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'Treball a les
comarques'
suma cinc
comarques més
El Govern ha indos cinc noves
comarques al programa 'Treball
a les comarques', que impulsa
el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya i té per objectiu donar suport als territoris amb
més necessitats de reequilibri
territorial i economic. Es tracta
de I'Ait Urgell, el Baix Penedes,
el Bergueda, el Pallars Sobira i
el Priorat. Així, les cinc comarques s'afegeixen a les 7 ja beneficiaries: I'Anoia, el Baix Ebre,
el Montsia, el Pallars Jussa, la
Ribera d'Ebre, el Ripolles i la
Terra Alta. El programa pretén
estimular la creació d'activitat.

Medalla
d'Honora
la doctora
Immaculada
Caubet
Aquest divendres tindra
lloc un Pie Extraordinari del
Conselh Generau d'Aran en
el qual es presentaran les
propostes per a atorgar els
Premis 17 de Juny als centres educatius araneses i
la Medalla d'Honor de la
maxima institució aranesa
a la doctora lmmaculada
Caubet. "Des del govern
volem atorgar a la doctora aquesta distinció com a
mostra de reconeixement
a tots els anys de carrera"
afirmava la síndica d'Aran,
Maria Vergés.

La tJobla 1n1c1a
la redacció
del Pla de
Dinamització
La Pobla de Segur encara la
fase de redacció del pla i la
creació d'una comissió de seguiment del taller participatiu
Social, obert a tota la ciutadania, en el qual hi van participar
una vintena de persones. El
taller es va emmarcar dins del
procés del Pla de Dinamització
Socioeconomica la Pobla de Segur: Horitzó 2030. Es va fer un
taller de propostes per mi llorar
diferents aspectes que incideixen en la qualitat de vida i ara
es redactara el pta.
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L'abandó de terres al Pirineu
esta vinculat amb el turisme
i l' expansió de l'urbanisme
Segons un estudi de la Udl, que identifica les
zones amb risca tot el massís, tret de Navarra
Lleida
ACN
El turisme, els esports de muntanya com !'esquí i les segones residencies afavorides per les bones
connexions viaries augmenten
l'abandonament de terres agrícoles i pastures als Pirineus.
Així ho diu una recerca liderada per la Universitat de Lleida
(UdL), amb la participació de la
Universitat de Saragossa (Unizar)
que acaba de publicar la revista 'Landscape and Urban Planning'. El model geoespacial revela que el majar risc es concentra
a l'extrem oriental del massís, a
les subcomarques de la Cerdanya, Ripolles, Garrotxa, la Selva,
Osona i nord del Bergueda; pero
també al Pirineu Central, des del
Pallars Jussa fins a les comarques
aragoneses de la Ribagor~a, el
Sobarbe i I'Ait Gállego. De fet,
només Navarra quedaría tora del
maxim perill.
Les investigadores i els investigadors de la UdL i Unizar han

ajustat un model d'alt rendiment
predictiu que cal~ula la probabilitat d'abandonament de terres
al Pirineu combinant algoritmes
d'aprenentatge automatic, dades
geoespacials i observacions historiques del territori entre el1980 i
el2019.
Les taxes d'abandonament
més elevades es troben als nuclis
rurals i pobles de les va lis inferiors
on el turisme i les activitats recreatives han proliferat al llarg deis
anys. Les connexions rapides de
les principals arees metropolitanes de Barcelona (autovies C-17
i C-16) i Saragossa (A-23, A-21,
N-330 i N-240) amb les zones de
muntanya també han contribu"it
a la proliferació de segones residencies i altres formes d'allotjament, com ara campings i hotels.
Els resultats assenyalen que
l'abandonament és més probable a l'est del Pirineu catala, amb
moltes zones de probabilitat molt
alta de ser abandonades en el futur. Les taxes són mitjanes-altes

FOTO: Ud L/ Exemple de successió secundaria a camps abandonats
fins a la frontera entre Aragó i Catalunya.
El Pirineu central, que s'estén
des del Pallars Sobira fins a la Jacetania, presenta més variabilitat. Els valora de probabilitat són
molt baixos fins i al voltant de les
arees protegides, pero més alts

en llocs especialitzats en turisme
rural o esquí, especialment a la
Val d'Aran, el Sobarbe i l'Ait Gállego.
La probabilitat d'abandonament prevista a prop de les estacions d'esquí és més alta a I'Aragó
que a Catalunya.

Acaba sense acord una nova
reunió entre Catalunya
i Aragó pels Jocs Olímpies
El president d~l COE, Alejandro
Blanco, va anunciar que convocara una reunió "molt aviat" amb
tetes les parts per debatre la nova proposta d'Aragó sobre els
Jocs d'hivern de 2030. Blanco va
rebutjar concretar quin día es fara, pero va explicar que sera una
trobada telematica i que s'ha de
fer "rapid" perque ja van "molt
endarrerits" i la negociació "no
avan~a".

Tan aviat que va ser ahir mateix a la tarda. Pero va acabar
com sempre: sense acord. Fonts
de l'executiu catala van explicar a
l'ACN que el Govern ha rebutjat
la nova proposta de l'Aragó, que
divideix les preves en quatre lots.
La consellera de la Presidencia,
Laura Vilagra, va manifestar que

El Govern
rebutja la nova
proposta de
Lambán
ja n'hi ha prou d'anar canviant
l'acord de la comissió tecnica i es
va negar a reobrir el debat de l'esquí alpí. D'altra banda, el Govern
creu que no té sentit que un territori es quedi la modalitat femenina i l'altre la masculina.
De la seva banda, el conseller
d'Educació, Cultura i Esports de
IJ\ragó, Felipe Faci, va reiterar
que la proposta aragonesa con-

FOTO: ACN/ Patrícia Plaja va dir que el 2034 no esta a !'agenda del Govern
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forma una candidatura "equilibrada" articulada a través d'un repartiment de lots de preves "en que
Catalunya tindria preferencia" en
la tria de disciplines. Faci va manten ir que per a I'Aragó és "irrenunciable" un repartiment equilibrat de les preves d'esquí alpí i ha

reiterat que la candidatura s'ha
de configurar "en peu d'igualtat".
Davant d'aquesta situació de desacord entre Catalunya i I'Aragó, el
Govern demana celeritat en clarificar quina sera la candidatura i
que el COE haura d'acabar prenent una decisió.
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En marxa la campanya
de prevenció d'incendis
per la sega del cereal
Faran atwrar les maquines que no
tinguin els mitjans d'extinció obligatoris
lleida
REDACCIÓ
El Govern ha imciat la campanya
de prevenció d'incendis durant
els treballs de sega del cereal.
L'Ordre ARP/77/2020 estableix
que entre 1'1 de juny i fins al 31
d'agost són obligatoris els mitjans
d'extinció sempre, independentment del nivell del Pla Alfa. En
aquest sentit, els Agents Rurals
taran aturar les maquines que no
disposin deis mitjans d'extinció
obligatoris. En cas que s'activi el
nivell 3 del Pla Alfa, entre les 14
i les 17 hores, cal comunicar a la
Sala Central deis Agents Rurals
l'inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora
o embaJadora. Quan s'activi el nivel! 2, les picadores de palla acoblades a un tractor no es poden
utilitzar de 12 a 18 hores, i amb
el nivell 3, en cap franja horaria.
L'ordre també recorda que tata la maquinaria agrícola s'ha de
mantenir en les condicions adequades i fer revisions periodiques

Ferit un
conductor en
bolear a Salas
de Pallars en
sentit Tremp
La carretera C-13 en el seu pas
per Salas de Pallars es va veure afectada per un accident a
causa d'un cotxe bolcat. Concretament, els fets es van produir al punt quilometric 97 en
sentit a Tremp. Tres dotacions
deis Bombers de la Generalitat i el SEM es van despla~ar
al lloc. L'ambulancia del SEM
va traslladar el conductor ferit
lleu a !'hospital de Tremp. D'altra banda, un camió de brossa
va bolear a la carretera LV-30 a
Montgai. Sis dotacions de Bombers es van despla~ar al lloc per
una fuita de gasoil mentre que
el SEM va atendre el conductor.
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Col·lideixen una moto i un
quad a Montoliu i un home
xoca contra un mur a Seros
Els efectius deis Bombers de la
Generalitat van treballar ahir
en dos accidents de transit causats per coJ.Iisions. Al matí, la
carretera C-230a, en el seu pas
per Montoliu de Lleida, es va
veure afectada pel xoc de dos
vehicles, una motocicleta i un
quad. En aquest sentit, es va
alertar als serveis d'emergencies
a les 10.25 hores i es van acti-

var dues dotacions de Bombers.
Alla van comprovar que els dos
conductors van resultar iJ.Iesos.
D'altra banda, a les 18.48 hores
una furgoneta va col· lidir contra
mobiliari urba a l'avinguda Fraga de Seras. Dues dotacions de
Bombers i el SEM van treballar
en l'accident. El conductor de la
furgoneta no va patir cap ferida,
l'afectació va ser material.

Crema un
contenidor
d escombraries
a Torrefarrera

Un motorista ferit
a l'espatlla en un
accident a Arcavell
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Un contenidor d'escombraries
va cremar dilluns a la nit al Pla
de la Pana de Torrefarrera. Els
bombers de la Generalitat van
rebre l'avís a les 22.08 hores
i van activar una dotació que
es va dirigir al lloc deis fets.
Un cop al lloc els efectius de
Bombers van poder extingir
l'incendi de manera rapida i
sense complicacions.

El cos deis Bombers de la Generalitat va atendre un accident de
transit que es va decretar a la carretera N-242 en el seu pas per
Arcavell, pertanyent al terme
municipal de les Valls de Valira.
Un motorista va sortir de la via
i es va ferir, en aquest sentit el
SEM i dues dotacions de Bombers es van dirigir al lloc deis
fets, a les 11.24 hores. El SEM va
atendre el motorista ferit a l'espatlla en estat lleu.

FOTO: Acció Climatica 1 Un incendi originat per la recol-lecció del cereal
per evitar que es pugui originar
un incendi, i també mantenir-les
netes de vegetació.
El Servei de Prevenció d'lncendis Forestals del Departament
d'Acció Climatica elabora diariament el mapa d'ignició en cereal

de seca per causa de feines derivades de la collita. Té una escala
de 10 nivells (1'1 correspon a la
probabilitat d'ignició més baixa i
ellO a la més alta). A Lleida hi ha
4 comarques en nivell 8 o 9 (Segria, Noguera, Urgell i Segarra).

S' incendia la maquinaria d'una empresa
situada a la L-200 prop de Mollerussa
Els treballadors d'una empresa situada a la carretera L-200 de Mollerussa van donar alerta als efectius de Bombers de la Generalitat a
causa d'un incendi en la maquinaria. Dues dotacions de Bombers es
van traslladar al lloc a les 15.49 hores per tal d'apagar el foc, pero els
treballadors de !'empresa ja l'havien apagat ells mateixos.

Ajuntament
d'Aicarras
ANUNCI
Per acord del Pie del dia 13 de gener de 2022 es va aprovar inicialment la Modificació
Puntual del POUM núm. 7 de Millora de les Condicions i Gestió del Sól Urbclt De
conformitat amb els articles 85 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 112010, de 3 d'agost, es sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a
comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia.
Tot el qual es fa saber per tal que duran! l'esmentat període d'exposició es pugui
examinar l'expedient per qualsevol interessat i formular les al· legacions que considerin
adients en les. dependéncies municipals situadas en Pla~a de I'Església, 1, Alcarras,
en la Seu electrónica duran! les 24 h. del dia i presencialment en l'horari d'atenció al
públic de les 8:00 h. a les 14:00 h. Es podran concertar audiéncies presencials amb
els serveis técnics municipals de 11:00 h a 13:00 h, fent constar que d'acord amb les
mesures de prevenció del Covid-19 s'haura de sol·licitar cita previa telefónicament al
Teléfon 973.79.00.04 (ext. 125).
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicéncies urbanístiques en aquellas
arees les noves determinacions de les quals suposin modificació del régim urbanistic
vigent.
lgualment es fa saber que conjuntament amb el planejament citat s'exposara un
document comprensiu deis extrems segúents:
a) Plilmol de delimitació deis ambits subjectes a suspensió de llicéncies i de tramitació
de procediments.
b) Un resum de l'abast de llurs determínacions amb phinol d'identificació deis ambits
en els que l'ordenació propasada altera la vigent.
De !'anterior es dona publicitat per mitjans telematics, els quals podran consultar-se
a la web oficial de l'ajuntament http;//alcarras.cat, Portal de Transparencia de la Seu
electrónica municipal existen! en l'enlla~ següent
https://alcarras.eadministracio.catlinfo.O
https :1la lea rras. eadm in istra cio. catltranspa re ncy 159f8 b14c-2ee6-46dd-b49b7bb4eba4effel
Alcarras, a la data indicada al marge.
Document data! i signa! electrónicament al marge.
L'Aicalde-President, Jordi Janés Girós.

Juzgado de Primera Instancia n.6 de Ueida(mercantil) Edificio Canyeret, 3-5, planta 3 Lleida CP.:25007 TEL: 973700136
FAX: 973700135
E-MAIL: instancia6-mercantil.lleida@xij.gencat.cat Procedimiento: Jurisdicción
voluntaria 24612022 Sección: A
Sobre: Jurisdicctón voluntaria
Parte deudora/concursada: FINQUES EUROGAMA 2, S.L.
EDICTO
Antoni Josep Casas Capdevila , Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
Primera Instancia n.6 de Lleida(mercantil).
HAGO SABER:
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo convocar JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad 'FINQUES
EUROGAMA 2 SL", para proceder con el siguiente orden del día:
- Elección y nombramiento de administrador único, administradores mancomunados o
solidarios de la sociedad por fallecimiento del anterior.
Esta Junta General ordinaria, se celebrará en el domicilio de la sociedad sito en la
Avenida Alt Urgell núm. 78 de Oliana, el di a 8 de julio de 2022 a las 11 horas en primera
convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria,
siendo presidida por Suyani Suyani..
La convocatoria de esta Junta General ordinaria, se anunciará en el BORME y en uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia- (o donde recojan los Estatutos)-, con un
mes de antelación a la fecha señalada para a la celebración de la Junta como mínimo.
Líbrese los correspondientes oficios y edictos, que se darán a los administradores de la
sociedad para que gestionen su publicación, con la advertencia de que deben acred~ar
haberlo hecho con un plazo de cinco días. caso de ser necesario, de acuerdo con lo que
· prevean los estatutos sociales.
Contra este decreto NO se puede interponer recurso de ninguna clase.
Asilo acuerdo y firmo.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
En Lleida, a 30 de mayo de 2022.
El Letrado de la Administración de Justicia

