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Salut dará bajas automáticas de 
cinco días por síntomas de Covid 

Se podrá pedir el alta antes y 
no se llamará a los pacientes 
para comprobar su estado 

Se hará con la aplicación La 
Meva Salut para impedir que 
los CAP puedan sufrir colapsos 1 

Ponent suma en una semana 
2.450 positivos, lo que supone 
un incremento del 24% 1 PÁG.l!i 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) 1 El monarca Felipe VI presidió el acto celebrado ayer en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn 

El Govern planta al Rey en 
la entrega de los despachos 
a los suboficiales en Talarn 

Por primera vez desde 1980, el número uno de la promoción de suboficia

les no recibió la condecoración de la Generalitat. El alcalde del municipio 
del Pallars Jussil, Alex García, fue el único representante institucional co
marcal presente ayer en la entrega de los despachos a los 496 suboficiales 

que se graduaron en esta promoción, entre ellos 34 mujeres. 

A ILERDENT, L'ESTIU ENS PROVA LA MAR DE BÉ 

SENSE DOLOR, SENSE ESPERES, SENSE PRESSES: 

Radiodiagnost1c 1 simulac16 dig1tal 
Pressupost tancat 1 finan~at, SI s'escau 
Pla de tractament complet 

Tot tipus de sedac1ons, 
segons pac1ent ' tractament 

UP estima una 
pérdida de 
doce euros 
por cerdo de 
enero a junio 
El sindicato denuncia el au- · 
mento de los costes de pro
ducción y pide a las administra
ciones líneas de financiación y 
más control para evitar la pes
te porcina africana. 1 e 1 

Los trabajadores 
de Cobra critican 
que la patronal se 
niegue a negociar 
Los emp!~ados de la adjudica
taria de mantenimiento de la 
red de Endesa vivieron ayer el 
primer día de una huelga de 
cuatro jornadas. 1 PÁG. 10 

Emma Carrasco, 
campeona de 
Europa júnior 
en 400 estilos 
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La Generalitat i la majoria de 
carrecs locals planten Felip VI a 
!'entrega de despatxos de Talarn 
Lalcalde del municipi és l'única autoritat comarcal present a 
l'acte militar, on s'han graduat 496 militars com a suboficials 
Talarn 
MARTA LLUVICH (ACN)/EFE 

La Generalitat va plantar ahir el 
rei Felip VI a !'entrega de despat
xos de la XLVII promoció de !'Aca
demia General Basica de Subofi
cials de Talarn, al Pallars Jussa, i 
no hi va enviar cap representant. 
Per primer cop des del 1980 el 
millor de la promoció de subofici
als s'ha quedat sense un reconei
xement del Govern. 

Fins a l'any 2018 el president 
de la Generalitat o un conse
ller entregava al número 1 de la 
promoció una replica de l'espasa 
de Jaume 1 el Conqueridor. l'any 
2019 es va substituir per un !li
bre. La plantada d'autoritats lo
cals també va ser notoria i l'únic 
representa! a l'acte militar on es 
van graduar 496 suboficials va ser 
!'alcalde de Talarn, Alex García, 
(Ara Talarn). 

Deis 496 sotsoficials de la pro
meció, 34 són dones. Pel que a la 
procedencia deis soldats; 151 són 
d'Andalusia, 56 de Madrid, 40 de 
Castella i Lleó, 33 del País Valen
cia, 30 d'Aragó i 27 d'Extremadu
ra, entre d'altres procedencies 
de l'estat espanyol. De Catalunya 
van recollir el certificat de sotso
ficial 16 soldats i de l'estranger 
han rebut el despatx un total de 
36 militars. 

Pel que fa a l'edat mitjana de 
la promoció, aquesta és de 27,82 
anys. El 80% són de promoció in
terna i el 20% restant d'ingrés di
recte. El rei Felip VI va entregar el 
certificat a José Antonio García 
Martín, de la Rinconada de la Si
erra (Salamanca) que !'acredita 
com a primer de la promoció. Els 
despatxos a la resta de soldats els 
van entregar autoritats militars i 
civils sota !'atenta mirada de cen
tenars de familiars que estaven a 
les grades. 

El director-coronel de !'Acade
mia de Talarn, José Luis Guerrero, 
es va dirigir als nous sotsoficials 
i els va recordar que la situació 
actual és molt diferent de la que 
hi havia quan van entrar a !'Aca
demia i va dir que "la pandemia 

FOTO: Marta Uuvich (ACN)/ El rei Felip VI passant revista a la tropa a !'Academia Militar de Talarn 

• 

FOTO: ACN/ Els soldats tirant les gorres enlaire durant l'acte 

del coronavirus i una guerra en 
territori europeu són la terrible 
manifestació que vivim en un en
torn caracteritzat perla volatilitat, 
la incertesa, el treball en equip i 
la confian~a amb el responsable 

superior". 
l'acte militar va finalitzar amb 

un llan~ament a !'aire de les gor
res deis nous sotsoficials i les fe
licitacions per part deis familiars 
i amics. Tots ho van celebrar amb 

FOTO: EFE/ El rei durant !'entrega deis despatxos als nous sargents 

un aperitiu presidit pel rei a les 
instal· lacions de !'Academia Mili
tar de Talarn. 

Durant la cerimonia, va tenir 
lloc l'homenatge als caiguts da
vant del monolit situat al costat 

del lema de !'academia: "A Espa
nya servir fins a morir". És la quar
ta ocasió en que Felip VI assisteix 
a la graduació deis nous sergents 
a Talarn, després que hi fos el 
2015, 2017 i fa tres anys. 
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Dos motoristes 
ferits en col·lisions 
amb turismes a 
Balaguer i Alcarras 
Un turisme i una moto van xo
car a les 11.54 hores de dilluns 
al carrer Pont de Balaguer. El 
SEM va atendre el motorista fe
rit lleu en el lloc deis fets. D'al
tra banda, Alcarras es va veure 
afectat per un accident entre 
un cotxe i una moto a les 8.12 
hores, el motorista va quedar 
ferit lleu atrapat sota el cotxe-. 

Extingit l'incendi que ha 
cremat més de 3 5 hectflrees 
a Val bona de les Mon es 

Ferit un conductor 
en caure de la moto 
a Pont de Suert 

Els Agents Rurals apunten a una maquina recol·lectora 
de cereal coma causa del foc originat a Rocallaura 

La carretera N-260 en el se u pas 
per Pont de Suert en direcció la 
Pobla es va veure ahir afectada 
per un accident quan un moto
rista va caure del seu vehicle. 
Emergencies va arribar l'avís a 
les 10.09 hores i alla, van com
provar que el motorista estava 
conscient pero ferit lleu. 

Una topada entre 
dos cotxes deixa dos 
ferits lleus a Artesa 
Dos turismes van col·lidir ahir 
al matí en el quilometre 4 de la 
carretera L-702 en direcció Ar
tesa. Els bombers i el SEM van 
rebre l'avís a les 10.26 hores í es 
van dirigir allloc. Alla, van aten
dre els dos conductors, ferits 
molt lleus, i van evacuar-ne un 
a !'Hospital Arnau de Vi la nova. 

Ajuntament 
de Bellvís 

Vallbona de les Monges 
CARLA SALAZAR 

Els Bombers de la Generalitat van 
donar per extingit l'incendi de 
Vallbona de les Monges (Urgell) 
cap a un quart de set de la tarda 
d'ahir dimarts, després que cap a 
dos quarts de cinc de la matina
da ja l'haguessin controlat. Des 
d'aleshores, 16 dotacions del cos 
van continuar remullant i revisant 

- la zona fins que van donat per 
apagat totalment el tot. 

Els fets es van originar a les 
17.10 hores de dilluns en un 
camp de blat de Rocallaura. En 
un primer moment, els Bom
bers van activar 31 dotacions, 8 
d'elles aeries; un parell d'hores 
més tard, van arribar a comptar 
amb 46 dotacions desplegarles 
sobre el terreny, 11 de les quals 
eren aeries. A última hora de la 
tarda, van treballar-hi un total de 
62 dotacions deis, 13 de les quals 
aeries. A última hora del vespre, 
els Bombers tenien el foc encer-

E DICTE 
APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE BELLViS 

Aprovat inicialment per Acord del Pie de data 30 de juny de 2022, el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Bellvís i Els Ares, juntament amb 
I'Estudi Ambiental Estratégic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació 
Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a informació pública pel termini 
45 dies, a comptar des de la publicació del present anunci en el Oian Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Durant dit termini podra ser examina! per qualsevol interessat en les 
dependéncies municipals situades a I'Ajuntament de Bellvís, perqué es 
formuhn les allegacions que s'estimin pertinents duran! l'horari d'oficines. 
Aixi mateix, estara a disposició a la seu electrónica d'aquest Ajuntament -

Per últim, s'ha acordat suspendre l'atorgament d'aprovacions, de 
!licencies de parcel•lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instaJolació o ampliació d'activitats o 
usos concrets i allres autoritzacions municipals connexes establertes en 
la Legislació sectorial a les arees en les quals les noves determinacions 
per a elles previstes suposin modificació del régim urbanistic vigent. No 
obstan!, no es suspendran en aquells sectors o zones on hi existeixin 
préviament instruments urbanistics aprovats, iniciats o no, els quals el propi 
POUM reconegui i mantingui la seva regulació, sense efectuar un canvi del 
régim urbanístic i sempre que aquells no siguin contraris al contingut del 
POUM. La suspensió s'estén a les zones fixades al plano! de suspensió 
de lhcéncies. La durada de la suspensió és de 2 anys o fins l'aprovació 
definitiva del POUM, a partir de la data de la publicació del present acord 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement als mteressats als 
efectes legals oportuns. 

Bellvís, 4 de ¡uliol de 2022. 

L'Aicalde, Joan Talarn Gilabert 

FOTO: Agents Rurals/ Una maquina recoHectora de cereal va ser la causant de l'incendi a Rocallaura 

-
clat amb línies d'aigua, i preveien 
estabilitzar-lo durant la nit. 

Els Agents Rurals van afirmar 
ahir que la causa de l'incendi de 
Vallbona de les Monges va estar 

una maquina recol-lectora de ce
real, que era la principal hipote
si que barallaven dilluns. El foc 
tenia un potencial de 500 hec
tarees. Finalment, el cos d'Agents 

Rurals va informar que va afec
tar 35,34 hectarees, d'aquestes 
18,69 de eren de terreny forestal 
i les 16,65 restants eren agrícoles, 
segons les dades provisionals. 

L' alcohol provoca. més de la 
meitat deis tractaments per 
addicció a Projecte Home 
Van atendre 87 persones durant el 2021 als 
centres de la demarcació, Balaguer i Tremp 
L'ONG per a les addicions Pro
jecte Home Catalunya va aten
dre 87 persones durant el 2021 a 
les comarques de Lleida des deis 
dos centres que l'entitat té a la 
demarcació, a Tremp i Balaguer. 
Es tracta de persones amb addic
cions severes que, en la majoria 
deis casos, han rebut atenció i 
orientació sobre el seu cas 1 que 
han participat en els programes 
de tractament ambulatori de les 
addiccions que pateixen. El52,6% 

de les persones en tractament 
presenten un consum problema
tic d'alcohol; un 23,7% deis usua
ris té la coca'ina com a substancia 
principal de consum; un 21,1% 
segueixen tractament per l'ad
dicció al cannabis, i un 2,6% per 
ludopaties. El 84,2% deis atesos 
són homes, amb una mitjana de 
39,2 anys. Entre les persones en 
tractament als centres de Projec
te Home a la demarcació de Uei
da, destaca que més de la meitat 

deis casos, un 52,6%, té en !'alco
hol la seva principal substancia 
de consum. És una xif ra rellevant 
si és té en compte que és for~a 
més elevada que la que s'obser
va en les dades globals d'atenció 
de l'entitat al conjunt de Catalun
ya, on !'alcohol provoca un 36,7% 
deis casos. Les diferencies entre 
els patrons de consum de dro
gues entre ambits rurals i ambits 
urbans poden ajudar a explicar 
aquest contrast, segons l'entitat. 
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