
• Fin de semana incívico: Lunas 
rotas en Camp de Mart y se is 
arrestos por robar móviles 1 PAG.9 
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• MEJORA OELLECHO O L RÍO ONDARA. 
Tàrrega limpia el espado fluvial que discurre 
por el núcleo urbana y planta arboles para 
favorecer la vegetación autóctona 1 P G 1 

• ELECCIONES EN COSTA RICA . 
El expresidente Figueres, con raíces 
en Os, aspira otra vez al cargo 1 PÀG.l 
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El ocio nocturno pide que 
no se vuelvan a cerrar sus 
locales si el Covid repunta 

Rescatan a dos 
esquiadores 
de montaña al 
quedar heridos 
en la Vall Fosca 
Los Bombers realizaron la ope
ración la madrugada del saba
do, evacuaran a un herido con 
helicóptero y pasaron la noche 
con el otro esquiador acciden
tada, que trasladaron ayer por 
la mañana. LLEIDA I PAG.l3 El sector reobre el viernes sin restricciones de aforo pero con incertidumbre 1 PAG.3-s 

DEPORTES 

FOTO: Fototur I Marta Cester y Sadurní Betriu se adjudican la marcha (en la imagen, Montgarri) 

FOTO: Uelda Esportiu I El equipo de Gabri lleva seis partidos sin perder 

El Lleida gana al Europa (O-l) 
y consolida su mejoría . \1 u 
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FOTO: N.C. I Una reunió de treball per dissenyar el pla de millora 

Pla d/ excel·lència als Serveis 
Socials de I/Alta RibÇJgorça 
Els Serveis Socials del Consell 
Comarcal de l'Alta Ribagorça es
tan treballant en el disseny d'un 
pla d'excel-lència, una eina de 
treball que respongui a la ne-

cessitat de gestionar projectes 
i serveis, elaborar programes i 
plans de treballs per dur-los a 
terme amb una nova estructura 
professional. 

Tremp inclou l'aprovació 
inicial dels comptes per al 
2022 al ple d'aquesta tarda 
L'AJUntament de Tremp celebra 
aquesta tarda a les 19.00 hores 
el ple ordinari municipal l'ordre 
del dia del qual inclou l'apro
vació inicial del pressupost per 
enguany. Així mateix s'inclou la 
ratificació de la cessió d'ús tem
poral i gratuït d'un habitatge per 
emergència social al Consell Co
marcal del Pallars Jussà. 

També està prevista l'apro
vació inicial de la modificació 

dels estatuts del Consorci per 
la gestió integral d'aigües de Ca
talunya. El ple té previst també 
l'aprovació del conveni de gestió 
de l'arxiu del Consell2021l2022. 
Finalment l'ordre del dia inclou 
l'aprovació de la plantilla orgàni
ca per aquest any 2022 i també 
es tractarà de l'augment de les 
retribucions per al personal de 
l'Ajuntament de la capital del Pa
llars Jussà. 

Tàrrega planta arbres 
a la llera del riu Ondara 
al seu pas pel nucli urbà 
Inclou la neteja a fons de l'espai fluvial, 
amb una inversió total de 78.000 eu ros 
Tàrrega 
REDACCIÓ 

El riu Ondara al seu pas pel nucli 
urbà de Tàrrega és objecte ac
tualment d'una significativa ac
tuació de millora mediambiental. 
El projecte contempla actuar en 
el tram del riu comprès entre la 
zona esportiva i el pont de l'Onze 
de Setembre i es duu a terme grà
cies a una subvenció de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA). La ini
ciativa vol afavorir la recuperació 
de vegetació autòctona de ribera 
al llarg de 500 metres de la llera 
del riu al seu pas per la ciutat. 

Els treballs han començat en 
el segment del curs del riu situat 
a la zona esportiva de la ciutat 
(coneguda popularment com la 
zona dels horts) i també s'actuarà 
en el tram canalitzat correspo
nent al pont de Joan Maraga
ll i sota el pont de l'avinguda de 
l'Onze de Setembre. De manera 
que aquesta acció de desbrossa
ment esdevindrà una de les més 
exhaustives que s'ha dut a terme 
els darrers anys a la zona, actual
ment plena de vegetació invasiva 

FOTO: Ajuntament de Tàrrega I Una màquina treballant a la llera del riu 

i residus que dificulten la circula
ció del cabal. 

Aquest projecte suposa una 
inversió de més de 77.800 euros 
(IVA inclòs), sufragats per I'ACA 
mitjançant una ajuda que ascen
deix a 60.000 euros i fons del 
consistori. L'empresa Ordenació 
Forestal SL s'encarrega dè mate
rialitzar les tasques. Els treballs 

possibilitaran controlar la presèn
cia de la canya Arundo donax, co
neguda popularment com canya 
americana, considerada una plan
ta invasora. 

Es confia així a millorar la ca
pacitat de drenatge de l'espai flu
vial. També es retiraran restes de 
brossa i altres residus per facilitar 
el pas de l'agua. 

AgroBank 
avança els ajuts 
de la PAC 2022 
als ramaders i 
als agricultors 

L/ obrador social El Rosal de Tàrrega 
ja exporta les galetes cap a Bèlgica 

-l'agència per a la competitivitat 
de l'empresa- i la Direcció Gene
ral d.'Economia Social i Solidària, 
el Tercer Sector i les Cooperati
ves del Departament d'Empresa 
i Treball. 

AgroBank, la divisió de negoci 
de CaixaBank adreçada al sec
tor agroalimentari, ha posat 
en marxa la campanya de la 
PAC 2022 per facilitar la trami
tació dels ajuts i avançar-ne la 
quantia, cosa que permetrà a 
agricultors i ramaders disposar 
de l'ajuda a el moment que la 
necessitin.· Els agricultors i ra
maders podran tramitar la PAC 
2022 a les més de 1.650 ofici
nes rurals de CaixaBank repar
tides per tot Espanya, a més 
de tenir més de 1.150 oficines 
AgroBank amb gestors especia
litzats que oferiran assessora
ment persomalitzat a clients de 
l'entitat bancària. 

Tàrrega , 
REDACCIO 

L'empresa d'economia social El 
Rosal ha començat l'estratègia 
d'internacionalització amb la in
troducció de les seves galetes a 
25 botigues gurmet de Bèlgica. 
L'obrador de Tàrrega, que compta 
amb un equip format per 10 per
sones amb dificultat i risc d'exclu
sió, ha tancat un acord amb un 
distribuïdor belga i ja ha exportat 
700 caixes de les seves galetes. 

Per iniciar el seu procés d'in
ternacionalització i introduir-se 
a Bèlgica, El Rosal ha comptat 
amb el suport d'ACCIÓ per mitjà 
de l'Oficina Exterior de Comerç i 
d'Inversions a Brussel·les. L'obra
dor ha accedit al servei Econo
mia Social Internacional impul
sat conjuntament entre ACCIÓ 

FOTO: Govern.cat f Una imatge del procés d'elaboració 

Fins ara, El Rosal comercia-
. litzava els seus productes exclu

sivament a Catalunya, amb una 
facturació de gairebé mig milió 
d'euros el 2021. 

L'obrador El Rosal va néixer 
el 1920 a Tàrrega i des del 2003 
està gestionat per I'Assoèiació Al
ba, que ofereix atenció integral 
a persones amb qualsevol tipus 
de discapacitat. La seva gestora, 
Mònica Viladot, subratlla que 
"seguim amb la mateixa recepta 
que fa 100 anys elaborant neules 
i cubanos, però el producte que 
hem començat a exportar són 
els arrugats: un dels treballadors 
arrugava les neules com un tros 
de paper perquè no li sortien bé, 
se'ns van acumular i vam provar 
de vendre' ls". 
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Rescaten dos esquiadors ferits 
en una caiguda a la Vall Fosca 
Els dos afectats havien quedat immobilitzats a I estany de Saburó, 
a més de 2.500 metres d'~ltura, i en condicions extremes de fred 
Els Bombers de la 
Generalitat i els Pompièrs 
d'Aran van rescatar dos 
esquiadors de muntanya 
que havien quedat ferits en 
una caiguda a la Vall Fosca, 
al Pallars Jussà. 

la Torre de Cabdella 
REDACCIÓ 

Un grup de sis esquiadors va avi
sar dissabte a la tarda (cap a les 
19.10 hores) que dos dels com
panys havien patit un accident i 
estaven immobilitzats a l'estany 
de Sa buró, a més de 2.500 metres 
d'altura i en condicions extremes 
de fred, dins del terme municipal 
de la Torre de Cabdella. Els Bom
bers van muntar un dispositiu de 
rescat -amb efectius del GRAE i 
metge del SEM- que va iniciar una 
aproximació a peu i va arribar fins 
als ferits a les 02.20 hores de la 
matinada per proporcionar-los 
una primera assistència sanitària. 
Un dels esquiadors presentava un 
estat greu, amb fractura de pelvis 
i hipotèrmia. 

Donada la situació, es va de
manar la coHaboració de l'heli
còpter dels Bombers d'Andorra 
per realitzar l'evacuació immedia-

FOTO: @bomberscat I Van passar la nit en una tenda de campanya 

ta del ferit cap a l'hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida. En paral·lel, 
es va establir un punt calent al 
lloc on es trobaven per passar-hi 
la nit amb l'altre esquiador ferit, 

que tenia afectat el turmell. En 
tot moment va estar acompan
yat per dos membres del GRAE i 
dos companys més de l'esquiador. 
les altres persones que formaven 

Ferit en un accident a Bell-lloc d'Urgell 
Un home va resultar ferit de caràcter "menys greu" ahir en un accident de trànsit a la carretera A-2, al 
terme municipal de Bell-lloc d'Urgell. Segons van informar els Bombers, el sinistre va tenir lloc al matí, 
al punt quilomètric 473,5, quan el conductor va sortir de la via i va xocar contra un arbre. La víctima va 
patir politraumatismes i va ser evacuat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. /FOTO: P.H. 

FOTO: @bomberscat I Els equips de rescat durant el servei 

Els treballs es van allargar 
durant la nit i ahir al matí 
Tot i que gran part dels treballs 
es van realitzar a la nit, les tas
ques de rescat van continuar 
ahir al matí. Així, un helicòpter 
dels Bombers de la Generalitat 

part del grup es van desplaçar cap 
al refugi de Colamina i hi van fer 
fet nit. Cal recordar, que dissabta 
van morir dos esquiadors en ac
cidents a les estacions d'esquí de 

es va desplaçar fins a l'estany 
de Sa buró per rescatar el segon 
esquiador que va resultar ferit i 
traslladar-lo fins a l'heliport de 
la Pobla de Segur. 

Baqueira Beret i a Espot. Un veí 
de Vigo va morir dijous en un ac
cident fora de pistes i dissabte un 
altre home, de 44 anys, va perdre 
la vida al )(ocar contra un pi. 

FOTO: LM. I Imatge del vehicle que va patir l'accident 

Un conductor ebri surt de la via 
i xoca contra un local a Balaguer 
Un conductor ebri va perdre el 
control del seu vehicle i es va 
encastar contra una gestoria a 
Balaguer. Els fets van tenir lloc a 
les 23.30 hores al carrer Barcelo-

na amb la rotonda del carrer Al
matà. Un altre vehicle va col·lidir 
contra un senyal davant del ta
natori, al carrer Pere 111, del mu
nicipi de la capital de la Noguera. 
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Jordi Puigneró afirma sobre 
els Jocs Olímpics· al Pirineu: 
"Només hi veig oportunitats" 
El vicepresident del Govern assegura,que Pedro 
Sanchez "està fent 'mobbing' a la taula de diàleg" 
Barcelona 
ACN 

El vicepresident de la Generalitat, 
Jordi Puigneró, va qualificar ahir 
els Jocs Olímpics d'hivern 2030 
com "una oportunitat" per al Piri
neu i ha defensat la col·.laboració 
~mb l'Aragó. "Només veig opor
tunitats, però el territori haurà de 
decidir si vol tirar endavant o no. 
Estem estudiant dues lleis per de
cidir el tipus de consulta", va afir
mar Puigneró en una entrevista a 
La Vanguardia. 

"No hem tingut mai una acti
tud de menyspreu cap a l'Aragó, 
al contrari, volem que ens acom
panyin en aquests Jocs", va conti
nuar el vicepresident del Govern, 
que no es va voler mullar amb 
una possible candidatura olímpi
ca al 50%. "És una falsa polèmica. 
El percentatge final ve determi
nat pel lloc en què es desenvolu
pin les proves. l'important és que 
es puguin celebrar", va apuntar 
Puigneró, que igualment va decli
nar opinar sobre quin nom hauria 
de portar la candidatura. 

FOTO: R.G. (ACN) / El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, durant una sessió de control al Parlament 

"És un dels últims temes a 
resoldre i hem de ser capaços 
d'arribar a un acord. Fins ara és 
Pirineus-Barcelona, però en po
dem parlar", va comentar. 

Sobre possibles discrepàncies 
·en el si del Govern sobre els Jocs 
Olímpics d'hivern 2030, Puigneró 
va negar aquesta percepció. "No, 

no n'hi ha. Cap membre d'Es
querra del Govern no ha dit que 
no vulgui celebrar els Jocs. És un 
punt que consta al pacte de legis
latura firmat per ERC i JxCat que 
s'ha de complir", va recordar el 
conseller de Polítiques Digitals i 
Territori. "Hi poden haver alcal
des o altres membres d'ERC amb 
una opinió contrària, però forma 

El president de Foment es 
va reunir en secret amb 
Puigdemont a Brussel·les 

part del debat que tindrem com a 
país", va concloure Puigneró. 

D'altra banda, va assegurar 
que el president espanyol, Pedro 
Sanchez, "està fent mobbing a la 
taula de diàleg". Segons Puigne
ró, la desobediència "estarà sobre 
la taula mentre no se solucioni 
el conflicte". "Si segueix així, ens 
plantegem passar a la segona fa-

intensificat en els últims mesos 
els contactes amb el món empre
sarial en competència per ser el 
partit de referència entre el món 
econòmic. 

se del pacte de legislatura i co
mençar a preparar l'embat de
mocràtic", va dir ~bre la manca 
de propostes de Sanchez. Malgrat 
això, va matisar que "no hi ha ter
minis" per a la taula. Sobre l'escó 
de Pau Juvillà, va opinar que Laura 
Borràs "fa el que creu que és mi
llor" per protegir l'autonomia de 
la cambra. 

15 
ERC proposa 
reformar el 
Parlament 
per fer -lo més 
transparent 
El grup parlamentari d'Esquerra 
Republicana (ERC) presentarà una 
moció, al proper ple, per proposar 
al Parlament una reforma i moder
nització de l'administració pública, 
"amb una clara voluntat de canvi". 
Un dels punts del text proposa la 
reforma de l'administració parla
mentària i del seu règim de govern 
interior "basant-se en l'exemplari
tat, l'eficiència, la transparència 
i el servei a la ciutadania". El text 
arriba després del debat públic so
bre la transparència al Parlament 
arran del cas de les llicències per 
edat. "Necessitem recuperar la 
confiança de la ciutadania als ser
veis públics", defensa la diputada 
Jordina Freixanet. 

Ribera avala parcs 
eòlics al mar pel 
tancament de les 
nuclear catalane~ 
La vicepresidenta quarta del 
Govern espanyol i ministra de 
Transició Ecològica i Repte De
mogràfic, Teresa Ribera, va ava
lar ahir que s'instal-lin parcs 
eòlics al mar. "Hem de conci
liar al màxim la proteccip am
biental amb la importància de 
no desaprofitar l'oportunitat i 
perdre un tren tan important 
com aquest", va valorar a El Pe
riódico. La ministra va recordar 
que l'energia consumida a Ca
talunya prové en bona part de 
les centrals nuclears, que aviat 
arribaran "a la fi de la seva vida 
útil", ja que les d'Ascó i Vande
llòs tene·n previst de tancar la 
propera dècada. De fet, va va
lorar: "Si podem tancar les nu
clears més de pressa, millor". 

El president de Foment del Tre
ball, Josep Sanchez Llibre, es va 
reunir fa unes setmanes en se
cret amb l'expresident de la Ge
neralitat, Carles Puigdemont, a 
la seu del Parlament europeu a 
Brussel-les per tal de reconduir 
relacions de la patronal catalana 
amb el líder de JxCat. Segons va 
publicar ahir La Vanguardia, la 
trobada se circumscriu en un in-

tent del món econòmic català i 
de l'independentisme d'explorar 
una entesa política, després del 
distanciament que va suposar el 
referèndum de 1'1 d'octubre del 
2017, la intenció de declaració 
unilateral d'independència i la 
marxa massiva de seus d'empre
ses fora de Catalunya. Així, les 
dues principals formacions inde
pendentistes, JxCat i ERC, haurien 

El president de Foment del 
Treball va fer un viatge a Brusse
l-les el mes de gener, i a banda 
el diari també revela una reunió 
celebrada el passat estiu a la seu 
de Foment amb er llavors nou 
president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, i a la qual, a més de 
Sanchez Llibre, hi van assistir des
tacats noms del món empresa
rial, que van demanar estabilitat, 
diàleg amb el Govern espanyol i 
menor pressió fiscal. 

FarO: ACN / El president de Fom.ent del Treball, Josep Sanchez Llibre 
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