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Obres per pal·liar danys 
als Vilars d'Arbeca 
I ARBEGA I El ple d'Arbeca va 
aprovar ahir contractar les 
obres per restaurar el jaci
ment dels Vilars afectat per 
la DANA el 2019. Es tracta 
de 290.000 euros destinats 
a la recuperació d'accessos 
a la fortalesa danyats per les 
inundacions. 

Fons per a sis projectes 
comercials del Pallars 
1 LLEIDA I Els sis projectes co
mercials de la campanya 
Matchfunding d'Arrela't del 
Pirineu han aconseguit fi
nançament que els permetrà 
implementar les seues inici
atives. En total s'ha aconse
guit recaptar 73.439 euros, 
dels quals 24.000 han estat 
de les administracions. 

Al·legacions a Tànega 
contra l'estació de bus 
1 TÀRREGA I Les entitats de la 
plataforma Salvem els Molls 
de la Via han presentat al-le
gacions al projecte de la nova 
estació d'autobusos de Tàrre
ga i demanen una modifica
ció del projecte per conser
var les estructures i edificis 
existents. 

Tremp farà el mercat 
a la plaça Catalunya 
I TREMP I El mercat de Tremp 
es farà a la plaça Catalunya, 
després de la consulta popu
lar per decidir la millor ubi
cació. Hi han participat 499 
persones i 412 han votat per 
aquest emplaçament. 

Curs d'auxiliar de 
forestal a la Seu 
I LA SEU I El pla de Transició al 
Treball de la Seu oferirà un 
curs d'auxiliar en activitats 
forestals en lloc de la forma
ció d'auxiliar de vendes com 
es feia els últims anys. Està 
dirigit a joves d'entre setze 
i vint-i-un anys que notin
guin l'ESQ. La prein~cripció 
es pot presentar del10 al21 
de maig. 

TRANSPORTS PERMISOS 

COMARQUES I 1 s I 
TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

La Fiscalia demana per a l'alcalde 
d'Almacelles 10 anys d'inhabilitació 
Li atribueix un delicte continuat de prevaricació administrativa per fer desenes de 
contractacions 'a dit' li Ibarz defensa que es va actuar correctament 

A.GUERRERO 
I ALMACELLES I La Fiscalia sol·lici
ta una condemna de deu anys 
d'inhabilitació per als càrrecs 
d'alcalde, tinent d'alcalde, re
gidor o qualsevol càrrec electe 
per a l'alcalde d'Almacelles, Jo
sep lbarz (JxC), al qual acusa 
d'un delicte continuat de preva
ricació administrativa, segons 
ha pogut saber aquest diari. El 
judici se celebrarà aviat a l'Au
diència de Lleida. 

El Ministeri Públic acusa 
lbarz, que porta al càrrec des 
de l'any 2003, de contractar 
irregularment persones afins 
sense haver efectuat "ni una so
la oferta pública d'ocupació". 
Una plantilla , sempre segons 
la versió de la Fiscalia, que va 

"CLIENTELISME" 

L'acusen d'optar 
"per la contractació 
directa de veïns, 
amics i familiars" 

passar de 63 persones el 2003 
a 123 l'any 2016. El Ministeri 
Públic acusa el primer edil de no 
haver convocat cap concurs pú
blic entre el2005 i el2017, quan 
es va presentar la querella i du
rant aquests anys "s'ha portat a 
terme l'esmentada contractació 
de forma totalment arbitrària 
en la majoria d'ocasions, uns 
nomenaments efectuats única
ment per decret d'urgència per 
l'acusat". 

La Fiscalia afegeix que lbarz 
"ha anat formant la plantilla de 
la corporació local atenent el 
seu criteri personal per raons 
d'amistat, proximitat al par
tit polític o llaços familiars". 
Entre el personal que s'hauria 
contractat a través d'aquest 

Els Mossos van escorcollar l'ajuntament ellS de novembre del2016. 

sistema es troben el secretari, 
interventor, arquitecte tècnic 
o dissenyador, entre d'altres. 
Un dels més greus, segons la 
Fiscalia, va ser el d'un policia 
local que "ni tan sols tenia els 
estudis necessaris de graduat 
escolar". L'acusació pública ho 
resumeix dient que l'acusat va 
optar "per la contractació di
recta de veïns, amics, familiars, 
en un cercle que formava una 
xarxa de clientelisme polític 
per a l 'afavoriment dels seus 
interessos electorals". 

No obstant, Ibarz va assegu
rar ahir que "les contractaci
ons es van fer amb garanties i 
controls". També va afegir que 
"intentaré aclarir-ho" i va dir 
"confiar en la justícia". 

Querella el2016 per la denúncia 
que va fer una regidora d'ICV 
• El cas es remunta al no
vembre del 2016, quan els 
Mossos van escorcollar el 
consistori arran de la quere
lla de la Fiscalia arran de la 
denúncia un any abans de la 
regidora d'Almacelles Lliure 
(ICV), Laia Martí. Les sospi
tes es van centrar en la con
tractació "irregular i arbitrà
ria" d'un totaJ..de trenta-set 
treballadors del consistori. 
La Fiscalia es va querellar 
contra Josep lbarz per un 
presumpte delicte de preva
ricació per "contractacions 

a dit". El Ministeri Públic ho 
va veure així en el seu mo
ment i ara el porta a judici al 
considerar que el primer edil 
"ha anat formant la plantilla 
de l'ajuntament d'Almacelles 
atenent el seu sol criteri, fins 
i tot sabent que havia de con
vocar públicament les pla
ces". Posteriorment, el març 
del2019, hi va haver un nou 
escorcoll al consistori, aquest 
cop a càrrec de la Guàrdia 
Civil. En aquest cas, sobre el 
suposat frau en la contracta
ció d'obra pública. 

TURISME RECONEIXEMENTS 

Retiren una llicència de 
taxi per no operar al poble 

Lleida rep el certificat Biosphere 
Destination de turisme sostenible 

I CASTELLÓ DE FARFANYA I L'ajunta
ment de Castelló de Farfanya 
ha retirat un a llicència de ta
xi per no prestar el servei a la 
localitat. Fonts municipals van 
explicar que l'expedient de re
vocació ja està acabat, tot i que 
encara s'hi poden presentar re
cursos (de reposició o contenci
ós). Van apuntar que han portat 
a terme múltiples inspeccions 
i han demostrat que el taxista 
"no ofereix el servei a Caste
lló". Per la seua part, fonts del 

sector van assegurar que amb la 
llicència d'aquest municipi el ta
xista "treballava exclusivament 
a Lleida" i van recordar que la 
llei "només deixa recollir clients 
al municipi" de la llicència. Van 
criticar que ara té una llicència 
llogada de VTC d'Aragó, una 
cosa que han posat en coneixe
ment de les direccions generals 
de Transports d'aquesta comu
nitat i de Catalunya. Van dir 
també que compta amb el per
mís a Lleida. 

I LLEIDA I Les comarques del Pi
rineu i Ponent han rebut el cer
tificat Biosphere Destination, 
un dels màxims reconeixe
ments internacionals en l'àmbit 
del turisme sostenible seguint 
els criteris de les Nacions Uni
des i que conced~ix l'Institut 
de Turisme Responsable. La 
vicepresidenta del Patronat de 
Turisme de Lleida, Rosa Pu
jol, va indicar que s'ha realitzat 
una auditoria externa durant 
dos anys que ha finalitzat amb 

l'entrega d'aquest certifiçat que 
només tenia la Val d'Aran des 
del2014. 

"Confirma el compro~s del 
territori amb el model plantejat 
pel Pla Estratègic del Patrona
to, per al foment del turisme 
sostenible, respectuós amb el 
medi ambient i el patrimoni", 
va remarcar. Va indicar que 
s'ha ofert a les empreses i ac
tors del sector una nova eina 
digital per crear el seu propi 
pla de sostenibilitat de forma 

gratuïta. Més· de vuitanta em
preses de Ponent i el Pirineu es
tan treballant en aquest pla per 
auditar-se i obtenir una certi
ficació de sostenibilitat que ja 
tenen la casa de turisme rural 
de Jaume Ramon, president del 
sector a Lleida, i la firma Ro
cRoi, d'esports d'aventurà. El 
responsable de Promoció del 
Patronat, Juli Alegre, va indi
car que la pandèmia ha impul
sat aquesta mena de turisme 
responsable. 
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MÚSICA FESTIVAL 

David Guetta i Mónica 
Naranjo, a l'estiu a 
l'Andorra Mountain Music 
ACN 
I ANDORRA LA VELLA I L'Andorra 
Mountain Music serà aquest 
estiu una de les apostes del 
Principat per atreure visi
tants, un festival que se ce
lebrarà cada dissabte des 
del 26 de juny al31 de juli
ol, amb una estrena a càrrec 
del DJ Armin Van Buuren 
i la clausura amb un altre 
DJ de reconeixement inter
nacional, David Guetta. El 
cartell comptarà també amb 
Mónica Naranjo, Bob Sin
clair - que actuarà el mateix 
dia en què el Tour de França 
passarà per Andorra-, Don 
Diablo i Texas. El certamen, 
que hauria d'haver-se estre-

nat l'any passat però que va 
haver de canceHar gairebé 
totes les actuacions per la 
pandèmia, es desenvolupa
rà en un espai natural a 1.800 
metres d'altura, a la pista de 
l'Avet de l'estació d'esquí de 
Soldeu, una zona de 10.000 
metres quadrats limitada a 
4.000 persones, el10% de 
la capacitat. A més d'aques
ta limitació d'aforament, la 
distància personal i l'ús de 
mascareta obligatòria seran 
altres elements de seguretat 
per prevenir la propagació 
de la Covid. L'organització 
va dir ahir que busca situar 
l'esdeveniment musical com 
un referent al sud d'Europa. 

Premis literaris El Barco de Vapor i Gran Angular 
I BARCELONA I Els escriptors madrilenys Beatriz Osés (1972) i 
Chiki Fa bregat (1969) van guanyar ahir els premis El Barco 
de Vapor i Gran Angular de literatura infantil i juvenil res
pectivament, per Un bosque en el aire i EI cofre de Nadie. 

El festival Jardins Pedralbes suma Sergio Dalma 
I BARCELONA I Sergio Dalma i Jorge Drexler es van afegir ahir 
al cartell del Jardins Pedralbes d'aquest estiu, que ja compta 
amb Lo ve o f Lesbian, Manel, Rosaria, Fango ria i Miguel Ríos. 

'Las niñas' també aspira als premis Platino 
I MADRID I Las niñas, de Pilar Palomero, guanyadora de 4 
Goyas, està preseleccionada per als premis Platino del cine 
llatinoamericà, amb Aquelarre, Adú i La boda de Rosa. 

Gòspel, alegria . . , 
IeiDOCIO 

Veus.kat retorna el dia 16 
a !Auditori Enric Granados. 

CULTURA/ESPECTACLES GUIA 143 I 

EDUCACIÓ PROGRAMACIÓ 

La Universitat d'Estiu de la 
Udl repetirà format virtual 
Oferta de 46 cursos, entre el 28 de juny i el4 de setembre li En 
preveu 8 de forma presencial si ho permet la situació sanitària 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'edició d'aquest any 
de la Universitat d'Estiu de la 
Universitat de Lleida (UdL), 
entre el28 de juny i el4 de se
tembre, repetirà format virtual 
com l'any passat per la pandè
mia. Així, dels 46 cursos que 
s'han programat, 38 es podran 
seguir online a través del cam
pus virtual de la UdL, i vuit, 
amb activitats previstes a l'ai
re lliure, es podran cursar en 
principi de forma presencial, 
sempre que ho permeti la si
tuació sanitària. 

Es tracta dels cursos que 
s'impartiran a Isil (Recursos 
pedagògics per atansar l'esco
la al medi natural), Alcoletge 
(Intervenció assistida amb ani
mals i Dona i política), Agra
munt (Art i territori), Tremp 
(Història de la indústria i del 
comerç a Catalunya), Solsona 
(Acadèmia Internacional de 
Música), el Pont de Suert (En
her, 75 anys d'impacte), i Ar
beca i Soses (Excavacions als 
jaciments dels Vilars i Gebut). 

L'àmplia oferta de cursos 
d'art i humanitats, ciència i 
tecnologia, dret, economia, 
política, societat, informàtica, 
ensenyament, medi ambient, 
salut i alimentació i literatura 
i llengua està oberta a tota la 
ciutadania. Les inscripcions 
seran a partir del17 de maig a 
estiu@udl.cato al telèfon 973 
703 390. 

Ol 

Rafael Clemente 
És un dels pnncipals coneíxedors 
i divulgadors de la cursa 
aeroespacial internac10nal. 

Curs d'estiu de la Udl el 2019 al jaciment de Gebut. 

Creen una a pp per gestionar 
els drets d'autor a internet 
• Investigadors de la Uni
versitat de Lleida estan de
senvolupant una aplicació 
descent ralitzada per fa
cilitar la gestió dels drets 
d'autor a les xarxes socials. 
El projecte CopyrightLY, 
encapçalat per membres 
del Grup de Recerca en In
teracció Persona-Ordina
dor i Integració de Dades 
(GRIHO) de la UdL, és un 
dels divuit seleccionats d'en
tre cent trenta-set propos-

Grafitis 

tes presentades al programa 
Ontochain, finançat per la 
Comissió Europea amb 4,2 
milions d'euros en el marc 
de la iniciativa Next Gene
ration Internet. 

El projecte CopyrightLY 
busca posar en m~rxa un 
mecanisme que facilit i as
sociar els autors a les seues 
creacions a les xarxes so
cials, amb diversos sistemes 
perquè puguin monetitzar 
els seus continguts. 

La pandèmia no aconsegueíx 
impedir que la primera edició del 
_potFest sigui un èxit 
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