
Les comarques de Lleida, menys 
el Jussà, guanyen població degut  
sobretot a la migració estrangera
La Segarra és la comarca que més persones nouvingudes 
d’arreu incrementa, seguida de l’Urgell i el Solsonès

El darrer estudi de població 
de l’Idescat revela que la 
població a les comarques de 
Lleida el 2017 va augmentar 
respecte l’any anterior 
gràcies a la immigració 
estrangera, excepte al 
Pallars Jussà.

La comarca on més incremen-
ten les migracions és a la Sega-
rra, amb un 8,4 per mil més que 
el 2016. A aquesta la segueixen 
l’Urgell amb un increment res-
pecte l’any anterior d’un 7,6 per 
mil més, el Solsonès (+6,1 per  
mil) i el Pla d’Urgell (+5,5 per mil). 

Pel que fa les migracions de 
gent vinguda d’altres països són 
positives en totes les comarques. 
En la que més augmenten tam-
bé és a la Segarra amb un 7,5 
per mil, seguida del Pla d’Urgell 
amb un 6,4 per mil, la Noguera i 
el Solsonès, amb un 6,3 i 5,5 per 
mil més respecte el 2016. El Pa-
llars Jussà és la cinquena comar-
ca de la demarcació de Lleida que 
presenta un augment més relle-
vant de migracions estrangeres 

A Catalunya 
hi ha un 

8,2%0 més de 
persones

Les migracions 
d’altres països 

són les que 
més pugen
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L’Ajuntament d’Alpicat ha dut a 
terme durant els mesos de ju-
liol i agost una inversió de més 
de 30.000 euros en la millora de 
l’accessibilitat en les voreres del 
municipi i en la reforma de la pla-
ça de l’Escorxador, inaugurada fa 
més de 10 anys. Les millores en 
l’accessibilitat han consistit en la 
construcció de baixadors al carrer 
Mossèn Cinto, eix vertebrador del 

municipi. Aquests elements per-
meten una millor circulació dels 
vianants a les voreres del nucli. 
L’actuació ha comptat amb el su-
port de la Diputació de Lleida mit-
jançant un ajut directe. Pel que fa 
a la intervenció a la plaça de l’Es-
corxador, demandada per molts 
dels veïns de la zona, ha consistit 
a resoldre patologies generades 
per l’acumulació de l’aigua, a més 
de la instal·lació de jocs infantils i 

Alpicat inverteix més de 
30.000 euros en millores 
urbanes pel municipi

la creació d’un sorral per al gaudi 
dels infants.

Per altra banda, l’Ajuntament 
d’Alpicat ha decidit canviar el 
nom de la plaça Espanya del mu-
nicipi pel de la plaça de l’1 d’Oc-
tubre de 2017, que s’inagurarà 
el proper 30 de setembre en el 
marc d’una jornada per comme-
morar el primer aniversari dels 
fets de l’1 d’octubre.

Tot plegat, però, tindrà la seva 
prèvia el dissabte 29 a la sala la  
Unió, amb l’actor Toni Albà com 
a protagonista. Així, a partir de 
les 19 h, Albà oferirà amb entra-
da gratuïta la xarrada Ser o no ser 
catalans, experiència personal en 
el procés. FOTO: Aj. Alpicat / Un dels nous jocs infantils de la plaça de l’Escorxador

amb un 5,3 per mil més. Ara bé, 
amb les pèrdues d’un 4,6 per mil 
en migracions de la resta de co-
marques catalanes i el 3,2 per mil 
menys en migracions de la resta 
d’Espanya, el total acaba sent ne-
gatiu, reduint fins un 2,5 per mil 
la població.   

 Per altra banda, només dues 
comarques han registrat un ba-

lanç positiu pel que fa la migra-
ció d’altres comarques catalanes, 
l’Urgell (+3,9 per mil) i el Pallars 
Sobirà (+2,5 per mil). La situació 
és inversa quan parlem de mi-
gracions vingudes de comarques 
de l’Estat espanyol. En totes es 
presenta un increment menys al 
Pallars Jussà i a les Garrigues (-0,5 
per mil).

Cal destacar que el Pallars So-
birà i l’Urgell són les dues úniques 
comarques de Lleida que tenen 
valors positius tan pel que fa la 
migració d’altres punts de Cata-
lunya, la vinguda d’Espanya o de 
països estrangers.

En el conjunt de comarques de 
Catalunya trobem que la migració 
d’arreu d’Espanya ha incrementat 
un 0,6 per mil respecte el 2016. 
La població provinent d’altres pa-
ïsos és d’un 7,6 per mil més alta, i 
en total la variació es positiva en 
un 8,2 per mil.

La comarca que més incre-
menta de tot el país és el Barce-
lonès, amb un 17,5 per mil més 
respecte el 2016. La majoria de 
migració que augmenta és la vin-
guda d’altres punts de Catalunya, 
un 9,8 per mil. Pel que la migra-
ció de països estrangers és d’un 
6,6 per mil i l’espanyola un 1,5. A 
banda del Jussà, tres comarques 
de l’Ebre també registen pèrdues.

HELENA HUGUET
@helena_huguet
Lleida

Taula 3. Taxes de migració neta. Comarques i Aran. 2017  

Migracions  
Amb la resta de 
comarques

Amb la resta 
d’Espanya

Amb l’estranger Total

Alt Urgell -0,2 0,4 4,4 4,6
Aran -4,2 2,7 3,8 2,3
Garrigues -2,3 -0,5 5,1 2,2
Noguera -0,8 -0,3 6,3 5,1
Pallars Jussà -4,6 -3,1 5,3 -2,5
Pallars Sobirà 2,5 1,2 0,9 4,5
Pla d’Urgell -1,0 0,1 6,4 5,5
Segarra -0,8 1,7 7,5 8,4
Segrià -1,5 0,5 1,9 1,0
Solsonès -0,4 1,0 5,5 6,1
Urgell 3,9 0,7 3,0 7,6

Catalunya - 0,6 7,6 8,2
Font: Idescat.
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Obliguen a l’Ajuntament 
de Naut d’Aran a retirar 
la llicència a un granja 
del nucli urbà d’Arties
El TSJC diu que és impossible l’aïllament 
de l’explotació amb un hotel i l’habitatge
Lleida
ÓSCAR BUETAS
La sala del contenciós-adminis-
tratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) ha 
acceptat el recursos d’apel·lació 
interposat pel lletrat Santiago 
Mas contra l’acord de la junta 
del govern local de l’Ajuntament 
de Naut d’Aran, de 28 de novem-
bre de 2013, que va concedir a 
un home la llicència municipal 
d’activitat per una explotació de 
vaques de carn situada al núme-
ro 6 del carrer Deth Fort d’Arties. 
D’aquesta manera, la va anul·lar i 
va ordenar al consistori el cessa-

ment de l’activitat que es portava 
a terme en la granja.

En aquest sentit, el 2 de febrer 
de 2016 el jutjat contenciós-ad-
ministratiu de Lleida va desesti-
mar en una sentència el recurs 
que es va presentar en el seu 
moment contra aquesta decisió 
de l’ajuntament. Això va provo-
car que els denunciants portes-
sin la seva reclamació al TSJC en 
considerar que l’explotació actu-
ava de forma clandestina i que 
no s’havia d’atorgar la llicència 
tenint en compte que la granja 
estava en el casc urbà d’Arties. 
Per la seva part, el propietari es 

defensava dient que l’explotació 
aportava qualitat i valor al medi 
natural, a més de que preservava 
les tradicions i formes d’un mitja 
de vida i “una cultura ancestral 
que mereix ser protegida”. En la 
seva sentencia, el TSJC manifesta 
que “el sòl urbà es incompatible 
amb la granja” i, per tant, els ser-
veis de la superfície son diferents 
als d’una explotació ramadera. A 
més, argumenta que al nucli urbà 
es impossible l’aïllament amb els 
habitatges, ja que un pèrit va in-
dicar que només hi havia 15 me-
tres entre un femer i l’hotel i l’ha-
bitatge de la denunciant.

Un motorista 
resulta ferit en 
patir un accident 
al Baix Pallars

Aixequen acta 
per abocar residus 
sòlid urbans en un 
bosc de Foradada

Accident aparatós 
d’un cotxe en una 
pista forestal de 
Gavet de la Conca

Els Agents Rurals 
recullen una àliga 
electrocutada 
a la Vall Fosca

Un motorista va resultar ahir 
ferit en patir un accident quan 
circulava pel terme municipal 
del Baix Pallars. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències 
van ser alertats del sinistre a les 
13.22 hores. Aquest es va pro-
duir al quilòmetre 4 de la IPJ-
6 i fins al lloc es van desplaçar 
Bombers i SEM. Va ser traslla-
dat a l’Hospital de Tremp.

Els Agents Rurals van identificar 
les persones responsables d’un 
abocament de residus sòlids 
urbans en una zona forestal de 
Foradada. Així van aixecar acta 
i els van requerir la seva gestió 
en una deixalleria autoritzada. 
L’acta es va tramitar a l’ajunta-
ment i van adjuntar un informe 
com que posteriorment es van 
retirar els residus.

Un turisme va patir ahir un 
aparatós accident quan circu-
lava per una pista forestal del 
terme municipal de Gavet de 
la Conca, concretament al qui-
lòmetre 8 de L-913. El sinistre 
es va produir les 12.53 hores, 
quan el vehicle es va sortir de 
la via, quedant molt inestable, 
prop d’un barranc. Finalment, 
la conductora va poder baixar 
del vehicle i una grua va ser 
l’encarregada de retirar-ho.

Els Agents Rurals van recollir a 
la Vall Fosca una àliga daura-
da que presumptament havia 
mort electrocutada. Els mem-
bres del cos van recordar que 
a la mateixa línia, a petició se-
va, la companyia Endesa ja ha-
via fet modificacions en alguns 
suports. En aquest sentit, des 
del cos d’Agents Rurals es va 
demanar a l’empresa que faci 
els corresponents canvis en els 
suports que no s’han modificat.
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El Grup Dones de Lleida va de-
nunciar ahir el cartell publicitari 
de la festa d’un prostíbul dels Ala-
mús que, asseguraven, “incita a la 
prostitució infantil i a la pederàs-
tia. La portaveu del grup, Maria 
Huguet, va explicar que al cartell, 
del Club Eva, es pot veure una 
noia jove amb minifaldilla i insi-
nuant-se, acompanyada de les 
lletres ‘Tornada a l’escola’. Des de 
Dones de Lleida consideren que 

es “inacceptable” perquè “vulne-
ra el dret dels infants” i que, per 
tant, “no té cabuda a la nostra so-
cietat”. El grup va presentar una 
denúncia formal a la Fiscalia per 
demanar-li que emprengui acci-
ons legals contra el prostíbul, en 
considerar als seus responsables 
autors d’induir a la comissió dels 
delictes de prostitució infantil i 
abusos sexuals. L’objectiu de pre-
sentar aquesta denúncia és em-

Denuncien la publicitat 
d’un prostíbul que “incita 
a la prostitució infantil”

FOTO: Selena García / Integrants del Grup Dones de Lleida

Efectius dels Bombers, Mossos 
d’Esquadra, Agents Rurals i vo-
luntaris van continuar ahir la 
recerca del boletaire que es va 
perdre dimarts a Fígols i Alinyà. 
De fet, aquesta es va intensificar 
per la zona del Tossal dels Cosos. 
Malgrat tot, cal esmentar que de 
matinada es va perdre el contac-
te amb l’home. En el dispositiu 
d’ahir van participar membres 

dels GRAE, un grup caní de re-
cerca dels Bombers i dos heli-
còpters i deu dotacions del cos, 
la unitat de muntanya i la cani-
na dels Mossos, i un helicòpter 
i dues dotaciones terrestres de 
la policía catalana, i membres 
dels Agents Rurals, a més de vo-
luntaris. Al tancament d’aquesta 
edició no l’havien trobat i avui 
continuaran.

Bombers, Mossos i 
Agent Rurals continuen 
la recerca del boletaire 
perdut a Fígols i Alinyà

FOTO: Bombers / Moment de la recerca del boletaire perdut

Imatge del cartell polèmic

prendre accions legals contra els 
responsables dels cartells, que 
aquests es retirin i que aquest 
tipus de publicitat no es torni a 
repetir. “Estem fartes que es co-
sifiqui a les dones”, va dir Huguet. 
L’advocada Ester Sancho va dir 
que els delictes de promoció de 
la prostitució infantil i els abusos 
sexuals a menors estan penats 
amb fins a vuit anys de presó el 
primer i fins a sis anys el segon. 
I va puntualitzar que, en aquest 
cas, es tractaria no del delicte en 
sí sinó de la inducció a cometre 
aquests delictes i que per tant, el 
càstig seria menor tot i que tam-
bé contemplaria penes de presó.
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Rescaten més de 1.200 
peixos a la central 
hidràulica de Bossòst
Uns 700 cavilats i vora 500 truites, 
entre les espècies extretes del canal

Bossòst
REDACCIÓ
Les tasques de manteniment i 
millora a les comportes de la cen-
tral hidràulica de Bossòst, a la Val 
d’Aran, que porta a terme la com-
panyia elèctrica Endesa han obli-
gat a rescatar els peixos que ha-
biten en aquest ecosistema. Amb 
la col·laboració dels Agents Ru-
rals del Conselh Generau d’Aran 
s’han rescatat més de 1.200 pei-
xos amb la tècnica de pesca elèc-
trica. La sorpresa ha estat desco-
brir una de les majors colònies de 
cavilats (Cottus hispaniolensis) 
que s’han trobat a la zona, fins al 

moment; uns 700 exemplars. Es 
tracta d’una espècie protegida i 
endèmica. També es van rescatar 
unes 500 truites (Salmo trutta) i 
altres espècies de menor interès. 
Tots els animals autòctons van 
ser retornats vius al medi.

El cavilat és un peix d’aigua 
dolça que pertany a la família dels 
còtids i que només es pot trobar 
a la conca meridional del riu Ga-
rona. És un peix que no arriba als 
18 centímetres, amb el cap gros 
i aplanat i coloració variable amb 
taques fosques irregulars reparti-
des per tot el cos. Viu a les cap-
çaleres dels rierols amb substrat 

pedregós i en aigües especial-
ment netes. 

La central hidroelèctrica de 
Bossòst va entrar en servei l’any 
1956. L’equipament compta amb 
dos grups dotats de turbines 
Francis d’11 megawatts de po-
tència cadascuna i té una produc-
ció mitjana anual de fins a 70 gi-
gawatts per hora. 

Es tracta d’una central amb un 
règim de turbinat gairebé cons-
tant durant tots els dies de l’any. 
Aprofita el cabal del riu Garona i 
el que arriba de la central imme-
diatament anterior, la central de 
Benòs.

FOTO: Endesa / Operaris de la comapanyia i dels Agents Rurals de l’Aran rescatant peixos del canal de la central
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 El director general de Turisme de 
la Generalitat, Octavi Bono, es va 
desplaçar la setmana passada la 
Val d’Aran per tal de visitar els re-
fugis de muntanya dera Honeria, 
a Sant Joan de Toran, i el de l’Ar-
tiga de Lin. Abans de finalitzar la 
visita el director general de Tu-
risme es va reunir amb el sindic 
d’Aran, Carlos Barrera.

El director 
general de 
Turisme visita 
la Val d’Aran

FOTO: Conselh Generau /  Bono acompanyat per autoritats de l’Aran

Una empresa dedicada a la fosa 
d’alumini del terme de Seròs   va 
patir ahir a les 15.00 hores un 
incendi en unes sitges de la ins-
tal·lació. El foc es va apagar a les 

19.00h. En un principi es creia 
que es cremava l’alumini, que no 
es pot apagar amb aigua, però 
finalment van ser els refreda-
dors de les sitges i uns dipòsits.

Incendi en una empresa 
de Seròs de fosa d’alumini

FOTO: Lídia Sabaté / Dos bombers sufocant l’incendi a les sitges

CULTIUS AITONA 
(SEGRIÀ)

EL POAL 
(PLA 

URGELL)

LA 
GRANADELLA 
(GARRIGUES)

ALBESA 
(NOGUERA)

TORRES 
SEGRE 

(SEGRIÀ)

MAIALS 
(SEGRIÀ)

Pomera 146 144 -- 144 145 --

Perer 117 116 -- 116 116 --

Presseguer agost 117 116 -- 116 116 --

Nectarina juliol 97 95 -- 95 96 --

Panís 199 197 -- 197 -- --

Alfals mínim 111 109 -- 109 110 --

Alfals màxim 271 267 -- 267 270 --

Presseguer juny 100 99 -- 99 99 --

Presseguer agost RDC 107 105 -- 105 106 --

Ametller (reg suport) 117 115 58 115 116 116

Olivera (reg suport) 103 102 45 102 103 102

Blat -- -- -- -- -- --

Evapotranspiració de 
ref. (ETo)

246 243 248 243 245 244

Pluja efectiva 0 0 59 0 0 0

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 m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor 

de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions 
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA). DEL 19 AL 25 DE SETEMBRE

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA

El Departament d’Agricultura ha 
convocat els ajuts destinats a 
l’aplicació del desenvolupament 
local participatiu Leader corres-
ponents a l’any 2018, per un im-
port total de 7.666.666€. L’ob-

jectiu principal d’aquests ajuts 
és fomentar la realització d’in-
versions que generin activitat 
econòmica en les zones rurals. 
El termini de sol·licitut finalitza-
rà el proper 17 d’octubre.

Obren la convocatòria d’ajuts 
Leader a les zones rurals amb 
un import de 7,6 milions
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L’alcalde de Solsona es 
desdiu i anuncia que 
tornarà a optar a la 
reelecció en el càrrec
Rodríguez deixarà l’escó al Parlament 
per poder tenir dedicació exclusiva
Solsona
Mar Martí (acn)
L’alcalde de Solsona, el republicà 
David Rodríguez, va anunciar ahir 
que es tornarà a presentar a la re-
elecció en els comicis municipals 
de l’any que ve. El batlle ha recti-
ficat la seva decisió després que 
l’abril de l’any passat va anunciar 
que no es tornaria a presentar 
per poder donar pas a la renova-
ció. Ara, però, segons Rodríguez, 
“les circumstàncies han canviat”. 
El batlle ha reconegut que no ha 
aconseguit trobar un relleu per 
encapçalar l’equip d’ERC a Solso-
na i això l’ha obligat a replantejar 
la seva posició inicial. Tot i això, va 
explicar que no li ha estat difícil 
trobar persones per poder con-
figurar la llista. D’altra banda, el 
batlle, renunciarà a l’acta de dipu-
tat al Parlament aquesta setmana 
per poder-se dedicar en exclusiva 
a l’alcaldia. 

David Rodríguez va explicar 
que tornar-se a presentar ha es-
tat “una decisió difícil”, “però 

Creu Roja estrena 
nova furgoneta a 
la comarca de la 
Noguera

L’EOI incrementa 
l’oferta d’anglès 
i incorpora dos 
cursos nous

Creu Roja disposa des d’aquest 
passat mes d’agost d’un vehicle 
per a dur a terme les activitats 
a la Noguera. La furgoneta ha 
estat finançada per la Fundació 
La Caixa que, des de ja fa anys, 
dóna suport a la entitat. Creu 
Roja ha organitzat una jornada 
el 28 de setembre a Balaguer.

L’Escola Oficial d’Idiomes de 
Tremp incrementa enguany 
l’oferta de cursos i n’incorpo-
ra dos de nous (3r i C1 d’An-
glès). Aquests nous cursos 
s’afegeixen als dos que ja eren 
impartits (4t i 5è) al Centre Pú-
blic Delegat de l’EOI de Lleida 
a Tremp i amplien l’oferta a un 
total de 4 nivells. Les persones 
interessades en el tema han de 
contactar el més aviat possible 
amb l’EOI per e-mail (secreta-
ria@eoilleida.cat) o per telèfon 
(973 22 43 21). La de Tremp és 
una aula de l’escola desplaçada 
a una altra població del territori 
per tal que la formació en idio-
mes arribi a la població d’altres 
nuclis amb la garantia que ofe-
reix un ensenyament públic de 
qualitat. La matriculació dels 
alumnes admesos per sorteig 
es podrà formalitzar telemàti-
cament avui i demà.

FOTO: Mar Martí (ACN) / David Rodríguez, actual alcalde de Solsona

l’alternativa era massa incerta” 
i no deixar-ho lligat el sentir “in-
còmode”. El batlle va manifestar 
que havia de prendre una deter-
minació abans del 29 d’agost, el 
dia en què tenia programada la 
visita a Lledoners amb Oriol Jun-
queras. El màxim dirigent del par-
tit havia fet arribar reiteradament 

a Rodríguez la petició que fos ell 
qui tornés a liderar la llista a les 
municipals.

Sobre el seu escó al Parlament, 
Rodríguez reconeix que no es veu 
amb cor de continuar compagi-
nant dos càrrecs “de dedicació 
tan intensiva” i afrontar una cam-
panya electoral. 

De cara als reptes que té Solsona 
sobre la taula hi ha la construcció 
de la nova escola El Vinyet i el ta-
natori municipal; el plantejament 
de tota l’illa cultural de Cal Manel 
i Cal Metge Solé; el disseny del fu-
tur del Camp del Serra; la concen-
tració de l’Agència de Desenvolu-
pament Local de Solsona.

La directora general de Joven-
tut, Marta Vilalta, substituirà 
a l’alcalde de Solsona, David 
Rodríguez, al Parlament de 
Catalunya un cop aquest deixí 
el seu escó tal i com va anun-
ciar ahir. Vilalta és la següent 
a la llista d’ERC a les passades 
eleccions i per tant ocupara 
l’escó que allibera Rodríguez 
però abans renunciarà a la di-
recció general que ocupa ac-
tualment. Vilalta, que tornarà 
al Parlament català on ja va 
estar després de les eleccions 
del 2012, ha estat recentment 
nombrada també vicesecreta-
ria d’Estratègia, Entorn i Ges-
tió del Coneixement  dins del 
partit republicà. 

Marta Vilalta 
prendrà el 
relleu de David 
Rodríguez al 
Parlament
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BiNèFAr dispOsArà de lA priMerA planta mu-
nicipal de compostatge FORM i de restes vegetals a Aragó. El 
consistori ha rebut una subvenció de 422.849 euros del Govern 
espanyol per a un projecte valorat en 670.791 euros. La nova 
planta de tractament de la fracció orgànica forma part dels plans 
d’impuls al medi ambient.

L’Escola Sant Jaume de La Granja 
d’Escarp ha aprofitat les darreres 
vacances d’estiu per tal de dur 
a terme un seguit d’actuacions 
com a continuació de les que es 
van realitzar durant l’estiu 2017, 
tot plegat amb l’objectiu d’acabar 
amb els problemes d’humitat i 
millorar les condicions d’ús de les 
aules del centre.

Aquests treballs s’han estruc-
turat en dos fases, una primera 
de paleteria i la segona destinada 
a millorar les instal·lacions. 

Pel que fa a la paleteria, s’han 
dut a terme tres actuacions bàsi-
ques. A la primera, s’ha efectuat 
una reforma interior d’una aula 
afectada per humitats (contigua 
a les aules reformades l’any pas-

sat), on s’ha enderrocat el pa-
viment i la solera existents, per 
reparar l’estanquitat perduda 

afegint aïllament tèrmic i una là-
mina impermeable sota el nou 
emmacat de graves.

FOTO: Aj.la Granja/ les reformes s’han fet aquest estiu

Milloren l’escola de la Granja 
d’Escarp i condicionen les aules

FOTO: Núria Julià (ACN) / Marta 
Vilalta serà la nova diputada

EDICTE.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIO DEL POUPM DE LA 
SEGARRA EN L’ÀMBIT DE LA RECTORIA DEL  NUCLI DE CONCABELLA

En  compliment de l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informa-
ció pública l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 14/09/2018 d’aprovació inicial 
de la Modificació del PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA PLURIMUNIPAL DE LA 
SEGARRA, MUNICIPI DE PLANS DE SIO, EN L’ÀMBIT DE LA RECTORIA DEL 
NUCLI DE CONCABELLA, redactat per l’arquitecte Claudina Esquerda i Baiget.
Aquesta Modificació consisteix en adequar les qualificacions urbanístiques del 
planejament a la realitat del lloc, així com facilitar la venda i reconstrucció de la 
rectoria per part de la iniciativa privada.
Aquesta  se sotmet a informació pública durant un termini de 45 dies l’expedient 
i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publica-
cions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un diari, a la pàgina web municipal i al tauler 
d’anuncis municipal. 
Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat a 
les dependències municipals per tal que es formulin les al•legacions que s’estimin 
pertinents.

Plans de Sió,17 de setembre de 2018
L’Alcalde
Xavier Pintó Serra 

Ajuntament de 
Plans de Sió
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El Pirineo reconoce a su deporte
La Generalitat distingue los méritos de 77 deportistas y clubes 
de l’Alt Pirineu i Aran que destacaron durante el pasado 2017
La Generalitat distinguió 
ayer con la tradicional gala 
en El Pont de Suert los 
méritos de 77 deportistas 
y clubes de l’Alt Pirineu y 
Aran.

El Pont de Suert
agencias
La Generalitat de Catalunya re-
conoció ayer a 75 deportistas del 
Alt Pirineu y Aran y a dos equipos 
del Club Curling Val d’Aran, que 
obtuvieron un éxito destacado 
durante el curso 2017 en sus res-
pectivas especialidades en com-
peticiones de ámbito catalán, es-
tatal e internacional.

El acto, que se celebró en el ci-
ne Ribagorçana del Pont de Suert, 
fue presidido por el Secretari Ge-
neral de l’Esport, Gerard Figue-
ras, la delegada del Govern, Rosa 

El cerverino Marc Márquez (Rep-
sol Honda RC 213 V) cuenta con 
una oportunidad de oro para su-
mar y seguir su carrera, inaborda-
ble para sus rivales, camino del 
quinto título mundial de MotoGP, 
con la disputa este fin de sema-
na del Gran Premio de Aragón 
en el circuito de Motorland Al-

cañiz. Márquez, líder destacado 
del campeonato del mundo, con 
67 puntos de ventaja sobre el ita-
liano Andrea Dovizioso (Ducati 
Desmosedici GP18) y 70 puntos 
respecto al también italiano Va-
lentino Rossi (Yamaha YZR M 1), 
llega a otro de los circuitos que se 
podría considerar talismán para 

marc márquez se prepara 
para acercar aún más el 
quinto título en Aragón

Amorós, y el alcalde, Josep Anto-
ni Troguet. También tomó parte 
el representante territorial de 
Esports, Joan Segura, entre otras 
autoridades. De los 75 galardo-
nes individuales, 39 correspon-
dieron a deportistas masculinos 
y 36, a femeninos. Fueron de 20 
clubes y entidades, 16 de los cua-
les de l’Alt Pirineu y Aran, con 10 
disciplinas. En 2017, 40 de estos 
deportistas quedaron primeros 
en campeonatos de Catalunya, 
95 hicieron podio en campeona-
tos de España (48 consiguiendo 
medallas de oro), 8 hicieron po-
dios en campeonatos del mundo 
y 2 en campeonatos europeos. 
Entre los distinguidos estuvieron 
Kilian Jornet y Núria Vilarrubla. 
Miquel Travé, Tòn Cónsul, Anna 
Esteve, Oriol Ruiz y Almudena = 
fueron premio especial.FOTO: N. C. / Fotografía de familia de los participantes en la fiesta de ayer

FOTO: Repsol Media / Márquez y Pedrosa sorprendieron a los fans
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él, aunque con algunas conside-
raciones importantes. La primera 
de ellas, y una de las más impor-
tantes, visto como se desarro-
llaron los acontecimientos en el 
circuito Marco Simoncelli, viene 
dada por el hecho de que sus ri-
vales más directos en la carrera 
por el título, los pilotos de Ducati, 
han entrenado en el trazado tu-
rolense, como también lo hicie-
ron en Misano, y ganaron. Por su 
parte, Àlex Márquez, de Moto2, 
destacó que “aragón es especial 
para mí”, por lo que intentará 
completar una buena actuación. 

polideportivo  sucesos

El Club Voleibol Teruel ha recau-
dado en apenas un día 9.300 
euros con los que sufragará los 
gastos para repatriar a Brasil el 
cuerpo del jugador Vinicius No-
ronha, hallado sin vida el pasado 
lunes en su domicilio por muer-
te súbita, según el informe pre-
liminar de la autopsia. La cam-
paña de recaudación de fondos 

puesta en marcha el martes ha 
recibido “un apoyo abrumador”, 
destaca el club en un comunica-
do, lo que ha permitido reunir en 
apenas un día el dinero necesa-
rio para costear el traslado del 
cuerpo del jugador a su Brasil na-
tal. La cantidad sobrante, explica 
el club en la nota, “será puesta 
a disposición de la familia del ju-

gador”, que murió con 26 años. 
El club quiso también agradecer 
la “ola de cariño recibida” tras la 
inesperada muerte de Vinicius 
Noronha y la “predisposición 
de todos” los que han colabora-
do para “ayudar a la familia del 

jugador a trasladar su féretro a 
Brasil”. El club y los aficionados 
de la ciudad, acompañados por 
representantes institucionales y 
del mundo del deporte, despi-
dieron ayer en un multitudinario 
funeral en Teruel al jugador bra-
sileño. Vinicius, de 26 años, tenía 
previsto desplazarse el pasado 
lunes a la localidad turolense.

el cv teruel recauda 9.300 
euros para repatriar el 
cuerpo de Noronha a Brasil

Exposem casa teva a 
l’aparador immobiliari 
més gran del país.

Solvia Store Lleida
Plaça Ricard Vinyes, 1
973 951 560
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Alumnes d’Aran visiten el Jussà
11 alumnes del Certificat de professionalitat d’Interpretació i 
Educació Ambiental a la Val d’Aran van visitar les instal·lacions del 
centre de tractament de residus del Pallars Jussà per a conèixer tot 
el cicle dels residus.

Tercer concert a Barcelona de Serrat
Joan Manuel Serrat va confirmar una tercera data a l’Auditori del 
Fòrum de Barcelona en la seva gira, el 21 de desembre, després 
d’esgotar-se les localitats pels concerts dels dies 18 i 19.

Sofia Loren cumple 84 años
La actriz italiana Sofia Villani, más conocida como Sofia Loren, 
ganadora entre otros premios de dos Oscar y un BAFTA, celebra 
hoy su 84º aniversario.

Enginyers Industrials visiten la Diputació

Presentació literària a la sala Jaume Magre

Presentació d’activitats de les Cases Regionals
La junta directiva de la Federació de Cases i Centres Regionals va tenir una trobada que va servir per 
presentar les desenes d’activitats que realitzaran en el curs 2018-2019. Entre les més detacades hi ha les 
Jornades Culturals Intercentres, que tindran lloc del día 15 al 25 de novembre.

Els Enginyers Industrials de les Centrals Nuclears d’Ascó van visitar amb diferents membres de la 
Diputació la Sala de Plens i la Sala de Juntes on els van explicar el valor de les diferents obres d’art.

La sala Jaume Magre va acollir ahir la presentació dels llibres ‘Usted puede salvar a España’ i El hijo de 
la Africana’, de Sergio Fidalgo i Pau Guix respectivament.

VIDA SOCIAL
si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por 
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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