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Les -empreses del 
gran consum 
demanen 
participar en 
la vacunació 
Les associacions del gran con
sum han demanat a la Genera
litat que autoritzi les empreses 
seguir l'exemple de col·labora
ció público-privada amb Seat i 
permeti que altres companyies 
posin a disposició els seus re
cursos per accelerar la vacuna
ció. En un comunicat conjunt 
de sis entitats -entre les quals 
hi ha l'Associació Espanyo
la de Cadenes de Supermer
cats, AECOC, les Cooperatives 
Agroalimentàries o l'Associa
ció Espanyola de Distribuïdors, 
Autoserveis i Supermercats
destaquen que suposa una 
"important oportunitat" i de
manen que es faci extensiu a 
totes les comunitats. 

La Generalitat 
rebrà 350.000 dosis 
de la vacuna durant 
aquesta setmana 

La Generalitat té previst rebre 
durant aquesta mateixa setma
na més de 350.000 dosis de va
cunes contra el coronavirus. En 
concret, aquest dilluns es van 
rebre 279.630 dosis de la mar
ca Pfizer, i dijous vinent està 
previst que arribin 50.500 dosis 
de Moderna i 27.150 de Jans
sen. Cal recordar que aquesta 
última és una vacuna que ne
cessita una sola dosi. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Els col·legis d'infermeres i de 
metges de Lleida fan una crida 
a vac nar-se contra el Covid 
Impulsen una campanya per conscienciar de la 
importància d'aquest acte per la salut col·lectiva 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Col·legi Oficial d'Infermeres 
i Infermeres de Lleida (COILL) i 
el Col·legi Oficial de Metges de 
Lleida (COMLL) llancen una cam
panya conjunta de promoció de 
la vacunació contra el Covid-19 
amb el lema "va! va! VACUNA'T''; 
una acció que pretén sensibi
litzar la població lleidatana per 
vacunar-se quan li toqui el torn. 
La campanya, que va ser presen
tada ahir al matí pels presidents 
d'ambdues entitats, Mercè Por
té dE!I COILL i Ramon Mur del 
COMLL; està dirigida als habitants 
de les regions sanitàries de Lleida 
i l'Alt Pirineu i IJ\ran i "vol consci
enciar la ciutadania de la impor
tància de la vacunació; un acte de 
responsabilitat individual que té 
efectes en la salut pública comu
nitària", va dir Porté en represen
tació de les infermeres. 

Per la seva part, Ramon Mur 
va destacar que "les vacunes de 
la Covid-10 estan avalades per 
l'evidència científica i, com passa 

FOTO: Tony Alc~ntara / La campanya es va presentar ahir davant l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 

amb altres tractaments mèdics, 
els beneficis que comporta la se
va administració són superiors als 
riscos" va assegurar. 

Amb aquesta acció conjun
ta, ambdues entitats lleidatanes 

s'uneixen per animar la gent a 
què s'impliqui perquè l'assistència 
sanitària torni als nivells d'atenció 
anteriors al febrer del 2020, ja 
que "si baixen els contagis, dismi
nuirà la pressió assistencial, i con-

seqüentment, el sistema de salut 
podrà oferir una millor atenció en 
cas de necessitar-ho" expliquen 
les dues entitats. A més, insiteixen 
que "les vacunes han demostrat 
la seva seguretat científica". 

Lleida redueix a gairebé la 
meitat els grups escolars 
confinats en una setmana 

Un positiu a la 
Residència Fiella 
de Trentp obliga 
a aïllar usuàris 
no vacunats 

La demarcació de Lleida segueix 
reduint dràsticament el seu 
nombre de grups escolars con
finats per casos de Covid-19, en 
concret, ahir eren 23. Es tracta 
d'una xifra molt baixa si tenim 
en compte que fa tot just una 
setmana eren 44. La situació ac
tual obliga a quedar-se a casa a 
576 alumnes i 41 professionals 
educatius, però fa una setmana 
eren 1.109 i 63, respectivament. 
Pel que fa als centres amb més 
'grups bombolla' confinats, a 
Lleida hi destaca l'institut Hug 
Roger 111, el qual té quatre grups 
escolars confinats. 

A nivell de tota Catalunya, hi 
ha 11.853 alumnes aïllats per ha-

Menys de 1'1% 
de l'alumnat 
català està 
aïllat a casa 

ver estat en contacte amb algun 
positiu de Covid. Això suposa, 
només, el 0,82% de tot l'alum
nat català. Des de l'inici del curs 
escolar hi ha hagut 71.074 casos 
positius entre alumnes, 4.187 
dels quals han estat a la demar
cació de Lleida. 

Un positiu de Covid-19 a la Resi
dència Fiella de Tremp ha obligat 
a aïllar els contactes estrets que 
no estan vacunats. Segons el De
partament de Salut, es tracta d'un 
resident que ja havia passat la 
malaltia fa uns mesos i continua 
ingressat a l'Hospital Comarcal 
del Pallars per la patologia que va 
determinar el seu ingrés i sense 
clínica Covid. Ara el centre passa 
a ser taronja per aquest cas, però 
les residències assistides i de la 
tercera edat de la Regió Sanitària 
de Lleida segueixen sense cap cas 
positiu de coronavirus. 

FOTO: ACN I La residència va patir un fort brot de Covid al novembre 

El passat quatre de maig 
s'anunciava que totes les resi
dències eren verdes per primera 
vegada des de l'inici de la pandè
mia, fa més d'un any. 

Cal recordar, que en aquesta 
mateixa residència hi van morir 

61 usuaris a causa del Covid-19 
durant la tardor passada, fet que 
va provocar que la Generalitat in
tervingués el centre. De fet, actu
alment la justícia està investigant 
les causes d'aquest brot de Covid 
tan virulent. 
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Els indicadors i els 
ingressats baixen 
a Catalunya, 
que comunica 
604 casos nous 
la velocitat de propagació de la 
covid-19 a Catalunya, I'Rt, baixa 
dues centèsimes, fins a 0,75, 
mentre que el risc de rebrot ho 
fa fins a 128 (-11), segons el da
rrer balanç del Departament de 
Salut. En paral-lel, la incidència 
a 14 dies igualment disminueix 
i passa de 180,02 a 169,82. 

Es van declarar 604 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 619.033 
(670.638 amb tots els tests). El 
4,06% de les proves de la da
rrera setmana ha donat posi
tiu. Es va informar també de 14 
morts, amb un total de 22.085 
defuncions en tota la pandè
mia. Hi ha 1.1068 pacients in
gressats als hospitals, 77 menys 
que en el balanç anterior, i 390 
persones a I'UCI, nou crítics 
menys que fa 24 hores. 

El risc de rebrot era de 209 
entre 1'1 i el 7 de maig, i baixa 
a 128 en l'últim interval. Pel 
que fa a I'Rt, baixa dues centè
simes a 0,75, per sota del 0,87 
de la setmana anterior. la inci
dència a 14 dies és de 169,82, 
per sota dels 241,36 de l'inter
val anterior. Pel que fa als ca
sos confirmats per PCR o tests 
d'antígens, en el període del 
8 al 14 de maig n'hi va haver 
5.087, xifra inferior a l'inter
val anterior (8.049). Això situa 
la taxa de confirmats per PCR/ 
TA en 65,77 casos per cada 
100.000 habitants. 

Espanya registra 
3.988 positius més 
i 70 defuncions en 
la darrera jornada 
Espanya va registrar 3.988 nous 
positius de Covid-19 des de di
lluns, fet que deixa la xifra glo
bal en 3.619.848 des de l'inici 
de la pandèmia. Pel que fa a 
les defuncions, des de l'últim 
informe n'hi ha hagut 70, i ara 
la xifra és de 79.502. Madrid 
encapçala els contagis en els 
últims 7 dies amb 7.179 ca
sos, seguida d'Andalusia amb 
6.374. A Catalunya n'hi ha ha
gut 4.408 i al País Basc 2.503. 
Des de l'inici de la pandèmia, 
Madrid és on més contagis 
s'han acumulat, amb 704.832 
casos. Just després se situa Ca
'talunya amb 602.609. Els se
gueix Andalusia amb 570.363. 

CONSEQÜÈNCIES DEL-COVID-19 

Situació a 17/05/2021 
Regions sanitàries de Lleida i 11\lt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

62 13 37.799 7.038 l 652 151 

Seguiment epidemiològic 

Els hospitalitzats per Covid 
a Lleida baixen dels 100 per 
primer cop en vuit mesos 
La plana registra el risc de rebrot més baix des 
del juny de 2020 malgrat sumar 34 positius més 
les persones Ingressades 
amb Covid-19 als hospitals 
públics i privats de la Regió 
Sanitària de Lleida van 
baixar ahir de cent per 
primera vegada des del 
passat mes d'octubre, ara fa 
pràcticament vuit mesos. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

Ahir hi havia 93 hospitalitzats a la 
plana, vuit menys que el dia ante
rior. Els pacients crítics a les UCI 
també van baixar de 20 a 15, cinc 
menys, a nivells de principis de 
desembre. 

Per centres, l'Arnau de Vila
nova té 54 hospitalitzats per Co
vid-19, dels quals 44 a planta i 10 
a I'UCI; el Santa Maria, 12, dels 
quals 8 a planta i 4 a I'UCI, i els 
hospitals privats tenen 27 hos
pitalitzats per coronavirus, 26 a 
planta i 1 a I'UCI. 

la regió sanitària de lleida va 
sumar ahir 34 casos nous, i 31a de 
l'Alt Pirineu i Aran, el que suposa 
37 positius més a la demarcació. 
No es va registrar cap altra mort. 

A la regió sanitària de lleida 
hi ha acumulats, des de l'inici de 
la pandèmia, 36.663 casos con
firmats per PCR/TA, 34 més. Són 
37.799 si es tenen en compte to
tes les proves (34 casos més). Un 
total de 652 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 

llEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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la pandèmia, cap en les darreres 
hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, cau 
6 punts i se situa en 116, per sota 
del registre de la setmana ante-

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 8/5 al14/5) 

Font: Departament de Salut 

rior. Es tracta de l'índex més baix 
a la regió de lleida des del mes de 
juny de 2020. 

la velocitat de propagació puja 
tres centèsimes, fins a 0,63, des-

prés d'haver assolit el dia anterior 
el mínim de tota la pandèmia. la 
taxa de confirmats per PCR/TA se 
situa en 61 per cada 100.000 ha
bitants i la incidència a 14 dies és 
de 180. El 4,10% de les proves 
que es fan surten positives. 

Per la seva banda, la regió sa
nitària de l'Alt Pirineu i l'Aran 
acumula 6.675 casos des de l'ini
ci de la pandèmia, 2 més, i 7.038 
sumant totes les proves (3 casos 
més). Un total de 151 persones 
han mort des de l'inici de la pan
dèmia, cap més el darrer dia. 

El risc de-rebrot baixa 17 punts, 
fins a 160, mentre que la setma
na anterior era de 239. l'Rt baixa 
a 0,83. En l'interval anterior esta
va en 0,79. la taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 78 per cada 
100.000 habitants. la incidència 
a 14 dies és de 190. El 4,71% de 
les proves donen positiu. Hi ha 13 
pacients ingressats (-3). 

Per comarques, les Garrigues 
i la Segarra tornen a estar en zo
na vermella en superar els 100 
punts, mentre que l'Aran passa 
de zona verda a groga. Destaca el 
descens del risc de rebrot als dos 
Pallars i al Segrià, la qual supera 
de poc els 100 punts. 

cfarre
Resaltado



_1_6_C_O_M_A_R_Q_U_E_S _J_M_I É_RC_O_LE_S 1_9 _DE_M_A_YO_D_E _20_21 _ __ L_a_____J[Wañana 

Demanen 8 anys i 9 mesos 
de ·presó per violar la filla 
amb discapacitat d/un amic 
Fiscalia demana 8 anys i 9 mesos 
de presó a un veí de Balaguer 
acusat de violar la filla amb dis
capacitat intel-lectual d'un amic. 
Segons el ministeri públic, entre 
l'abril i el maig de 2019, l'acusat, 
de llavors 67 anys, aprofitava 
que es quedava cuidant la vícti
ma, de 27, mentre el pare d'ella 
anava a classe en una acadèmia, 
per fer-li tocaments i mante-

Apaguen un 
petit incendi 
a Castelló 
de Farfanya 
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir un petit incen
di que es va originar a la zona 
del Reg del Prat de Castelló de 
Farfanya. Els serveis d'emer
gències van ser alertats a les 
13.07 hores i fins al lloc es van 
desplaçar dues dotacions del 
cos. Van cremar marges, riba 
i algun pi. 

nir-hi relacions sexuals. La noia 
havia estat declarada incapaci
tada el 2018 i la Fiscalia conside
ra que "coneixia perfectament" 
la situació de la víctima El judi
ci serà el dia 26 a l'Audiència de 
Lleida per un delicte continuat 
d'abusos sexuals. També sol·lici
ta llibertat vigilada, que se li pro
hibeixi acostar-se a la víctima i 
6.000 euros d'indemnització. 

Bolca un camió a 1~-2 
a Castellnou de Seana 
i el xofer resulta ferit 
Un camioner va resultar ahir ferit 
de caràcter lleu amb contusions 
quan el vehicle que conduïa va 
patir un accident i va bolcar al 
quilòmetre 490 de I'A-2, a Cas
tellnou de Seana. D'altra banda, 
un conductor va ser ferit lleu en 
una sortida de via a I'LV-2021, a 
Torregrossa, en xocar amb una 
senyal i una rotonda i bolcar. I 
a Bellguada un quad i una moto 
van impactar una persona va te
nir una fractura. 

Els Mossos denuncien penalment dos homes per 
sostreure tres bicicletes d'un pàrquing d'Arties 
Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dijous dia 13 dos 
homes com a presumptes autors d'un delicte de furt. La policia va 
obrir una investigació arran d'un robatori que va tenir lloc el 28 
d'abril de tres bicicletes, valorades en uns 9.000 eu ros, d'un pàrquing 
comunitari del carrer Estupe d'Arties, al municipi de Naut Aran. 

Rescaten dos escaladors, un d'ells amb 
un peu trencat a Sant Esteve de la Sarga 
Els efectius del GRAE de Bombers van rescatar ahir dos escaladors, 
un d'ells amb un peu trencat, que es trobaven a Sant Esteve de la 
Sarga, al Congost de Mont-rebei. Els serveis d'emergències van ser 
alertats de la incidència a les 16.31 hores i ràpidament es va activar 
el corresponent protocol. Es trobaven en una zona segura. 

L/ Ajuntament d/ Almacelles 
no va fer cap c.oncurs 
públic per contractar gent 
entre els anys 2005 i 2012 
La majoria declara. que van accedir a 
llocs de feina "per motiu d'urgència" 
Lleida 
LAURA CORTÉS (ACN) 

El jutjat penal 1 de Lleida va aco
llir ahir la segona jornada del ju
dici contra l'alcalde d'Almacelles, 
Josep lbarz, al qualla Fiscalia acu
sa de presumptes contractacions 
a dit durant 10 anys. Van declarar 
persones contractades pel consis
tori entre els anys 2005 i 2012 i 
totes van reconèixer que van ac
cedir al seu lloc de feina després 
de fer una entrevista, però que 
no van fer cap oposició, ja que 
no es va convocar cap concurs 
públic. La majoria també van ex
plicar que la seva contractació es 
va fer "per motiu d'urgència" i al
gunes d'elles van ocupar el càrrec 
diversos anys. La Fiscalia dema
na deu anys d'inhabilitació per a 
l'acusat per un delicte continuat 
de prevaricació administrativa. El 
judici continuarà dijous. 

La primera a declarar va ser 
una dona que actualment treba
lla d'auxiliar administrativa. Va 
aprovar l'oposició el 2018, quan 
es van començar a fer concursos 
públics, després que comencés 
la investigació, el 2016. Abans, 
havia estat treballant a l'Ajunta
ment, en diversos llocs de feina 
sense que es convoqués cap opo-

FOTO: Laura Cortés (ACN) I Josep lbarz, arribant als jutjats de Lleida 

sició. La dona va negar que el fet 
que la família del seu marit tin
gués un taller mecànic on s'arre
glaven alguns cotxes de l'Ajunta
ment d'Almacelles fos el motiu de 
les seves contractacions. 

També va declarar l'interven
tor actual. Tot i que va obtenir la 
plaça a través d'una oposició pú
blica el2017, va explicar que ocu
pa aquest càrre~des del 2012, 
quan hi va accedir sense concurs 
públic, després d'enviar el currí
culum i fer una entrevista. Sobre 
el possible tracte de favor que 
apunta la Fiscalia per ser militant 

llavors de CiU, va dir que feia pocs 
mesos que militava al partit. 

En el cas d'un policia local, va 
estar fins a 7 anys ocupant aques
ta plaça tot i reconèixer en la seva 
declaració que quan hi va acce
dir, el 2006, no comptava amb el 
graduat escolar, un dels requisits 
per optar a aquest lloc de feina. 
"Em va trucar el meu pare i em va 
dir que l'alcalde li líavia comentat 
que havia quedat una plaça va
cant per si ·m'interessava", va dir. 
El seu pare coneixia lbarz perquè 
s'encarregava de la recollida d'es
combraries al municipi, va afegir. 

Denuncien més 
ofegaments de 
fauna salvatge 
al canal d'Urgell -

Mor un veí d' Aitona de 88 anys per 
un cop al cap d'un muntacàrregues 

va perdre la vida en patir un ac
cident de t rànsit amb el seu trac
tor. Segons va informar el Servei 
Català de Trànsit, al migdia es va 
registrar un sinistre viari mortal 
a un camí asfaltat de Puigverd 
de Lleida. Els Mossos d'Esquadra 
van rebre l'avís a les 13.30 hores 
i per causes que s'investiguen un 
tractor que portava un remolc va 
sortir-se de la via i va caure en un 
camp. A conseqüència de l'acci
dent va morir el conductor del 
vehicle, l'exalcalde Josep Maria 
Batlle. Va ser escollit alcalde l'any 
1979,_ càrrec que va ocupar fins 
a l'any 2003. Del PSC, també va 
estar a la Diputació de Lleida i, a 
més, al Senat. 

lpcena ha tornat a reclamar 
mesures urgents per evitar 
que fauna salvatge continuï 
morint ofegada al canal d'Ur
gell. Segons l'entitat, dilluns es 
van trobar en un contenidor si
tuat a la zona del Collet, a les 
Borges Blanques, una vintena 
d'animals morts que s'haurien 
ofegat durant el recorregut del 
canal. Entre aquests, hi havia 
cabirols, una guineu, una cigo
nya o un torlit. 

Un veí d'Aitona de 88 anys va per
dre ahir la vida quan una mun
tacàrregues que tenia a casa ac
cidentalment li va donar un cop 
al cap. En aquest sentit, segons 
van explicar fonts dels Bombers 
de la Generalitat, el succés es va 
produir a les 17.59 hores en un 
domicili situat a l'avinguda Joan 
Maragall de la citada localitat. 
En aquell moment, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
que s'havia produït un sinistre on 

Els fets van 
succeir dins 
de casa seva 

hi havia relacionada maquinària 
pesada i existia la possibilitat de 
que hi hagués víctimes precipi
tades. Es van activar cinc dotaci
ons dels Bombers de la Genera-

litat dels parcs de Lleida i Seròs, 
així com els Mossos d'Esquadra 
i facultatius del Sistema d'Emer
gències Mèdiques (SEM). Un cop 
a lloc, els efectius van constatar 
que l'home havia mort per un er
ror en la manipulació de la instal
lació i, a més, tampoc calia efec
tuar-ne el rescat. 

D'altra banda, cal recordar que 
el passat dilluns dia 11 l'històric 
exalcalde de Puigverd de Lleida, 
Josep Maria Batlle, de 71 anys, 
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El Govern aprova destinar dos 
milions d'eu ros a l'ampliació de 
l'escola Mont-roig de Balaguer 
També es millorarà el centre de Vilanova de Bellpuig 

Balaguer 
REDACCIÓ 

El Govern va aprovar ahir desti
nar 30.189.000 euros a la millo
ra, ampliació o construcció de 
diversos centres educatius arreu 
de Catalunya, entre ells l'escola 
Mont-roig de Balaguer i l'escola 
Marinada, de Vilanova de Bell
puig. 

El conveni permetrà l'amplia
ció de l'Escola Mont-Roig, que va 
començar la seva activitat el curs 
escolar 2007- 2008. Inicialment, 
la construcció de l'escola es va 
plantejar en dues fases. La prime
ra fase de l'edifici va ser executa
da, a l'espera de la construcció de 
la segona fase de l'edifici, de ma
nera que una part de l'escola està 
edificada, mentre l'altra es tro-

FOTO: Paeria/ Imatge de l'escola Mont-roig de la capital de la Noguera 

ba en mòduls prefabricats, que 
seran substituïts per edificació 
permanent amb aquestes obres. 
El Govern va aprovar una inver-

sió per part del Departament 
d'Educació de 2.000.000 d'euros 
en tres anualitats: 270.000 euros 
per al 2022, 640.000 euros per 

al 2023 i 1.090.000 euros per al 
2024. 

Aquest conveni permetrà exe
cutar també les obres de l'Escola 
Marinada -de gairebé 2 mil ions 
d'euros- que en els darrers anys 
havia estat una escola incompleta 
-no tenia un grup per a cada nivell 
educatiu-, i que a partir del curs 
2019- 2020 va passar a tenir una 
línia completa. El centre, en aug
mentar !es necessitats d'espais, 
precisava d'obres d'ampliació i 
comptava amb mòduls prefabri
cats on era escolaritzat l'alum
nat d'educació infantil. Les obres 
permetran eliminar els mòduls 
prefabricats, adequar els espais 
destinats a activitats comunes i 
millorar d'altres espais destinats 
a aula. 

Alcarràs 
declara 
"lesiva, la 
relació de 
llocs treball 
l'Ajuntament d'Alcarràs, en ses
sió plenària celebrada ahir, va 
aprovar amb els vots de Junts 
per Alcarràs, Sempre Alcarràs 
i el PSC aixecar a definitiu el 
procediment iniciat aquest no
vembre per declarar "lesiva per 
l'interès públic" la Relació de 
Llocs de Treball (RLT) que es va 
aprovar el 2019 i es va fer efec
tiva molt poc abans de les elec
cions municipals d'aquell any. 
Aquesta RLT, explica l'alcalde, 
Jordi Janés, "comportava un 
enorme increment de despesa 
derivat d'augments de sou que 
beneficiaven només determi
nats treballadors i que, a més a 
més, ü!trapassaven el límit del 
2,5% que fixava la Llei de Pres
supostos Generals de l'Estat 
d'aquell any. La situació resul
tava impossible d'assumir i es 
va generar una situació compli
cada la qual ens va fer incom
plir fins i tot el període mig de 
pagament de factures". 

S'inicia el curs 
de mecànic 
d'aeronaus a 
Alguaire 

El Patronat exposa l'ofèrta 
turística de la demarcació 
a la nova edició de Fi tur 

Aquesta setmana ha començat 
el curs de mecànic d'aeronaus 
a l'aeroport de Lleida-Alguaire. 
Aquest curs s'ha iniciat amb la 
part teòrica, que s'acabarà al mes 
de setembre, i continuarà llavors 
amb les pràctiques. Es preveu 
que el curs tingui una durada de 
dos anys. 

FOTO: EFAV/ Imatge de les persones que participen en aquest curs 
·----------- ---·--·-- --·- ------

El Pirineu i les Terres de Lleida 
presenten la seva oferta turísti
ca en el marc de la 41a edició de 
Fitur, saló que s'inaugura avui i 
romandrà ob~rt al públic fins 
diumenge 23 de maig a Madrid. 
Enguany la fira va endarrerir les 
dates habituals de celebració de 
la mostra del mes de gener al 
maig per la Covid-19.EI Patronat 

de Turisme inscriurà la seva par
ticipació a Fitur dins l'estand de 
Catalunya de l'Agència Catalana 
de Turisme, amb l'espai Pirineus, 
on hi haurà l'oferta turística dels 
consells comarcals de l'Alt Ur
gell, l'Alta Ribagorça, la Cerda
nya, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà i el Solsonès, i amb l'espai 
Terres de Lleida. 
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Set comarques sl uneixen per fer 
front comú contra la massificació 
de parcs eòlics i de plantes solars 

mem més del17% dels municipis 
de tot Catalunya; té una força tre
menda i això no pot passar des
apercebut per a l'administració", 
va retreure el president del Con
sell de la Conca de Barberà, Magí 
Trullols. 

En el manifest signat es recull 
que no es pot perdre més sòl con
rea ble i fèrtil, al servei del "coloni
alisme extractiu". "A les Garrigues 
hi ha pobles en contra i alguns 
altres a favor, només volem que 
puguem decidir la implantació 
dins del nostre territori", subscriu 
el president del Consell d'aquesta 
comarca, Jaume Setó. 

Les Garrigues, l'Urgell i la Segarra donen suport al 
manifest i demanen al nou Govern que els escolti 

Els presidents van desgranar 
els projectes que planen sobre 
les seves comarques, quan ja 
són grans generadores d'energia. 
A data d'avui, a Catalunya hi ha 
811 aerogeneradors en funciona
ment, repartits en 45 parcs eòlics 
de 12 comarques. D'aquests, 105 
molins són a l'Anoia, gairebé 80 a 
la Conca i 18 a la Segarra. A tall 
d'exemple, en aquesta comarca 
se'n demanen 155 més, el que 
suposaria multiplicar gairebé per 
deu els actuals. 

Montblanc 
ACN 

Set comarques d'interior s'han 
aliat en contra de la massificació 
de projectes d'energies renova
bles. Totes ja havien fet accions 
prèvies de rebuig, però ara han 
decidit fer pinya a través d'un ma
nifest conjunt. En aquest acord de 
comarques reclamen que s'escol
tin les veus dels municipis davant 
l'allau de propostes. L'Alt Camp, 
l'Anoia, les Garrigues, la Segarra, 
l'Urgell, el Priorat i la Conca de 
Barberà representen el 15% del 
territori català. S'hi concentren el 
60% dels parcs eòlics projectats i 
la meitat de les plantes fotovol-

Castelldans 
millorarà 
quatre carrers 
del municipi 
L'Ajuntament de Castelldans 
treu avui a licitació la reforma 
dels carrers La Font, Mallara, 
Bellavista i dels Frares als que 
es millorarà l'aigua, clavegue
ram, enllumenat amb leds i 
asfalt. El cost total de les qua
tre actuacions és de 180.515 
euros i està subvencionada 
pel PUOSC. Els veïns no hau
ran de fer cap aportació. 

taiques. Els presidents dels con
sells comarcals de les set comar
ques van escenificar l'aliança ahir 
dimarts, en un acte al Consell de 
la Conca de Barberà. Confien que 
el nou govern sigui sensible a la 
seva crida. 

L'acord d'ERC i JxCat és vist 
amb bons ulls pels representants 
dels consells comarcals d'aques
tes set comarques tarragonines, 
lleidatanes i barcelonines. Els es
perona que el nou govern tingui 
més "sensibilitat" en la qüestió. 
"Esperem que ens facin cas i ens 
escoltin, som set consells comar
cals, representem el 15% del ter
ritori i, amb 166 municipis, su-

Solsona limita la 
velocitat a 30 km/h 
a la majoria de vies 

La setmana passada va entrar 
en vigor a Solsona la darrera 
modificació del Reglament Ge
neral de Circulació, que suposa 
una limitació de velocitat en via 
urbana a 30 quilòmetres per ho
ra per a aquells carrers amb un 
únic carril per sentit de circula
ció. A Solsona afecta pràctica
ment totes les vies urbanes. De 
moment, s'han retirat senyals, 
però les noves es coHocaran du
rant els propers dies. 

Montsé Baró assumirà la presidència 
d'Afrucat en substitució de Francesc Torres 
L'Assemblea d'Afrucat va aprovar ahir que Montse Baró prengui el 
relleu en la presidència de l'entitat a l'actual president, Francesc Tor
res. El canvi es farà efectiu a l'octubre i serà per quatre anys. Baró, 
de 33 anys, és gerent de Baró e Hijos, diplomada en Administració i 
Direcció d'Empreses per ESADE i màster per la mateixa universitat. 

Gratitud Pallars anima a apadrinar un 
camí per ajudar a la seva conservació 
Mantenir viu el llegat dels avantpassats és un dels objectius del pro
jecte Gratitud Pallars. Per l'entitat deL Pallars Jussà els antics camins 
són "un element emblemàtic" que cal conservar. Ara, animen a la 
gent a "impulsar directament la seva recuperació" a través d'un pro
jecte d'apadrinament. Aquest any la campanya 'Apadrina un camí' 
està centrada al Camí de Beranui als Plans, a la Torre de Capdella. 

FOTO: ACN I Els set presidents comarcals van escenificar ahir l'aliança 

Pel que fa als 838 nous aeroge
neradors en tramitació, 713 estan 
en curs a la Ponència d'Energies 
Renovables, amb emplaçament 
considerat "viable", i la resta, a 
través de l'Estat. 

EDICTO 

INMOBILIARIA VALL D' ASSUA 
SOCIAL DEPORTIVO, S.A. 

Se convoca Junta General Ord111aria. que se re
lebrar.í en el domicilio social. calle Vall d' Assua 
rf' 2, a las 20:00 horas del día 25 de JU1110 de 
2021 en primera convocatoria. y en seglrda el 
dia siguienle en el mísmo Jugar y hora, con esle 

Orden del dia: 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales referidas al ejercicio de 2020, 
ges!ión del Consejo y aplicación de resultados. 

2. Aprobacíón del Acta de la Junta. 

Tendran deredlo de asistencia a la Junta los ac
cionistas que hayan deposítado, con un mínimo 
de cinco dias de antelacíón, sus acciones en 
la socíedad. Los accíonístas podran examinar 
en la sede social y salicilar la entrega o envio 
gratuito de la documentación correspondiente al 
orden del dia. 

Rialp, 15 de Mayo de 2021. 

El PresKlente del Consejo de Administración. 
Fdo: Antonío Riba Llacay 

ORGANISME AUTÒNOM DE 
GESTIÓ I RECAPrACIÓ 
DE TRIBIITS LOCAlS 

SERVEIS CENl'RAI.S 

EDICTE 

Atesa la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, acordada pels 
Ajuntaments dels municipis que es relacionen de la publicació de 
l'anunci d'exposició pública de la Matricula de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques. 

Atès que aqu~ts ajuntaments tenen una població superior a 10.000 
habitants. 

Atès que la matrícula provisional d'aquest impost corresponent a 
l'exercici de 2021 ha estat aprovada per resolució de l'lLima. Sra. 
Delegada de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Lleida. 

De conformitat amb el que estableix l'article 3 del Reial Decret 
243/1995, de 17 de febrer, s'exposen al públic a la seu electrònica de 
tràmits de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs 
Locals de la Diputació de Lleida, https://tramits.oagrtl.cat/, i en els 
respectius ajuntaments on consten donats d'alta, les matrícules 
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2021 
corresponents als següents municipis: 

BALAGUER, CERVERA, MOLLERUSSA, TÀRREGA, LA 
SEU D'URGELL. 

Contra aquesta resolució, d'acord amb el que estableix l'article 
4 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, es podrà interposar 
recurs de reposició potestatiu davant l'll·lm. Sr. Delegat de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Lleida o reclamació 
economicoadministrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu 
Regional de Catalunya, en el termini d'un mes a comptar des de 
l'endemà a la finalització del termini d'exposició pública. 

Lleida, 17 de maig de 2021. 

En dono fe, 
El Secretari General, El President, 

Ramón Bemaus i Abeliana Joan Talarn i Gilabert 

cfarre
Resaltado


	M202105191
	22
	Binder1
	20210519083748027



