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La síndica d'Aran demana a
Giró l'aportació de 578.000
euros que ha de fer el Govern
Maria Vergés record a que el 2012 la Generalitat va
retallar un 20% el financ;ament i reclama revertir-ha
Lleida
ACN
La síndica d'Aran, Maria Vergés,
va demanar ahir al conseller
d' Economia, Jaume Giró, "la necessitat de donar compliment a
!'actual acord de financ;ament"
que en aquest 2021 no s'ha pogut complir i que fa referencia a
l'aportació addicional de 578.000
euros que la Generalitat ha de
dur a terme fins a 2023. "La necessitat de revertir el deute hist orie de la Generalitat amb el
Conselh" des del 2012, quan les
retallades al pressupost de la
maxima institució aranesa van
provocar l'eliminació de les polítiques propies del Conselh i que
no s'han recuperat, va ser l'altra
de les reclamacions de Vergés a
Giró. La síndica va recordar que
el Govern l'any 2012 va reduir els
recursos financers al Conselh, retallant en un 20% el financ;ament.
Durant el transcurs de la reunió celebrada aquest dilluns, la
síndica va voler agrair al conseller
Giró "la bona predisposició i la
voluntat de treballar amb el govern aranes". La síndica va parlar
també de la C-28 i de la voluntat
de dur a terme una aposta que
permeti descongestionar aquesta
via durant els 30 o 40 dies a l'any
que esta més transitada. Aquesta voluntat seria factible amb un

La CUP torna
a presentar
al·legacions
per una MAT
La CUP va presentar divendres
passat al-legacions a la tramitació de l'autorització administrativa previa i declaració d'impacte ambiental del projecte
PEol-525 AC, que compren 6
pares eolics de 49,5 MW cada un situats a Osea, així com
la respectiva infraestructura
d'evacuació, que afecta varis municipis del Pallars Jussa.
Denuncien que és el cas d'una
nova MAT de titularitat privada
darrera la qual hi ha Forestalia
renovables SL i que se suma a
la de Begues, a la qualla CUP hi
va presentar al-legacions.

Balaguer ja
supera les 200
inscripcions
per celebrar la
castanyada

FOTO: Cons lh Gentrau d'Aran/ lmatge de la reunió de la síndica amb el conseller d'Economia
tercer carril reversible, segons
Vergés. Així es contemplava ja en
I'Estudi de Mobilitat d'aquesta via
desenvolupat per la Generalitat.
A més, també es van tractar assumptes relacionats amb la gestió
i projectes relacionats amb els
fons europeus Next Generation i
la participació del Conselh Gene-

rau en aquests.
Cal recordar que el passat 13
d'octubre el Govern i el Conselh
van celebrar una reunió bilateral,
la primera des que va esclatar la
pandemia. Durant la reunió, es
va a coincidir que cal articular un
procés deliberatiu al territori sobre la candidatura deis Jocs Olím-

pies d'Hivern.
La consellera de Presidencia,
Laura Vilagra, va assegurar que
durant les proxi~es setmao.es i
mesos es fara un treball molt intens per explicar quina és la proposta i va concretar que la consulta popular tindra lloc el segon
semestre del 2022.

La Trobada Empresarial
del Pirineu cloura amb
la ministra de Ciencia
La ministra de Ciencia i Innovació del govern espanyol, Diana
Morant, sera l'encarregada de
clausurar la 32a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que
tindra lloc aquest dijous i divendres a la Seu d'Urgell. Mentre, el
president de la Generalitat, Pere
Aragones, impartira la conferencia inaugural de l'esdeveniment,
que enguany esta ·centrat en la
resiliencia del món economic

13

davant la pandemia.
Tots dos actes es duran a
terme aquest divendres, mentre que dijous hi ha programada una benvinguda als 450
empresaris i emprenedors que
assistiran a aquestes jornades.
L'acte anira a carrec de !'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc
Viaplana, i el president de la
Trobada Empresarial al Pirineu,
Vicenc; Voltes.

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de la Trobada Empresarial del Pirineu

A pocs dies per la castanyada, el jovent de Balaguer
ha organitzat un esdeveniment que ja compta amb
220 inscripcions tetes només al sopar i es preveu
que hi hagi prop de mig
miler de persones a tot el
conjunt de les activitats
programades. Les activitats comenc;aran les S de la
tarda i el cartel! inclou activitats culturals i musicals,
com un Beerpong i un Bingo. També es podra gaudir
deis concerts del balaguerí
Culli i ellleidata Er Taqueta.

Col·laboració
entre el Consell
de la Noguera
i \\la Caixau
CaixaBank i el Consell Comarcal de la Noguera col·laboren
per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats
de caracter social que l'entitat
porta a terme a la comarca de
la Noguera en el desenvolupament de les competencies
que té atribu"ides en materia de Serveis Socials. D'acord
amb el conveni signat, el Consell Comarcal de la Noguera
rep una aportació economica
de 14.000 euros per part de la
Fundació "la Caixa".
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Les Borges
Blanques
apropala
lectura als
més petits
Les Borges Blanques acull per
segon any consecutiu el projecte 'L'hora del conte, ara a !'escola i a casa', una iniciativa que
va engegar l'any passat la Biblioteca Pública Marques d'Oiivart amb l'objectiu d'apropar la
lectura a tots els infants del territori i, al mateix temps, aproximar les histories, els contes i els
!libres a les aules i a les cases.
Enguany, la iniciativa, que va
comenc;ar la setmana passada
i s'allargara durant tot el curs
escolar, s'ha dut a terme de
manera conjunta entre la biblioteca i el Pla Educatiu d'Entorn.
Aquest 20 d'octubre es van fer
les primeres sessions del projecte als coHegis, a carrec de la
companyia No Patiskos. En concret, els alumnes d'educació infantil, de primer i segon de primaria deis col·legis Joan XXIII i
Mare de Déu de Montserrat,
van poder gaudir de la lectura
des d'una perspectiva lúdica.

MARTES 26 DE OCTUBRE DE 2021

L/ Associació de Propietaris de la
Zepa de Balaguer reclama un reg
de suport per \\assegurar la· collita//
Ho demanara avui a la Comissió d'Agricultura
Lleida
REDACCIÓ
L'Associació de Propietaris de la
Zepa de Balaguer demanaran
avui a la Comissió d'Agricultura
del Parlament que s'eHabori un
"estudi seriós" sobre la col·locació d'un reg de suport "per la
gent que ho vulgui" en aquesta
zona del Canal d'Aigerri-Balaguer,
que és una zona protegida.
Així ho va confirmar ahir el secretari de I'Associació, Fernando
Bosch, que apunta que es posara
sobre la taula aquesta demanda
perque "no s'han complert" les
compensacions
economiques
que se'ls va prometre des de les
administracions l'any 2002 quan
es van qualificar aquestes zones
de zones d'especial protecció per
a les aus (Zepa). Aleshores se'ls

FOTO: AC:N Denuncien que no han rebut les compensacions promeses
va comunicar que "si les hectarees que s'han deixat de regar no
es reguen se us compensara entre 400 i 600 euros per hectarea

i any i si no se us pot compensar
us posarem un reg". Ara, 20 anys
més tard i sense haver vist cap
compensació, demanaran que

"almenys que es faci un estudi
seriós per tenir un reg de suport
amb una dotació de 1.500 metres cúbics per hectarea només
durant l'hivern per assegurar la
coll ita l'any que no plogui". En
aquest sentit, el secretari de I'Associació considera que "!'impacte
és molt menor perque és un esperc;or que puja un metre del terra" i que "podem conviure amb
les aus esteparies". Des de I'Associació remarquen que entenen
la protecció de la Zepa pero mantenen que estan convenc;uts que
poden "conviure" reg i tlUS.
A més, Bosch assenyala que
també és una qüestió de despoblament: "Ens queixem que es ·
buiden els pobles pero si quan hi
ha una iniciativa, aquesta es talla,
com no s'han de buidar?".

Vielha recupera la
Castanyada arnb un
esdeveniment a la
pla(\:a de l'Església

Primer camió electric a Plusfresc
Transports Bosch Portillo i ~a cadena de supermercats lleidatana,
Plusfresc, han signat l'adquisidó del primer camió pesat 100%
electric a Catalunya OTO lu

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

Vielha torna a celebrar la Festa de La Castanyada després
de la suspensió de l'any passat.
L'Ajuntament de Vielha e Mijaran oferira castanyes i cava a
tots els assistents a la plac;a de
l'església a partir de les 17.00
hores, en un esdeveniment en
el qual hi haura la presencia
d'una castanyera especial, que
amenitzara amb humor aquesta tradicional festa .

AmassaAran
demana que es
nacionalitzi el
sector energetic

Jordi Civís, poblata il·lustre
La Pobla de Segur va atorgar el nomenament de poblata il·lustre
a títol postum a Jordi Civís "perla seva contribució a les dencies
naturals en la geología i la paleontología". ro 1\1 1

Amassa Aran denuncia "l'especulació" de les elits amb !'energía i demana la "nacionalització, sense compensació, de tot
el sector energetic de l'estat espanyol pera recuperar la gestió
pública de l'energia". Al mateix
temps, reclamen " una íntervenció de I'Estat en l'oligopoli
electric, on es regulin els preus
de manera immediata".

F010: Dlputilcló/ La Diputació va acollir ahir la presentació del certamen

Granadella celebrara la Fira
de la Primera Premsada en
un format morid pel virus
Del dijous 28 d'octub~e al diumenge 31 d'octubre la Granadella celebrara la setena edició de la
Fira de I'Oii "La Primera premsada. Entre oliveres". Aquesta Fira
dona el tret de sortida a les tires
i festes dedicades a l'oli nou a Catalunya. En aquesta edició l'organització ha reinventat l'esdeveniment amb la finalitat d'apartar-lo
a la Covid-19. La passada edició
de la Fira va ser íntegrament en

format virtual, enguany sera en
un format híbrid: les jornades
tecniques es realitzaran on-line i
les activitats presencials es realitzaran a l'aire lliure "entre oliveres" i més redu"ides. Aquest any
tampoc es realitzaran algunes activitats classiques com el Concurs
de Gravat Rapid i "Happening"
artístic. La Fira de l'oli comenc;ara el dijous 28 d'octubre a les 19h
amb una jornada tecnica.
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En llibertat els 3 detinguts
després de denunciar
un assassinat en una
plantació de marihuana
~OT01 1r1 /

L'exposició es va inaugurar ah ir i estara fins dema a la tarda

Estan acusats d'un delicte contra la
L/lnstitut d/Estudis llerdencs
salut pública i el cadaver no s'ha trobat acull una exposició de bolets
Ueida
REDACCIÓ
Els tres homes d'entre 28 i 43
anys i nacionalitat espanyola que
els Mossos d'Esquadra van detenir el cap de setmana després
d'anar a la comissaria de Lleida a
denunciar que hi havia una persona morta en una plantació de
manhuana a les Borges Blanques
van quedar ahir en llibertat amb
carrecs després de passar a disposició judicial davant del jutjat
d'instrucció en funcions de guardia de lleida. En aquest sentit,
cal indicar que el mort podría ser
el vigilant de la plantació, mentre que els tres arrestats serien
els responsables d'aquesta, tot i
que la policía catalana encara no
han trobat cap cad~IVer, raó per la
qualla investigació segueix oberta per tal d'esclarir el cas. De fet,
els tres estan acusats d'un delicte
contra la salut pública. Així mateix, els agents es van desplac;ar
al lloc de la plantació de maria,
pero no van trobar cap planta.
La investigació per part deis
Mossos es va iniciar dissabte,
després que dos homes denunciessin a comissaria que algú havia
assassinat el vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges

El Pati de l'lnstitut d'Estudis llerdencs acull des d'ahir i fins a la
tarda de dema la XXXI Exposició
de Bolets de Tardor de les Terres
de Lleida, on es poden contem-

piar al voltant de 180 especies.
En la mostra es poden veure les
recoHectades pels membres de
la Secció de Micología de l'lnstitut d'Estudis llerdencs.

Una crema descontrolada afecta una
superficie· d'una hectórea de matolls i pins
Un incendi va cremar ahir una hectarea de matolls i pins al terme
d'lsona i Conca Delia. L:origen va ser una crema que es va descontrolar. Els Bombers van ser alertats a les 13.07 hores i es van desplac;ar
dues dotacions. A més, als marges de la C-13, a Térmens, van cremar
200 metres quadrats i a Cervera uns 100 metres quadrats.

O O: ó. P / Els arrestats van passar ah ir a disposició judicial a Lleida
Blanques, un jove d'uns 20 anys
que tenia una bossa de plastic al
cap. A més, també van denunciar
que els hi havien robat les plantes
durant el narcoassalt. La tercera
detenció es va produir després.
Tots ells van manifestar que no
eren els autors del crim i la Unitat
d'lnvestigació Territoria (UTI) de
Ponent continua investigant els
fets i buscant el cadaver.
Cal recordar que el passat dijous dia 21, durant el Dia de les

Esquadres de la Regió Policial de
Ponent (RPP), el cap de la RPP,
Jordi Dalmau, va reconeixer estar
"preocupat" pel creixement exponencial de grups criminals que
s'estan instaHant a Catalunya dedicats al cultiu i trafic de marihuana, i va demanar la implicació
deis poders legislatiu i executiu
per ter front a aquest problema.
A més, va lamentar que Catalunya sigui la principal productora
de marihuana d'Europa.

Capturen tres
deis catorze
vedells fugits d'una
granja d'Algerri

Un ciclista resulta
ferit amb un cop
al cap en caure a la
localitat de Bossost

Els Agents Rurals van capturar
ahir 3 deis 14 vedells fugits fa
tres setmanes d'una granja
d'Aigerri. En aquest sentit, s'ha
d'indicar que els efectius del
cos els van anest@siar i els van
tornar a la citada granja amb
l'helicopter. Segueixen buscant
a la resta, perque provoquen
danys en finques de panís.

Un ciclista va resultar diumenge a la nit ferit amb un cop al
cap i una cremada a la ma a
Bossost, concretament davant
de l'escola Sant Roe. En aquest
sentit, els serveis d'emergencies van ser informats de l'accident a les 23.00 hores i fins al
lloc es va desplac;ar el SEM que
va atendre el ferit.
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El Palau d' Anglesola canviara
aquesta tardar la il·luminació
del municipi per tec_nologia led
Es preveu que es pugui estalviar un 55% d'electricitat
El Palau d'Anglesola
REDACCIÓ
El Palau d'Anglesola canvia ra
aquesta tardar les lluminaries
existents a tecnología LED. L'actuació, finan~ada en un 50% per
fons europeus, permetra un estalvi energetic i economic important, a més a més de millorar la
qualitat lumínica d'algunes zones
del municipi. Els leds substituiran
els punts actuals, menys eficients,
que són de vapor de sodi, de mercuri, al·logens i fluorescents. La
factura electrica del Palau d'Anglesola en enllumenat públic del
2020 va ser de 98.368€ (737.460
kWh) i la previsió inicial era reduir-la almenys un 55%, una dada
que, amb la pujada desmesurada
del cost de la llum deis darrers
mesos, segur que sera superior
i per tant la inversió s'amortitzara amb menys temps. A l'estalvi
energetic de la reforma cal su-

Almacelles posa
tremuges de
menjar per les
colónies de gats
Un total de 28 t remuges (tolves)
d'aigua i menjar per a gats, han
estat adquirides per l'ajuntament
d'Aimacelles i instal·lades, en els
diferents punts on hi ha ubicades
les colonies autoritzades de gats.
Aquestes colonies, estan d egudament identificades per l'ajuntament i gestionades per un grup
de voluntaris que en tenen cura.

Editen un llibret
amb 20 productes
del hose del Pallars
1 e só
comestibles
En el marc del projecte 'Cuina
de bosc del Pallars' que potencia l'aprofitament deis recursos
silvestres del Pallars i després
d'un treball de recerca gastronómica que té com a protagonista el bosc i de manera
especia l les plantes silvestres
comestibles, s'ha editat .un llibret practic que recull 20 productes deis més de 100 que
s'han identificat.

FOTO: Aj. Tarrega / lmatge de la zona millarada en la primera fasÉ!

Tarrega iniciara aquest any
la segona fase de la mi llora
de les cobertes del cementiri
FOTO: Aj del Palau / Els treballs acabaran aquest mes d'octubre
mar-hi també l'estalvi en manteniment i reposició de lampades
(uns 35.000 € anuals) ja que els
leds tenen una vida útil superior
a altres tecnologies. L'obra, d'un
import de 574.612,76€, l'executa

Muntatges Lleid!'l i es finalitzara
aquest mes d'octubre. S'instal·len
llumeneres d'una potencia entre
35 i 70 W, distribu"ides segons diferents característiques de la vía
pública.

DE GATS Di.

CARRER"

FOTO: J. Pascual/ Una de les 28 tolves que s'han col-locat al municipi

La papallona del boix causara més danys a
la zona nord-est del Pirineu i menys a la resta
Un estudi del Centre de Ciencia i Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), el CREAF i el Pare Natural de la Zona Volca nica de la Garrotxa revela
que la papallona del boix provocara més danys a les comarques més al
nord-est de Catalunya, on les condicions són més amables per l'eruga.
Per contra, !'impacte al Pirineu Central podría ser menys sever.

Els centres escolars de la Ribagorfia incentiven
l'alimentació saludable durant la Setmana Bio
Els centres escolars de !'Alta Ribagor~a gaudeixen del18 al29 d'octubre
de la Setmana Bio a les escales amb l'objectiu d' incentivar u na alimentació ecológica i saludable. El Consell Comarca l, que coordina la gestió
deis menjadors escolars, ha treballat perla incorpora ció de productes
de proximitat en els menús escolars.

L'Ajuntament de Tarrega iniciara abans de finalitzar el present
any la segona fase de les obres
de re habilitació de cobertes a
la part antiga del cementiri municipal. Els treballs, que s'adjudicaran properament, tenen
un pressupost base de licitació
de 83.143 euros (IVA inclos). El
projecte preveu el desmuntatge
preví del sastre actual i la cons-

t rucció de noves cobertes en
que s'aprofitaran les teules en
bon estat. També es procedira
a refon;ar !'estructura i consol idar les arcades que recullen els
nínxols. La reconstrucció sera
idimtica a la primera fase que ja
s'executa al recinte l'any passat
vora el carrer de Ferran Saperes.
La segona fase rebra una subvenció de la Diputació.

Ajuntament
de les Borges Blanques
EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de les Borges
Blanques del dia 20 d'octubre de 2021, s'ha aprovat inicialment el Pla
Parcial Urbanístic de Delimitació de l'ambit discontinu SUND-5 del POUM
de Les Borges Blanques 'Cooperativa Sant lsidre' promogut per SANT
ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES 1 SECCIÓ DE CREDIT S.C.C.L.,
en els termes que consten en el document tecnic de l'expedient, juntament
amb I'Estudí Ambiental Estratégic i el document resum d'abast de les seves
determinacions.
Així mateix s'ha aprovat suspendre l'atorgament d'aprovacions,
autoritzacíons"t llícéncíes urbanístiques per a aquelles arees del territori
objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin
una modificació del regim urbanístic vigent, d'acord amb el que estableix
l'article 73 de la Llei d'urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, i en els termes que consten al document tecnic. La durada
de la suspensió és d'un any prorrogable per un altre any, i essent l'ambit
d'afectació el que el Pla Parcial de delimitació té definit al planol 0.07, que
consta al document tecnic.
lgualment es va aprovar condicionar, d'acord amb el que disposa l'artícle
110.2 de Decret 305/2006, de 18 de julíol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Urbanisme, l'executivitat de l'acord d'aprovació definitiva que
es pugui resoldre en el seu día per l'órgan competen! del Pla Parcial
Urbanístic de Delimitació de l'ambit discontinu SUND-5 del POUM de
Les Borges Blanques 'Cooperativa Sant lsidre', en l'aprovació definitiva
de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBAN[STICA
MUNICIPAL-EN MATERIA D'ESTABLIMENT DE QUOTES DE
PARTICIPACIÓ EN LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE L'ÁMBIT
A PONENT DEL CANAL D'URGELL, figura de planejament superior que es
tramita de forma simultania al present Pla parcial.
D'acord amb el que preveu l'article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2005 de
26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i els article
23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme, s'obre un període d'informació pública per un termini
de quaranta-cinc dies, mitjangant publicació d'edictes al Butlletí Oficial
de la Provincia de Lleida, al Diari Oficial de la Generalítat de Catalunya,
a l'etauler municipal, al diari la Mañana i al diari el Segre, termini duran!
el qual es podra examinar l'expedient a la Secretaría de I'Ajuntament en
horari d'oficina, als efectes d'examen i presentació de suggeriments o
aHegacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estará a dísposicíó a la
seu electrónica d'aquest Ajuntament.
Les Borges Blanques, 22 d'octubre de 2021
Núria Palau Minguella. Alcaldessa

