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COMARQUES

Més de 1.200 turistes visiten els
camps en flor d’Aitona i Alcarràs
p.

www.segre.com/comarques
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El Sobirà aprova el pressupost, de 7,4
milions, 1,2 per a inversió
p.
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ENERGIA RENOVABLES

Una desena d’ajuntaments incentiven
l’autoconsum d’energia rebaixant taxes

Apliquen descomptes en IBI o en l’impost d’obres als qui instal·lin panells solars || Per escalfar aigua
o per produir electricitat, en percentatges que varien sensiblement d’un municipi a l’altre
AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

R. RAMÍREZ / M. MOLINA

❘ LLEIDA ❘ Almenys una desena
d’ajuntaments de Lleida incen·
tiven amb rebaixes en els seus
impostos l’autoconsum d’ener·
gia, ja sigui mitjançant plaques
fotovoltaiques per produir elec·
tricitat o bé amb panells solars
per escalfar aigua. Municipis
com Tàrrega, Tornabous, Maldà
i Preixens ho fan mitjançant una
bonificació de l’IBI que pot oscil·
lar entre el 10 i el 50% durant
diversos anys. En el cas de la ca·
pital de l’Urgell, els propietaris
de tres immobles s’han acollit
ja a aquesta rebaixa.

LA DADA

95%

BONIFICACIÓ MÀXIMA
Sort preveu una rebaixa variable de l’impost d’obres que pot
arribar al 95%.

Per la seua part, els consisto·
ris de Tremp, Sort, Torrefarrera,
Artesa de Segre, els Alamús i
Pinós ho fan a través d’un des·
compte en l’impost d’obres que
va del 30% al 70%, segons cons·
ta en les seues respectives or·
denances fiscals. L’ajuntament
de Pinell de Solsonès ha optat
per una via molt diferent per
afavorir l’autoconsum i atorga
subvencions directes per als ve·
ïns (vegeu el desglossament).
Les rebaixes en IBI o en l’im·

Panells solars per escalfar aigua en una masia del nucli de Sant Climenç, a Pinell de Solsonès.

post d’obres per a instal·lacions
d’autoconsum d’energia varien
sensiblement d’un municipi a
l’altre. Un cas destacable és el
de l’ajuntament de Sort, on la
rebaixa d’aquest últim impost
per a obres que “incorporin
aprofitament tèrmic o elèctric
d’energia solar” és variable i pot
assolir fins al 95%, segons cons·
ta en l’ordenança fiscal.
Gairebé tots els ajuntaments
que incentiven d’una manera o
una altra l’autoconsum han po·

sat en marxa aquestes rebaixes
en els últims dos anys. Més de la
meitat les van incorporar a les
seues ordenances fiscals el 2017,
per la qual cosa han entrat per
primera vegada en vigor aquest
any. Tàrrega es compta entre
els municipis pioners a adop·
tar aquest tipus de mesures, al
fer-ho per primera vegada l’any
2015.
Abans d’aquesta data, també
és possible trobar consistoris
que van premiar en el seu dia

l’autoconsum d’energia i ac·
tualment no ho fan. És el cas
de Juneda, que anys enrere va
bonificar la taxa d’obres per
instal·lar plafons per escalfar
aigua calenta i va deixar de ferho quan la normativa va con·
vertir en obligatòries aquestes
instal·lacions en habitatges de
nova construcció. També Llei·
da ciutat va fixar una rebaixa
d’aquest impost del 20 per cent
el 2013 i que no figura ja en les
ordenances actuals.

Un poble del
Solsonès dóna
2.000 euros a cada
casa amb plaques
n L’ajuntament de Pinell
de Solsonès ha concedit
ajuts de 2.000 euros a ca·
da una de les 22 masies del
nucli de Sant Climenç per
instal·lar plaques solars
amb què escalfar l’aigua
de cada habitatge (consum
higiènic i calefacció).
Quinze es van benefici·
ar d’aquestes subvencions
en una primera fase entre
el 2015 i el 2016, mentre
que els propietaris de set
immobles més ja les han
rebut i tenen fins a finals
de mes per col·locar els
plafons.
A i x í ho va ex plic ar
l’alcalde de Pinell, Benja·
mí Puig, que va apuntar
que problemes per rebre
aquest equipament (la
comarca té una orografia
complicada) han demorat
aquesta segona fase, per la
qual cosa el consistori va
prorrogar el termini per
instal·lar les plaques.
El municipi les sufraga
amb fons propis per po·
tenciar les energies reno·
vables en una comarca on
qualsevol obra d’aquest
tipus sol veure’s encari·
da per la complexitat del
terreny.

TURISME COMUNICACIONS
Lladorre inverteix 180.000 euros en el servei d’aigües
❘ LLADORRE ❘ L’ajuntament de Lladorre ha aprovat de forma inicial
les memòries per als projectes de millora del servei de proveïment
d’aigua en diferents nuclis, una actuació que compta amb un pres·
supost total de 181.000 euros. En concret, s’actuarà a Quanca,
Boldís Jussà, Noarre, Graus i Lladorre.

Naut Aran adjudica la reforma de l’enllumenat d’Arties
❘ NAUT ARAN ❘ La junta de govern de l’ajuntament de Naut Aran ha
adjudicat a l’empresa Hormaran SA les obres per a la millora
de l’enllumenat públic en un sector d’Arties, per un import de
116.454 euros.

Clariana de Cardener millora camins municipals
❘ CLARIANA DE CARDENER ❘ L’ajuntament de Clariana de Cardener ha
aprovat inicialment el projecte per al manteniment dels camins
municipals, amb una inversió de 5.708 euros.

La Seu reclama a Foment millorar
el sistema d’aterratge a l’aeroport
C. SANS

❘ LA SEU D'URGELL ❘ L’alcalde de la
Seu d’Urgell, Albert Batalla,
va insistir ahir en la necessitat
de dotar de més mesures de se·
guretat l’aeroport d’Andorra-la
Seu. “És evident que si diven·
dres hagués existit el sistema
d’aproximació instrumental,
que l’Estat encara no ha auto·
ritzat per al nostre aeroport, no
hauria passat el que va passar”,
amb referència al vol Madrid-la
Seu, que el pilot de la compa·

nyia Twin Jet, responsable de
l’operativa que la firma Via·
jes Regina està duent a terme
aquest mes a la infraestructura
aèria de l’Alt Urgell, va desvi·
ar fins a l’aeroport de Girona
al·legant “problemes de visibi·
litat” i que va obligar a traslla·
dar per carretera 21 persones
(vegeu SEGRE d’ahir). Batalla
va assegurar que l’aeroport de
la Seu “estava completament
operatiu”.
Des de l’ajuntament van re·

cordar que la Generalitat “fa ja
molts mesos que va enviar els
estudis al ministeri de Foment,
que és qui encara els té sobre
la taula”.
Aeroports de Catalunya està
en contínua comunicació amb
l’Estat per desbloquejar l’ho·
mologació, “la insistència és
permanent perquè sabem que
el nostre aeroport necessita
aquest sistema per funcionar
amb totes les garanties”, va dir
Batalla.
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TREMP
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

MUNICIPIS PLENS

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

INFRAESTRUCTURES SEGURETAT

El Sobirà aprova el pressupost,
de 7,4 milions, 1,2 per a inversió

A.V.

Creen una ruta pel patrimoni hidroelèctric de la comarca
ACN

X. RODRÍGUEZ

❘ SORT ❘ El consell del Sobirà ha
aprovat els seus pressupostos
per al 2018, de 7.400.000 euros, dels quals 1,2 milions es
destinen a inversions. El president de la corporació, Carles
Isús, va explicar ahir que entre
les partides més importants es
troba la millora de la connectivitat fluvial a la presa de l’Hostalet, una actuació que compta
amb una inversió de 350.000
euros i que es realitzarà a
l’estiu i preveuen habilitar un
pas alternatiu per als esports
d’aventura mentre durin els
treballs. Així mateix, 360.000
euros serviran per desenvolupar una ruta turística sobre el
patrimoni hidroelèctric de la
comarca, mentre que 386.000
es destinaran a millorar els accessos dels pobles.
Isús va apuntar que aquesta
partida ve de la Generalitat,

Imatge del semàfor que s’ha instal·lat a Vilaller.

El semàfor de l’N-230 a Vilaller,
a punt per Setmana Santa
L’edifici on es traslladarà la seu del consell del Sobirà.

encara que “per arreglar tots
els camins necessitaríem uns
tres milions”, i va considerar
que la quantitat que reben és
insuficient.
En els comptes també es

contemplen les obres per al
trasllat de la seu del consell
comarcal, pressupostades en
480.000 euros, que obrirà a
l’estiu a l’edifici que acull l’oficina de turisme.
A.T.

SERVEIS

abans de Setmana Santa i que
“a causa de les males condicions meteorològiques” no
s’havia pogut col·locar abans.
També instal·laran plafons
lluminosos que informaran
de la velocitat a la qual circulen els vehicles.

8 DE MARÇ JORNADES

La Ribagorça, centre dels actes
del dia de la dona al Pirineu

Tremp instal·la un
punt de càrrega de
vehicles elèctrics
❘ TREMP ❘ L’ajuntament de Tremp
ha instal·lat un punt de càrrega per a dos vehicles elèctrics
a la plaça Capdevila. El regidor d’Obres, Antoni Flores,
va explicar que la previsió és
que entri en funcionament en
les properes setmanes i que
aquesta actuació ha comptat
amb una inversió de 18.500
euros, dels quals 5.000 vénen
de l’Institut Català d’Energia.

❘ VILALLER ❘ L’ajuntament de Vilaller ha instal·lat aquesta setmana un semàfor a la carretera N-230 al seu pas pel centre
de la localitat per reforçar la
seguretat. L’alcaldessa, María
José Erta, va explicar que la
previsió és que entri en servei

El punt de càrrega de la plaça Capdevila de la capital del Jussà.

❘ EL PONT DE SUERT ❘ La delegació
de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran centra els actes
del dia de la dona a la capital de l’Alta Ribagorça, que
tindran lloc avui a les 12.00
a la plaça de la Confraria
Nova del Pont de Suert. La
jornada començarà amb la
benvinguda de l’alcalde del
Pont, José Antonio Troguet,
la lectura del manifest a càrrec del president del consell,

Josep Lluís Farrero, i la intervenció de la coordinadora de
la seu territorial de l’Institut
Català de les Dones, Carme
Castelló. La jornada, que
inclou una exposició sobre
Simone de Beauvoir i un concert, acabarà amb un vermut
amb productes locals de la
comarca. Així mateix, també es crearà una obra d’art
col·lectiva guiada per l’artista
Ana Iglesias.
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ATLETISME OLIMPÍADA ESCOLAR
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PENTATLÓ

Una catalana
de 16 anys,
rècord mundial
❘ ANTEQUERA ❘ L’atleta de l’Hospitalet de Llobregat María
Vicente va establir ahir el
rècord del món de pentatló
sub-18 durant el Campionat
d’Espanya de la categoria
que se celebra a Antequera,
gràcies a una marca de 4.371
punts.
Fins ahir el rècord el tenia la britànica Morgan Lake
amb 4.284 des del 2014 a
Vaxjo (Suècia), encara que
l’anterior plusmarca espanyola en aquesta disciplina
també estava en possessió
de Vicente amb un registre
de 3.923 punts des del 13 de
gener passat a Sabadell. La
van flanquejar al podi Núria
Menéndez i Eloina Peña.
La pluja caiguda en les hores prèvies a la competició va afectar la pista, però les curses van poder celebrar-se.

El Mater repeteix victòria

El col·legi de Lleida guanya la Flamicell de la Pobla de Segur per vuitena vegada,
quarta consecutiva || L’organització va modificar l’escenari per la pluja
REDACCIÓ

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El col·legi Mater Salvatoris de Lleida va mantenir el seu domini a l’olimpíada Flamicell i es va adjudicar
ahir la victòria en la 36 edició
d’aquesta clàssica competició
escolar, que se celebra a la Pobla
de Segur. El Mater firmava així
el seu vuitè triomf en la prova
i el quart consecutiu, després
d’haver guanyat set de les últimes vuit edicions. El primer
triomf del Mater Salvatoris va
ser en l’edició del 2005 i després
ha guanyat les de 2011, 2012,
2013, 2015, 2016, 2017 i 2018.
El centre escolar lleidatà va
totalitzar 600 punts, amb la segona posició per al Lleida Unió
Atlètica, que en va sumar 337,
mentre que el tercer lloc va ser
per a l’IES la Pobla de Segur,
amb 171 punts. Van prendre
part en aquesta cita escolar
uns 15 centres educatius, amb
un total de 353 participants en
la Jornada de Miniatletisme i
298 en l’olimpíada Flamicell,
encara que molts van competir
en diverses proves, sumant en
total 435 participacions. Mater,
Lleida UA i l’IES la Pobla també
van ocupar aquest mateix ordre
en la classificació per ràtios, que
divideix els punts aconseguits
entre el nombre d’atletes de cada equip.
La jornada va estar amenaçada per la pluja caiguda en les
hores prèvies, cosa que va obligar els organitzadors, l’AMPA i
la Escola Els Raiers i el Patronat
Municipal d’Esports a modificar
l’escenari. “El camp de futbol,
que és de terra, estava molt embassat, de forma que les proves
que s’havien de fer allà les hem

FUTBOL

El United venç
i s’allunya del
Liverpool
❘ MANCHESTER ❘ El Manchester
United va derrotar (2-1) el
Liverpool i es va consolidar
a la segona plaça, deixant els
reds a 5 punts, mentre que
el Cheslea va superar amb
solvència el Crystal Palace
(2-1). D’altra banda, l’Olímpic de Londres va viure els
moments més tensos de la
jornada després que cinquanta aficionats del West Ham
saltessin al camp després del
segon gol del Burnley i intentessin arribar a la llotja.
Finalment, el partit va seguir
amb normalitat i va acabar
amb la derrota hammer (03), que els deixa a 3 punts del
descens.

WATERPOLO

Equip del Mater Salvatoris de Lleida, guanyador de la Flamicell i dominador dels últims anys.

canviat de lloc i només hem hagut d’anul·lar la competició de
salt de tanques”, explicava Josep Maria Roy, responsable de
l’organització. “A la pista s’han
pogut fer les proves, encara que
en velocitat hem passat a finals
directes.”
En aquesta 36 edició, l’encarregat d’encendre el peveter
va ser el pilot i campió de trial
Arnau Farré, de Vilanova de
Segrià, que va encapçalar la
desfilada dels participants.
Maria Cánovas, per la seua
part, entrenadora del Mater, va
destacar “la satisfacció de veure com els nens gaudeixen en
aquesta prova”.

El pilot de trial Arnau Farré va encendre el peveter.

Un porter,
suspès per
dopatge
❘ SABADELL ❘ La Federació Espanyola de Natació (RFEN)
va suspendre de forma cautelar la llicència del porter
internacional del CN Sabadell, José María Motos, per
un presumpte positiu d’una
substància prohibida en un
control, tal com va informar
el club vallesà a la seua pàgina web i xarxes socials.
Ara, el CN Sabadell i el
jugador esperen conèixer
els resultats definitius de les
anàlisis, ja que la mesura és
provisional. La suspensió
es va decidir a instàncies de
l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport
(AEPSAD).
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PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356. www.teatreescorxador.com

DISSABTE, 24 DE MARÇ. 20.30 H

Claudia. La conquesta del Pol Sud.
Direcció: Carles Fernández Giua. Intèrprets: Claudia Poblete, Carles F.
Giua i Eugenio Szwarcer. Sala 1.

225 anys del Dipòsit.

‘El dret d’escollir’, a Tàrrega.
TEATRE ATENEU · TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Plaça del Carme. 973 310 731

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 17 DE MARÇ. 22.00 H
Parlàvem d’un somni · Teatre Nacional de Catalunya · Dijous, 22 de març. 21.00 h

Converses entre Pasqual Maragall i la regidora Maria Aurèlia Capmany.
Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

ESPAI ORFEÓ
Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

30 Concurs de Grups Amateurs de
Teatre Ciutat de Tàrrega: El dret
d’escollir, de Brian Clark (tragicomèdia), amb el Grup Teatral Naltrus de
Santa Coloma de Queralt.
www.tarrega.cat

DIJOUS, 15 DE MARÇ. 20.30 H

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

Bolero de Ravel. Orquestra Simfònica del Vallès. Enrique Lapaz, piano.
James Ross, director.
Entrada: 20 €, reduïda: 15 €

DG., 11 DE MARÇ. 11.00 I 12.00 H

DIUMENGE, 25 DE MARÇ. 19.00 H

Adossats, amb Ramon Madaula,
Jordi Bosch, Victòria Pagès i Carles
Canut, entre d’altres. Direcció: Jordi
Casanovas.
www.balaguer.cat

MÚSICA FESTIVAL

DISSABTE, 17 DE MARÇ. 20.00 H

Noves veus de la música coral catalana. Cor de Cambra de l’Auditori.
Entrada: 13 €, reduïda: 11 €

‘Bolero de Ravel’.

críticadecine

JUAN FERRER

Mishima, Gossos i Arnal i Bagés,
al juliol a Lo Quiosc de Talarn
❘ TALARN ❘ El festival Talarn Music Experience, del 27 al 29 de
juliol a Lo Quiosc (carretera C13, km. 90), posarà demà a la
venda (web loquiosc.com) les
entrades anticipades per als
concerts de la pròxima edició
d’aquest certamen musical del
Pallars Jussà: tres jornades amb
Mishima, Gossos i el duo Maria
Arnal i Marcel Bagés. A més,
cada vetllada comptarà també

DISSABTE, 17 DE MARÇ. 12.00 H

Ruta de les fonts.
Visita al Dipòsit del Pla de l’Aigua i a
les fonts. Gratuït.

TEATRE MUNICIPAL

El col·leccionista de sons. La màgia de la natura en un viatge sensorial per a nens de fins a 3 anys.
Música interpretada en directe de
Vivaldi, Mozart i Boccherini.

‘El col·leccionista de sons’.

DIUMENGE, 11 DE MARÇ. 19.00 H

L’OJC canta amb Toldrà i Ferrer.
Júlia Farrés-Llongueras, soprano.
Orquestra Simfònica Julià Carbonell.
Roger Padullés, tenor. Alfons Reverté, director. Entrada: 13 €, reduïda:
11 €, Amics OJC: 7 €

amb un colofó musical a càrrec de coneguts DJ com Miqui
Puig, Luca Feller i Miguelito
Superstar. Aquest local de música i gastronomia, al costat del
pantà de Sant Antoni, compta
des d’aquesta temporada amb
una programació regular de
concerts. El proper dissabte 24
de març hi ha prevista l’actuació
d’Ivette Nadal al costat de Caïm
Riba (23.30 h).

CINE CERTAMEN
ACN

Arquitectura de la por

A
Carles Marqués-Marcet, a la gala amb el director de l’Institut Llull.

‘Tierra firme’, de Marqués-Marcet,
inaugura el Festival de Guadalajara
ACN

❘ GUADALAJARA ❘ Tierra firme, de
Carles Marqués-Marcet, va inaugurar divendres (matinada
d’ahir a Espanya) el festival de
cine de la ciutat mexicana de
Guadalajara, en el qual Catalunya és la convidada d’honor
d’aquesta 33 edició. El cineasta

català va assegurar que el festival mexicà és per a Catalunya
“una finestra per mostrar un
cine molt interessant, ja que
tenim un compte pendent amb
la internacionalització de les
nostres pel·lícules”. El certamen esperava ahir la visita de
l’oscaritzat Guillermo del Toro.

mb un títol així, un es
remunta al western.
Però no, aque st a é s
un pel·lícula de terror o, almenys, d’ensurts escampats
com cartes que reparteix un
tafur, i el seu títol complet
és Winchester: la casa que
van construir els esperits. Fa
temps llegia un curiós article
sobre la mansió Winchester,
arquitectònicament insòlita,
on hi ha escales i passadissos que no condueixen enlloc,
portes que s’obren al buit i
estranyes peces decoratives
a l’immoble concebudes per
ments estranyes.
La història de la propietària, Sarah Winchester, viuda
del gran fabricant d’armes, no
desmereix la casa, una casa
maleïda en reconstrucció per-

manent atapeïda d’esperits,
on se succeeixen innombrables activitats paranormals,
convertida avui dia en una
atracció turística allà a Califòrnia. De cases misterioses
amb lúgubres referències el
cine guarda un més que notable mostrari, des d’Amityville
a Hill House, passant per l’hotel Overlook fins a arribar a
Rose Red o Allerdale Hall. A
la llista, la victoriana mansió
Winchester bé podia haver
quedat en un lloc prominent
al tenir historial propi per
congelar la sang, però no.
Aqu í, els personatges,
turmentats –que són tots– a
mans dels germans Spierling,
es converteixen en peces de
manual, i no es treu partit
ni tan sols de la gran Helen

Mirren. L’angoixa és tan artificiosa que entra en un bucle que repeteix consignes ja
vistes en nens afectats per
malediccions d’ultratomba
o en antiherois que semblen
necessitar més ajuda de la que
proporcionen, resumit tot
en una pel·lícula que només
aconsegueix algun sobresalt
sobre el que podia ser la por
en el seu estat més primari i
veritable.
WINCHESTER
Direcció: The
Spiering Brothers.
Intèrprets: Helen Mirren,
Jason Clarke, Sarah Snook.
Cine: JCA Alpicat.
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