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ENERGIA LITIGI

Tallen la llum a sis veïns de la Vall
Fosca que r~butgen l'IVA del rebut·
No es van acollir a l'acord entre la companyia i el municipi per liquidar factures
R.R.

I LLEIDA I Els talls de llum han

tornat a la Vall Fosca. La companyia elèctrica Endesa va interrompre la setmana passada
el subministrament a mitja dotzena de veïns que rebutgen pagar els rebuts, l'IVA dels quals
costa més que el del mateix consum d'energia. Segons fonts de
la companyia, dos afectats es
van avenir a liquidar les factures i tornen a tenir electricitat,
mentre que els altres quatre han
estat sense des d'aleshores. Un
d'ells, Jordi Barba!, se'n va adonar ahir mateix, a l'entrar amb
la seua mare a casa seua a la
Pobleta de Bellveí per primera
vegada en dos setmanes.
Barba! va acudir als serveis
socials del consell del Pallars
Jussà per buscar ajuda. Va avançar que té intenció de denunciar
alsMossos un tall que afecta la
seua família i en especial la seua
mare, octogenària i amb un alt
grau de dependència. Va assegurar que no va rebre avís que
li tallarien la llum.
Tant ell com la resta en aquesta situació van rebutjar l'acord
al qual l'ajuntament de la Torre de Capdella i la companyia
elèctrica van arribar al març per
pagar de forma fraccionada les
factures que l'empresa reclama
als veïns i el consistori des del
2015. La corporació municipal
es va avenir a firmar aquest
acord en un moment en què la
companyia havia iniciat talls de

-

Ajuntament de

• Tàrrega

LLEIDA t Un col·lectiu veïnal
impulsa des de Tàrrega una
plataforma que reivindica
l'antic projecte de la Generalitat per a un eix ferroviari
entre Lleida i Girona. Plantejat pel Govern tripartit, va
quedar aturat per la crisi de
la dècada passada. Ara miren de "reviure'!" aprofitant
fons de la UE per a la recuperació després de la Covid
i bu squen adhesions.

1

Més protestes contra els
projectes de renovables
I LLEIDA I La xarxa Sosnatura-

cat, que agrupa entitats ecologistes, la Xarxa Catalana
per una Transició Energètica
Justa, la Xarxa per la Sobirania Energètica i GEPEC-EdC
han convocat dissabte una
protesta a Barcelona contra
els macroprojectes d'energies renovables i per denunciar els conflictes ambientals
existents.

Fraga millora·vestidors
del camp de futbol
I FRAGA I L'ajuntament de Fraga
Protesta el març passat a la Vall Fosca contra els talls de llum i l'acord amb Endesa.

llum a famílies, una cosa que ja
havia passat el2017.
Els que han patit talls liquiden
a la companyia l'import del consum elèctric i només l'IVA que
consideren adequat. La CUP, a
l'oposició, impulsa aquestes autoliquidacions. Els afectats van
rebutjar en el seu dia adherir-se
a l'acord per pagar al considerar
que desvirtua el contracte del
1927 pel qual tenen electricitat
a un preu molt inferior al de les
tarifes actuals.

Contraris al pacte amb l'elèctrica
impulsen la seua pròpia associació
• Entre els afectats per talls,
hi ha tres veïns que impulsen
una nova associació de beneficiaris del contracte del
1927. Esperen separar-se de
l'actual, que ha liderat el litigi
per les factures amb l'ajuntament. Els promotors de la
nova entitat creuen que el

consistori no ha fet el possible per defensar el contracte
i evitar talls.
L'equip de govern d'ERC
va afirmar en el seu dia que
tan sols es va avenir a pactar
per evitar talls i que reclamarà la devolució de l'IVA
que creu incorrecte.

ha tret a concurs el condicionament dels vestidors del
camp de futbol de La Estacada, seguint amb el projecte
de millora d'infraestructures
esportives.

Obres d'urgència a
l'ermita de Menàrguens
1 MENÀRGUENS I Menàrguens ini-

cia aquesta setmana obres
d'urgència per consolidar
l'ermita de Santa Creu al
detectar-se esquerdes a l'estructura i a l'interior.

HABITATGE DENÚNCIA
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AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA

EDICTE

EDICTE

Es fa públic, per a coneixement
general, que l'Ajuntament de
Tàrrega ha aprovat provisionalment, per acord de Ple de data 27
de maig de 2021, l'ordenança
fiscal número 17 reguladora de la
taxa per la prestació dels serveis
que realitza l'Escola Municipal de
Música.
D'acord amb l'article 17 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes
Locals, aquests expedients s'han
sotmès a exposició pública
mitjançant edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, al
tauler d'edictes de la Corporació, i
a la pàgina web de l'Ajuntament
(www.tarrega.cat), als efectes
que les persones interessades
puguin presentar les al·legacions
i reclamacions que estimin
pertinents_.

El Ple de l'Ajuntament de Mollerussa, en la sessió ordinària del dia 27
de maig de 2021, va aprovar
inicialment
la
MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ
URBANISTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA, EN RELACIÓ A
L'AMBIT DEL PLA ESPECIAL DE LA
SERRA.

Tàrrega, 2 de juny de 2021
L'alcaldessa,
Alba Pijuan Vallverdú

Plataforma per demanar
l'eix ferroviari a Girona

L'expedient es sotmet a un període
d'informació pública pel termini
d'un mes, a comptar des de la
darrera publicació obligatòria, al
Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, en un diari de premsa
periòdica de més divulgació en
l'àmbit municipal i a l'e-tauler de la
web municipal www.mollerussa.cat,
als efectes de presentació de les
corresponents reclamacions i/o
al·legacions, d'acord amb allò
establert als articles 8.5 i 85.4 del
TRLU i art. 23 del RLU.
Mollerussà, a la data de signatura
Marc Solsona Aixalà
L'Alcalde

. Apunten a una suplantació per
cobrar fiances de pisos a Tàrrega
L'Incasòl assegura que col·laborarà per aclarir els fets
REDACCIÓ

I LLEIDA I L'Institut Català del Sòl

(Incasòl) va apuntar ahir a una
possible "usurpació de personalitat" per cobrar les fiances de
dos pisos de lloguer a Tàrrega.
Són propietat d'una veïna que,
dimarts passat, va denunciar
al programa de ràdio El Món a
RAC1 la pèrdua d'aquests dipòsits: quan va voler tornar la
fiança als inquilins que deixaven un dels habitatges, l'Incasòl
li va comunicar que tant aquesta com la de l'altre pis, encara
habitat, ja s'havien pagat. L'ens
de Ja Generalitat no li va aclarir
llavors a qui va donar els diners
(vegeu SEGRE d'ahir).
Fonts de l'Incasòl van apuntar
que "acompanyaran " Ja denunciant en el procés de denúncia
com a "part afectada en una

possible usurpació de personalitat" en el cobrament de fiances.
L'organisme va afirmar que el
cas estava "aturat" des del març
del2020, a l'espera que la propietària li comuniqués que havia
denunciat els fets als Mossos.
DADES

Comptes corrents
I L'lncasòl va emetre un informe per a la denunciant que
inclou els comptes bancaris on
es van pagar les fiances. L'organisme va apuntar que no podia
sol·licitar a l'entitat bancària
que identifiqui els titulars dels
comptes, ja que només és possible fer-ho en el marc d'una investigació judicial.

La propietària dels pisos, per la
seua banda, va dir que va interposar la denúncia davant de la
policia i que va ser transmesa al
jutjat de Cervera. L'Incasòl va
apuntar que la petició de tornar les fiances es va fer aportant
"la informació necessària", com
el DNI del propietari, l'import
que s'havia tornar i el número
d'expedient, unes dades "només
a l'abast dels afectats", segons
l'organisme. Després de la denúncia de la propietària, i arran
de la sospita d'usurpació, l'ens
de la Generalitat va demanar
a l'entitat bancària que anullés el pagament de les fiances ,
però aquesta s'hi va negar. "Des
d'aleshores i fins que s'aclareixi
el cas, l'Incasòl ajudarà la propietària en tot el que pugui resoldre", va concloure.
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TURISME INTERVENCIONS

HOSTALERIA

Prohibeixen navegar
per Mont-rebei durant
les obres al camí

Foment del
reciclatge
de vidre
I TÀRREGA I El consell de l'Ur-

Els dies laborals al llarg d'un mes·
E. FARNELL
I AGER I La navegació pel curs flu-

vial del riu Noguera Ribagorçana al congost de Mont-rebei i
part del pantà de Canelles quedarà prohibida de di1luns a divendres durant el període que
durin les obres al camí natural,
que està previst que s'iniciïn
aquesta mateixa setmana. La
prohibició de navegar pretén
prevenir riscos davant la possible caiguda de roques des del
punt en el qual s'actuarà ja que
molts usuaris visiten el congost
fent .rutes en embarcacions o

caiacs. El veto s'allargarà de
dilluns a divendres i els caps
de setmana s' hi podrà navegar amb normalitat. L'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués,
va apuntar que la limitació pot
ser que s'escurci "en funció del
desenvolupament de les obres
i quan ja no existeixi periU".
L'empresa Infraestructures
de Muntanya serà l'encarregada d'executar els treballs i
la que informarà les empreses
turístiques que exploten les aigües de Canelles sobre la possibilitat de tornar a navegar.

Turistes creuant pel congost malgrat estar tancat l'accés.

Enric Maestre, titular d'una
empresa turística, va explicar
ahir que l'important és que es
pugui obrir el camí i estabilitzar el terreny i el pendent al
més aviat possible. El sector
turístic de la Vall d'Àger ha
sol·licitat en diverses ocasions
actuar d'urgència per salvar la
temporada turística, que depèn

majoritàriament de Mont-rebei.
Les obres inclouen treballs verticals per sanejar el pendent de
roques que quedin i reparar el
tram del camí que va quedar
enfonsat per l'allau de roques
del mes de novembre passat.
Els treballs seran finançats per
la Diputació a través d'un fons
de 85.000 euros.

Els hotels del Pirineu ja voregen el ple a l'agost
antelació per al juliol i el setembre, més que altres anys".
Per la seua part, Jaume Ramon,
president de la Federació de
Turisme Rural, va explicar que
"l'increment de la demanda és
lent però és per sobre de l'habitual" i hi ha reserves fins i tot
per al setembre. La presidenta
de Càmpings de Lleida, Marta
Cortina, va confirmar l'elevat
nombre de reserves per a l'estiu, superior al d'anys normals.

Aqu t dit

Cortina preveu un molt bon
agost, amb els bungalous que
podrien vorejar el cent per cent
i uns mesos de juliol i setembre
molt bons, especialment a les
zones de muntanya.
Quant als esports d'aventura,
les reserves també augmenten a
bon ritme, en bona part "per les
ganes de la gent de sortir i fer activitats a l'aire lliure", segons va
explicar Flòrido.Dolcet, president de l'Associació d'Empreses

~ment

don

INICIATIVES

I LA SEU I La Seu d 'Urgell va

El sector turístic encara la campanya d'estiu amb optimisme i un bon nivell de reserves
El sector turístic afronta la campanya d'estiu amb optimisme i confia a poder rebre
també visitants internacionals,
segons el Patronat de Turisme
de la Diputació.
El president de la Federació
d'Hostaleria, Josep Castellarn au, va explicar que al Pirineu
"a més de les tres primeres setmanes d'agost, en les quals voregem el ple, hi ha molta gent
que està reservant amb molta

gell i Ecovidrio, amb la collaboració dels ajuntaments
de Tàrrega, Agramunt i Bellpuig, ha posat en marxa una
nova campanya dirigida als
establiments d'hostaleria
d'aquests tres municipis de
la comarca per fomentar la
correcta separació dels residus de vidre, especialment
dels envasos.
Durant tres setmanes, un
e quip d'i nform ador s ambientals acreditat visitarà
més de 150 establiment s
de Tàrrega, Ag r amu nt i
Bellpuig.

La Seu acaba
una enquesta
sobre comerç

TURISME PREVISIONS

1 LLEIDA I

I 13 I

d'Esports d'Aventura del Pallars
Sobirà. El gerent del Parc Olímpic del Segre, Francesc Ganyet,
preveu que superaran els indicadors de la campanya d'estiu
del2020, en la qual l'activitat es
va reduir pràcticament al mes
d'agost. Per tot plegat, el turisme preveu una bona temporada
estival, després d'una Setmana
Santa que ja va superar les dades de la del 2019, abans de la
pandèmia.

acabar diumenge l'enquesta
sobre hàbits de'consum i de
valoració del teixit comercial, que l'ajuntament ha portat
a terme amb l'empresa The
Watsons, en el marc del pla
de dinamització del comerç
local. En total, s'ha recollit
l 'opinió de m és de 1.500
persones, entre residents a
la capital de l'Alt Urgell i visitants. Aquest mes s'analitzaran les dades obtingudes,
juntament amb les de l'estudi
que s'està fent amb els negocis de la Seu.

EGI

REPORTATGE

ENTREVISTA

REPORTATGE

L'esport
de moda

David Pere
Martínez Oró

Retrat

El futbol femení enfronta
la intel-ligència a ln força.

És psicòleg social i s'ha en din sal cm
el fenomen de les apolltes esportives.

Viu en W1a barraca a fHorta de
Lleida procu rant una existència

d'horlolà minimalista.

SEGRE
EL TEU DIARI
s egre.com
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FAUNA INFRACCIONS

TRIBUNALS FRAUS

Accepten 20 mesos de presó
per falsificació de targetes
Quatre condemnats que hauran de pagar 10.200 € i un altre està
fugat I ~ d CI pe_ una altra estat en una empresa de Montsó
L.G.

I LLEIDA I L'Audiència de Lleida

va condemnar ahir per conformitat quatre homes acusats de
falsificar targetes de crèdit a
l'acceptar una pena de vint mesos de presó i el pagament de
més de 10.200 euros. Les parts
van arribar a un acord abans
de la celebració del judici, per
la qual cosa els acusats van reconèixer els fets i la Fiscalia va
reduir la petició inicial de nou
anys de presó a un any i vuit
mesos pels delictes continuats
d'estafa i falsificació de targetes de crèdit a l'aplicar l'atenuant molt qualificat de dilacions
indegudes.
Els fets es remunten a fa
13 anys, el 2008, quan van
ser detingudes cinc persones
acusades de clonar targetes i
fer compres amb en establiments de Fraga, Mollerussa,
Tàrrega, Cervera, Tremp,
Lleida i les Borges Blanques.
En el seu escrit d'acusació, la
Fiscalia va assenyalar que els
investigats van fer compres o
ho van intentar en més d'una
vintena de joieries, botigues
d'electrodomèstics i tecnologia, entre altres comerços, el
valor de les quals ascendeix a
uns 45.000 euros, encara que
només van poder fer compres
per valor de 15.000 euros. En
el judici d'ahir van ser condemnats quatre dels cinc detinguts,
atès que un d'ells es troba en

Imatge de l'exemplar de mussol reial abatut a Verdú.

Sorprès caçant un
gran duc aVerdú
I VERDú I Els Agents Rurals van

Els acusats durant la vista de conformitat celebrada ahir.
COMPRES PER 15.000 €

Els condemnats ahir
van clonar targetes de
crèdit per fer compres a
diversos establiments
recerca i captura. Les defenses
van sol·licitar la suspensió de
la pena a l'assenyalar que els
condemnats no compten amb
d'antecedents.
D'altra banda, el Ministeri
Públic sol·licita una pena de
quatre anys i nou mesos de
presó per a un veí de Peníscola de quaranta anys acusat

de quedar-se més de 130.000
euros d'una empresa de Montsó l'any 2017. Segons l'escrit
d'acusació, l'home es va quedar primer amb 1.195 euros
que l'empresa li va pagar per
una suposada reparació d'unes
grues, que mai no es va arribar a fer. Després, la firma li
va ingressar per error 130.000
euros que l'acusat va transferir
a altres comptes el dia abans
que els afectats se n'adonessin.
El judici per aquests fets se celebrarà a l'Audiència el proper
dia 9 de juny. La Fiscalia demana una multa de 2.700 euros i
que torni els 130.000 euros que
presumptament es va quedar.

sorprendre una persona caçant a Verdú un gran duc,
espècie protegida. Van ser
membres del Grup Especial
de Verins i Antifurtivisme
els que van detectar la infracció arran d'una investigació que volia aclarir si la
gestió cinegètica que es duia a terme en aquesta Àrea
Privada de Conservació era

correcta. Segons va explicar
el cos de forestals a través
de les xarxes socials, el caçador hauria aprofitat una
autorització excepcional per
a la caça de conills que provoquen danys a la zona. La
investigació continua oberta
i, segons els Rurals, pot comportar conseqüències penals
i també mesures reparadores
del mal causat.

Calcinat un vehicle
a Ivars d'Urgell

Retiren un arbre caigut
a Artesa de Segre ·

I IVARS D'URGELL I Dos dota-

I ARTESA DE SEGRE IEls Bombers

cions dels Bombers van
treballar ahir al matí en
l'extinció d'un incendi que
va calcinar per complet un
vehicle al carrer Marinada
a Ivars d'Urgell.

van retirar ahir de matinada un arbre caigut al mig
de la carretera LV-5121 al
terme municipal d'Artesa
de Segre que impedia la
circulació.

TRÀNSIT SINISTRALITAT

Bolca un camió i obliga
a tallar la carretera C-14
al seu pas per Ciutadilla
La cabina es va incendiar i el conductor, il·lès
REDACCIÓ

I CIUTADILLA I Un camió va bolcar
ahir a primera hora de la tarda
a la carretera C-14 al seu pas per
Ciutadilla i va obligar a tallar la
circulació als dos sentits de la
marxa durant mitja hora. L'accident es va produir a les 16.09
hores quan, per causes que es
desconeixen, el conductor va
perdre el control del vehicle,
va tenir una sortida de via i va
acabar bolcant al quilòmetre 62
de la C-14. A conseqüència del
fort impacte, es va incendiar la
cabina del tràiler, encara que el
conductor va resultar iHès, segons van informar els Bombers
de la Generalitat. Fins al lloc
del fets es van desplaçar cinc
dotacions dels Bombers, una

ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dos
patrulles dels Mossos d'Esquadra, que van haver de tallar la
circulació per poder facilitar la
tasca a dels serveis d'emergència. Quan els Bombers van tenir
l'incendi controlat, menys de
mitja hora després, es va donar
pas alternatiu.
L'últim accident a la carretera C-14 es va produir fa tot just
EFECTES DE LA PANDÈMIA

El final de les restriccions
de mobilitat ha augmentat
el nombre d'accidents
a les carreteres

El camió calcinat després de bolcar al quilòmetre 62 de la carretera C-14 al terme de Ciutadilla.

quatre dies, diumenge passat,
quan quatre persones van resultar ferides de caràcter lleu
en una coHisió entre dos vehicles en aquesta carretera al seu
pas per Coll de Nargó. L'avís es
va rebre poc abans de les 20.30
hores al punt quilomètric 157

i, en aquest cas, els ferits van
ser evacuats cap a l'hospital de
la Seu d'Urgell i la carretera va
haver de ser tallada durant una
mitja hora.
Es dona la circumstància
que el final de les restriccions
de mobilitat decretades per la

pandèmia de la Covid-19 han
suposat un increment de la sinistralitat i de les víctimes mortals
al volant. Només el mes passat
van morir cinc persones a les
carreteres lleidatanes, el mes
de maig més negre en els últims
tres anys.

