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Més de 2.500 pagesos i ramaders
lleidatans se sumen a la protesta
de Madrid en defensa del camp
Els participants volen la dimissió immediata
dels ministres Al berta Garzón i Yolanda Díaz
Lleida
Ó. BUETAS / EFE
Més de 2.500 pagesos i ramaders
de les comarques de Lleida, i
7.000 de tot Catalunya, van participar ahir en la protesta convocada a Madrid pel sector agrari en
defensa del món rural i sota el lema 20M Junts pel camp. De fet, la
convocatòria va ser tot un èxit, Ja
que van participar 400.000 persones segons els organitzadors,
150.000 d'acord amb la Delegació del Govern, i tots ells (pagesos, ramaders, caçadors, regants
i criadors de bous de lídia) van
mostrar un missatge d'unitat per
sobre de les seves discrepàncies.
En aquest sentit, el president
d'Asaja Lleida, Pere Roqué, va
manifestar que "la impressionant
resposta de convocatòria demos-
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Un total de quatre
ferits lleus en dos
accidents, a Linyola
i Mollerussa
Un total de quatre persones
van resultar ferides de caràcter
lleu en dos accidents entre dissabte a la nit i ahir de matinada.
El primer va tenir lloc I'LV-2021,
al terme de Mollerussa, on van
xocar dos turismes. El segon es
va produir a I'LP-3322, a Linyola, on es va produir una sortida
de via d'un cotxe i dues persones van ser excarcerades de
l'interior del vehicle.

Detenen un home
per agredir a l'ex i
a una amiga d'ella
al carrer Pallars
Lé! Guàrdia Urbana va detenir ahir de matinada un home
de 38 anys per un delicte de
violència de gènere en haver
agredit, suposadament, a la
seva exparella i a una amiga
quan es trobaven a l'altura del
número 29 del carrer Pallars de
Lleida. Els fets van ser a les 6.30
hores quan l'home es va trobar
amb les noies i després d'una
discussió les va agredir.

Denunciat per
pescar amb hamb
amb arponet a
Collegats, a la Pobla
Els Agents Rurals van denunciar
recentment un pescador que
utilitzava hams amb arponet
en zona de pesca sense mort a
la reserva genètica de truites i
.reserva natural de Collegats, a
la Pobla de Segur. Els membres
del cos van recordar que "l'ús
d'hams amb arponet està prohibit en zones com aquesta".

EDICTE

Exercici de
rescat al terme
de Sant Esteve
de la Sarga
Els Bombers de la Generalitat i
la Federació Catalana d'Espeleologia (FCE) van fer dissabte una
pràctica conjunta de rescat a
l'avenc Grallera Gran del Corralot, al terme municipal de Sant
Esteve de la Sarga. D'altra banda,
dissabte van rescatar dos escaladors que tenien problemes amb
les cordes a Vilanova de Meià.

tra que el sector agroalimentari
està en peu de guerra i més unit
que mai davant la no activitat
del govern estatal". Així mateix,
va assenyalar que "és una vergonya que encara no s'hagi abaixat
l'impost a tots els hidrocarburs
mentre hi ha una rebaixa general
d'impostos". I va recordar també
que amb les tarifes energètiques
que s'apliquen ens és difícil regar
les nostres explotacions"
D'altra banda, Roqué va argumentar que "hem vingut a dir
prou i reclamem la dimissió immediata del ministre de Consum,
Alberto Garzón, i la ministra de
Treball, Yolanda Díaz, que amb
les seves accions i decisions posen en risc l'alimentació i la feina
de moltes persones del país que
governen". De fet, va assenyalar
que Garzón, amb les seves de1
claracions, 'hauria de dimitir de
manera immediata", mentre que
Díaz "amb la seva reforma laboral on no hi ha temporalitat està
perjudicant el nostre sector i es
podrien perdre fins a 20.000 llocs
de treball en la propera campanya de la fruita a Lleida, ja que la
despesa que planteja és molt elevada pels agricultors".
La manifestació va recòrrer
l'eix Prado-Prado-Castellana fins
a concloure, sense incidents, a la
plaça de Sant Joan de la Creu.

El Ple d'aquesta Corporació Municipal, en sessió del
dia 18 de març de 2022, ha acordat aprovar
provisionalment l'expedient de modificació de les
ordenances fiscals 0.1· Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció i 1.5 Impost sobre l'increment
de valor dels terrenys urbans .
Conforme amb allò disposat en l'article 17.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord de
caràcter provisional romandrà a informació pública
durant un termini de 30 dies hàbils, període durant el
qual els interessats podran examinar l'expedient, i
podran presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
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I Moment de la pràctica que es va realitzar dissabte

Els Mossos arresten un jove per
entrar a robar en una entitat
bancària de Rambla Ferran
Els Mossos van detenir divendres
un jove de 26 anys com a presumpte autor d'un robatori amb
força. Els fets van passar el 12
de març a les 22.15 hores quan
un ciutadà va accedir a l'interior
d'una entitat bancària de Rambla Ferran després de fracturar
el vidre de la porta principal. El
lladre va regirar els calaixos dels
despatxos i poc després va fugir

del lloc sense emportar-se cap
objecte. Davant d'això, els Mossos obrir una investigació que va
permetre identificar i detenir al
presumpte autor del robatori. El
detingut, que té nombrosos antecedents per delictes contra el
patrimoni, va passar dissabte a
disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de
guàrdia de Lleida.

Així mateix, segons l'article 17.2 del RD L 2/2004,
l'edicte d'exposició es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província i al menys en un dels diaris de major difusió
de la província.
~i un cop finit el període d'exposició no s'ha presentat
cap reclamació, s'haurà d'entendre com a
definitivament aprovat l'acord de modificació de les
ordenances fiscals no impugnades, de conformitat
amb allò disposat en l'article 17.3 del mateix text
legal.

A fi de garantir l'accés a l'expedient de les persones
interessades, el text provisional de les ordena nces
modificades es penjarà a la pàgina web de la Paeria,
a la següent adreça electrònica:
paeria.cat/TaulerAnuncis
Si es vol accedir a l'expedient complert s'haurà de fer
sol·licitant cita prèvia al telèfon 973700380.
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