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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los. 

Ayuso: provocació 
desenfrenada 

Sr. Director: 
Isabel Díaz Ayuso anhela 

ser el centre d'atenció. Però, 
davant de la seua incapacitat 
de mantenir un debat mitjana
ment intel-lectual, polemitza 
amb agressivitat per impossi
bilitar qualsevol raonament. I, 
per robar vots a Vox, utilitza 
les seues mateixes tàctiques re
accionàries: insulta l'esquerra 
per deshumanitzar-la i s'apun
ta a la batalla cultural que tren
ca consensos de valors i certe
ses àmpliament establertes des 
del 1948, quan a París es va 
firmar la Declaració Universal 
de Drets Humans. D'aquesta 
manera, ofèn i diu "malcria
des i borratxes" a les dones 
que aspiren a tornar soles a 
casa de nit sense veure' s ame
naçades, embruta contínua
ment la paraula llibertat, parla 
d'abaixar impostos -sobretot a 
rics-, es victimitza denunciant 
el Govern central per no tenir 
diners ... Però són encara pitjor 
els que riuen i premien amb el 
seu vot aquesta terrible mane
ra de fer política. 

Encara que el seu projecte 
no sedueixi fora de Madrid, 
aquesta màster en trumpisme 
ambiciona liderar el PP. Si Fei
jóo no la lliga curt, el devorarà. 

MIG UEL FERNANDEZ-PALACIOS 
GORDON 

Les pintures del 
convent dels 
franciscans 

Sr. Director: 
El que és sublim es conver

teix en ordinari quan tens la 
sort de tenir-ho tant a l'abast. 
Quan ho has de deixar, toma a 
venir tot el sentiment i sensibi
litat, jo diria d'extraordinarie
tat d'allò que és teu i que havia 
esdevingut ordinari per la seva 
proximitat quotidiana. Tot just 
és el que m'ha passat. Aquests 
dies hem rebut l'ordre, per 
motius que cal comprendre, 
encara que costi, de tancar el 
convent dels frarets de Lleida. 
És un imperatiu que ve de la 
meva orde, que m'ho ha donat 
tot en aquesta vida, fins i tot el 
disgust d'haver de marxar cap 
a un altre lloc. Vaig venir ací 
destinat i marxo destinat a un 
altre indret. He estat vivint-hi, 
al convent em refereixo, més 
que a la meva casa familiar, la 
meva llar al meu poble. El que 
es diria "a casa meva". M'na
via acostumat a estar envoltat 
d'una obra d'art a la qual ja no 
feia el més mínim cas. 

Tant l'església com una de 
les sales del convent estan de
corades per l'exímia mà del 
pintor lleidatà Víctor Pérez-Pa
lla rés. En Víctor Pérez-Pallarés 
és a la pintura contemporània 
lleidatana com la llum als ulls 
o el so a l'oïda. Imprescindi-

LA CARTA DEL DIA 

Gràcies, bona gent! 
SR. DIRECTOR: 

Diumenge al matí (29/05) em disposava, 
juntament amb les meves filles (Laia i Paula) 
i els meus pares, a anar a veure la plantada 
de gegants de la Festa Major de la Mariola 
quan, creuant en verd el pas de vianants del 
passeig de Ronda amb Pius XII, un cotxe ens 
va atropellar. 

l'impacte, al senyor que em va deixar el mo
cador per poder netejar-li la sang, a la noia 
que va trucar ràpidament al112, a la resta de 
persones que es van apropar, als sanitaris i 
pediatres que van venir amb les ambulàncies 
i ens van atendre, al sanitari de l'ambulància 
que va intentar calmar la meva filla de ca
mí a urgències fent-li una gallineta amb un 
globus, al personal de pediatria d'urgències 
de l'hospital Amau de Vilanova ... 

Vull agrair a totes les persones que varen 
ajudar-nos: els vianants que van apropar-se 
preocupats i també els sanitaris i agents de 
la Guàrdia Urbana que van emplaçar-se al 
lloc dels fets. 

Vull ressaltar la importància dels serveis 
públics i agrair la seva professionalitat i 
eficiència. 

Moltes gràcies al senyor que va agafar 
ràpidament la meva filla gran després de 

La Laia i la Paula es troben bé i, per sort, 
tot ha quedat en un ensurt. 

ble. En Víctor era un home de 
casa. Era un home del con
vent. Ni tan sols diré que era 
un amic. L'amistat queda en 
un altre àmbit. El Víctor era 
nostre i nosaltres érem seus. 
Formava part de l'entranya i 
essència dels frarets i els fra
rets formàvem part de la seva 
entranya i de la seva essència. 

L'estimàvem i érem corres
postos amb la mateixa intensi
tat i afecte. En el que sentíem 
els frarets per ell i ell per nosal
tres, tots dos érem un. Recor
do la primera vegada quan ens 
vam veure. Em vaig presentar 
a ell com un "fraret"; jo acaba
va d'arribar a Lleida. Em rode
jà el coll amb els seus braços, 
s'acostà a mi, m'estrenyí amb 
força i em besà. Des d'alesho
res sempre que ens trobàvem 
ens abraçàvem, ens estrenyíem 
i ens besàvem. Durava una es
tona. Era un agraïment mutu, 
de nosaltres vers ell i ell vers 
nosaltres. Us explicaré per 
què. 

La seva pintura era una cre
ació pròpia. Jo la reconeixeria 
en qualsevol lloc. Va anar evo
lucionant, però mai va perdre 
la seva identitat pròpia ni el seu 
traç. Va ser el pare d'un estil 

MARE DE LA LAIA I LA PAULA 

tan seu i és per això li dic "pa
re". Cada pintura era com un 
fill que engendrava. Els fran
ciscans havíem tingut l'honor 
de viure en una "maternitat" 
que acollia fills seus. 

Fa quasi seixanta anys, els 
frares de Sant Antoni li enco
manaren que pintés una gran 
sala que esdevindria sala d'ac
tes i va acabar la seva obra el 
1967. Fou tan impactant que a 
la meitat dels anys setanta se 
li encomanà fer els murals del 
presbiteri i del cambril de Sant 
Antoni. Quina meravella. Ja us 
ho he dit, per a mi ja no era cap 
meravella, m'havia acostumat 
a viure entre ells i ho tenia tant 
a la mà que no li donava més 
importància. Ara sí que li tor
no a donar. Jo crec que molts I dels encàrrecs que va fer eren 

ENQUESTA 
Us agrada el projecte 
de la Zona de Baixes 
Emissions de Lleida? 

Voteu i deixeu un comentari a 
www.segre.com 

LA FOTO DEL LECTOR 
FAN NY ESTEVE. LLEIDA 

perquè ell mai no atabuixaria 
ningú perquè li pagués l'obra. 
Que hom fes el que pogués. 
Era una forma de coHaboració, 
d'estar al costat d'aquells que 
li feien comandes pictòriques 
per motius de la seva fe. I els 
les feien a ell perquè era una fe 
compartida. Això va suposar 
una grandíssima aportació ma
terial i espiritual a la seva fe, a 
la fe del qui s'encomanava a la 
fe de l'artista, que era ell. I la 
seva fe ha enriquit amb escreix 
el patrimoni cultural i artístic 
lleidatà. En Víctor era un cre
ient de pedra picada. Les seves 
obres reflecteixen el seu món 
interior de coneixement de 
l'evangeli, de la vivència de la 
fidelitat a Jesucrist i, per tant, 
l'expressió de la seva creença. 

Un bon dia va venir amb un 
grup que volia conèixer la seva 
obra; calia explicar les pintu
res que hi ha a casa. Ell mateix 
era qui les explicava. Tothom 
mostrava un gran interès. Ell 
anava referint i tots anàvem 
escoltant. Quan acabà, i ja en 
particular era a la sagristia, li 
vaig voler donar les gràcies 
pel molt que ens havia enri
quit als franciscans i que mai 
no li pagaríem prou el que ell 

L'evident 
deteriorament 
del Palau 
de Vidre 

Aquesta lectora, 
passejant pels 
Camps Elisis, es 
va adonar de la 
progressiva de
gradació del Pa
lau de Vidre, amb 
els vidres tren
cats al costat de 
l'accés a la Pas
sa rel-la sobre el 
Segre: lleig, brut i 
fins i tot perillós. 

Env1eu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selemo més àmplia de cartes pot trobar-se a SE<iRE.com 
~--------------------------------~~~~~~~~ 

ens havia aportat. M'ho negà. 
I m'ho negà radicalment i re
calcitrant. Em digué que érem 
nosaltres els qui li havíem fet a 
ell un gran favor i que mai tam
poc el podria pagar. S'explicà 
i digué: "Quan jo era "un don 
nadie" -va fer servir aques
ta expressió- i ningú no sabia 
qui era, els franciscans confi
àreu en les meves mans i en 
la meva pintura, em donàreu 
carta blanca i em brindàreu 
el vostre santuari. La història 
de la meva pintura i del meu 
reconeixement comença en 
aquesta casa." Em va abraçar 
fortament i em va fer un petó. 
Encara el noto i el sento. Ens 
vàrem trobar, en braços, l'un 
de l'altre, l'eximi pintor i el pe
cadorfranciscà. Ara toca mar
xar. Ara viuré molt més lluny i 
és ara que tornaré a sentir les 
pintures d'en Víctor, una altra 
volta, extraordinàries i belles, 
justament perquè no les tindré 
tan a prop meu. Però sempre 
les sabré meve~, mentre visqui, 
el que sigui! Es quelcom que 
m'ha estat regalat per ser frare 
franciscà, per ser precisament 
un fraret. Sempre sabré trobar 
un bocinet del cor de l'eximi 
lleidatà Víctor Pérez-Pallarés, 
que encara batega i que ho fa 
per a nosaltres i en nosaltres: 
els frarets franciscans . I, per 
tant, que batega per a mi. 

FR. JOAQUIN RECASENS MURILLO, 
FRANCISCÀ I GUARDIÀ DEL CONVENT. 

Covid 

Sr. Director: 
És evident que la Covid ens 

ha tocat a tots i que cadascú 
l'ha viscut de diferent mane
ra. Quan hem d'acudir a un 
hospital, per a· la major part 
de nosaltres és una situació 
completament nova. Sortim 
de la nostra zona de confort 
i ens exposem a una situació 
que no controlem i que normal
ment vivim amb v_ulnerabilitat 
i feblesa, ja que tots estarem 
d'acord que, quan p~rdem la 
salut, ho perdem tot. Es per ai
xò que no puc entendre el que 
va haver de viure una amiga 
fa tan sols uns mesos. A con
seqüència d'un accident, va ha
ver d'estar ingressada a l'hospi
tal del Pallars i, per les lesions, 
només podia estar en posició 
horitzontal sense tenir l'opció 
que un familiar l'ajudés en ne
cessitats tan bàsiques com és el 
menjar. Quan la seva doctora, 
una traumatòloga, va fer-li una 
visita, com que, segons ella, no 
duia l'EPI, no va voler entrar a 
l'habitació i des de la porta li 
va llençar els informes mèdics. 
En el món laboral ens podem 
trobar tot tipus de persones, 
però en alguna professió ne
cessitem l'ajuda externa, i és 
aquí quan s'agraeix una mica 
de sensibilitat i empatia. Sor
tosament, la majoria de profes
sionals sanitaris la tenen, però 
no sempre és així. 

ROSA BADIA MORA 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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SUCCESSOS ATRACAMENT 

A la presó tres lleidatans per assaltar 
una timba il·legal de pòquer a Binèfar 
Els delinqüents van posar de cap per avall13 persones i els van lligar les mans li 

s cinc detingu ~ e1 'OSO!) ntecede , entre els quals per homicidi 

REDACCIÓ 
I BINÈFAR I Tres veïns de Lleida de 
22, 31 i 32 anys i dos homes de 
Castelló, tots dos de 25 anys, 
han estat empresonats per assal
tar una timba iHegal de pòquer 
a Binèfar. Com ja va informar 
aquest diari, la Guàrdia Civil 
va arrestar cinc homes pel ro
batori violent en el qual ana
ven a emportar-se un botí de 
2.700 euros. La trucada d'un 
dels jugadors, amagat al bany, 
va permetre les detencions. La 
Guàrdia Civil va fer pública 
ahir l'operació. Tots ells tenen 
nombrosos antecedents polici
als per robatoris amb violència, 
atemptat a agents de l'autoritat, 
lesions, homicidi, tràfic de dro
gues, estafa, simulació de de
licte i altres. Ara estan acusats 
dels delictes de robatori amb 
violència i intimidació, deten
ció iHegal, lesions i pertinença 
a grup criminal. 

Els fets van tenir lloc cap a les 
23 00 hores del dia 5 de maig 
quan el 062 de la Guàrdia Ci
vil d'Osca va rebre l'avís que 
podria es podia estar cometent 
un robatori en un bar de Binè
far. Una patrulla de Seguretat 
Ciutadana de la Guàrdia Civil 
de la localitat hi va acudir rà
pidament. Després d'accedir a 
l'interior, van observar quatre 
homes amb passamuntanyes, 
gorres i mocadors, armats amb 
dos pistoles, que es va compro-

Imatge de les dos pistoles simulades, el matxet, la navalla i els 2.700 eu ros de botí. 

EMERGÈNCIES BALANÇ 

var que eren simulades, i un 
matxet i una navalla; i que a 
terra hi havia tretze persones 
ajagudes de cap per avall i amb 
les mans entrellaçades a la part 
posterior del cap. Dos dels as
saltants van provar de fugir a 
través de la planta superior de 
l'establiment, i van ser perse
guits per un dels agents, que va 
aconseguir immobilitzar-los i 

Els Bombers sufoquen una 
vintena d'incendis en les 
últimes dos setmanes 
Tremp va arribar ahir als 34°, màxima catalana 

A.G.B. TEMPERATURES 

e UTAT •e 

Albesa 33,9° 

Baldomar 33,8° 

La Pobla 33,8° 

detenir-los, mentre el seu com
pany va procedir a la detenció 
dels altres dos individus que 
intentaven fugir per la part 
posterior. A més van arrestar 
un cinquè home que estava en 
un cotxe en un carrer adjacent 
esperant els atracadors. 

Pel que sembla, en el moment 
en què van irrompre al local, 
l'amo va provar d'encarar-s'hi 

per la qual cosa el van colpejar 
i amenaçar, i van obligar tots els 
presents a estirar-se a terra de 
cap per avall i posar les mans 
sobre el clatell i els van prendre 
tots els objectes de valor (rellot
ges, telèfons mòbils, carteres i 
diners). El botí en metàl·lic era 
d'uns 2.700 euros. El jutge de 
guàrdia de Montsó va decretar 
el seu ingrés a la presó. 

SEGRE 
Divendres, 3 de juny del 2022 

DETENCIÓ 

Dos dels cotxes calcinats. 

Acusat de cremar 
cinc cotxes a Rosselló 
I ROSSELLÓ I Els Mossos van 
detenir ahir a la matina
da un home de 47 anys per 
presumptament cremar cinc 
vehicles al carrer Almogà
vers de Rosselló dimecres a 
la matinada (vegeu SEGRE 
d'ahir). Van quedar calci
nats dos vehicles i tres més 
van tenir danys. També van 
desallotjar unes cinquanta 
persones preventivament. 

Atropellen una dona 
a Artesa de Segre 
I ARTESA I Una dona va resultar 
ferida de diversa considera
ció al ser atropellada ahir a 
les 7.40 hores a Artesa de Se
gre. Va ser evacuada a l'hos
pital Arnau de Vilanova. 

Parapentista ferit a 
Sant Llorenç de Montgai 
I SANT LLORENÇ I Els Bombers de 
la Generalitat van rescatar 
ahir a la tarda un parapen
tista ferit a Sant Llorenç de 
Montgai. Van ser alertats a 
les 19.09 hores i hi van acudir 
dos dotacions. 

I LLEIDA I Els Bombers de la Gene
ralitat han sufocat una vintena 
d'incendis de vegetació en les 
últimes dos setmanes coincidint 
amb l'ascens de les temperatu
res. Val a recordar que el mes 
de maig ha estat el més calorós 
en 80 anys a les comarques de 
Lleida, amb temperatures que 
van vorejar els 40 graus el cap 
de setmana dels dies 21 i 22 de 
maig. A més, el juny també ha 
començat amb registres esti
uencs. Per exemple, ahir es van 
superar els 33 graus a la majoria 
de localitats de Ponent. Tanma
teix, la temperatura màxima de 
Catalunya es va assolir a Tremp 
amb 34,3 graus, segons el Mete
ocat. Uns registres que es man-

Imatge de l'incendi de Gimenells que va cremar una furgoneta i vegetació. 

tindran en els propers dies. Els 
Bombers de la Generalitat van 
treballar ahir en l'extinció d'in
cendis a Guissona, Gimenells, 
l'Espluga Calba i la partida Ma
riola de Lleida. 

A Guissona, es van cremar 
2.200 metres quadrats d'un 

camp d'ordi. Van ser alertats 
a les 11.11 hores i van anar-hi 
quatre dotacions terrestres i un 
mitjà aeri. Minuts després, a les 
11.20 hores, es va cremar una 
furgoneta a Gimenells i les fla
mes es van propagar a una zona 
de vegetació. Hi van treballar 

quatre dotacions terrestres i dos 
mitjans aeris. A l'Espluga Calba 
es van cremar 5.500 metres i a 
Lleida, 2.000. D'altra banda, la 
Torre de Capdella ha netejat el 
perímetre d'Antist, Castell-es
taó, Beranui i Aguiró com a me
sura antiincendis. 

cfarre
Resaltado
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES ADMINISTRACIÓ PERSONAL 
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Una rotonda de 60 metres suplirà 
l'antic peatge de l'autopista 
1 LLEIDA I L'Estat ha començat les 
obres per construir una roton
da a l'antic peatge de l'AP-2 
a Lleida. Comptarà amb 60 
metres de diàmetre i s'ubica
rà a 175 metres del lloc on es 
trobaven les casetes, perquè 
l 'objectiu d'aquesta infraes
tructura és millorar la conne
xió amb l'Eix de l'Ebre (C-12). 
L es obres duraran entre tres i 
quatre mesos i també s'habi
litarà un espai per al control 
del trànsit. 

Imatge de Ja firma del conveni per formar secretaris. 

Els peatges de l'autopista a 
l a capital del Segrià van ser 
els primers que es van ender
rocar a la demarcació. Aquests 
treballs es van portar a terme 
el mes de novembre passat i 
des d'aleshores els carrils per 
accedir a l'autopista estan deli-

Crespin i Romero amb el pla de les obres a l'antic peatge. 

La Udl formarà 
secretaris i 
interventors locals 

mitats per cons. El subdelegat 
del Govern, José Crespín, i el 
cap de Carreteres de l'Estat a 
Lleida, Juan Antonio Romero, 

Ajuntament de Linyola 

EDICTE 

APROVACIÓ DE l'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LES TRAMITACIONS I 
WCÈNCIES QUE CONSTAVA EN EL DOCUMENT DE l'AVANÇ DEL PLA D'ORDE· 
NACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE LINYOLA, APROVAT PER 

ACORD DEL PU: D'AJUNTAMENT DE LINYOLA EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL31 DE MARÇ DE 2022 

El ple de l'ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 26 de maig de 
2022 ha aproyat el següent acord: , 
"APROVACIO DE L'AIXECAMENT DE LA SUSPENS/O DE LES TRAMITACIONS I 
LLICÈNCIES QUE CONSTAVA EN EL DOCUMENT DE L'AVANÇ DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE LINYOLA, APRO
VAT PER ACORD DEL PLE D'AJUNTAMENT DE LINYOLA EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL 31 DE MARÇ DE 2022" 

Atès que el ple de l'ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 31 de 
març de 2022 va aprovar l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 
municipi de Linyola i la suspensió durant el termini d'1 any de les tramitacions i 
llicències en els àmbits i en l'abast que es detallava i a les zones que quedaven 
gràficament delimitades en els plànols de suspensió de llicències que constaven 
en el document de l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi 
de Linyola. 

Atès que, d'acord amb els articles 23, 101 i 106 del Decret Legislatiu 1/201 O, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, l'expedient està 
en tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi que es pugui 
consultar la documentació i formular suggeriments, alternatives o al-legacions. 
Atès que, d'acord amb els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i amb els articles 
101 a 104 del Decret Legislatiu 1/201 O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme, l'acord de suspensió de tramitacions i llicències de 
l'expedient es va publicar. 

Atès que la suspensió de les tramitacions de plans urbanístics derivats concrets 
i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i llicències de parcel-lació de 
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instal-lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial en la fase de l'avanç 
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal té caràcter potestatiu. 

Vist que l'ajuntament de Linyola amb motiu de la informació rebuda creu 
convenient aixecar la suspensió de les tramitacions i llicències que constava en 
el document de l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de 
Linyola, aprovat per acord del ple d'ajuntament de Linyola en sessió ordinària 
celebrada el 31 de març de 2022, i s'ha redactat un nou document tècnic que 
reflecteix aquest canvi (Documents annexos - Document compressiu). 

Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació inicial del planejament general i 
l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d'ordenació previstos en la legislació urbanística és el ple de l'ajuntament, amb 
el quòrum de votació de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 

Vista la normativa legal aplicable a l'expedient establerta als articles 73, 74 i 86. 

van visitar ahi r els treballs. 
En els accessos de les Borges 
Blanques, Soses i l 'Albi ja han 
acabat les obres. 

Bis.1 a) del Decret Legislatiu 1/201 O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme, als articles 23, 101, 102, 103, 104, 106, 113 i 115 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reg lament de la Llei d'Urba
nisme, i als articles 22.2.c), 22.4. i 47.2.11) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regula
dora de les bases del règim local. 

L:alcaldia proposa al ple de l'ajuntament de Linyola l'adopció dels següents 
acords: 
Primer.- Aixecar la suspensió de les tramitacions i llicències que constava en el 
document de l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de· 
Linyola, aprovat per acord del ple d'ajuntament de Linyola en sessió ordinària 
celebrada el 31 de març de 2022. 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública, per un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant la publicació d'un edicte a fi que es pugui consultar la 
documentació i formular suggeriments, alternatives o al-legacions: 

- Per mitjans telemàtics: Seu electrònica de l'ajuntament de Linyola 
-Al Butlletí Oficial de la Província 
-A 2 diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal 
- Tauler d'anuncis de l'ajuntament de Linyola 

Tercer.- Sol-licitar als òrgans competents ambientals l'avaluació ambiental de 
l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Linyola. 
Quart.- Continuar la tramitació administrativa de l'expedient. 

• La proposta se sotmet a votació i: 
S'acorda aprovar per unanimitat dels 8 membres de la corporació municipal de 

Linyola assistents a la sessió, essent sis vots dels regidors del grup municipal 
"Esquerra Republicana de Catalunya- Acord municipal" i dos vots dels regidors 
del grup municipal "Junts per Linyola"." 

D'acord amb els articles 23, 101 i 106 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, l'expedient se sotmet a 
informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi que es pugui consultar la 
documentació i formular suggeriments, alternatives o al-legacions. 

D'acord amb els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i amb els articles 101 a 104 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme, es publica l'acord d'aixecament de la suspensió de tramita- ' 
cions i llicències de l'expedient. 

La documentació completa de l'expedient es pot consultar a les oficines de 
l'ajuntament de Linyola (C/ Major núm. 7 de Linyola) els dies laborables (De 
dilluns a divendres) en horari de 9.00 a 14.00 hores i a la seu electrònica de 
l'ajuntament de Linyola 

Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit qualificat i 
que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposi
ció davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des 
del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb que estableix l'article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. Alternativament, podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
publicació, de conformitat amb que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

L:alcalde, 
Àlex Mases Xifré 
Linyola, 27 de maig de 2022 

I LLEIDA I Diputació, Uni
versitat de Lleida (UdL) 
i Col·legi de Secretaris i 
Tresorers d'Administra
ció Local (CSITAL) van 
firmar ahir un conveni 
per crear un curs de se
cretaris i interventors. 
Així, a partir del 2023, 
l a UdL oferirà la forma
ció d'expert universitari 
en Dret Local (d'un any) 
i expert avançat (dos) , 
que prepararà els alum
nes per a les oposicions. 
És una iniciativa pionera 
per a graduats que vul
guin formar part del cos 
de personal habilitat. El 
president de la Diputació, 
Joan Talarn, va destacar 
que permetrà dotar l'ad
ministració de personal 
preparat i fer front a una 
demanda dels alcaldes. El 
rector de la UdL, Jaume 
Puy, va subratllar la im
portància de "treballar 
junts per resoldre l'actual 
falta de personal". Cristi
au Cimadevilla, president 
del CSITAL, va afirmar 
qiie això podria ser la lla
vor d'una Escola d'Admi
nistració Local. 

Alcarràs reclama una 
rebaixa de l'IBI rústic 
1 ALCARRÀS I Alcarràs recla
ma r ebaixar l 'I BI rústic 
per donar suport als page
sos que han patit els efec
tes de les gelades. L'ajun
tament ha abordat aquest 
assumpte amb l'Estat. 

Impuls al servei de 
ressonàncies a Tremp 
I LLEIDA I El Parlament va 
.aprovar ahir una proposta 
socialista per implementar 
el servei de ressonància 
magnètica a l'Hospital del 
Pallars aquest any. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Catalunya no cedirà 
La consellera Laura Vilagrà diu que "no és el moment de llançar noves 
propostes", tal corn pretén Aragó li Insis eix en una candidatura propia 

AG~NCIES 
I BARCELONA I La consellera de 
Presidència de la Generalitat, 
Laura Vilagrà, va avisar ahir 
que "ara no és el moment" de 
llançar noves propostes sobre 
la candidatura dels Jocs Olím
pics d'Hivern, perquè el Comitè 
Olímpic Espanyol (COE) n'ha 
assumit el lideratge. 

"I farà una proposta guanya
dora. No tinc res més a afegir 
ni valorar", va dir, al ser pre
guntada pels mitjans per noves 
propostes d'Aragó en una roda 
de premsa després de la reunió 
de la Comissió Mixta entre la 
Generalitat i l'ajuntament de 
Barcelona. 

"Cada setmana hi ha propos
tes noves, i ara no és el mo
ment d'això. EI COE ha agafat 
el lideratge", va afegir Vilagrà, 
que dimecres va traslladar al 
Comitè Olímpic Internacional 
(COI) que Catalunya està dis
posada a acollir-los si no s'arri
ba a un acord amb Aragó per a 
una candidatura conjunta. En el 
cas de Lleida, Baqueira acolli
ria l'snowboard i el freestyle, i 
Boí Taülll'esquí de muntanya. 

Vilagrà va fer aquestes de
claracions després de donar a 
conèixer al Govern d'Aragó 
una nova proposta de repar
timent de proves per confecci
onar la candidatura conjunta, 
dividint-les en quatre lots, ca
dascun amb dos opcions. Aragó 
està disposat que sigui Catalu
nya la que esculli en primer lloc 
la seua opció per a cadascun 
dels lots. 

La base d'aquesta nova pro
posició és que torna a dividir 
l'esquí alpí -disciplina on resi
deixen les proves reines- per 
comunitats, una cosa que ja van 
descartar el COI i el COE. La 
resta de disciplines es comple
tarien amb el repattiment en 
tres lots més amb la intenció 
d'assegurar l'equitat. 

FUTBOL ACTIVITATS 

El president d'Aragó, Javier lamban. 

Lamban demana 
la dimissió 
d'Aiejandro Blanco 
• El president d'Aragó, 
Javier Lamban, va de
manar ahir la dimissió 
del president del Comitè 
Olímpic Espanyol (COE), 
Alejandro Blanco, per la 
"deslleialtat" que va as
segurar que ha demostrat 
tenir en tot el procés per 
configurar una candida
tura olímpica conjunta . 
Lamban ho va dir a les 
Corts aragoneses, on 
també va avançar que 
acudirà directament al 
COI per informar-lo de 
la seua proposta. 

LA PROPOSTA D'ARAGÓ PER REPARTIR ELS ESPORTS PER LOTS 

LOTl +J-Ui!i!J.!ii(MM;¡@{M 
. Esquí de fons 596 12 Esquí acrobàtic 544 13 

Biatló 424 11 Snowboard 466 11 

TOTALS 1.020 23 TOTALS 1.010 24 

LOT2 MJ!¡II[iiJ§fMMij¡lol1iM 
Hoquei gel 822 2 Patinatge velocitat pista curta 224 9 

Patinatge velocitat 330 14 Patinatge artístic+ cúrling 296+171 5+3 

TOTALS 1.152 16 TOTALS 691 17 

LOT 3 MJI¡iiii!JihfiMij1!.0lM 
Esquí alpí femení 306 s Esquí alpí masc. +mixt 314 6 

TOTALS 306 s TOTALS 314 6 

LOT4 Mij¡l.!jfM 
Esquí de muntanya 96 5 Noves modalitats 96 5 

*Previsió 2026 *Estimació 
- ---·-··-·- ··-·-·-------·--· ···--···--· ···-·--· ----·- ···-- ··-- - ·-- . -· -----

TOTALS 96 5 TOTALS 96 5 

Font: Govern d'Aragó 

Projede d'integració social de la 
Diputació i la Fundació Bar~a 

psicosocial. En l'acte de pre
sentació del projecte van par
ticipar el president de la dipu
tació de Lleida, Joan Talarn, i 
la coordinadora d'aliances de 
la Fundació Barça, Yolanda 
·Antin, acompanyats de l'alcal
dessa de Tàrrega, Alba Pijuan; 
l'alcalde de Guissona, Jaume 
Ars; el regidor d'Esports de la 
Paeria, Ignasi Amor, i el regidor 
d'Esports de Tremp, Francesc 
Castells. 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I La Diputació i la Fun
daciÓ Barça van presentar ahir 
el projecte d'aquestes dos enti
tats mitjançant el qual es durà a 
terme als municipis de Lleida, 
Tàrrega, Guissona i Tremp, el 
programa d'integració social 
mitjançant la pràctica de l'es
port a través de la metodologia 
FutbolNet. 

Entre les novetats val a des
tacar la creació d'una àrea de 
reforç escolar als centres i la 

generació d'iniciatives de parti
cipació activa de grups de joves 
en la creació de projectes que 
tinguin a veure amb l'esport o 
la pràctica esportiva. 

Així doncs, a partir del se
tembre, i com en anteriors oca
sions, a través d'un programa 
extraescolar de dos dies a la 
setmana en cada població, es 
fomentarà la integració social 
dels nens i adolescents que es 
troben en situació d'alta vulne
rabilitat, a través d'una meto-

dologia pròpia de la Fundació 
Barça, on mitjançant l'esport 
se'ls doni un suport integral 
en temes d'educació, assistèn
cia sanitària, nutrició i atenció 

EN QUATRE MUNICIPIS 

A través de la metodologia 
Futbol Net en nens i 
adolescents de Lleida, 
Tremp, Tàrrega i Guissona 

El projecte manté aquestes 
activitats gratuïtes per als nens 
i adolescents a qui van dirigi
des, al ser finançades per la 
Diputació i la Fundació Barça. 
Cada ajuntament, per la seua 
banda, es compromet a facilitar 
un equipament esportiu. 

ESPORTS I 2 7 I 

FUTBOL 

El Barça planeja 
una rebaixa 
salarial del 50% 
a la plantilla 
Per poder inscriure 
els-fitxatges que vol 

AG~NCIES 
I BARCELONA I El FC Barcelona 
està disposat a prendre me
sures d'urgència i no només 
es planeja una retallada del 
50% de la fitxa dels capitans 
de la primera plantilla , tal 
com va informar Deportes 
Cuatro, sinó que, segons va 
revelar Mundo Deportivo, 
la rebaixa seria general a la 
plantilla. 

De.fet, afectaria tots els 
futbolistes a excepció dels 
que han renovat recentment 
(Ansu Fati, Pedri i Araujo) i 
que van fitxar al mercat d'hi
vern. El club blaugrana, que 
ja té fitxat Kessié i Christien
sen, treballa per incorporar 
Lewandowski, Azpilicueta i 
Marcos Alonso, però no po
dria inscriure'ls per no com
plir el fair play que estableix 
LaLiga. 

D'altra banda, el Reial 
Madrid va confirmar ahir el 
fitxatge del defensa alemany 
Antonio Rudiger, fins ara ju
gador del Chelsea anglès. 

Hongria esquiva una 
sanció UEFA amb nens 
I BUDAPEST I La Federació de 
Futbol d'Hongria (MLSZ) 
omplirà amb 30.000 nens 
les grades de l'estadi Puskas 
Aréna per al partit de demà 
amb Anglaterra, malgrat la 
sanció imposada per la UE
FA de jugar a porta tanca
da, aprofitant una escletxa 
legal que permet convidar 
menors. 

Robert Martínez no veu 
bé un boicot a Qatar 
I BRUSSEL·LES I El seleccionador 
nacional de Bèlgica, Roberto 
Martínez, va assegurar ahir 
que un boicot per part d'ún 
dels equips participants en el 
Mundial de Qatar "no seria 
un acte de valentia" i ho va 
equiparar a "mirar cap a una 
altra banda", mentre que, va 
considerar, anar al país "aju
darà a portar a l'Orient Mitjà 
idees sobre drets humans i 
laborals". 

Perd la vida un pilot de 
motos a l'illa de Man 
I LONDRES I La històrica carrera 
motociclista Tourist Trophy 
de l'illa de Man (TT) conti
nua sumant tragèdies. L'últi
ma, la del pilot britànic Mark 
Purslow, de vint-i-nou anys, 
que va morir a la quarta fase 
classificatòria de la present · 
edició. 
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