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Almacelles mantindrà
la parada de bus de la
línia Osca-Barcelona
La Generalitat arriba a l’acord amb
el Ministeri i la concessionària
Almacelles
JORDI PASCUAL
Finalment i després de més
d’un any i mig lluitant, per la
permanència de la parada a Almacelles de la línia d’autobús
d’Osca–Barcelona, l’Ajuntament
d’Almacelles ha rebut la confirmació ferma, de la continuïtat
d’aquesta parada, que permetrà
seguir units, de forma directa i
sense aturades amb Barcelona.
L’alcalde Josep Ibarz ho va notificar ahir de forma immediata a la
població, per mitjà de les xarxes
socials, un cop rebuda la comunicació de la Generalitat, envers
l’acord que han arribat amb el
Ministeri de Foment i l’empresa
Avanza.
Tot el problema neix en el moment de la publicació del “Pliego
de Condiciones sobre el Contrato
de Gestión de Servicio Público de
Transporte Regular de Uso General de Viajeros por carretera entre
Barcelona y Huesca”, en el que es
va suprimir sense cap raó apa-

L’exministre José Manuel García-Margallo participarà en la
tertúlia sobre la Unió Europea
del divendres al migdia a la Trobada Empresarial al Pirineu, que
se celebrarà aquesta setmana a la Seu d’Urgell. El ministre
d’Afers Exteriors i de Cooperació
entre 2011 i 2016 debatrà amb
l’economista alemany Juergen
B. Donges quina direcció ha de
prendre la Unió Europea. García-Margallo substituirà Josep
Borrell, qui no pot assistir a la
Trobada per motius d’agenda,
després del seu recent nomenament com a ministre d’Exteriors
del Govern Espanyol.
El President de la Generalitat,

8.161 alumnes
van al centre
MónNatura
Pirineus
FOTO: J.Pascual / L’alcalde d’Almacelles amb el responsable de Mobilitat

rent, la parada de la població d’Almacelles, de la línia Huesca-Barcelona y viceversa, aprovada l’any
1985, la qual cosa representaria
deixar sense servei a uns 18.000
usuaris anuals, segons dades municipals de 2015. L’Ajuntament va
posar fil a l’agulla i va començar a

fer gestions, per tal de solucionar
el greu problema, al temps que
va demanar als veïns, signatures
de suport a la presentació d’una
carta al Ministre de Foment. A finals de febrer de l’any 2017 es va
presentar la carta junt amb 1.375
firmes al ministre.

Premi per a una empresa
agroalimentària del Pallars
en la categoria de direcció d’art i
un Laus de bronze en la de material promocional. Aquests premis els atorga l’ADG- FAD, l’Associació de Dissenyadors d’Art i
Dissenyadors gràfics.

Quim Torra, serà l’encarregat
d’inaugurar la 29a Trobada Empresarial al Pirineu divendres al
matí. La Trobada girarà al voltant
del creixement sostenible de les
companyies en un context que
avança de manera imparable i
que genera mercats complexos.

Increment d’un 73%
dels estocatges de
pera a Lleida
Afrucat, l’Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya, va
informar ahir que quant a estocatges de peres, s’han comptabilitzat 8.334 tones, un 73% més
que l’any passat. En concret,
en Conference l’estocatge és
de 8.030 t, la resta de varietats
estan pràcticament sense existències. En poma els estocatges
totals són de 22.584 t, un 56%
menys que l’any passat. El grup
varietal Golden segueix essent el
més important.

El Ple de L’Ajuntament de les
Borges Blanques, en sessió
de data 31 de maig de 2018,
ha adoptat l’acord d’aprovar
inicialment la Modificació del Pla
Intern d’Igualtat efectiva entre
dones i homes de l’Ajuntament,
2017-2021. Així mateix, aquest
Pla comporta annexat el Protocol
per a la prevenció i l’abordatge
de l’assetjament sexual i per raó
de sexe.
Aquest Pla es sotmet a informació
pública mitjançant anunci en el
BOP, en el DOGC, en un diari
d’àmbit provincial, i en el tauler
d’anuncis de la corporació, per un
termini de trenta dies, a partir de
l’endemà de la publicació al BOP,
als efectes d’examinar i formular
reclamacions i/o al·legacions que
siguin convenients.
Transcorregut
el
període
d’exposició pública sense haverse presentat al·legacions o
reclamacions, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.
Les Borges Blanques, document
signat electrònicament al marge
Enric Mir Pifarré
Alcalde de l’Ajuntament

L’Alcalde,
Antoni Perea i Hervera
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La Fundació Catalunya La Pedrera va informar ahir que durant el 2017 un total de 8.161
alumnes han fet ús de les activitats del centre MónNatura
Pirineus que hi ha a les Valls
d’Àneu (Pallars Sobirà). S’ofereixen estades d’educació ambiental, amb allotjament inclòs en instal·lacions de gran
qualitat. Es tracta d’un entorn
d’alta muntanya.

Participarà en
una tertúlia
sobre la Unió
Europea

ANUNCI d’aprovació inicial de la Modificació Puntual número 11 del
POUM d’Alguaire.
El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió ordinària celebrada en data 31
de maig de 2018 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“Primer.- Aprovar inicialment el document de la Modificació Puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alguaire núm. 11, consistent
en l’alteració del redactat de l’article 192 de les normes urbanístiques en
relació a l’ajust de paràmetres d’edificació i localització de les edificacions i
instal·lacions d’interès públic en l’àmbit del Sòl No Urbanitzable.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini d’un
mes, mitjançant anunci que es publicarà al Tauler d’Anuncis Municipal, al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de major difusió
de la Província, i al web de l’Ajuntament www.alguaire.cat, als efectes de
presentació de possibles al·legacions. El document tècnic de la modificació
puntual núm. 11 es podrà examinar a les oficines de secretaria, 2a. Planta
de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament www.alguaire.cat .
Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
així com a la resta d’organismes afectats per llurs competències sectorials.
Quart.- Suspendre l’atorgament de 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 altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d’acord amb el
que es preveu a l’article 73 TRLU. El termini de suspensió de tramitacions
i llicències que es preveu és d’un any des del moment en què es publiqui
l’acord l’aprovació inicial.
Cinquè.- Fer constar que aquest acord d’aprovació inicial, és un acte de
tràmit contra el qual no es pot interposar cap recurs, atès que no posa fi a
la via administrativa, no obstant, es podran presentar les al•legacions que
es considerin convenients o qualsevol altre recurs que es consideri ajustat
a dret.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació
requerida per a la tramitació de l’expedient per a l’aprovació de la Modificació
Puntual núm. 11”.
Alguaire, 6 de juny de 2018.

Ajuntament de
les Borges Blanques

La 48a edició dels Premis ADG
Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual va premiar
el catàleg de productes de Cal
Tomàs, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) amb un Laus de plata

L’exministre García
Margallo, a la Trobada
Empresarial al Pirineu
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Juan Carlos Oliva es la primera
opción para dirigir al Lleida
El club volvió a reunirse ayer con el técnico
Juan Carlos Oliva. Ese
es el tapado del Lleida
Esportiu que en estos
momentos se perfila como
la primera opción para
ocupar el banquillo del
Camp d’Esports la próxima
temporada.
Lleida
A. ESCUER
El técnico leridano se reunió ayer
con el presidente de la entidad,
Albert Esteve, y el director deportivo, Jordi Esteve, para cerrar
su incorporación como primer
entrenador de cara a la próxima
temporada. El club confía en poder anunciar hoy de forma oficial su fichaje tras el principio de
acuerdo alcanzado.
Oliva siempre ha estado en la
órbita del Camp d’Esports, pero
su trayectoria primero como técnico y después como ayudante de
Quique Sánchez Flores han impedido su fichaje. Sin embargo, tras
la destitución del cuerpo técnico
del Espanyol el pasado mes de
abril, el Lleida se puso en contacto con el técnico, que siempre ha
manifestado que le haría especial
ilusión poder entrenar algún día
al equipo de su ciudad.
Tras la sorpresa inicial, Oliva

La promesa de
La Masia Riqui
Puig renueva con el
Barça hasta el 2021
El joven centrocampista Riqui
Puig, uno de los jugadores con
más talento de la Masia, ha renovado su relación con el FC
Barcelona en un contrato hasta
el 2021 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros,
informó la entidad. El acuerdo
es un nuevo contrato hasta el
2021 con la opción de dos años
más. El jugador se ha destacado esta temporada por su gran
rendimiento y por ser uno de
los miembros del equipo juvenil que se llevó la Liga de Campeones juvenil. Ello le valió debutar ya con el Barcelona B.
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El Barça
traspasa a
Deulofeu al
Watford inglés
FOTO: Efe / Oliva fue el ayudante de Quique Sánchez Flores en el Espanyol

valoró muy positivamente la propuesta recibida, hasta el punto de
que salvo un giro inesperado de
los acontecimientos será el próximo inquilino del banquillo azul.
El acuerdo con el técnico se
cerraría por dos temporadas con
una tercera opcional y solo está

pendiente de pequeños detalles y
de otra propuesta que tiene sobre
la mesa.
Precisamente en el filial azul
fue donde empezó su trayectoria como técnico, donde por cierto entrenó al actual presidente
del club, para pasar después por

Tremp, Balaguer, Fraga, Barbastro, Alavés, Hospitalet, Aris Salónica, Villarreal B, Recreativo de
Huelva, Salamanca y Nàstic de
Tarragona. También ha sido ayudante de Quique Sánchez Flores
en el banquillo de Al-Ahli, Al-Ain
y Espanyol.

El Barcelona y el Watford inglés
han llegado a un acuerdo para
el traspaso del delantero Gerard Deulofeu por 13 millones
de euros, y otros cuatro millones más en variables, según
anunció el club.
En el comunicado, el Barça
asegura que mantiene “un
porcentaje económico” sobre
eventuales operaciones futuras
de traspaso del jugador a otros
clubes.
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Piqué da el susto
a cuatro días del
debut de España
en el Mundial

Protección de Datos
investiga la aplicación
móvil de la LaLiga

Gerard Piqué abandonó el entrenamiento matinal de la selección
española en la ciudad deportiva
del FC Krasnodar, tras una acción
en solitario en la que se quejó de
la rodilla izquierda.
En el partido de entrenamiento con el que la selección
española preparaba el debut del
próximo viernes en el Mundial
de Rusia, Piqué pisó mal en una
acción en el centro del campo y
sintió unas molestias que le impidieron continuar.
Se llevó la mano a la rodilla
izquierda y golpeó un balón pa-

FOTO: J. Etxezarreta / Piqué se retiró del entrenamiento

ra probarse antes de emprender
camino hacia la residencia tras
abandonar la sesión de entrena-

miento. También se retiró antes
de tiempo David Silva sin aparentes molestias.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto
actuaciones previas de investigación de oficio a la app de LaLiga por su nueva función que
pide consentimiento al usuario para activar el micrófono y
geoposicionamiento del móvil
para detectar posibles fraudes
en la emisión de partidos.
La Liga tiene la responsabilidad de proteger a los clubes
y sus aficionados del fraude en
la emisión de partidos de fútbol
por parte de establecimientos
públicos (Horeca), explicaron los
responsables de la aplicación en

un comunicado.
Cuando un usuario se descargue o actualice la aplicación, el
sistema operativo del dispositivo móvil le solicitará mediante una ventana emergente que
facilite su consentimiento para
poder activar el micrófono y el
geoposicionamiento de su dispositivo móvil. LaLiga precisa
que “sólo si decide aceptarlo” el
usuario, el micrófono captará el
código binario de fragmentos de
audio, con el único objeto de poder conocer si está viendo partidos de fútbol de competiciones
disputadas por clubes de LaLiga.
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‘Camins tancats’, una
obra sobre els refugiats
La companyia La Maula porta diumenge a La
Saleta una proposta reflexiva i de proximitat
La Saleta acollirà aquest
diumenge (18.00 i 20.30
hores) ‘Camins tancats’, un
espectacle teatral que farà
reflexionar al públic i que
tracta en dues històries el
drama dels refugiats.
Lleida
A. SÁNCHEZ
Escrita per Martí Figueras i dirigida per Jesús Ulises Labay, Camins Tancats és un espectacle
reflexiu i de proximitat que explica el drama dels refugiats. Ho
fa a través de dues històries pa-

ral·leles i llunyanes en el temps,
però que tenen un tret en comú:
la guerra.
La primera de les històries
ens situa en ple conflicte bèl·lic i
ens mostra la fugida d’una parella, de Barcelona al Pallars Jussà,
amenaçada per l’esclat de la
Guerra Civil espanyola. La segona història està protagonitzada
per dos refugiats sirians, que expliquen al públic el drama personal que es viu al país asiàtic com
a conseqüència de la guerra.
Figueras, explica a LA MAÑANA que són dues històries bas-

FOTO: M. Figueras / Cartell de l’obra teatral que arriba diumenge a Lleida

Mostra de productes artesans derivats dels
tallers del grup de dones de Pardinyes

La sala Rogeli Aragonès del barri de Pardinyes va acollir ahir la inauguració de
l’exposició col·lectiva dels tallers del grup de dones de Pardinyes, que es podrà
visitar fins al 15 de juny en horari de 18.00 a 20.00 hores. /FOTO: Selena García

tants dures que volen commoure
al públic. “Són dos relats de fugida que volen despertar consciències i fer veure al públic que tenim
el que tenim perquè no aprenem.
A l’hora de la veritat els prejudicis
sobre l’altra persona continuen
presents”, comenta Figueras. En
aquest sentit, la representació
vol servir per trencar barreres
ideològiques, polítiques o religioses. “Molts catalans es van veure
obligats a fugir de casa i convertir-se en emigrants. És el que està
succeint ara mateix amb tots els
refugiats que venen a occident i
s’han d’adaptar a una nova cultura i manera de fer. En certa manera, l’obra té un punt alliçonador i
interpel·la al públic a posar-se a la
pell de l’altre”, explica.
Interpretada per Enric Barba,
el lleidatà Iván Caelles, Ivette Callís i Ane Lekanda, Camins tancats
arriba a Lleida després del seu
reeixit pas per Barcelona i coincidint amb el Dia dels Refugiats,
que se celebrarà el proper dimecres 20 de juny. El preu de les entrades és de 12 euros i es faran
dues sessions, una a les 18.00 hores i l’altra a les 20.30.

L’artista Antoni Llevot porta la seva obra
propera al collage i l’assemblatge a la sala ENE

Antoni Llevot, llicenciat en Belles Arts per la UB i especialitzat en educació artística,
va inaugurar ahir una mostra on es podrà contemplar el seu estil proper al collage i
l’assemblatge. L’artista no va poder assistir a la inauguració. /FOTO: Selena García

