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Construir una línia de tren 
entre Andorra, la Seu i Alp 
costaria 688 milions d'euro s 
Enllaçaria amb la xarxa ferroviària ja existent al 
Pirineu oriental per connectar amb Barcelona 
L'enginyer industrial 
Pau Noy, president de 
la Fundació Mobilitat 
Sostenible i Segura, va 
presentar ahir a la tarda 
des de Salàs de Pallars i 
a través del canal de You 
Tube la proposta d'un futur 
tren entre Andorra, la Seu 
d'Urgell, Alp I Barcelona. 

lleida 
CARME QUINTANA 

"l'objectiu és connectar el cor del 
Pirineu amb la ciutat de Barce
lona, on viuen S milions de per
sones", afirmava ahir l'enginyer 
Pau Noy durant la presentació del 
projecte, "una obra que pot do
nar servei durant els propers 200 
o 300 anys". 

Precisament Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) 
ha licitat recentment la redacció 
de l'estudi informatiu del futur 
tren dels Pirineus amb un import 
de 50.000 euros. Els tècnics faran 
un estudi acurat dels possibles 
traçats i la viabilitat de la nova in
fraestructura. 

LA REVOLUCIÓ D L FERROCARRIL ARRIBA AL PIRIN U 

FOTO: C.Q /l'enginyer Pau Noy i l'alcalde de la Seu, durant la presentació del projecte ahir a You Tu be 

El projecte, que aprofitaria la 
xarxa ferroviària ja existent que 
connecta la Ciutat Comtal amb 1;3 
Cerdanya, contemplaria desple
gar ramal ferroviari fins a la po
blació cerdana d'Alp per a través 
de la Vall del Segre arribar fins a 
la Seu d'Urgell i finalment fins a 

Sant Julià de Lòria (Andorra), on 
es projecta una terminal de mer
caderies. 

Pau Noy va indicar que la inversió 
necessària i l'execució de l'obra és 
totalment factible ja que l'orogra
fia de la serralada en aquesta zo
na ho permet perfectament sense 
necessitat de fer grans túnels, que 
dispararien el pressupost. 

L'hospital de cartró de 
Capdella, a la Vall Fosca, 
acull tallers d'arqueologia 

els ferits de les obres de la central · 
de Capdella amb caràcter efímer, 
però ha perdurat fins a l'actuali
tat. Durant aquest cent anys, ha 
tingut diferents usos (hospital, 
escola o espai de joc, entre altres) 

La inversió tota l màxima de 
construir el nou ramal entre Alp, 
la Seu d'Urgell i Andorra amb 
trens i estació de mercaderies 
a Sant Julià seria de 688 milions 
d'eu ros. 

Segons la proposta presentada 
ahir, el tren directe ent re Andorra 
i Barcelona amb pa rades a la Seu 
d'Urgell, Alp, Ripoll i Vic faria el 

vadora d'arqueologia, ha explicat 
que els tallers de conservació es 
fan amb objectes arqueològics 
contemporanis provinents dels 
treballs de neteja de l'Hospital de 
Cartró. S'han fet mètodes de ca
talogació, neteja i embalatge de 
peces per la seva futura conser
vació. 

viatge en dues hores i 34 minuts, 
un temps que es considera plena
ment competitiu. Des de la Seu 
a Barcelona, seria de dues hores 
i 20 minuts. Es contemplen fins a 
75 serveis ferrovia ris en tots dos 
sentits. "Perseguim que l'accés 
al Pirineu sigui sense embussos i 
que la seva oferta turística sigui 
100% sostenible". 

El Govern 
millora una . , 
connexto 
del Canal 
d'Urgell 
El Departament d'Acció Climàti
ca, Alimentació i Agenda Rural 
ha encarregat a l'empresa pú
blica Empresa de Transformació 
Agrària SA (TRAGSA) la rea litza
ció de les obres de millora al 
creuament del riu Canals amb 
el Canal Principal d'Urgell per 
un import de 316.406 €. El ter
mini màxim d'execució finalitza 
el proper 31 de desembre. El 
riu de les Canals té el seu inici 
al barranc dels fondos i finalitza 
com a clamor de les Canals al 
riu Segre, al municipi de Lleida, 
al costat del polígon industrial 
El Segre. 

Demanen 
que les 
comunitats 
de regants no 
paguin IBI 
L'Associació Catalana de Comu
nitats de Regants (ACATCOR) 
apel·la els ajuntaments perquè 
la bonificació de fins al 95% 
de l'Impost de Béns Immobles 
(IBI) que fins ara és facultati
va, passi a ser obligatòria i que, 
per tant, la incloguin dins de 
les seves Ordenances fiscals. 
En paral·lel, des de l'Associa
ció es treballa perquè hi hagi 
el reconeixement necessari per 
incloure a les comunitats de re
gants en el mateix estatus que 
actualment tenen les Coope
ratives en aquesta bonificació 
obligatòria de l'IBI. 

l'Hospital de Cartró de Capdella 
(Pallars Jussà) és un edifici únic 
a Europa i probablement al món, 
que ha perdurat durant més de 
cent anys. Amb la voluntat d'im
plicar la població local en la seva 
conservació, s'han realitzat una 
sèrie de tallers d'arqueologia sota 
el títoi'Conservant objectes. Con
servant memòries'. L'edifici es va 
construir l'any 1912 per atendr~ 

i ara, laboratori arqueològic on 
els veïns han pogut documentar 
i ressenyar els objectes que s'han 
trobat al seu interior i entorn. 
Ana Pastor, arqueòloga i conser-

l'hospital té una ala destinada 
a l'atenció de malalts i l'alt ra a 
cirurgia. L'edifici està format per 
un entramat de fusta, i uns pa
nells prefabricats de cartró. Ara, 
una d'aquestes ales s'ha convertit 
en laboratori arqueològic on els 
veïns han pogut col· laborar, du
rant tota la setmana passada. 

FOTO: M rtl Uuvlch / Imatge d'un dels tallers realitzats 
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La plataforma opositora de 
Tracjusa se sent "enganyada" 
per "l'aval" d'ERC al projecte 
Anuncia una "tardor calenta" amb mobilitzacions 
i actes "per impedir que tiri endavant" la gasificació 
L'entitat opositora se sent 
"enganyada" per alts 
càrrecs d'ERC per l"'aval" a 
la gasificació de residus a 
Tracjusa. 

Lleida 
ACN 

La plataforma Aturem la incine
radora a Juneda (Garrigues) es 
manifestarà a finals d'octubre a 
les Borges Blanques per rebutjar 
la ratificació de l'autorització am
biental a Nova Tracjusa, així com 
el nou projecte en què treballen 
els promotors i Acció Climàti
ca i que manté la gasificació de 
combustibles derivats de residus 
(COR) per tractar purins. 

Lamenten que el projecte que
di fora de la moratòria a incinera
dares del Departament i assegu
ren sentir-se "enganyats" per alts 
càrrecs d'ERC. Per això, demanen 
als representants locals de la for
mació a les Garrigues "un pas al 
costat" per "coherència" amb el 
seu rebuig al projecte. La plata
forma també incorporarà la no
va proposta al contenciós que va 
presentar en relació amb Nova 
Tracjusa. 

FOTO: ACN / Representants de la plataforma 'Aturem la incineradora a Juneda' a la seu d'Jpcena a Ueida 

La plataforma considera "molt 
greu" la nota de premsa difosa 
divendres per Acció Climàtica en 
què explicava que la conselleria i 
els propietaris de Tracjusa de Ju-

neda, GAP Cooperativa, estan tre
ballant en un projecte alternatiu 
per fer viable la planta de tracta
ment de purins de Juneda. 

La nova proposta de l'empresa 
i el Departament, preveu multi
plicar per quatre la capitat de la 
planta per tractar dejeccions per 
generar biogàs. Així mateix hi in-

corpora la captació d'emissions 
de C02 del complex per a usos in
dustrials i la producció d'hidrogen 
verd amb energia solar. Tot i això, 
el projecte manté el tractament 
de combustibles derivats de resi
dus (COR) mitjançant gasificació. 

"És un projecte ideat des dels 
despatxos del Departament d'Ac-

Thntrada no autoritzada en granges podrà ser 
castigada amb multes de fins a 60.000 euros 
El Govern va aprovar aquest di
marts el Projecte de llei de mo
dificació de la Llei d'orientació 
agrària, amb una actualització 
del seu règim sancionador en 
matèria de gestió de dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants. 
En concret, els canvis inclouen 
l'augment de la multa per infrac
ció lleu d'un mínim de 100 a 500 
euros i la reducció de les més 
greus, que passen de 15.000 a 
8.000 eu ros com a mínim, ja que 

l'administració considera que 
l'import actual era "manifesta
ment excessiu". D'altra banda, 
per primer cop, es castiga l'en
trada no autoritzada a les explo
tacions ramaderes i instal-lacions 
amb risc com ara escorxadors 
amb multes d'entre 600 fins a 
60.000 euros. La nova regulació 
actualitza i clarifica el règim san
donador en matèria de gestió 
de fertilitzants per adaptar-lo a 
la realitat. "L'experiència adqui-

rida aconsella clarificar o gra
duar infraccions ja existents", va 
explicar el Govern. Així doncs, 
es passen a desglossar determi
nades inf~accions en funció de 
la intensitat o la quantificació 
de la incorrecta gestió, com per 
exemple la superficie afectada 
per una incorrecta aplicació de 
fertilitzants. 

Finalment, es pretén millorar 
la proporcionalitat de les san
cions. En el cas de les lleus, la 

ció Climàtica en connivència amb 
l'empresa per fer una gran facto
ria de gestió de residus, que posa 
en risc mortal a tota una comar
ca i una població que hipoteca el 
seu futur per sempre", va afirmar 
el representant de la plataforma 
i portaveu de l'entitat ecologista 
lpcena, Joan Vàzquez. 

sanció en el seu grau mínim 
era fins ara molt baixa (100 eu
ros), i aquest import es reduïa 
a només 60 euros si hi havia 
acceptació de responsabilitat i 
pagament voluntari, cosa que 
feia que determinades con
ductes infractores lleus que
dessin poc penalitzades. Per 
això, aquest import passa a ser 
de 500 euros. Per contra, l'im
port mínim de sanció en cas 
d'infraccions molt greus era 
"manifestament excessiu", se
gons l'Executiu, per la tipologia 
d'explotacions. Per això, aquest 
import mínim es rebaixa ara a 
8.000 euros. 

ERC Almacelles 
denuncia les 
obres a l'antic 
centre geriàtric 
ERC Almacelles avisa que s'es
tà construint una nova comis
saria de policia a l'antiga resi
dència de 'Mosen Alejandro' 
i que l'ajuntament no en té 
constància, segons va afirmar 
l'alcaldessa a preguntes dels re
publicans durant el darrer Ple. 
Ignasi Comella, portaveu d'ERC 
al consistori explica que l'alcal
dessa els va assegurar que no 
s'estava fent res de nou, només 
petites obres de manteniment, 
però des de l'oposició posen en 
dubte aquestes paraules i creu
en que des del consistori se'ls 
està amagant informació. 

El Consell 
del Pallars 
Jussà licita la 
gestió de les 
depuradores 
El Ple del Consell Comar
cal del Pallars Jussà va 
aprovar ahir la licitació del 
servei d'explotació, con
servació i manteniment 
de les dotze depuradores 
que funcionen actualment 
a la comarca i que donen 
servei a 16 nuclis de pobla
ció, localitats que agrupen 
el 78% dels habitants del 
Pallars Jussà. Aquest con
tracte surt a licitació per 
4 anys, amb la possibilitat 
d'un any més de pròrro
ga amb un import total de 
8.626.190,91 d'euros. 

Fraga impulsa 
una campanya 

-sobre l'ús del 
patinet elèctric 
L'Ajuntament de Fraga realit
zarà una campanya sobre l'ús 
del patinet elèctric. Des del 
consistori i Policia Local han 
decidit impulsar una campanya 
de comunicació per a conscien
ciar de l'ús correcte d'aquests 
sistemes de desplaçament. Du
rant el mes d'agost es realitzarà 
una campanya informativa a 
través de les xarxes socials i ca
nals municipals, per recordar 
les normes bàsiques establer
tes per la DGT i les possibles 
sancions imposables. 
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L'atur cau en 59 persones al 
juliol a la demarcació de Lleida 
i els desocupats ja són 17.942 
La majoria de persones sense feina a les comarques de 
Ponent són dones i el sector més afectat és el de serveis 
Lleida 
ACN 

lleida 

Catalunya 

España 

17.942 

341.391 

2.883.812 

-59 

. +3.310 

+3.230 

7.636 

143.563 

1.155.424 

10.306 

197.828 

1.728.388 

d'aturats continua 
lluny de l'any passat, 
amb una reducció 
de 66.923 persones, 
un 16,39% menys, 
segons les dades 
que fa públiques el 
Ministeri de Treball 
i Economia Social. A 
més, es tracta d'una 

xifra d'aturats històri
cament baixa, ja que 
se situa en nivells de 
juliol del2008. 

L'atur va caure en 59 persones a 
la demarcació de Lleida al mes de 
juliol. El descens és d'un 0,33% 
respecte al juny i situa la xifra 
total de desocupats en 17.942 
persones, segons les dades que 
vadonar a conèixer ahir dimarts 
el Ministeri de Treball i Economia 
Social. Així mateix, hi ha 2.772 
aturats menys {-13,38%) si es 
compara amb el juliol del 2021. 
L'atur va disminuir en 30 i 24 
persones a l'agricultura i .la cons
trucció, respectivament, mentre 
que va registrar increments als 
serveis i la indústria, amb 37 i 21 
aturats més respecte al juny. Del 
total d'aturats de la demarcació, 
7.636 són homes i 10.306 dones. 
D'aquests, 1.186 tenen menys 
de 25 anys. 

1.827 (-30) 1.751 (+21) 1.294(-24) 11.813 (+37) 1.257(-63) 

la patronal de petites i 
mitjanes empreses Pi
mec v¡¡ avisar que les 
dades de l'atur regis
trat del mes de juliol a 
Catalunya són "les pit

Dels 17.942 aturats registrats 
al juliol a Lleida, 11.813 corres
ponen al sector serveis, 1.827 a 
l'agricultura, 1.751 a la indústria, 
1.294 a la construcció i a 1.257 
no els consta una ocupació an
terior. 

La contractació del mes de ju
liol va caure un 0,03% a la de
marcació de Llerda en relació 

ment, es van registrar 17.954 con
tractes, S menys que al juny. Dels 
nous contractes, 10.457 es van 
fer al sector dels serveis; 5.002 
a l'agricultura; 1.583 a la indús
tria, 1 912 a la construcció. Dels 
17.954 contractes del juliol, 7.807 
van ser temporals i 10.147 indefi
nits. En comparació amb el juliol 
del 2021, la contractació baixa 
a la demarcació de Lleida i ho fa 

amb el mes anterior. Concreta- un 13,14%, amb 2.717 contractes 

LI Ajuntament de Tremp 
fa formació sobre horta 
ecològica de muntanya 
Des del 24 de març fins al 1 
d'agost, l'Ajuntament de Tremp 
ha realitzat una formació d'hor
ta ecològica de muntanya, per a 
persones inscrites al SOC. Es trac
tava d'una proposta formativa de 
9 sessions, repartides al llarg dels 
mesos de primavera i estiu, du
rant la qual s'han pogut veure si- . 
milituds i diferències entre l'hor
ta ecològica i horta convencional 
i que poden aportar un valor afe-

git com a segell de qualitat dife
renciada, potenciar la venda de 
proximitat, defensar els produc
tes de la terra i potenciar la pro
ducció agroalimentària ecològica. 
Per desenvolupar aquesta for
mació, l'Ajuntament de Tremp ha 
comptat amb la coHaboració de 
la EMD de Vilamitjana en la ses
sió dels espais i dels horts per la 
realització pràctica del curs. Igual
ment la Fundació Alba Jussà ha 

menys que ara fa un any, segons 
el Ministeri de Treball. 

Quant al nombre d'afiliats a la 
Seguretat Social, la xifra total al 
juliol era de 205.597 persones a 
Lleida, cosa que representa un 
augment de 3.170 (1,57%) en re
lació amb el juny. Respecte al ju
liol del 2021, el nombre d'afiliats 
creix en 1.797 persones {0,88%}, 
segons les dades que també va 
publicar ahir dimarts el Ministeri 

col·laborat sumant-se amb el seu 
projecte "Llavors d'oportunitats", 
que recupera les llavors de pro
ductes agrícoles autòctons dins 
d'un projecte social que dona 
oportunitats a joves. 

Amb aquest curs s'ha ofert un 
mètode d'obtenció de productes 
agraris i alimentaris que posa un 
especial èmfasi en la utilització 
de prod!Jctes i tècniques el més 
naturals possible, ·excloent totes 
aquelles que potencialment po
den malmetre la qualitat del pro
ducte final o el medi ambient en 
que es realitza aquesta obtenció. 
Els participants han adquirit co
neixements bàsics entorn a una 
àmplia varietat d'aliments. 

ll!!!l!!ll!!!!!ll!l!!!!l!!lll!!!!!!!!!!ll• jors de la darrera dèca

d'Inclusió, Seguretat Social i Mi
gracions. 

Al global de Catalunya l'atur 
frena la dinàmica a la baixa que 
ha mantingut cinc mesos amb un 
repunt de 3.310 desocupats al ju
liol, un 0,98% més que al juny. De 
fet, tret del gener del 2022, l'atur 
s'havia reduït cada mes des del 
març del 2021. Ara hi ha 341.391 
persones apuntades a les llistes 
d'ocupació. Amb tot, el nombre 

da". Així mateix, el seu 
secretari general, Josep Ginesta, 
va alertar de comportaments 
"poc habituals" en sectors tra
dicionalment forts en creació 
d'ocupació a la temporada tu
rística, com el comerç o la res
tauració. 

A nivell de tot l'Estat espanyol 
l'atur va augmentar el juliol en 
3.230 persones, situant la xifra 
de desocupats en un total de 
2.883.812. 

rAjuntament de Torrefarrera 
crearà una borsa de tècnics 
auxiliars de biblioteca 
L'Ajuntament de Torrefa rrera ha 
aprovat les bases i la convoca
tòria d'un procés selectiu, mit
jançant el sistema concurs-opo
sició, per constituir una borsa 
per cobrir llocs de treball de per
sones tècniques auxiliars de bi
blioteca, amb la previsió de co
brir dos llocs per a l'obertura de 
la biblioteca a la tardor. 

Segons informà ahir l'Ajunta
ment, aquesta borsa servirà per 

donar cobertura d'una mane
ra àgil a necessitats concretes i 
prioritàries de personal d'aques
ta categoria o per cobrir places 
vacants quan no sigui possible 
la seva cobertura per funciona
ris de carrera o personal laboral 
fix, per substitució transitòria 
dels titulars o per a qualsevol 
altra modalitat de contractes de 
caràcter temporal de conformi
tat amb la legislació vigent. 
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