El Lleida Esportiu logra una importante victoria en el campo del
Numancia (l-2) y depende de si mismo para el play off
I
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El Govern abre la puerta
a optar en solitario a los
Jocs d'Hivern del Pirineu
...,. Pedirón al Comité Olímp ica
seguir con la candidatura si
no hay acuerdo con Aragón

La Federació d 'Esports d'Hivern
pide "valentíall al ejecutivo para
lanzar la propuesta
coMARQuES 1PAG.1s

1,70€

Levantan el veto
al agua de boca
a 2 5 municipios
del Segrià y de
les Garrigues
Los 25 municipios del Segrià
y les Garrigues que se abastecen de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ya pueden beber y cocinar con agua
del grifo después de cinco días
con restricciones por los altos
niveles de pesticidas detectados. Las últimas analíticas han
sido correctas.
COIVoARQUES I PAG.14

FOTO: Santi lglesias I Los fuegos artificiales despidieron las fiestas

Lleida pone el punto final a
las Festes de Sant Anastasi
FOTO: Tony Alcantara I La tradicional Batalla de Flors volvió ayer a celebrarse con todo su esplendor en Lleida

Lleida puso ayer el punto final a
la primera Festa Major de Sant
Anastasi sin restricciones tras la
pandemia. La Batalla de Flors
y el castillo de fuegos artificia-

GARANTIA I LERDENT
CLÍNICA DE REFERÈNCIA DE LES
COMARQUES LLEIDATANES,
DES FA MÉS DE 30 ANYS

ET GARANTIM EXPERIÈNCIA I PROXIMITAT,
AIXI COM PREFERÈNCIA EN ELS SERVEIS
D'URGÈNCIA I TELEASSISTÈNCIA MÈDICA
GRATUÏTA, PER A TU I LA TEVA FAMILIA

les fueron los actos estrella de
la última jornada de las fiestas
que se cierran con la valoración
positiva por parte de la Paeria.
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El GoVern demanarà al
COE una candidatura de
Catalunya en solitari si no
hi ha acord amb Aragó
El termini fixat per un acord sobre el
repartiment de proves acaba el dia 20
Barcelona
ACN
El Govern demanarà al Comitè
Olímpic Espanyol (COE) que valori
una candidatura de Catalunya en
solitari per als Jocs d'hivern si finalment no hi ha acord amb l'Aragó. Fonts del Govern van explicar
que encara no s'està en aquest
escenari i que queden dies fins
al 20 de ma1g, el termini fixat pel
COE per un acord sobre el repartiment de les proves. Però aquestes mateixes fonts van deixar
clar que l'executiu no vol perdre
l'oportunitat dels Jocs i que abans
de quedar-se sense demanaran al
comitè olímpic que s'analitzi tots
els escenaris.
A dies que s'acabi el termini
del 20 de maig, des de Catalunya
es comença a aplanar el terreny
per si cal defensar una candidatura en solitari davant del COE.
Per la seva banda, el president
aragonès, Javier Lamban, va avisar que si Catalunya tira pel dret,
l'Aragó plantejarà una candidatura de "tot el Pirineu" sense deixar
de banda el Pirineu català.
El dissabte 7 de maig, el govern de l'Aragó, va rebutjar una
nova proposta del COE sobre el
repartiment de les proves.

FOTO: COE I La reunió per signar l'acord de la candidatura del 2030

La FC d'Esports d'Hivern
vol una participació única
La Federació Catalana d'Esports
d'Hivern va demanar al Govern
que presenti una candidatura
única als Jocs Olímpics d'Hivern
del 2030 si l'Aragó no rectifica
i accepta el pacte amb el Comitè Olímpic Espanyol pel repartiment de les proves. El seu
president, David Samper, va demanar "valentia" al Govern per

prendre la decisió i va atribuir
a qüestions polítiques les desavinences amb Aragó. Va defensar que és una "oportunitat
única" i cal tenir en compte que
el Comitè Olímpic Internacional
podria assignar d'un sol cop els
jocs del 2030 i del 2034. El termini per presentar candidatura
s'acaba el 20 de maig.

Aitona comptarà
amb un Pump
Track, un espai
lúdic i esportiu
Pròximament és previst que vegi
la llum un projecte a Aitona que
permetrà ampliar l'oferta lúdica-esportiva. Es tracta de la construcció d'un Pump Track, un circuit d'asfalt amb revolts peraltats
i petits desnivells, fet que permet
fer voltes al circuit sense pedalar
per tal que els i les joves de la vila en puguin gaudir amb vehicles
amb rodes i sense motor.

15

Alcarràs promociona un bo
de l'Impost de Circulació pels
vehicles menys contaminants
L'Ajuntament d'Alcarràs ha activitat aquesta primavera una
campanya informativa dirigida a promoure entre el veïnat
la bonificació del 75% en l'lmpost de Circulació dels vehicles
Zero i ECO i afavorir d'aquesta
manera la transició cap a una
mobilitat i un sistema energètic
més respectuosos amb el medi
ambient. Aquesta bonificació,
juntament amb la reducció del
25% que s'aplica en l'IBI dels habitatges en els quals s'instaHen
plaques solars per l'autoconsum
durant els quatre anys posteriors a l'obra i el 50% de reducció que s'aplica en I'ICIO de les
instaHacions d'aquesta mena
són algunes de les mesures que
s'impulsen des del consistori per
aconseguir un Alcarràs més net,
més sostenible i més lliure.
L'alcalde, Jordi Janés, va destacar la importància d'una bonificació que suposa "una raó
afegida" per a prendre una decisió la qual, va indicar, "em consta que estan valorant moltes i
molts alcarrassins i alcarrassines segons hem pogut copsar
aquests darrers mesos durant
els quals el preu dels carburants
ha pujat fins a límits mai vistos".
Dins d'aquest context inflacio-
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La bonificació
promoguda
entre el veïnat
serà del75%
Vol afavorir la
transició cap a
una mobilitat
sostenible
nista, va apuntar Janés, "cada
vegada molta més gent es posa
a fer números i comprova que,
segurament, optar per un vehicle que funcioni exclusivament
amb un motor elèctric o que
disposi d'un sistema de propulsió híbrid o en el qual es combinin els combustibles tradicionals
amb GLP o gas natural, surt ara
encara molt més a compte no
només pel planeta i les generacions futures, sinó també per a
l'economia domèstica".
- - --
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CULTIU
Pomera

214

198

203

210

Perer

248

229

236

244

Presseguer agost

192

177

182

188

Nectarina ¡uilol

259

239

246

254

Alfals mínim

147

136

140

145

Alfals màxim

360

332

342

353

Presseguer juny

278

256

264

273

Presseguer agost ROC

217

200

206

213

Ametller (reg suport)

122

113

111

116

120

116

Olivera (reg suport)

164

151

148

155

161

155

Blat

118

109

327,1

301,8

296,6

310,7

321,2

309,1

o

o

o

o

o

o

Panís

Evapotranspiració de
ref. (Ho)
Pluja efectiva

---

112

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 30 de març al 6 d'abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l'aigua
en el sòl han d'igualar els consums d'aigua del cultiu. Les dades es refereixen
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d'aigua i per
plena disponibilitat d'aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m1/ha a I/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

FOTO: Ajuntament d'Mona I La pista de Pump Track
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Un grup de joves identifica
els problemes d'accessibilitat
en diferents vies de Tàrrega
L'Associació Alba i l'Escola Vedruna elaboren un
mapa per senyalar-los i demanar aplicar millores
'

Joves de l'Associació Alba
I de l'Escola Vedruna de
Tàrrega han dissenyat un
adhesiu per fer visibles
problemes d'accessibilitat
als carrers de la ciutat.
Tàrrega
ACN
Fent ús de cadires de rodes, han
fet un treball de camp per detectar els punts més crítics a nivell
d'accessibilitat de carrers i espais
públics i han enganxat els adhesius per fer-ho visible al conjunt
de la ciutadania. L'objectiu del
projecte és confeccionar un mapa digital on quedin identificats
tots aquests punts i després traslladar-ho a l'Ajuntament de Tàrrega perquè pugui impulsar millores. També demanen a la resta de
vems que s'impliquin en el projecte compartint a través de les
xarxes socials altres punts negres
de la capital de l'Urgell per ampliar aquest mapa d'accessibilitat
Des d'ahir dimecres, als carrers de Tàrrega es poden trobar
enganxats adhesius vermells en
forma triangular i amb la frase
'Trenquem barreres'. Forma part
d'una iniciativa que han impulsat
el grup de joves de l'Associació Alba i les alumnes del CiCle de Grau
Mig d'Atenció a persones amb dependència de l'Escola Vedruna de

Extingeixen
dos incendis
de marges
a Verdú i a
Massoteres
Els efectius dels Bombers de la
Generalitat van treballar en dos
incendis de marges. El primer,
va ócorrer a les 21.20 hores del
divendres. Un foc de marges va
afectar uns SO metres quadrats
de vegetació al terme municipal de Verdú, a l'Urgell. El segon incendi es va produir en els
marges de la carretera C-451,
en el seu pas pel terme municipal de Massoteres, a la Segarra.
El cos d'emergències va rebre
l'avís a les 12.30 hores i es van
desplaçar al lloc del fets amb
dues dotacions. Els dos focs es
van apagar sense complicació.

Incorporen nous
camions als parcs
de Bombers de
la Seu i Tremp

FOTO: ACN / Joves de l'Associació Alba i de l'Escola Vedruna que participen al projecte 'Trenquem barreres'
Tàrrega amb l'objectiu de fer visibles els problemes d'accessibilitat
que té la ciutat
Els joves de l'entitat i de l'escola van reunir-se fa unes setmanes per dissenyar conjuntament
aquest adhes1u 1dimarts van sortir al carrer amb cadires de rodes
per identificar en primera perso-

na les dificultats que tenen per
moure's per la ciutat les persones
amb mobilitat reduïda.
En només dues hores van detectar més de 60 punts crítics a
l'espai públic: voreres sense rampes, forats al mig del carrer o fanals que impedeixen el pas d'una
cadira de rodes, entre altres. Els

van identificar amb l'adhesiu
creat pels mateixos joves que han
participat en el projecte.
Tots aquests p"nts conflictius
els han recollit en un document
amb la voluntat de plasmar-los
en un mapa digital i en línia queestarà llest a finals de maig i que
faran arribar a l'alcaldessa.

Dos nous camions tipus bomba
rural pesant es van incorporar
ahir als parcs de Bombers de la
Seu d'Urgell i Tremp. Aquests
dos camions formen part del
contracte d'adquisició de 92
nous vehicles amb una inversió
de 40 milions d'euros, distribuïts en 4 anualitats. L'operació forma part de l'objectiu de
substitució periòdica de vehicles de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments inclosa al Pla Bombers 2025. Són vehicles equipats per intervenir en incendis
forestàls, però la seva versatilitat els fa útils en focs urbans,
salvaments o accidents.
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anana
Les millors idees per donar
llum al debat de la societat
sorgeixen de les entitats amb
les persones més brillants

Empresa
Familiar
delleida
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El Solsonès impulsa una
ordenança per regular els
usos de cinc espais fluvials
Es volen protegir de la gran afluència de gent a
l'estiu i preveuen sancions de fins a 3.000 eu ros
El Consell Comarcal del
Solsonès aprovarà avui una
ordenança reguladora dels
espais fluvials. En concret,
s'establiran mesures per
protegir cinc espais naturals:
el pantà de Sant Ponç i de
la Uosa del Cavall, el riu de
l'Aigua d'Ora i el d'Aigua de
Valls i la Ribera Salada.
SOLSONA
ACN
Fins ara, cada Ajuntament aprovava la seva pròpia ordenança,
però ara es fa un pas endavant
per " unificar criteris" i perquè sigui l'ens comarcal qui faci la gestió d'aquests espais. En concret,
són cinc els ajuntaments que han
cedit les seves competències. Entre d'altres, es regulen aspectes
com l'aparcament, l'activitat de
bany, la protecció de la fauna i
flora o les activitats recreatives.
S'estableixen sancions que poden
arribar als 3.000 eu ros.
Els ajuntaments de Clariana

del Cardener, Olius, Guixers, Castellar de la Ribera i Sant Llorenç
de Morunys han decidit delegar
les seves competències sobre
els espais fluvials al Consell Comarcal del Solsonès. D'aquesta
manera, l'administració comarcal
serà l'encarregada de gestionar el
pantà de Sant Ponç i de la Llosa
del Cavall, el riu de l'Aigua d'Ora
i el d'Aigua de Valls i la Ribera Salada. Es tracta d'uns espais amb
valors naturals i paisatgístics, que
compten amb diferents nivells
de protecció com la Xarxa Natura 2000, zones ZEPA o Llocs d'Importància Comunitària (UC).
Tots aquests espais fluvials fa
anys que pateixen problemàtiques derivada de l'hiperfreqüentació de persones durant els mesos d'estiu, que les fan servir com
a zones de bany i activitats de
lleure. L'aglomeració de persones
es dona, sobretot, els caps de setmana i durant les vacances d'estiu i, segons el Consell Comarcal
del Solsonès, s'ha convertit "en

FOTO: ACN / Imatge d'arxiu del Pont del Clop, a la Ribera Salada
un greu problema, tant en l'impacte que té sobre el medi natural, com per a la mateixa seguretat de les persones".
Per això, des dels ajuntaments
afectats i el mateix Consell Comarcal han vist la necessitat de
redactar una ordenança d'abast

comarcal que endreci i faci una
gestió conjunta de tots els espais pluvials. De fet, el conseller
comarcal de Turisme, Ferran Ginestà, explica que aquesta nova
ordenança recull mesures que
els municipis afectats ja han anat
desenvolupant i implantant.

la portaveu adjunta al Senat
d'Esquerra Republicana de Catalunya- EH Bildu, Sara Bailac,
denuncia que hi ha 480 municipis a Catalunya, 130 dels
quals a Lleida, que no disposen
actualment de cap oficina o sucursal bancària. "No ho pdem
acceptar", va dir.

Jornades sobr~
interculturalitat
entre Tremp i la
Pobla de Segur

CATALANA DE WEBS
SCCL

un entorn
més fresc i
saludable

necessitats actuals del pavelló
poliesportiu. Alhora, l'espai esdevindrà més eficient, amb una
refrigeració proporcional i repartida homogèniament per tot l'espai, al contrari del sistema actual,
que concentra la refrigeració als
extrems del pavelló i, per tant, fa
que sigui ineficient.
la regidora d'Esports de l'Ajuntament de les Borges, Maricel Vi-

·e,

El Consell Comarcal del Pallars
Jussà organitza divendres 20 i
dissabte 21 de maig les jornades per la convivència intercultural, que constaran de diferents activitats per reflexionar,
i aprÒpar a la intercu lturalitat
repartides entre Tremp i la Pobla de Segur.

Oferirà

•

Alca rràs ha registrat avui la
temperatura més alta de Catalu nya i ha superat els 31 graus,
segons el Servei Meteorològic
de Catalunya. Efectivament, el
valor més elevat s'ha enregistrat a l'EMA d'Alcarràs (al Segrià) amb 31,1
la màxima a
Catalunya. La segona temperatura més alta ha estat a Alfarràs, amb 31 graus i també
han destacat les màximes d'Albesa (30,9), Vilanova de Segrià
(30,8); Vallfogon a de Balaguer
(30,8); Gimenells (30,6) i el Poal
(30,2).

ERC critica que
130 municipis de
Lleida no tenen cap
sucursal bancària

Les Borges Blanques renova
la refrigeració del pavelló
poliesportiu Francesc Macià
La Junta de Govern Local de
l'A juntament de les Borges Blanques ha adjudicat la renovació
del sist ema de refrigeració evaporativa del pavelló poliesportiu
Francesc Macià, que amb aquestes obres de millora passarà a ser
més eficient, a la vegada que oferirà un entorn més fresc i saludable per a la pràctica de l'esport i
de les diverses activitats que s'hi
duen a terme.
El consistori borgenc ha adjudicat la instal-lació de la nova
refrigeració evaporativa a una
empresa especialitzada, per un
import de 83.936,49 euros, IVA
inclòs. Amb aquestes obres, per
tant, es renovarà la instal·lació actual, totalment obsoleta,
i el nou sistema s'adaptarà a les

Alcarràs i Alfarràs
superen els 31 graus
i registren record de
calor a Catalunya

FOTO: Aj. Borges Blanques I Pavelló poliesportiu Francesc Macià
!adorns, ha explicat que aquesta
mena de climatitzadors, de tipus
evaporatiu, no només són adients
per a la refrigeració de grans espais, sinó que també milloren la
qualitat del seu ambient gràcies
a la constant circu lació d'aire i
el nivell controlat d'humitat que

ofereixen, la qual cosa fa que l'entorn sigui més net, fresc i saludable. Viladoms ha fet referència a
la importància de disposar d'una
bona ventilació i d'una temperatura controlada i poc contrastada
a l'hora de fer esport, i especialment després de la pandèmia.

ANUNCI sobre dissolució i
liquidació de la Cooperativa
De conform itat amb el previst
en l'article 102.3 de la Llei de
Cooperatives de Catalunya
12/2015, es comunica que
General
en
l'Assemblea
Extraordinària de Catalana
de webs, SCCL, celebrada
el 30 d'abril de 2022, es va
acordar, per unanimitat, la
dissolució i liquidació de dita
Cooperativa i el nomenament
de liquidadors.
Les Borges Blanques, 2 de
maig de 2022
Els liquidadors: Xavier Pastó
Miró, Norbert Herrera Barrufet
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