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Rius desbordats i 
rreteres tallades 
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Agramunt 1 El Sió 
torna a nega r la 
població i crescuda de 
l'Ondara a Tarrega 

Tren de la Pobla 
11 Una caiguda de 
roques a Ager obliga a 
suspendre la línia 

Sense Hum 11 A pobles 
del Sobira, Jussa, Alt 
Urgell i Solsones, i cau 
un mur a Cervia 

Víctimes 1 El Gloria 
s'acomiada amb 4 
morts a Catalunya i 
13 a tot Espanya 
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Un de cada 
quatre comer~os 
de Lleida no veu 
garantida la 
seua continu·itat 
El 64% creu que la venda 
'online' els perjudica 

El 24 per cent deis comer~os 
associats a la patronal Pimcc 
a Llcida no poden garantir que 
el seu negoci continuara oberl 
duranl aquest nny, una xifra que 
dobla ampliament la mitjana 
a nivell catala. El 64 per cenl 
constata que les compres ou/ine 
perjudiquen la lacturació i que 
són un deis principals reptes por 
a la supervivencia. 

UEIDAI 11 

Precinten els 
ascensors del 
Canyeret per 
"defectes greusl/ 
Arran d'una inspecció 
desfavorable, van ser 
clausurals tots 

La Generalitat ha decidit pre
cintar els sis ascensors deis jut
jnts del Cnnyeret al detectnr-hi 
"defectes" qualificats de "molt 
greus". Els elevadors van ser 
clnusurnts dimcct·es a la tarda 
arran d'unn inspccció amb re
su ltat desfavorable. 

LLEIDA I 14 
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TRIBUNALS 

Condemnat a dos anys de 
presó per un acddent en el 
qual va morir un mosso 

COMARQUES 118 
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BALAN<; 2019 

Un milió de dients, record 
d'ocupadó en hotels del 
Pirineu i Ueida 

COMARQUES l i S 

973 2220 20 
973 100100 
974Sr.3131 
973 9411 11 
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Oivcndro~ 24 de genor del 2020 

" " ES NOTICIA 3 

El tempora l Gloria va acaba r ah ir amb els rius Sió, Ondara, Corb, Set i Gorg desbordats i diverses carreteres inundarles 
o ta llades per despreniments. Així mateix, allaus de roques van ta lla r l'accés a Sant Esleve de la Sarga, I'N-260 a la 
Seu i la circulació deis trens de la línia de la Pobla. Millleidatans seguien a l matí sense subministrament electric. 

TEMPORAL INCIOENCIES A LLEIOA 1 COMARQUES 

GlOria se'n va inundant Agramunt i una 
allau de roques tanca I'N-260 a la Seu 
Nou despreniment a l'accés a Sant Esteve de la Sarga i millleidatans sense llum 

lmatge d" l'avlnguda del rlu Ondara al seu pas per Tilrrega duran! l'últlm dla del tl!mporal Gloria. 

REOACCIÓ 
ILLEIDA 1 La borrasca Gloria es va 
allunyar nllir a In tarda després 
que les in tenses pluges provo
quessin que els rius Si6, Corb, 
Ondnra, Sct, Gorg i cltorrent de 
la Femosa es desbordessin. Les 
precipitacions, que van deixar 
entre 150 i 170 litres per metre 
quadrnt a Juncosa i I'Albi, també 
van causar despreniments que 
van ta llar diverses carreteres, 
mcntre que a 1 Pirineu era nc
cessari l'ús de cadenes en nitres 
vies per neu. A Agramunt, el Si6 
va inundar carrers i una part 
de la residencia en que cl2015 
van morir ofegades qualre per
sones grans (vegeu la pagina S). 
A més, les intcnses pluges deis 
últims dies van provocar ah ir 
un gran esllavissament de més 
de 1.000 m• de roques i ter res a 
l'Eix Pirineoc (N-260) a )'altu
ra del Pont de Bar que va obli
gnl' a tallar la carl'etcra cnl1'c In 
Scu d'Urgell i Martinct. Aixo 
va afectar la 1 ínia de transport 
escolar deis nens i nenes de Pru
llnns que estudien a la Seu i el 
consell de l'Alt Urgell va optar 
per avan~ar el retorna casa deis 
58 alumnes i van cobrir el tra
jectc de la Scu a Prullans cir
cu lant per Solsona, Berga i el 
Túnel del Cadf. Davant d'aques-

Un despreni· 
ment de roques 
11erra va tancar 
ahirl'accésa 
Sant Esteve de la 
Sarga. No hl va 
1\aver ferlts lles 
pedres van pro
VI){ar destrosses 
enuncotxe. 

ta situaci6, l'alcalde de la Seu, 
Jordi Fa brega, va insistü en la 
necessitnt de refor~nr la seguro
tal a I'N-260. Ahir a última hora 
es va abrir un pas alternatiu i el 
subdelega! del Govcrn central, 
José Crespín, va assenyalar que 
els treballs per restablir la cir
culaci6 "duraron dios". D'altra 
banda, una nova allnu va tnllnr 
l'accés a Sant Esteve de la Sa1·· 
ga. En aquest cas, no es van ha
ver de lamentar Ferits tot i que 
les roques van xocar contra un 
cotxe i van trencar un deis vi
dres i un retrovisor. L'alcaléle, 
Jordi Navarra, va insistir que 
"aquesta vía és una ruYna" i la 
Diputaci6, titular deltram de 
vía, va anunciar inversions per 
millorar la seguretat (vegcu la 
pagina 6). Un alt re despreni
ment va obligar a tancar la cir
culnció del tren de la Pobln cnlrc 
Balaguer i eiJussa. El temporal 
també va deixar sense llum un 
milcr de vc"ins d'Arcu, Alins,la 
Vansa i F6rnols, Josa i Tuixent, 
Espot, Farrera, Montferrer i la 
Mol sosa. Ln xifrn es vo anar rc
duint duran! el dia i n primera 
hora de la nit només queda ven 
uns 200 abonats sen se subminis
lramcnt en aquestes poblacions. 
A tot Espanya, Gloria ha deixal 
13morts. 

LESCLAUS 

Rlus desbordats 
1 La borrasca Gloria va provo
car ahlr que els rius Sló, Onda
ra, Corb, Set. Gorg i el torrent 
de la Femosa es desbordessin. 
Alxb va causar lnundaclons en 
munlcipis com Agramunt o la 
Floresta. 

Carreterestallades 
1 Despreniments van tallar la 
C-12 a Balaguer, LV·9124 a Sant 
Esteve de la Sarga, LP-7041 a 
Soses o N-260 al Pont de Bar. 
Aixi mateix. van quedar negats 
I'N· II entre Bell-lloc i Sldamon, 
LV·3341 a la Sentlu de Sió, LV-
7031 entre les Borges 1 Cervl~. 
N-141F a les Oluges II'LV·302S 
a Prelxens. 

Educadó 
1 Un total de 135 alumnes no 
van poder asslstir a classe pel 
tancament de carrete res. Va 
afectar l'escola bressol Arrels 
de Cervera 1 els col·legls d'Aiins, 
Tanareu i Gósol. Es van suspen
dre tres rutes de transport, que 
han afecta! set estudlants. Són 
la de Moror a Tremp, per l'allau 
a l'accés a Sant Esteve, i dos tra· 
jectes entre Gulmera 1 nrrega. 

Subministrament elktric 
1 Un mller de lieidatans seguien 
ahir sense llum pel temporal a 
Allns, Areu, la Vansa 1 Fórnols, 
Josa i Tuixent, Espot, Farrera, 
Montferrer i Castellbo i la Mol
sosa. A última hora d'ahir que· 
daven encara uns 200 abonats 
sense submlnist rament en 
aquestes zones. 

Tren de la Pobla 
1 La circulació de trema la linia 
de la Pobla va quedar lnterrom
puda entre Balaguer i el Jussa 
després que un combo! xoqués 
contra una pedra a Ager. FGC 
va oferir servel amb autocar per 
cobrir aquest tram. 

Previsió del temps 
1 Durant la jornada d'avui, la 
boira podrla tomar a les <Ornar· 
ques del pla 1 al Plrlneu far~ sol, 
segons el Meteocat. 

Galerla 
d1m•tges 

.SE<i~·~. 
Vegou •1 \Oideo al 
m6bhmbolcodi, 
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4 ÉS NOTÍCJA 

TEMPORAL INCIDENCIES A COMARQUES 

Allaus de roques en diferents 
vies i destrosses per l'aigua 
El tancament de I'N-260 a la Seu obliga a arribar a la Cerdanya per 
Andorra o Solsona 11 La Jínia del tren de la Pobla, tallada a Ager 

L'N-260 va que dar tallada pe r un gran d esprenlment al Pont de Bar. 

JLLEIDA 1 Uns gran esllavissada de 
roques i terra va tallat· ah ir la 
carretera N-260 al Ponl de Bar 
en els dos sent its. Un equip de 
geolegs es va dcspln~ar fins al 
lloc per cstudiar·ne la reobertu
ra com a mínim en un deis dos 
carrils altractar·-se d'una de les 
vi es més importnnts del Pirineu. 

Ah ir a última hora es va a brir 
un pas allcrnatiu i el subdelega! 
del Govern espanyol, José Cres
pín, va dir que tardaran "dies" 
a restablir el servei. 

Al pln, el riu Ondara vn negar 
camps a Barbens i a mig matf 
l'aigua va ocupar la carretera 
cap a Tornabous. També es va 

Operarls van arreg lar la vla a mlg maU. 

La vta entre Barbe ns 1 Tornabous va quedar totalment negada. 

desbordar a Tarrega i el Talla
del!, on va causar danys en horts 
i mobiliari urba del Camp deis 
Escolapis. El riu Corb es va des
bordar al seu pns per Ciutndilla 
i en alguns punts de Guimeril, 
N alee, Sanl Marlí de Riucorb i 
Belianes va ta llar accessos se
cundaris. El temporaltambé va 
causar despreniments a lacar
retera que uneix Guimera amb 
l'accés a la C-14 i la C-233 a la 
sortida de Vil::movn de Bcllpuig. 
A la Segarra, l'aigua va tallar els 
accessos a les Oluges i Sister6 
duran! tot el dio. A Monl[nlc6 
també es va esfondrar la paret 
del cementiri i un dels camins 
de sortidn de la població va que
dar tallnt pel dcsprcniment d'un 
mur. 

Tumbé lo lín.ia del tren de In 
Pobln va quedar tallada al xocar 
el tren contra una roca que va 
ca u re a la via a )'altura d'Ager. 
La viaja esta restaurada, pero 
avui es mantindra un servei 
d'aulobús entre l!a laguer i la 
Pobla de Segur. 

1 LESCLAUS 
- -

Altematlvesa I'N-260 
1 F'er accedlr a la Cerdanya 
des de la Seu d'Urgell pel tan
cament de I'EIK Pirlnenc s'ha 
d'anar per Andorrn (C·14) o per 
Solsona (C-161. 

Sense tren de la Pobla 
1 Tot l que la vla java quedar 
reparada ahir al mati, durant 
el dta d'avui es mantindra un 
servel substltutori d'autobús a 
la Unía de tren de la Pobla en el 
trajee te entre Balaguer 1 el Pa
llarsJussa. 

SEGAE 1 
Divendres, 24 de gener del 2020 

El grup electrogen que End esa va portar ahlr al nucll d 'Areu per poder re e u 

Diversos pobles de quatre 
comarques, encara sense 
llum ni cobertura de mobil 
1 AREU/ALINS 1 Uns mil abonnts de 
pobles de les comarques del So
bira,Jussa, Alt Urgell i Solsones 
esta ven encara sense Hum ah ir 
al matí. 

Endes a va despla~ar un grup 
electrogen a Areu mentre re
pa ra les avaries a les lfnies, 
en punts do molt· difici l o.ccés. 
Poblacions com Alins, Ara6s, 
Ainet,la V ansa i Fórnols, Josa i 
Tuixenl, Monúerrer i CastellbO, 
Espato Farrera han estot desde 
dimarts sense llum, encara que 
algunes de la vall Fosco nssegu
ren que han estat a les fosqucs 
gairebé una setmana. Segons 

Endesa, n última horn de la lar· 
da només quedaven dos-cents 
abonats sen se subministrament. 
Val a recordar que en aquestes 
zoncs també operen a !tres com
panyies hidroelectriques. Pel 
que respecta a la comunicaci6 
telcfonica, pobles com Alins van 
ha ver de rccórrcr a emjssores i 
els ve'ins havien de despla~ar-se 
a Llavorsí per poder parlar pel 
mobil. 

Les inundacions també van 
causar danys al palrimoni, com 
és el cas deis Vi lat·s d'Arbcca, 
que van quedar negats de nou 
com el mes d'octubre passat. 

L'aigua s'emporta un pontil Cervia i tira una paretde la residenda • L'aig1 
deis rius Set i Gorg es va ernportar el pool de la pista a la Pobla de Cérvol 
i va inundar horts, pous i magatzems a Ccrvia. A més, va enderrocar t 
mur de la residencia pera la tercera edat que s'esta constru int. 
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6 ÉS NOTÍCJA 

TEMPORAL INCIDENCIES A LLEIDA 1 COMARQUES 

La Diputació estudia fer una altra 
carretera per accedir a Sant Esteve 
Talarn anuncia que ja treballen en un no u trac;at per "garantir la seguretat" 11 El 
pressupost del 2020 incloura la seu del consistori i estabilitzar talussos 

X.R. 1 REOACCIÓ 
ILLEIDA 1 La Diputació ja estudia 
la construcció d'una nova carrc· 
tera per accedir a Sant Esteve de 
la Sarga després deis nombro
sos esllavissamcnts que s'han 
registra! a l' LV-9124, l'últi m, 
ah ir. El presiden!, .loan Talarn, 
va anunciar ahir que In corpo
ració treballa en un possible tra· 
~al alternatiu i que e ls servcis 
tecnicsja treballen en una altra 
ruta per arribar a Sant Esteve 
des de Castell de Mur o des de 
Cellers, en funció del que deter
minin els estudis. Així mateix, 
una inspccció geologica haura 
de determinar quines aclllaci
ons calen per assegurar e ls ta
lussos de I'LV-9124 per millornr 
la segurelat deis conductors. 

Segons van informar des de 
la Diputació, "el govcrn pro· 
vincial, titu lar de la vi a, entén 
que s'ha de trabar una solució 
que sigui definitiva per garantir 
que ols habitants delmunicipi 
i d'aquesta zona del J ussa pu
guin entrar i sortir de les seues 
poblacions nmb tota la scgure
tat". Talarn va visitar la zona 
del despreniment acompanyat 
pel vicepresidcnt primer, Jor
di La torre, e l diputa! de Vies i 
Obres, Marc Baró, i ('alcalde de 
Sant Este ve de la Sarga, Jordi 
Navarra. 

Va l a recordar que un despre· 
niment l'estiu passat va ta llar 
l'accés al parquing del congost 

Talarn, Navarra, Buó 1 Latorre, ahlr a la carretera d 'accés a Sant Esteve de la Sarga. 

de Mont-rcbci. D'altra banda, 
una altra allau de roques al tram 
de la Dipulació l'abril del 2017 
va acabar nmb lo vida de dos 
persones. La corporació va in· 
vcrtir llnvors 430.000 euros a 
reobri r la vi a. L'alcalde de Sant 
Estcve, Jordi Navarra, va in
sisti r que "aquesta carretera és 
una ruí'na". J>er aquesta raó, des 
de l'ajuntamcnt porten a terme 

obres des de fa uns m esos pcr 
estabil itzar talussos. 

Tltularltat compartida 
En oqucst sent it, In carretera 

d 'accés a Sanl Esteve transcor
re des de la C-13 cap a l Pont 
de Montanyana. Fins nlnucl i 
de Moror, In vi a és de la Dipu· 
tació, i des d'aqu.est punt fins 
al Ponl és de titulm·itat munici-

pal. Així matcix, la Diputació 
va anunciar que els prcssupos· 
tos d'aquest2020 inclouran una 
partida perdur a terme obres 
per evitar nous despreniments 
en aquesta carretera. De lama
teixa manera, els comptes de 
la corporació contemplaran In 
construcd6 d' un edifici pera 
l'ajuntamenl, que no té una seu 
des de l'any 2014. 

SEGAE 
Divendres, 24 de gener del 2020 

BALAN«; 

Gairebé 300 servels deis 
Bombers a Lleida 
• Els Bombers de la Gene· 
ralltat van efectuar, flns a les 
21.00 hores d'ahlr, un total de 
299 serveis a les comarques de 
Lleida pel temporal, que vaco· 
men~ar dlumenge a la nit. Aixo 
representa prop d'un centenar 
d'atencions al dia. En el conjunt 
de Catalunya han ath 8.106 
emergl!ncles. Val a recordar 
que dos persones van resultar 
fertdes a Ponent, concretament 
un home a Alplcat 1 una dona a 
Balaguer. 

Queixes d'hotelers 
pels talls de la llum 
• Hotelers deis municipis del 
Plrlneu afectats pels talls de 
llum van mostrar ahir malestar 
per la situació, que va provo· 
car que no poguessln treballar 
amb normalitat i va perjudicar 
els seus negocis. 

Allaus controlades a Boí 
Taüll peradequarpistes 
• Treballadors de l'esta<ió d'es· 
qul de Bol Taüll van dura ter
me ahir allaus controlad es per 
adequar les pistes després que 
e l temporal deixés més de dos 
me tres de neu a les cotes altes. 
Aquestes tasques tenen com a 
objectlu garantir la seguretat 
deis esquiadors durant aquest 
cap de setmana. Aixl mateix, 
Port Ainé va recuperar el sub
mlnistrament electric després 
d'una avaria. El sector encara 
aquests propers dies amb una 
neu de la mlllor qualltat,la qual 
cosa assegura la temporada fins 
a mitjans d'abril (vegeu la pagi
nam. 

Camps inundats i dos 
arbres caiguts a la capital 

Eltorre nt de la Femosa es va desbordar 1 va Inundar diversos camps agrlcoles. 

lltEIDA 1 El temporal Glo ria va 
deixur al se u pas pe.r Llcida ciu
tat després de gairebé dos dies 
seguits de p luja camps negats, 
arbres i pals de Jiu m caiguts i 
nlgun despreniment de petites 
roques. La pitjor part d'aquest 
tempo1·a l virulenl se la va cm-

portar I' Horla, especialment les 
partirles de Copa d'Or, Grenyo
na i la Fcmosa, en In qual di ver· 
sos camps van quedar negats 
i l'ajuntnment va tallar a lguns 
deis camins de lo zonn. Scgons 
va informar el coordinador de 
polftiques de l'Horta, David Me-

lé, " el canal de la Fcmosa es va 
desbordar i va a fectar diversos 
cnmps de cultiu deis voltnnts, 
mentre que a In zona de Copa 
d 'Or es va ha ver de senyalitzar 
cls acccssos del pont del Boc per 
precm1ció. Noobst ant, no es van 
apreciar danys en l'urbanisme 

ni en cap infraestructura clau 
de l't-lorta". A les prartides de 
Bustcnit i el Ca mí de Marinmnt 
van ca u re dos pals electricsperb 
no van tenir afectacions en el 
subnúnistrnment. 

D'altra banda, la Paeria va 
tancar e ls accessos delmarge 

drel de la canali tzaci6, i als 
Camps Elisis l n i cnrrer Darre
rede Snnt Martívan caurc dos 
arbres perles pluges i el venl 
deis ú ltims dies, mentre que al 
carrcr Galileo Galilei, qL1e dóna 
accés al Turó de Gardeny, va 
caure una pedra a la cal~ada. 
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1 16 COMARQUES 

URBANISME 

Vilanova de la 
Barca fara obres 
per 510.000 € 
1 VI LA NOVA DELABARCA 1 L'ojunta· 
ment de Vil:movadela Barca 
ha aprovat defin it ivament el 
projecte d'amplinció i urba
nització deis carrers c~rro, 
Carme, Bonait·e i annexos 
nlnucli de pobloció per un 
import de 227.758 euros. 

D' altra banda, !'ajunta· 
ment també hn ratirical el 
p rojecte de millora de la 
pavimentaci6 i de la xarxa 
de clavegueram deis carrers 
Font i Mnjor i del col·lcctor 
general del carrer Majar. uno 
actunció quesuposat-a una in
versió de rnés de 283.000 eu
ros, segons fonts municipols. 

POLfTICA 

Almacelles diu 
que I'IEI també 
li nega ajuts 
llLEIOA IA lmacellcs va assegu· 
mr nhir que l'IEI Li ha anun· 
ciat que no cls conccdei xcn 
14.000 euros permillorar la 
teulado de l'esglésio. La Oi
¡¡utaci6 va assegurar que I'IEI 
d isposava d'ajuts de 200.000 
euros pera restaurnció i es 
van presentar soHicituds per 
2 m ilions . Van assenyalar 
que els projectes subvencio
oats s'hon nprovnt en funció 
de les valoracions tccniques. 
L'alcalde, Josep lbarz, java 
djr que la Oiputació li ha re
tira! 200.000 euros en ajuts i 
la corporació ho nega. 

. ' ... . 
CONVOCATÓRIA JUNTA 
GEIIERAL OROINAAIA 

Dla: 27 de genar dal 2020. 
Hora: 15:00 h (tres de la tarda). 
lloc: Sala ConcOrdia. 
Seu Col-legial. 

Per acord de la Junta de Govem del 
dia 19 de desembre de 2019. em 
plau convocar a tots els col leglats 
1 cot.tegiades a la JUNTA GENERAL 
ORDI NARIA. d'acord amb el que 
preveuen els vlgents Estaluts. el 
dia, a t'hora 1 al tloc més amunt 
assenyalats, per tractar el següent 

ORO RE OEL DIA: 
1 Informe de Presidéncia. 
2 Projecte de pressupostos 
col-legials 2020. Acords, si 
s'escau. 
3 Tom obert de paraules. 

Llelda, 19 de desembre de 2019. 

El Presiden!, 
Josep Alguabella 1 Alen!A. 
La Secret~rla. 
SPvla Palt~s i Satué. 

MEDI AMBIENT RESIDUS 

SEGAE 1 
Divendres. 24 de gener del 2020 

Montoliu dóna llicéncia d'obres per 
a la planta de selecció del Segria 
Tram it necessari per abordar els treballs, que l'UTE Romero Polo i Valoriza 
emprendra en breu 11 La inversió ascendeix a 16 milions d 'euros 

MARIA MOLINA 
1 MONTOLIU DE LlEIDA 1 J..'ajunta
ment de Montoliu de .Lieidn va 
firmar ahü la lliccncia d'obres 
que d6na v ia lliure a l'inici de la 
planta de selecció a l'abocador 
del Segria, segons va anunci
ar !'alca lde, Josep G ui lla me!. 
El president del consell, David 
Mnsot, vn assenyalar que oo es 
farnn esperar i que comco~aran 
quan se superin els efectes del 
temporal de pluja (vegeu les pa
gines de ln3 a la 8). L'actuacióté 
u n te rmini d'execució de divuit 
mesos, perla qua l cosa la infra
estructura haurñ d'estar en fun
c ionnment a mitjans del 2021. 

El projectcde la plantadese
lecció i ampliació de l'abocndor 
amb uns a !tres tres vasos es va 

CONTRAPARTIDA 
La construcció d'aquesta 
infraestructura deixara 
a les arques de Montoliu 
un total de 300.000 euros 

El m ovlme nt de ten es p er ampliar l'abocador va comen~ar el f.,brlllr de l'any pau at. 

adjudicar a I'UiE Romero Polo i 
Valoriza el2017 per 40 milions 
d'euros, deis qunls 16 estan des
tinats a l'obrn civil, mentre q ue 
la resta de l'import és pera l'ex· 
plotació per 10 anys prorroga
bles a 10 més. Va ser el concurs 
més ca r per gestionar residus 
fins a l moment a Lleida (vegeu 
e l desglossamcnt). 

El consistori de Montoliu re
bra 300.000 euros a través de 
l 'Impost sobre Construccioos, 
lnsta l·lac ions i Obres (ICIO), 
una quantitat q\te !'Agencia 
Catalana de Residus (ACR) 
abonara al municipi en fases, 
vn explicnr Guillnmct. L'ajunta
ment compta que !'obra civil no· 
més ascendeixi a uns 10 milions 
d'eu ros, a que ha nplicnt el 3% 

de I' ICLO ratifica! pcl consisto
Ti. Aquests diners e ls destinara 
a obres locals, principalmcnt 
cnmins. 

Aquest municipi ja rep anual
ment100.000euroscom a com
pensació pcr acollir l 'abocador, 
als quals se suma cada any I'IPC 
corresponent. 

Segons l'alcnlde, "Lenir 
nquestn instaHació comporta 
molcsties pel pas deis camions 
jaque cal reparar la xarxa de 
cnmins local freqücntment. A 
més, h i ha els problemes per 
pudors i la proliferació d 'aus a 
la xarxa clecl rica , que moltes 
vegndcs genera talls en el sub
ministranlent"t va remarcar. 
Ambla nova planta es posara 
fin aquesta sil unció. 

Promouen el comer~ local entre escolars del Jussa • Alumnes de 
l'iostjtut de lo Pobln i el coJ.Iegi Maria lmmaculado de Tremp han 
participa! oquesta setmana en una campanya de promoció del 
comer~ local sobre els beneficis qLte suposen per als municipis. 

JiiROC~S 

Gairebé tres anys d'espera per 
tramits i processos judidals 
• El Govern va adjudica r el 
2017les obt·es d'amplinció de 
l'abocndor i la construcció de 
la planta de selecció. Urba
nismo va donar llum verda n 
la p lanta després de més de 
dos anysde litigis amb altres 
UTE licitadores que també 
opto. ven a cxecutar el projec
tc i que van ser dcscstirnades. 
Queda penden! el de I'UTE 
de (ICC i Arnó que a finals 

MUNICIPIS PROJECTES 

del 2018 va presentar un re· 
curs contenc iós da va nt de l 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. No obstant, 
l'UTEadjudicatllria va inici
ar els moviment:s de terra per 
ampliarl'abocador a l febrer, 
una actuaci6 queja esta molt 
avan~ada. La planta de solee
ció tractara cada any fins a 
60.000 tones d'escombraries 
que no es reciclen. 

Les Borges Blanques 
millora l'enllumenat 
¡LES BORGES BLANQUES 1 Les Bor
ges ha renovar l'enllumcoat 
de l'avinguda Francesc Macia 
per fer-Io més efic ient i soste
nible. Aquesta actuació for
ma part de la primera fase de 
la reforma de la via que es va 
dura ter me l'a ny passal. La 
remodelaci6 de la iJ.Iuminació 
d'aquesta avlnguda de la capi· 
tal de les Garrigues ha permes 
modernitzar les instoi-Lncions 
ambla instal·lació de llums led 
i un quadre electric amb sis-

tema de control a distñncia. 
Ai.xi mnteix, nqucst projecte 
permet ril un estalvi energc
tic del64,4% i s'emelran 6,32 
tones a l'any menys de gasas 
amb efecto d'h ivernacle. 

La renovació ha esta! coli
nan~ado amb fons europeus 
a trnvés de la lin io d'ajuts de 
I'IOAE (que ha aporta! el 50% 
del pressupost), mentre que la 
Diputnció i el coosistori han 
aportnt a parts iguals l'a ltre 
50 percent. 
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Mig centenar d'alumnes de l'escola Valldeflors de Tremp visiten I'Arxiu Comarcal del Pallars Jussa 
Mig centenar d'alumnes de cinque de Primaria de 
l'escola pública de Valldeflo•·s de Tremp van visitar 
nhir les instnHacions de I'Arxiu Comarcal del Pnllars 
Jussa. Previament, el professorat va treballara l':lllln 

un dossier edil al pel mateix arxiu en el qual s'expli· 
cava que és un equipament d'aquest ti pus, pera que 
serveix i quina tasca i missió tenen els arxivers en la 
custodia i salvaguarda del patrimoni documental de 

la comarca del Jussll. A més, el desembre del 2019, 
l'escola va fer la seua primera transrerencia docu
mental d'expedicmts histories a l'Arxiu pcrque els 
inventariessin i se' ls qucdessin en custodia. 

José Crespín es reuneix amb la Fundadó 
Joan Oró per coneixer-ne reptes i projectes 
José Crespín, subdelegat del Govem espanyol, es va reu
nir ah ir amb Francesc Oró, president de la Fundació Joan 
Oró, per concixer els reptes i ds projcctcs de l'cntitat per 
potenciar In divulgació de la rigura del cientffic lleidata. 

Debata Lleida sobre que va su posar la Transició democratica 
La Sala Jau me Magre de Llei
da va acollir abir a la tarda 
una taula de rellexió sobre In 
transició democratica en que 

van participar Antoni Siurana, 
Manuel de Si\rraga, Magda Ba
Iles ter i Josep Guardia i va ser 
moderada perla periodista de 

SEGRE Anna Saez. És un deis 
acles programats durant aques
ta setmana per commcmornr les 
víctimes de l'Holocaust. 

Alpitast serveix 2.200 tapes i el bar El Sol 
és el guanyador d'aquesta cinquena edició 
Alpitast va servir 2.200 tapes, una xifra valorada molt 
positivament des de l'ajunlament d'Alpicat, organitzador 
de la cinqueno. edició d'aquesta ruta gastronomica. El bar 
El Sol es va emportar el premia la millor creació. 

HOROSCOP 
.o\RtES21-Ili/19--IV. 
Partlcipeu <1n una col<1 que u~ doni mi
llor comprensió del que podeu esperar 

d'algú amb qui esteu amxJats o al costatde quo 
planegeu treballar. 

TAURE 20-lV /20-V. 
Guardeu·vos els pensaments fins que 
descobriu que fareu a continuació. So 

voleu fer un canvl, adopteu un enfocament 
mlnimalisla. 

BESSONS 21-V /20-VI, 
Agafeu·vos un moment per descobrlr 
el que voleu. No deixeu que la confusió 

l la press16 us portin a un error. La investigadó 
us encoratjara a reconsiderar els plans. 

C.o\NCER 21·Vl /22-VIl. 
Un canvi personal augmenlao~ la moral. 
Consldereu el que implica 1 poseu les 

idees a m•ballar pera vosoltres. Una relació es 
beneficoara amb l'afecte. 

UEO B ·Vli/22-VIll. 
No us deprimiu; tire u endavant. Si us 
quedeu massa temps esperant a veure 

que f.ln els al tres, res es tara >elJOns tes vostres 
especiflcadons.Trieu !'amor. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Debeu que la imaginacló matlva voll. 
És bo separar-se de la rutina dl~ria de 

tant en tan t. Slgueu singulars i origlnals si vol e u 
estar al capdaVilnt. 

BALANI;A 23-lX /22·X. 
Feu plan~ per passar temps amb les 
persones amb qul us agrnda estar lles 

idees que oferiu es convertiran en una oportu
n ltat inesperada. Compartlu lnteressos. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Abans de decidlr·vos a avan~ar o córrer 
un risc, verlfiqueu cada detall. No con· 

fi e u en la 1nformacl6 d'un estrany. Algú que es· 
time u us ajudar.l a aclariola menl. 

SAGITARl 22-XI/21-XII. 
t:originalltat us ajudar~ a atreure !'aten
ció. Useu !'experiencia perqué us ajudi 

a convenir una Idea que tenlu en una cosa es
pectacular. Parleu deis vostres plans. 

El Centre de Dia de 
Balafia 11 participa en 
un taller de cuina 
Els usuaris i usuaries de la Re· 
sidcncia Assistida per a Gent 
Gran i el Centre de Di a de Bala
fin Il van participar ah ir en un 
taller de cuina en el qunl van 
elaborar una mousse, amb l'aju· 
da d'alguns deis professionals 
deis centres. Els assistents van 
gaudir del resulta!. 

CAPRICORN 22-XIl/19--1. 
Masw de qualsevol cosa us deixara con· 
fosos. En cas de dubte, quede u-vos as· 

>elJU!5 a veure que succeeix. El creixement per· 
son al aportar.lllum sobre noves possobllltats. 

AQUARI 20-l / 18·11. 
Contempleu el que succeeix al vohant 
1 atenlu·vos a ser un observador flns a 

sentir-vos segurs que ter una jugada és realment 
el mollor pera vosaltres. 

PEncos t 9-II / 2Q-III. 
Res estar.\ disponible sense estirar els 
fils i fer compromisos. Consldereu els 

pros 1 els contres abans d1nvolucrar-vos en una 
cosa que podria ser de risc ñsic. 
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