macròfits) 
del riu Segre. El consistori 
està a l'espera que surti la 
resolució per netejar la zona 
del centre de la ciutat. 

Lleida 
XAVIER NADAL 

Les algues envaeixen de nou la 
llera del riu Segre al seu pas per la 
canalització. La neteja del riu que 
vol dur a terme l'Ajuntament de 
Lleida a la zona del centre de la 
ciutat és important perquè per
met millorar la qualitat de l'aigua 
i també l'estètica del corrent i i i ui
tar contra la presència de mos
quits i la mosca negra -la calor 
dispara la seva reproducció i cau
sen moltes molèsties- fent més 
efectius els tractaments d'elimi
nació que s'hi fan. 

Lleida promou 
l'eco turisme 
fluvial dins 
d'un projecte 
europeu 
L'alcalde de Lleida, Miquel Pue
yo, acompanyat del tinent d'al
calde Sergi Talamonte, va pre
sentar ahir les actuacions que 
s'han desenvolupat a Lleida 
en els darrers quatre anys en 
el marc del projecte europeu 
TIFS, Turisme Transfronterer 
Fluvial Sostenible, que comp
ta amb finançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional a través dels projec
tes lnterreg Poctefa. És un pla 
ambiciós de la Paeria, amb Tu
risme de Lleida, per promou
re l'ecoturisme fluvial, que es 
desenvolupa amb quatre so
cis més, que són la Comunitat 
Urbana Perpinyà Mediterrània 
Metròpoli, com a caps de pro
jecte; Perpignan Méditerranée 
Tourisme, l'Ajuntament de Gi
rona i el Consorci del Ter. Pue
yo va explicar que s' han unit 
esforços per tirar endavant una 
xarxa de rutes de mobilitat sos-

FOTO: T. Alcantara I les algues tornen a envair un any més la llera del riu al seu pas pel centre de la ciutat 

FOTO: Tony Alcantara I Molts ciutadans utilitzen aquests dies la canalització per fer esport o vida social 

tenible vora els rius, promovent 
la biodiversitat, el descobriment 
de paisatges i l'ecoturisme actiu. 
En el cas de Lleida, marca la línia 
a seguir per potenciar el turisme 
fluvial a la ciutat, de cara a· la ciu
tadania i a persones visitants. 

Aquest projecte es va iniciar 
l'any 2016 i conclou aquest any, 
després de diverses actuacions, 

per exemple, al Camí del Riu, als 
Aiguamolls de Rufea i la Mitjana, 
per donar valor al patrimoni na
tural i cultural. Pueyo va assegu
rar que el riu Segre és un element 
clau de la identitat dels lleidatans i 
lleidatanes i que la història i confi
guració de la ciutat està vinculada 
al riu. Va fer referència al 49 a.C. 
quan Juli César va venir a les ribes 

del riu per combatre els generals 
pompeians; els fronts de guerra 
els ·anys 1938 i 1939 de la Guerra 
Civil o, més recentment, la riuada 
del 1982, els primers Aplecs del 
Caragol o, amb la canalització, les 
passejades, entre altres. Per això, 
va concloure que cal seguir mi
llorant el riu i el seu entorn, i do
nar-lo a conèixer. 

La Universitat 
d'Estiu 
d'enguany. 
repeteix el 
format virtual 
L'edició d'enguany de la Univer
sitat d'Estiu de la Universitat de 
Lleida (UdL), que tindrà lloc 28 
de juny al 4 de setembre, tor
na a optar pel format virtual a 
causa de la situació sanitària. 
Dels 46 cursos que ofereix, 38 
es podran seguir en línia a tra
vés del campus virtua l, mentre 
que 8, amb un programa amb 
activitats a l'exterior, es podran 
cursar presencialment, sempre 
i quan la situació sanitària així 
ho permeti. Es tracta dels cur
sos programats a lsil, Alcoletge, 
Agramunt, Tremp, Solsona, el 
Pont de Suert, Arbeca i Soses. 

Projecte per 
repensar els 
patis escolars 
per a usos de 
la comunitat 
Lleida impulsa el projecte edu
catiu Espais que eduquen patis 
per a tothom, que repensa els 
patis escolars per adequar-los a 
les necessitats dels agents que 
comparteixen aquest espai. Les 
institucions i entitats promo
tores han presentat la iniciati
va, que s'adreça a les escoles 
públiques d'educació infantil i 
primària de la ciutat perquè, a 
través d'un procés participatiu, 
proposin el seu propi projecte 
amb la comunitat implicada. 
Els centres podran fer les pro
postes fins al 7 de juny, a través 
d'un tràmit online. 

La Paeria licita 
la seguretat dels 
serveis d'atenció 
als temporers 

La Paeria ha licitat el servei de 
seguretat privada per l'oficina 
única municipal d'atenció so
ciolaboral a les persones tem
poreres, que permetin dispo
sar de serveis de vigilància i 
protecció dels equipaments i 
especialment de les persones. 
El pressupost és de 11.627,62 
euros per fer 528 hores de se
guretat privada de 1'1 de juny al 
31 d'agost de 2021. 
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Transportistes i empresariat de 
Lleida rebutgen la previsió de 
peatges a les autovies el 2024 
Asotrans defensa que si s'ha de pagar alguna taxa l'assumeixi 
"qui contracti el transport" o fer un sistema de vinyeta unitària 
Lleida 
JUDIT CASTELLÀ 

Rebuig, d'entrada, del sector del 
transport i de l'empresariat a 
la previsió del govern espanyol 
d'implantar un sistema de paga
ment per ús a les autovies, que es 
podria començar a pagar el 2024, 
segons planteja el Pla de Recupe
ració, Transformació i Resiliència 
que el govern espanyol ha remès 
a Brussel·les. Es vol buscar, però, 
un acord polític i social per avan
çar cap al model que "d'usuari 
pagador" i sota el principi "qui 
contamina paga". 

explicar que "d'entrada ho veiem 
negativament, però ens falta sa
ber com s'aplicarà, amb quins im
ports i on s'aplicarà". En aquest 
sentit, des de la Cambra s'apos
taria per un sistema de vinyeta 
com hi ha en d'altres països, que 
fos de "simple gestió" per evitar 
haver d'anar amb "vinyetes dife
rents". 

• 

Calvet acusa 
l'Executiu 
de Sanchez 

"d'anar tard" 

El posicionament de l'Asso
ciació Provincial Empresarial de 
Transport de Mercaderies Per 
Carreteres de Lleida és de rebuig 
en tant que consideren que ja pa
guen prou impostos i que són su
ficients pel manteniment. Així ho 
expressa la secretària de l'Associ
ació, Sílvia Llobet. No obstant ai
xò, concreta que si s'ha d'acabar 
"imposant" alguna taxa o impost, 
defensen que "ho pagui qui con
tracti el transport" perquè "no ha 
de recaure sobre el sector per
què els perjudicats sempre som 
nosaltres". Aquesta és una de les 
alternatives que proposen des 
de l'Associació en cas que s'hagi 
d'acabar pagant alguna taxa. Si, 
finalment, aquesta opció no és 

FOTO: ACN/ La Cambra de Comerç de Lleida ho veu, d'entrada, "negativament" però els falten més detalls 

D'altra banda, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, va acusar el govern es
panyol d"'anar tard i malament, 
com sempre". En una entrevis
ta a Catalunya Ràdioï C:alvet va 
reiterar la seva aposta per la vi
nyeta. "És una directiva europea 
que volem que es pugui aplicar a 
Catalunya. Tenim un model defi
nit, d'implementació molt ràpida 
amb tarifa plana i permetria pro
gressivament anar a una tarifica
ció per ús", va assenyalar Calvet. 

viable, també defensen que el 
sistema de vinyeta unitària a tot 
l'Estat -rebutgen totalment que 
hi hagi vinyetes autonòmiques- i 
anual. Aquí, Llobet remarca que 

Concentració a Lleida i una 
marxa lenta al Jussà contra 
els macroparcs renovables 
Lleida 
J.C. 

Les plataformes i assoc1ac1ons 
per frenar els macroparcs eòlics 
i fotovoltaics continuaran mobi- -
litzant-se i aquest cap de setma
na ho faran de forma disgregada 
arreu del territori. Així ho van 
anunciar ahir Xarxa per la Sobira
nia Energètica i la Xarxa d'Entitats 
Catalanes per una Transició Ener
gètica Justa en una roda de prem-

sa conjunta amb les entitats dels 
diferents territoris. 

En el cas del Pallars Jussà, el 
potaveu de Salvem lo Pallars, Jor
di Panisello, va explicar que es fa
rà una marxa lenta dissabte. Co
mençarà a les 9.00 hores al Coll 
de Corniols i farà una aturada a 
Isona, on es llegirà un manifest, 
i s'acabarà a Tremp, on es tor
narà a llegir el manifest. Panise
llo va explicar que s'ha convidat 

són contraris a que sigui "per ús". 
En aquest sentit, la secretària 
de l'Associació explica que enca
ra no s'han posat preus sobre la 
taula però que caldria posar un 

als ajuntaments de la comarca a 
participar-hi perquè també són 
"afectats". 

A Ponent, al seu torn, tam
bé es farà una concentració a 
la plaça Sant Joan de Lleida. Se
gons va explicar Josep Farran, de 
la Coordinadora de les Garrigues 
Eòlica i Solar Sostenibles, es farà 
diumenge a les 12.00 hores. Se
rà una concentració en la qual hi 
participaran col·lectius ecologis
tes de les Garrigues, l'Alt Urgell 
i el Segrià. Així mateix, Farran va 
posar de manifest que des de la 
coordinadora estan duent a ter
me diverses xerrades per debatre 
i abordar el model de transició 
energètica. 

preu "mòdic" anual. Per la seva 
banda, des de la Cambra de Co
merç de Lleida exposen que en
cara falten detalls per saber. Així, 
el seu president, Jaume Saltó, va 

FOTO: ACN I Imatge d'arxiu del parc de Sant Antoni de la Granadella 
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FOTO: Aj. Tremp/ La visita que va fer ahir l'alcaldessa del municipi 

Les obres a les adoberies de 
Tremp deixen al descobert 
noves restes arqueològiques 
Les obres de recuperació de les 
antigues adoberies de Tremp 
han deixat al descobert noves 
restes que havien quedat so
ta la runa d'una part de l'edifici 
esfondrat. Es tracta de diverses 
basses més i les canalitzacions 
que les unien. Els arqueòleg ac
tualment les estan documentant 
i s'incorporaran a la resta d'ele-

ments patrimonials que seran 
visitables. En aquest sentit, l'Al
caldessa del municipi de Tremp, 
Maria Pilar Cases, i el president 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Josep Maria Mullol, van 
visitar ahir dijous les obres de 
consolidació d'aquest espai i van 
comprovar que s'avança a bon 
ritme. 

Les Borges organitza un 
nou mercat de la Ganga ple 
d'ofertes i de descomptes 
L'Agrupació de Comerciants de 
les Borges Blanques organitza 
aquest cap de setmana una no
va edició del Mercat de la Ganga, 
una jornada d'ofertes i descomp
tes en què els i les comerciants 
de la capital garriguenca mun
taran parades al voltant de la 
plaça 1 d'Octubre i davant de les 
seves botigues amb l'objectiu 
de dinamitzar comercialment el 
municipi. El tradicional mercat 

Èxit de participants 
en les visites al 
sindicat modernista 
deSant Guim 
Més de 40 persones van parti
cipar en la darrera visita al sin
dicat modernista de Sant Guim 
de Freixenet, el passat dissabte 
1 de maig. Davant el notable 
nombre de visitants les visites 
es distribueixen en franges ho
ràries de 30 minuts. El recorre
gut inclou la sala de màquines 
del Molí que sorprèn molt als 
visitants. L'ajuntament obre les 
portes del Sindicat edifici mo
dernista amb l'objectiu de do
nar a conèixer el patrimoni. 

de rebaixes se celebrarà aquest 
dissabte, 8 de maig, de les 9.00 
a les 13.30 hores, i una quinzena 
de comerciants oferiran articles 
de tota mena amb grans ofertes 
i també descomptes. Igualment, 
s'afegiran a la iniciativa els habi
tuals paradistes del mercat set
manal i del mercat de segona 
mà, amb la qual cosa hi haurà 
més de trenta parades arreu del 
municipi. 

Bellpuig lliura avui 
la Beca Josep Maria 
Bernat' per a joves 

Bellpuig entregarà avui al Te
atre Armengol la Beca Josep 
M. Bernat per a joves instru
mentistes de cobla, una beca 
que cada any es lliura durant 
el tradicional Concert de Reis 
i que aquest any. És una beca 
que cada any convoquen con
juntament l'Associació "Músics 
per a Cobla" i l'Ajuntament de 
Bellpuig, per promoure l'estudi 
dels instruments que confor
men aquest conjunt musical 
tan peculiar i característic. 

bonÀrea Corporació obté un 
benefici net de 77,32 milions el 
2020, un 8% més que l'anterior 
La firma ha fet inversions per valor de 101,23 milions 

Lleida 
ACN 

bonÀrea Corporació ha facturat 
1.984 milions i obtingut 77,32 
milions de benefici net durant 
el 2020. En un any marcat per la 
pandèmia, la firma de Guissona 
(Segarra) ha fet inversions per va
lor de 101,23 milions i ha contrac
tat 357 nous treballadors fins a 
incrementar la plantilla als 5.661 
empleats. Els resultats de l'exer
cici representen un 3,3% més pel 
que fa a la facturació en compa
ració al 2019, i un 8 % més res
pecte als beneficis nets. Pel que 
fa al cash flow net, ha estat de 
117,34 milions, un 6% més, i les 
inversions han crescut un 7% més 
respecte a l'any anterior, el major 
increment que ha fet mai la com
panyia. D'altra banda, han obert 
19 nous supermercats bonÀrea i 
ara ja en tenen 525. 

L'activitat més important de 
bonÀrea Corporació és la ven
da d'alimentació humana, amb 
una facturació rècord de 1.190 
milions, un 9,3% més que l'exer
cici anterior. El principal canal de 
venda han estat les botigues bo
nÀrea, amb la comercialització de 
955 milions directament al con
sumidor final. Aquestes botigues 
estan repartides entre Catalunya, 

FOTO: ACN I Imatge d'arxiu de la botiga de bonÀrea a Aitona 

Aragó, Castelló, valència, Madrid, 
Guadalajara, Navarra, la Rioja i 
Andorra. 

Entre els altres canals de distri
bució destaca que al canal Cash i 
Horeca les vendes han caigut un 
21,8% a causa del confinament i 
les restriccions al sector de la res
tauració, mentre que al canal on
line a consumidors ha augmentat 
un 129% tant en l'entrega a domi
cili com al box o a la botiga. D'al
tra banda, s'han exportat 31.980 
tones de productes càrnies, un 
increment del 45%, a 35 països. 
El 2020 ha sigut l'any de major 

inversió de bonÀrea Corporació 
amb 101,23 milions. Els diners 
s'han destinat a obra civil, ter
renys, maquinària, instal· lacions i 
equipaments. En aquest exercici, 
la companyia ha continuat amb el 
moviment de terres del futur cen
tre alimentari d'Épila, a l'Aragó, i 
han començat ja les obres d'ur
banització, la galeria subterrània 
de connexió, els tallers, al ritme 
previst. També s'han fet obres al 
centre alimentari de Guissona, 
amb millores sanitàries a les sales 
de treball i una depuradora nova 
entre d'altres. 

La recollida de cirera dona el tret de 
sortida a la campanya de la fruita 
La segona campanya de la fruita 
amb pandèmia ha començat fa 
una setmana amb la recollida de 
la cirera. Un productor de Seròs 
(Segrià), Oriol Teixidó, reconeix 
que afronten la temporada "una 
mica més tranquils que l'any pas
sat" però "pendents de si fan cri
bratges massius o ens vacunen a 
tots els treballadors del camp", 
una reivindicació dels agricultors 
i dels alcaldes del Baix Segre que, 
de moment, Salut no atén. Men
tre els vaccins no arriben, a la fin
ca de Teixidó segueixen les reco
manacions sanitàries de "mans, 
distància i mascareta", explica, i 
espera acabar la campanya com 
l'any passat, amb cap contagi. 
"Tot i així el risc existeix i estem 
amb por del que pugui passar", 
assegura. 

FOTO: ACN I Un productor de Seròs en una finca de cireres 
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