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Aixequen les restriccions
per la calor a la Baronia
de Rialb i al Montsec
També als 65 municipis de Lleida
que estaven al nivell 3 del Pla Alfa
Lleida
ACN
Davant la prevrsió d'una millora
de la situació, Interior ha acordat
no prorrogar les mesures restrictives que estaven vigents fins a
les 23:59 hores d'aquest dilluns
en 357 municipis i 11 massissos. les aixeca, entre d'altres, al
Montsec i la Baronra de Rialb, així
com als 65 municipis de la demarcació de lleida que fins ah ir estaven en un nivel! 3 del Pla Alfa. Es
manten en, pero, les restriccions a
30 municipis de I'Ait i el Baix Emparda i als espais naturals del cap
de Creus, !'Albera i el Montgrí les
restriccions per risc d'incendis a
partir d'aquest dimarts.
les mesures preventives per
evitar els efectes de l'alt risc d'incendi en els municipis que es
troben en el nivel! 3 del pla alfa
també inclouen la restricció de
les activitats de colonies, estades
i campus esportius a l'entorn immediat de les edificacions on es
dormi, també de les activitats de
casals de vacances i casals esportius al nucli de població i se sus-

Mostremp recupera la seva
essencia al carrer en l'onzena
edició i amplia la seva oferta
l'Associació Amics del Cinema
de Tremp, Mostremp i I'Ajuntament de Tremp van publicar
ahir la programació prevista per
a l'onzena edició del festival de
cinema rural Mostremp. Per a
explicar quines són les propostes
d'enguany s' ha optat per editar
unes estovalles de paper amb la
programació impresa que es repartiran entre els bars de Tremp
pera ser utilitzades en els apats.
l'onze Mostremp torna amb for~a, ja que amplia els passis de la
secció oficial a tres, recupera la
Festa del Cinema a la rambla de
Tremp la nit del divendres, i ofereix activitats culturals diverses
en coHaboració amb entitats
locals. Es manté !'oferta de propostes cinematografiques per a

Se celebrara
dels dies 10
all4 del mes
d'agost
•
infants i joves i s'ha programat
una cloenda que vol ser un repas del que ha passat durant la
mostra, amb propostes de quilometre zero. El cinema rural té
més presencia que mai. A Tremp
l'equip d'Aicarras desembarcara
per a realitzar una tau la rodona
on es vol transmetre les vivencies del rodatge.

El nucli de Senet porta des
del dia 15 de juliol patint
intermitencies de telefonia
FOTO: A. R./ Els Rurals van denunciar una acampada a Llimiana
pen l'activitat agrícola amb ús de
maquinaria entre les 12 i les 18
hores, a excepció e la recollida de
la fruita i productes hortícoles, la
sega de l'alfals i altres herbacies,
llaurar els camps de rostolls i el
conreu d'arros. Se suspenen també les obres a la xarxa interurbana que impliqui ús de maquinaria amb risc d'incendi, excepte si

tenen autorització expressa i un
informe preví deis Agents rurals;
se suspenen els usos excepcionals
en la xarxa interurbana de carreteres per a pruves esportives, turístiques o filmacions i es restringeix L'ús d'eines com bufadors o
radials a menys de 500 metres de
la zona forestal i 50 en terrenys
agrícoles.

El nucli de Senet, pertanyent
al municipi de Vilaller (Alta Ribagor~a) porta des del dia 15
de julio! amb intermitencies de
funcionament tant de telefonía
mobil com fixa, de la companyia
Movistar. l'alcaldessa de Vilaller,
Maria José Erta, insta la companyia a solucionar el problema de
forma immediata perque és un
poble petit amb molta gent gran
amb servei de teleassistencia
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Als alcaldes
del Pirineu,
consells i
Diputació
te Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, va certificar la fi
del projecte de candidatura deis
JJOO d'Hivern per al 2030 fruit
-va dir- deis "enfrontaments polítics importants" que ha viscut
el projecte. "Amb aquestes diferencies ideologiques i polítiques
de tota mena no podem seguir",
va dir, i "aquesta candidatura
l'hem destrossat a casa". Blanco

i ara es traben que es queden
totalment incomunicats. Aixo
genera una situació d'angoixa i
alhora d'impotencia, ja que després d'obrir moltes incidencies a
la companyia, el problema encara no ha estat solucionat, expliquen. De fet, asseguren que cal
vetllar perque aquesta situació
no es repeteixi i procedir "d'inmediat" a solucionar el problema.

Ajuntament
de Bellvís

El Govern preveu presentar
aquesta setmana la proposta
en solitari per als Jocs Olímpics
El Govern preveu presentar
aquesta setmana als alcaldes del
Pirineu, consells comarca ls i Diputació la proposta de candidatura en solitari als Jocs Olímpics.
Ho va explicar la consellera de la
Presidencia, Laura Vilagra, en una
entrevista a Catalunya Radio. Vilagra va dir que si el document
és "validat territorialment", aleshores el presentaran al Comite
Olímpic Espanyol (COE). La consellera va defensar que la proposta és "engrescadora", tot i
que correspon al Pirineu decidir
si s'ha de presentar o no. Vilagra
creu que no s'hauria de deixar
"perdre l'oportunitat" d'optar a
una candidatura per al 2030.
Cal recordar que el passat 21
de juny, el president del Comí-
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FOTO: ACN/ La consellera de Presidencia, Laura Vilagra
en va responsabilitzar Aragó, que
-segons va recordar- va rebutjar
l'acord deis seu~ tecnics i no va
acceptar tampoc un nou repartiment més favorable als seus interessos. Va obrir la porta a una
candidatura en solitari de qualsevol altre territori -<:om podría

ser la de Catalunya o la d'Aragóal 2034, perque "tota la feina que
he fet no es pot perdre". "Sense
acord entre Catalunya i Aragó la
candidatura no existeix". "Tots lamentem aquesta situació, perque
hi ha massa temps i iHusions invertits", va lamentar.

m

En compliment del que disposa l'article 17 del ROL 2/2004, de 5 de mar~.
pel que s'aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals,
s'anuncia que I'Ajuntament de Bellvís
en sessió ordinaña celebrada pel Pie
amb data 21 de juliol de 2022, s'ha
aprovat provísionalment la modificació
de l'ordenan~a fiscal reguladora de la
laxa servei de Llar d'lnfants Municipal
(OF 19).
De conformitat amb alió que preveuen
els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del
régim local; 17.1 del ROL 2/2004, de 5
de mar~. pel que s'aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i 178.1b) del Oecret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, els acords provisionals estaran exposats al públic a
la Secretaria de I'Ajuntament duran! 30
dies habils comptadors des de l'endema de la publicació d'aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida,
perqué els interessats puguin examinar
1'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunas.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindra definniu.
L'alcalde, Joan Talam Gilabert.
Bellvis, 22 de juliol de 2022.

