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Accidents amb ferits 
als .Omelis, Josa i 
Tuixent, Vilamitjana 
i la Pobla de Segur 
Un motorista va resultar ahir 
ferit de caràcter menys greu 
en patir un accident amb la 
seva moto d'enduro quan es 
trobava en una pista forestal 
dels Omelis de Na Gaia. Un al
tre motorista va ser ferit de la 
mateixa consideració en caure 
al quilòmetre 50 de la C-465, a 
Jose i Tuixent, i acabar a la llera 
del riu. A més, una dona va ser 
ferida lleu a la C-1421b, a Vila
mitjana, en xocar amb un mur 
i a I'N-260, a la Pobla de Segur, 
un xofer va tenir un accident en 
un túnel i també va ser lleu. 

Obres per la millora 
de la pavimentació 
al carrer Major de 
Butsènit d'Urgell 

La millora al paviment del nucli 
de Butsènit d'Urgell, a Mont
gai, es dura a terme aquest 
mes de maig. Aquesta actuació 
es farà des de la plaça de l'Es
glésia fins al portal adovellat 
del carrer Major. l'objectiu és la 
millora estètica davant l'arriba
da de visitants a la zona. 

Crema la palla 
que estava guardada 
en un magatzem 
de Rosselló 
Un incendi va cremar ahir la pa
lla que estava guardada en un 
magatzem situat al carrer Camí 
de la Baixa de l'Horta de Rosse
lló. En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
del foc a les 19.59 hores i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
tres dotacions dels Bombers de 
la Generalitat així com agents 
de la policia local. 

L'alcalde d'Almacelles diu 
que les contractacions les 
aprovava la Junta de Govern 
Josep Ibarz rebutja respondre les preguntes de la 
Fiscalia i segura que tenien el vistiplau del secretari 
lleida 
LAURA CORTÉS (ACN) 

l'alcalde d'Almacelles, Josep 
lbarz, va negar ahir que hagi inter
vingut mai per contractar ningú al 
consistori i va assegurar que sem
pre han estat "molt curosos amb 
el procediment". Així ho va decla
rar en l'última jornada del judici 
contra ell i en què la Fiscalia li de
mana 10 anys d'inhabilitació per 
un delicte continuat de prevari
cació administrativa en entendre 
que va intervenir en la contracta
ció d'una desena de persones "a 
dit". Segons lbarz, que només va 
respondre les preguntes del seu 
advocat, els contractes els apro
vava la Junta de Govern amb el 
vistiplau del secretari. 

La tercera i última jornada del 
judici contra lbarz va començar 
amb la declaració de cinc perso
nes més contractades per l'Ajun
tament d'Almacelles entre els 
anys 2005 i 2012 sense haver 
optat a cap concurs públic, tal 
com ells mateixos van assenyalar. 
l'últim a declarar va ser, com ja 
es va acordar el primer dia, l'acu
sat. lbarz va explicar que al 2003 
Almacelles comptava amb uns 
5.300 habitants, però que funci
onaven com si fos un poble d'uns 
2.000 habitants. "Faltaven tre
balladors al consistori", va dir. A 
més, va afegir, la població va anar 

FOTO: L. C. (ACN) I Josep lbarz assegut al banc dels acusats del penall 

augmentant progressivament fins 
als gairebé 7.500 habitants que 
hi ha censats actualment, la qual 
cosa va fer encara més necessà
ria la contractació de personal. 
l'alcalde va manifestar que "no 
hi ha cap familiar meu que tre
balli a l'Ajuntament i jo no vaig 
intervenir mai en la contractació 
de ningú". A més, va indicar que 

era el tinent d'alcalde i regidor de 
Reçursos Humans qui s'encarre
gava de buscar.otreballadors pels 
llocs de feina que calia cobrir, que 
era ell qui els entrevistava, que 
s'anunciaven les ofertes de feina a 
les guixetes i demanant candidats 
al SOC i que qui aprovava les con
tractacions era la Junta de Govern 
amb el vistiplau del secretari en 

qui "tenia confiança plena". "Qui 
sóc jo per qüestionar el criteri del 
secretari i de la Junta", es va pre
guntar. "Si el secretari em diu que 
signi, jo hi crec", va afegir. 

l'alcalde d'Almacelles va apro
fitar la seva declaració per arre
metre contra la regidora que l'ha 
denunciat i el policia local que va 
obtenir 3.581 arxius informàtics 

• 

El ministeri 
públic demana 

deu anys 
d'inhabilitació 

del consistori que va donar des
prés als Mossos. "M'han posat 
unes sis denúncies. Això és quasi 
assetjament", va dir. El seu advo
cat, a més, va concretar que no
més 1 d'elles segueix en un jutjat 
d'instrucció i de la resta ha estat 
absolt. Cal precisar que una altra 
causa és la que s'ha jutjat aquests 
dies al penall de Lleida. 

la Fiscalia no es va creure el 
paper que lbarz va declarar ha
ver tingut en les contractacions. 
la defensa va mantenir que no va 
influir en cap contractació. 

Solsona reclama que es 
respecti la figura d'agent 
cívic a les escoles de primària 

La Seu d'Urgell vol habilitar 
deu pisos socials en un edifici 
que un veí ha deixat en herència 

d'habitatges socials. D'altra ban
da, cal esmentar que l'estructu
ra de l'immoble ja està acabada, 
però caldrà fer la distribució inte
rior. A més, la idea és que els ha
bitatges se situïn a les plantes su
periors i reservar la planta baixa 
per altres usos, van indicar des 
del consistori. 

Els agents cívics que regulen el 
trànsit a les entrades i sortides 
de les tres escoles de primària 
de Solsona han estat víctimes 
d'incidents amb conductors que 
han desobeït les seves indica
cions. Segons va informar ahir 
l'Ajuntament, en alguns casos 
han estat increpats o, fins i tot, 
han patit situacions de risc als 

passos de vianants. Per aquest 
motiu, l'Ajuntament de Solsona i 
la Fundació Volem Feina han en
gegat una campanya per dema
nar que es respecti aquesta fi
gura. Es farà fins a acabar el curs 
i es repetirà al setembre. No es 
descarta estudiar altres mesu
res per reforçar la seguretat dels 
vianants a les escoles. 

l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
preveu habilitar una desena de 
pisos socials en un edifici situat al 
centre de la capital alturgellenca 
que un veí ha deixat en herència 
al consistori. En aquest sentit, cal 
indicar que actualment s'estan 
fent els corresponents tràmits 
per acceptar-la. Concretament, 
s'ha atorgat un "usdefruit per 99 

anys amb finalitats socials i/o cul
turals a canvi d'una petita pensió 
per a la vídua i una placa al ca
rrer", segons va indicar l'alcalde 
de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega. 
Davant d'aquesta situació, també 
va mostrar molt satisfet amb la 
cessió d'aquest immoble que es 
troba en el centre de la localitat 
en el qual s'habilitaran la desena 

Jordi Fàbrega va explicar que 
han traslladat el seu agraïment a 
la vídua del difunt que els ha dei
xat l'edifici en herència i que prò
ximament faran un acte de reco
neixement públic, "ja que és una 
donació a tota la Seu d'Urgell", va 
afirmar l'alcalde. 
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FOTO: LM/ Imatge de l'artista de l'exposició, Eneko las Heras 

L'exposició 'Eneko' arriba 
a Maldà aquest dissabte 
Maldà acollirà a partir del dis
sabte 22 de maig fins al 20 de 
juny l'exposició Eneko de l'artis
ta Eneko las Heras. L'exposició 
s'inaugurarà aquest dissabte 22 

de maig al carrer Sant Pere S. Té 
una llarga trajectòria il·lustrant 
articles en premsa, així com 
també amb exposicions i l'es
criptura de llibres. 

Cervera impulsa millores 
en matèria de seguretat 
dins del seu nucli urbà 
La Regidoria de Mobilitat de 
Cervera ha promogut diferents 
accions amb l'objectiu de millo
rar la seguretat en els despla
çaments pel nucli urbà. El límit 
màxim de velocitat és de 30 km/ 
hora, tal com està senyalitzat en 
totes les entrades de la ciutat. 
Aquesta mesura establerta des 
de fa anys té l'objectiu de pa
cificar la mobilitat al municipi, 
i millorar la convivència i la se-

guret.at de vianants i vehicles. 
Així, s'ha senyalitzat el camí de 
la via amb el límit de la veloci
tat màxima a 30 km/hora, per 
millorar la seguretat. Davant la 
manca d'aparcament per a per
sones amb discapacitat a la zona 
de l'avinguda Francesc Macià, 
també s'han habilitat tres apar
caments reservats en les inter
seccions amb els carrers Ramon 
Balcells i Domènec Puigredon. 

Adjudiquen la redacció 
del condicionament d/un 
tram de l'eix de Com iols 
Entre Artesa de Segre i Folquer per 
un import total de 137 ~000 euro s 
Artesa de Segre 
ACN 

El Departament de Territori i Sos
tenibilitat ha adjudicat la licitació 
de la redacció del projecte cons
tructiu del condicionament de 
l'eix de Corniols en el tram entre 
el final de la variant d'Artesa de 
Segre i Folquer, a la comarca de 
la Noguera. Els treballs de redac
ció s'han adjudicat per un import 
de 137.000 euros i un termini de 
vuit mesos. En concret, l'actuació 
suposa l'actualització del projecte 
constructiu redactat fa uns anys, 
per eixamplar i millorar el traçat 
de I'L-512 i la C~1412b en un tram 
de 15 quilòmetres, i s'emmarca 
en el projecte que està desen
volupant Territori per afavorir la 
mobilitat a l'eix de Corniols, entre 
Artesa de Segre i Isona. 

El projecte abasta el tram que 
va des del final de la variant d'Ar
tesa de Segre, l'execució de la 
qual s'inicia enguany, fins al nucli 
de Folquer. L'obra consisteix prin
cipalment en el condicionament 
de les carreteres L-512 i C-1412b 
i millora del traçat, amb un carri l 

FOTO: ACN/ El tram de la variant d'Artesa de Segre genera polèmica 

per sentit de 3,5 metres d'ampla
da amb vorals d'un metre, amb 
trams amb carril central d'avança
ment i nou interseccions a nivell. 

Aquesta actuació inclou peti
tes variants del traçat i modifica
cions al voltant dels nuclis urbans 
del Pont d'Alentorn, Vall-llebrera i 
Montargull, i diverses estructures, 
de les quals destaquen l'execució 

d'un nou port sobre el riu les Se
gues i un viaducte per a la variant 
de Montargull. El projecte es defi
nirà de manera que !~execució de 
les obres pugui ser duta a terme 
al llarg del temps per fases que 
minimitzin les afectacions a la cir
culació, i que alhora permetin la 
·posada en servei progressiva dels 
trams condicionats. 

Tàrrega 
explica la seva 
Festa Major 
confinada en un 
!:~Cte ~ Barcelona 

Finalitzen les obres d'arranjament 
de la Plaça de la Font de Seròs 

Font. Concretament, els t reballs 
de millora realitzats han consistit 
en la talar· un arbre que aixecava 
les rajoles, així com en pintar els 
bancs i les boles que hi ha a les 
cantonades. 

L'Associació de Representants, 
Promotors i Mànagers de Ca
talunya ha organitzat aquesta 
setmana les jornades 'Progra
macions segures en temps de 
pandèmia', amb l'objectiu de re
flexionar sobre la situació per la 
qual han passat les programa
cions culturals en general i les 
municipals en concret durant el 
2020, amb una allau de suspen
sions i greus repercussions pel 
sector. Tàrrega ha estat convi
dada aquest dijous en la "Taula 
de Casos d'Èxit: festes majors 
del 2020" per explicar la seva 
experiència en l'organització de 
la Festa Major confinada que va 
tenir lloc l'any passat. 

La Plaça de la Font del 
municipi de Seròs, al Baix 
Segre, ja llueix reformada 
després d'uns quinze dies 
d'obres que han permès 
millorar-ne l'estat. Algunes 
de les rajoles de la plaça • 
estaven aixecades per les 
arrels de l'arbre que hi 
havia, que finalment s'ha 
decidit talar. Per fer aquests 
treballs de millora s'hi ha 
destinat un pressupost de 
3.000 euros. 

Seròs 
REDACCIÓ 

La brigada municipal del munici
pi de Seròs ha finalitzat aquesta 
setmana les obres d'arranjament 
que s'han dut a terme a la Plaça 
Major del poble, la Plaça de la, 

FOTO: Aj. Seròs/ Imatge de les obres que s'hi han dut a terme 

PRESSUPOST 

Al mateix temps, per millorar 
l'aspecte de la plaça també s' ha 
canviat la paperera perquè esta
va esculada i s'han netejat totes 
les rajoles. Amb aquestes obres 
el que s'ha aconseguit és millorar 
l'estat d'unes rajoles que estaven 
aixecades a causa de les arrels de 
l'arbre. 

L'Ajuntament de Seròs ha des
tinat un pressupost d'un total 
de 3.000 euros per dur a terme 
aquests treballs de millora, se
got;~s va explicar ahir l'alcalde del 
municipi, Josep Antoni Romia. Ai
xí doncs, després de quinze dies 
d'obres d'arranjament, la Plaça 
de la Font de Seròs ja llueix re
formada. 
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Presenten el projecte per 
dinamitzar la xarxa de 
camins de la Seu d'Urgell 
La Seu d'Urgell va acollir ahir 
la presentació del projecte de 
dinamització de la xarxa de ca
mins pels yoltants de la capital 
de l'Alt Urgell que porta a terme 
l'Associació de Marxa Nòrdica 
Cadí-Pirineus que té com a ob
jectiu potenciar aquests senders 
ja existents a través dels valors 
naturals, culturals i històrics que 
presenten. Així ho ha explicat 
aquest migdia en roda de prem
sa un dels responsables d'aquest 
projecte, Albert de Gràcia, que 
ha manifestat que "la dinamitza
ció d'aquests camins és clau per 
atrç¡ure visitants i competir amb 
l'oferta de les comarques veïnes 
o Andorra". 

El projecte consisteix en in
ventariar, crear itineraris i se-

En Comú trasllada 
al Govern les queixes 
del personal de la 
-esidè cia de la Pobla 
La diputada d'En Comú Podem 
(ECP) al Parlament Jess Gon
zalez ha traslladat al Govern les 
protestes del comitè d'empresa 
de la Residència Nostra Senyora 
de Ribera de la Pobla de Segur, 
que denuncia el deteriorament 
de les condicions laborals, im
posicions de modificacions en 
els horaris i la impossibilitat de 
conciliació familiar. 

Ajuntament 
de Preixens 

EDICTE 

El Ple de l'Ajuntament .de Preixens, 
en sessió de 14 de maig de 2021, va 
aprovar inicialment 

- El document de Modificació de 
l'article 88 de les NN.UU del Pla 
d'ordenació urbanística municipal 
de Preixens referent a la zona de ca
ses amades -clau 3. 

Es sotmet a consulta de les adminis
tracions públiques afectades i a infor
mació pública pel termini d'un mes, 
a comptar des de la data de l'última 
publicació obligatòria d'aquest anunci 
en Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, al diari "la Mañana", a la pàgina 
web de l'Ajuntament (www.preixens. 
cat) i al taulell d'anuncis de l'Ajunta
ment. 

Durant aquest termini podrà ser exa
minat per qualsevol interessat a les 
dependències municipals situades a 
l'Ajuntament de Preixens perquè es 
formulin les al· legacions que s'estimin 
pertinents durant l'horari d'oficines (de 
dimarts a divendres, de les 11.00 ha 
les 13.30 h). 

Preixens, 18 de maig de 2021. 
L'alcalde, Joan Eroles Viles 

robjectiu és 
potenciar 
els senders 
existents 

nyalitzar un seguit de senders 
que hi ha entre els municipis de 
la Seu d'Urgell i de Valls de Vali
ra, que uneixen pobles, bordes, 
zones forestals i espais de gran 
bellesa natural, que havien que
dat desdibuixats ·motiu pel qual 
veïns i visitants no els utilitzaven 
per desconeixement o per por 
de perdre's. 

Térmens inicia les 
obres de.millora 
i actualització del 
seu clavegueram 
Térmens inicia les obres de 
millora i actualització del cla
vegueram del municipi amb la 
construcció d'una xarxa sepa
rativa entre clavegueres d'ai
gües residuals i pluvials, una 
diferenciació inexistent fins al 
moment. L'obra, amb un pres
supost de 44.308,91 €, compta 
una subvenció del PUOSC de 
39.000 €. 

Agramunt 
• Incorpora 
un sistema 
de signatura 
biomètrica 
L'Ajuntament d'Agramunt ha 
instal-lat a l'oficina d'atenció 
ciutadana un tauleta de sig
natura biomètrica, per tal que 
els veïns i veïnes puguin signar 
amb una rúbrica manuscrita, 
legal i digital, tal com ho farien 
en paper. Gràcies a aquest sis
tema, les persones que no dis
posin d'una signatura digital o 
certificat electrònic, podran fer 
els tràmits pertinents amb la 
mateixa validesa legal i jurídica 
que donen aquests sistemes i 
donar així compliment a la llei 
que obliga a disposar de mit
jans electrònics per les seves 
comunicacions. 

FOTO: Ddl I Moment en que es va rebre el tram de barana del pont on Companys va ser lliurat al franquisme 

L'Espai Companys rep 
un troç de la barana del 
pont entre Irun i Hendaia 
L'expresident català va ser entregat 
al franquisme en aquest escenari 
Tornabous 
ACN 

L'Espai Companys del Tarròs ha 
rebut una part de la barana del 
pont 'Avenida', que connecta les 
poblacions basques d'Irun i Hen
daia, on el 29 d'agost del 1940 
l'agent de l'ambaixada franquista 
a París, Pedra Urraca, i un oficial 
de la Gestapo van entregar l'ex
president Lluís Companys a les 
autoritats franquistes. 

Ara, habilitarà un espai per ex
posar-lo com a representació de 
l'exili i la repressió, i com a símbol 

Crespín es 
reuneix amb els 
alcaldes de la 
FuJiola i Bellpuig 
El subdelegat del Govern a Llei
da, José Crespin, es va reunir ahir 
amb els alcaldes de Bellpuig, Jor
di Estiarte, i de la Fuliola, Jaume 
Ferrer, amb qui va compartir els 
projectes de futur d'aquests dos 
municipis. En les dues visites, el 
subdelegat va destacar actius 
com el Mausoleu de Ramon de 
Cardona a Bellpuig, i la Festa del 
Segar i del Batre de La Fuliola. 

de la relació entre Catalunya i el 
País Basc. 

L'Ajuntament d'Irun va aprovar 
al gen~r una moció presentada 
per l'Associació de Memòria His
tòrica del Bidasoa Kepa Ordoki 
per ll iurar a la Generalitat un ele
ment de la barana en reconei
xement i reparM:ió de la memò
ria del que va ser president del 
govern català entre el 1934 i el 
1940. 

L'Ajuntament d' Irun va comen
çar a reparar l'any 2019 l'històric 
pont 'Avenida', que data del 1915, 

atès el seu ma l estat de conser
vació. L'actuació va permetre la 
recuperació de 65 mòduls i 65 
elements ornamentals d'aqúes
ta barana, la majoria dels quals 
s'han sortejat entre la població 
d'Irun; altres s'han reservat per a 
l'hoteleria i la restauració; un mò
dul s'ha reservat per instal·lar-lo 
al futur museu d'aquesta ciutat 
basca, mentre que un altre ses 
va entregar ahir a la Generalitat 
de Catalunya, que l' ha dipositat 
a- l'Espai Companys del Tarròs, a 
Tornabous. 

FOTO: SdG I El subdelegat del Govern espanyol amb l'alcalde de Bellpuig 
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