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Expedienten el president del 
Sobirà per abocament d’obra
En una finca propietat seua que després va enterrar i va clausurar

MEDI AMBIENT RESIDUS

E. F.
❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra han obert un expedient al 
president del consell del Sobi-
rà, Carlos Isús, per un aboca-
ment de runa de construcció en 
una finca de la seua propietat 
a Espot. La policia catalana 
remetrà amb tota probabili-
tat l’expedient a l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) 
perquè determini si l’actuació 
és sancionable o no. Per la seua 
part, el mateix Isús va adme-
tre que van tirar runa d’obra 
en una finca familiar ubicada 
a cinc quilòmetres del poble 
d’Espot. “Des de fa temps en 
aquesta parcel·la era costum 

llançar aquest tipus de runa 
al no disposar d’una planta 
especialitzada”, va assenya-
lar. Segons Isús, fa uns dies va 
aplanar la zona per enterrar la 
runa i la va cobrir de terra ve-
getal, ja que tenien l’objectiu de 
tornar a donar valor a aquesta 
parcel·la, va dir. “Va ser llavors 
quan els Mossos d’Esquadra 

em van dir que iniciaven un 
expedient contra l’abocament.” 
Ara, serà l’Agència de Residus 
de Catalunya la que haurà de 
determinar si la clausura en 
aquesta finca s’ha fet de mane-
ra correcta i legal o altrament 
s’haurà de reposar la zona i as-
sumir una sanció.  “Serà l’ARC 
qui em digui com s’ha de fer. 
De totes maneres, no es tracta 
d’un abocament de grans di-
mensions, eren restes d’obres 
d’una propietat de la família”, 
va dir Isús. D’altra banda, Isús 
va assenyalar proposarà que 
en aquesta fina s’habiliti una 
planta de transferència per a 
aquest tipus d’abocament.

❘ LLEIDA ❘ Les comarques de 
Lleida acolliran el 2019 se-
tanta-nou fires, el 16,3 per 
cent del total de Catalunya, 
onze menys que l’any pas-
sat, segons les dades la de 
Federació de Fires de Ca-
talunya que ahir va donar a 
conèixer al Congrés de Fires 
que se celebra a Tortosa. No 
obstant, van destacar que 
el 2019 s’aconseguirà batre 
un rècord del nombre de fi-
res, i es passarà de les 439 
que es van celebrar el 2009 
(cinquanta d’internacionals 
o estatals; 389 d’àmbit co-
marcal) a les 485 que se ce-
lebraran el 2019 (58 seran 
internacionals i estatals i 427 

catalanes, comarcals i locals), 
una xifra que suposa un in-
crement del 10%. Les fires 
multisectorials i de l’alimen-
tació continuen representant 
més de la meitat del total dels 
certàmens que se celebraran 
a Catalunya el 2019. Segons 
les dades de la Federació de 
Fires, es constata que Cata-
lunya té una llarga tradició 
firal, i algunes daten del segle 
XIII com la de Sant Andreu 
de Organyà. Les primeres re-
gistrades a la demarcació són 
la de Sant Bartomeu d’Artesa 
de Segre el 1443; la de Sant 
Isidre de Cervera el 1943 i 
la de Sant Miquel de Lleida 
el 1946.

Lleida celebrarà 79 fires 
el 2019, una desena 
menys que aquest any

MUNICIPIS ECONOMIA

La Diputació adjudica la conservació  
de les seues carreteres per 3,5 milions

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Imatge de la carretera d’Artesa de Lleida a Aspa.

E. F.
❘ LLEIDA ❘ La Diputació ha donat 
llum verda a la pròrroga del 
contracte de conservació i man-
teniment de la xarxa viària de 
l’ens provincial amb un pressu-
post total de més de 3,5 milions 
d’euros. 

Es tracta de les carreteres 
del Segrià, les Garrigues, el Pla 
d’Urgell, Urgell, la Noguera i 
la Segarra amb un import per 

anualitat d’1,9 milions subscrit a 
les empreses: UTE Benito Arnó, 
SAU i Sorigué Acsa Conserva-
ción de Carreteras. 

A l’Alt Urgell, la Cerdanya i el 
Solsonès s’ha prorrogat el con-
tracte a la unió temporal d’em-
preses de M & J Gruas i Àrids 
Romà per un import de pròrroga 
per anualitat de 859.668 euros. 
Finalment, el manteniment de 
la xarxa de carreteres de les co-

marques del Jussà, Sobirà, Aran 
i Alta Ribagorça s’ha adjudicat a 
l’UTE de Romero Polo i Cervós 
S.A i l’import de la pròrroga per 
anualitat ascendeix a 821.044 
euros.

Així mateix, aquest ens pro-
vincial ha adjudicat la cons-
trucció d’un consultori mèdic 
a Bellaguarda a la firma Vol-
tes Connecta per un import de 
269.830 euros.

AMADO FORROLLA

INFRACCIÓ

Els Mossos aixequen acta 
de la intervenció i la 
remeten a l’Agència de 
Residus de la Generalitat
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Porteu un control dels diners. Les com-
pres innecessàries s’acumularan. Una 

actitud responsable i mantenir les coses actua-
litzades assegurarà que no tingueu problemes.

TAURE 20-IV / 20-V.
Acabeu el que comenceu, independent-
ment dels contratemps. Mantenir-vos 

al corrent de les vostres responsabilitats us aju-
darà. Es destaca l’amor.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Mentre estigueu buscant oportunitats, 
no us preocupeu pels problemes. La 

millor manera d’avançar és fer el necessari per 
promocionar les vostres habilitats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Analitzeu les societats acuradament. Si 
creieu que les dos parts es beneficiaran, 

genial, però si no, prepareu-vos per allunyar-vos-
en. L’honestedat pot ser un problema.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu que les petites coses us afec-
tin. Socialitzeu amb persones que us 

motivin. Allunyeu-vos d’aquells que tenen mals 
hàbits i que intenten convèncer-vos.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu en cursos que ampliïn la vos-
tra consciència. No deixeu que un pro-

blema sufoqui l’oportunitat d’aprendre. Dema-
neu ajuda per complir les obligacions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Viatges curts, reunir-vos amb vells amics 
o agafar-vos un moment per reflexionar 

us farà bé. No permeteu que algú us imposi exi-
gències o us prengui massa temps.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Poseu esforç en les relacions emocio-
nals. Preneu temps per escoltar els 

problemes i protegir-vos de la pèrdua d’amor. 
No eviteu els temes ni us enganyeu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La ira augmentarà si algú us enganya. 
No us involucreu en una batalla que no 

podeu acabar o guanyar. Heu de fer el millor per 
fomentar les societats.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Passeu més temps en assumptes do-
mèstics. Feu canvis a casa que millorin 

la vostra vida i relacions personals. El vostre esforç 
no passarà desapercebut.

AQUARI 20-I / 18-II.
Acabeu el que comenceu i els canvis 
positius vindran en camí. Acceptar una 

feina que requereix tota la vostra atenció també 
acabarà a la butxaca amb diners extres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Quedeu-vos a prop de casa i no deixeu  
caducar els documents importants. 

Mantenir tot en ordre ajudarà a evitar problemes 
amb les autoritats. Busqueu el consell d’algú.

L’actor Robert de Niro i l’actriu  
Grace Hightower se separen
L’actor i doble guanyador d’un Oscar Robert 
de Niro i l’actriu i filàntropa Grace Hightower 
s’han separat després de més de vint anys de 
matrimoni i dos fills en comú.

EFE

La UdL acull la graduació dels  
nous doctors del curs 2016-2017
La Universitat de Lleida va acollir ahir la gra-
duació dels nous doctors del curs 2016-2017 
així com l’entrega dels premis extraordinaris 
de doctorat del curs 2015-2016.

AMADO FORROLLA

Caminada amb motiu del Dia Mundial de 
la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica
El Grup Respiratori Lleida, compost per membres de la 
sanitat relacionats amb les malalties pulmonars, van or-
ganitzar ahir una caminada que va combinar exercici i 
relaxació amb motiu del Dia Mundial de l’MPOC.

GRUP RESPIRATORI LLEIDA

El Premi de Fotografia 
Paisatges del Passat  
de Tremp dóna 1.200 €

La Biblioteca Pública Maria Barbal va acollir dissabte passat, dia 
17, l’entrega de premis de la quarta edició del Premi de Fotografia 
Paisatges del Passat, que va guardonar amb un primer premi de 
1.200 € l’obra Sant del Bosc, del fotògraf Toni Sirera i Moreno, 
que va recollir el xec de mans de l’alcalde de Tremp.

AJUNTAMENT DE TREMP

❘ LLEIDA ❘ Les escoles rurals La 
Creu del Batlle i Antoni Ber-
gós de Lleida van visitar ahir 
dimecres els aiguamolls de 
la partida de Rufea gràcies 
al programa Projecte 21 de 
la Paeria. Els alumnes van 
fer una ruta en la qual van 
rebre explicacions sobre els 
valors naturals de l’espai i les 
obres de millora que s’estan 
desenvolupant. Després de 
la visita, els nens van plantar 
sis arbres.

ESCOLA CREU DEL BATLLLE

Fotografia de grup dels alumnes de les escoles La Creu del Batlle i Antoni Bergós, ahir a la partida de Rufea.

Escolars visiten 
els aiguamolls  
de la partida  
de Rufea
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