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Regne Unit, el segon front

l govern de Pedro Sánchez va reaccionar ahir de manera irada
a l’acord del Brèxit i l’esborrany de declaració política que
estableix el marc de la relació futura entre el Regne Unit i la
Unió Europea (UE), ja que expressament no es fa cap referència
a Gibraltar. El secretari d’Estat espanyol per a la UE, Luis Marco
Aguiriano, va arribar a acusar la primera ministra britànica, Theresa
May, i la UE de modificar el tractat “amb nocturnitat i traïdoria”.
Es tracta d’una afirmació poc diplomàtica, però en tot cas en línia
amb les declaracions del ministre d’Exteriors Josep Borrell que,
amb ganes de despertar les reivindicacions espanyolistes sobre

el penyal, va afirmar que “abans es trencarà Gran Bretanya que
Espanya”, a causa de la “debilitat” dels britànics. La pròpia May,
davant el plenari de Westminster –la Mare dels Parlaments–, va
proclamar ahir que va ser “absolutament clara” amb Sánchez en
traslladar-li que “la sobirania britànica de Gibraltar es protegirà”. Els
titulars hiperventilats dels mitjans més espanyolistes fan preveure
que la dreta que vol fanatitzar per raons electoralistes una idea
rònega d’Espanya li obrirà ara al PSOE un segon front d’atac per la
seva “debilitat” en la defensa de la sobirania nacional. I la campanya
electoral andalusa no ajudarà a tractar el tema de forma seriosa.
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“Fer-se un Sánchez”

L

a sornegueria de la gent, del poble (m’ho he de
fer mirar: ¿se m’està empeltant dels podemites i
independentistes el com defineixen els ciutadans?)
no descansa i camina paral·lela al cinisme del polítics.
Allà dies, de la tossuderia de l’expresident Rajoy per no
donar la cara i fer-ho a través del plasma en les seves
compareixences davant els mitjans de comunicació,
en deien “fer-se un Rajoy”. Ara, desprès de l’absurda
pirueta de Carmen Calvo dissociant l’opositor Sánchez del
president Sánchez per justificar les seves contradictòries
declaracions, en diuen “fer-se un Sánchez”. I a les xarxes,
els “memes” sobre el tema van que volen. Aquest vacil·lar
del Sánchez opositor al Sánchez president, malmet la
credibilitat dels governants i, el que és pitjor, està fent
escola: el Tribunal Constitucional i el CIS de Tezanes, en
són alumnes avantatjats...
I què me’n diuen de les escridassades enfront les
contradiccions amb que s’esbatussen al Congrés els polítics
i polítiques de tot l’arc parlamentari, dia sí i altre també. Tot
plegat ens podria remetre a El show de sus señorías de Luís
Carandell. ¡Anda ya! Què més voldrien els impresentables que
avui s’entesten en governar-nos. En el seu recull d’anècdotes
parlamentàries, Carandell evidenciava que aquestes
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ixò és el que sembla davant
la notícia referida als alcaldes que demanen regular
els accessos al congost de Montrebei. Batlles de municipis, com
el de Sant Esteve de la Sarga, la
presidenta del Consell Comarcal
de la Noguera o les diputacions de
Lleida i Osca reclamen unitat d’acció, fórmules jurídiques per protegir l’entorn, mesures per controlar
la navegació... Però, enlloc trobem
la demanda de constituir el parc
natural del Montsec, un compromís adquirit des de fa més de 35
anys per tots els governs de la
Generalitat, des de Jordi Pujol fins
al conseller Santi Vila, el darrer en
prometre la creació d’aquest parc
el 2017. Que es deixin d’eufemismes i de marejar la perdiu d’una
vegada! El que pot solucionar el
caos i els danys mediambientals
que genera l’allau incontrolada
de visitants de Mont-rebei és la
seua inclusió dins un parc natural,
una figura de protecció i gestió
idònia per a aquest congost que
ja compta amb la qualificació de
refugi de fauna, espai d’interès
natural, reserva natural parcial i
està inclòs a la Xarxa Natura. Què
més cal per protegir-lo de forma
definitiva? Per què tenen tanta
por a un parc natural? Potser temen que es protegeixi el Montsec
de forma efectiva i quedin vetats
certs usos nocius per al medi?

¡TARDE, QUERIDO!
MARISA GARCÍA
VINYALS
alleugeraven i humanitzaven els tensos debats que solien
produir-se a la Cambra Baixa. Aquells diputats, però,
llevat d’excepcions, tenien un nivell. Res a veure amb els
diputats i diputades d’avui que, amb les seves picabaralles
de baixa estofa semblen voler que l’epítet de la cambra
sigui el de ben baixa...
Torno al president Sánchez. Ara aterra dient que “si no se
aprueban los presupuestos, mi vocación (de ‘bocazas’?)
de gobernar por decreto hasta el 2020 se ve acortada”,
i apunta una possible convocatòria d’eleccions. Això
sí, amb la boca petita i mantenint el toc Pinotxo que el
caracteritza. A ell i al seu equip: “Nada es descartable, por
las mismas razones que no hay nada seguro”, diu Ábalos.
Vaja, que res no és el que sembla. Qui ha fet qualsevol
cosa per obtenir el poder, seguirà fent el que convingui
per mantenir-lo. Sánchez s’empara amb que es creu
el més honest i qualificat per servir al país i governar.
Galdosa manera d’amagar la seva ambició i vanitat. L’escriptor i
sociòleg John Ruskin a La lámpara de la memoria (Taurus, 2014)
ja ho va sentenciar: “No es común que el marinero desee que le
nombren capitán solo porque es consciente de poder gobernar
mejor el barco que el resto de marineros a bordo. Quiere que lo
nombren capitán para que le llamen capitán”.
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Demanen al Govern que
inverteixi en la millora
del Port de Comiols
Els dos Pallars i l’Alta Ribagorça volen
que s’inclogui l’obra als pressupostos
Tremp
MARTA LLUVICH (ACN)
Els consells comarcals del Pallars
Sobirà, Jussà i l’Alta Ribagorça,
van sol·licitar ahir a la delegada
del Govern a l’Alt Pirineu i Aran,
Rosa Amorós, que els propers
pressupostos de la Generalitat incloguin el projecte de millora de
la carretera de Comiols. Els presidents dels ens comarcals han
demanat fer arribar al Govern
aquesta ‘’reclamació històrica’’
que té el consens de tots els municipis i consells comarcals de les
tres comarques. Consideren que
la reforma d’aquest traçat milloraria substancialment les comunicacions d’aquestes tres comarques amb l’àrea metropolitana.
La delegada a Govern a l’Alt Pirineu i Aran, es va comprometre a
convocar una reunió amb caràcter d’urgència amb el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavin, per abordar aquesta
qüestió. Els representants comarcals no van entrar a valorar quina
seria la millor solució tècnica per

FOTO: M.Lluvich (ACN) / Imatge de la carretera del Port de Comiols

aquest tram viari, però sí que han
volgut recordar que la Generalitat
ja va validar un projecte que ja va
superar tots els tràmits administratius i que estaria a punt per poder-se pressupostar, de manera
que seria senzill que pogués entrar en els propers pressupostos
del Govern. Els presidents dels
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i Jussà, Carles Isus i Constantí

Aranda, respectivament, han manifestat que el territori considera
aquest projecte com a bàsic pel
bon desenvolupament d’aquestes
comarques que actualment no tenen ben resolts els accessos viaris. Els representants territorials
consideren que aquest dèficit
‘’frena el seu desenvolupament
econòmic’’ i els situa en ‘’inferioritat de condicions’’.

El Sobirà i l’Aran, les comarques
amb més població estacional
La meitat de les comarques tenien població estacional de signe
positiu l’any 2017, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat). La població estacional
és el saldo o la diferència entre
les entrades a un municipi de
persones que no hi resideixen
i les sortides d’aquest municipi
de la població que hi resideix, ja
sigui per treballar, per estudiar,
per estades en segones residències o per vacances. Cada persona només es compta segons
el nombre de dies que està present a cada municipi i, per tant,
la unitat de mesura és la població equivalent a temps complet
anual (persones ETCA).
El Pallars Sobirà (32,9%), Aran
(26,9%), l’Alta Ribagorça (24,5%)
i el Baix Empordà (23,8%) són les

Destaquen les
localitats de
Sort i Vielha
e Mijaran
comarques amb més població
estacional en termes relatius. A
l’altre extrem, hi ha 19 comarques on la població estacional és
de signe negatiu, encapçalades
per l’Anoia (‑5,1%).
ALPICAT
En termes relatius, els municipis que tenen més població
estacional negativa són Tiana

(-16,2%), Alpicat (-15,9%) i Torrelles de Llobregat (-15,4%).
Entre les capitals comarcals,
els municipis amb major proporció de població estacional són
Sort (33,3%), Vielha e Mijaran
(25,5%) i el Vendrell (15,8%) i els
municipis amb més població estacional negativa en termes relatius són Sant Feliu de Llobregat
(-9,2%), Sabadell (-6,4%) i Terrassa (-5,4%).
El Tarragonès és la comarca
que ha registrat més població
estacional en termes absoluts,
amb 47.721 persones equivalents a temps complet anual (ETCA), que representen el 19,1%
de la població empadronada.
La segueix el Barcelonès, amb
36.842 persones ETCA, equivalent a l’1,6% de la població.

Més de 90.000 habitatges
de tota la demarcació
hauran de superar una ‘ITV’
Més de 90.000 habitatges de
Lleida, 1,5 milions a Catalunya i
8,6 milions a Espanya, haurien
de superar l’Informe d’Avaluació
dels Edificis (IEE), una inspecció
de caràcter obligatòria per als
immobles amb més de 50 anys
que examina, entre altres aspectes, el seu estat de conservació,
el seu grau d’eficiència energètica i les seves condicions d’ac-

cessibilitat. “És necessari conscienciar als propietaris i usuaris
d’habitatges que han de realitzar les inspeccions, operacions
i preventives de manteniment,
de substitució i d’adequació necessàries als seus edificis que
garanteixin la seva seguretat”,
va afirmar Marta Campos, responsable de Sinistres de Mútua
de Propietaris.

Signen nous
convenis per
promocionar
el turisme
a Lleida

El PSC vol que
s’indemnitzi
la totalitat
dels atacs de la
fauna salvatge

El consell d’administració del
Patronat de Turisme de Lleida, presidit pel vicepresident
del Patronat Gerard Sabarich,
va aprovar diferents convenis
de col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme per al
desenvolupament del programa Pirineus, com també amb
les federacions d’Hoteleria i
Càmping de la demarcació,
destinats a la promoció turística de les comarques lleidatanes. L’aportació econòmica del
Patronat de Turisme per a les
actuacions d’enguany serà de
137.983 euros

Després que la Comissió Europea aprovés indemnitzar el
100% dels danys provocats per
la fauna salvatge protegida a la
ramaderia així com que es puguin subvencionar amb Fons
Europeus la totalitat de les despeses per prevenir atacs que
puguin tenir els ramaders i els
agricultors, el diputat de Socialistes i Units per Avançar, Òscar
Ordeig va reclamar al Govern
informació per saber els motius pels quals els pagaments
per danys de la fauna salvatge protegida s’han reduït més
d’un 50% des del 2010.

Ajuntament
d’Almenar

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ
ORDENANCES MUNICIPALS
Aprovada inicialment la modificació de les Ordenances municipals de conservació de camins rurals, tinença i conducció de gossos a la via pública,
convivència ciutadana i de cessió a tercers d’instal·lacions municipals, (Exp.
853/2018), per Acord del Ple de data 14 de novembre de 2018, de conformitat
amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a informació pública pel
termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al•legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d’aquest Ajuntament http://almenar.eadministracio.cat.
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació
inicial d’aquesta Ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels
interessats, s’entendrà aprovat definitivament aquest Acord.
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat
en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
Almenar, 20 de novembre de 2018
M. Teresa Malla Aige,
L’ALCALDESSA.

