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ECONOMIA JORNADA 

Convidades més de mil. empreses a 
l'ade per captar inversió a Lleida 
El futur polígon Torreblanca és un dels pri_ncipals actius que 'vendra' a Barcelona 
11 Amb objectiG e se e hub agroalimentari del sud d'Europa" 
J.M.A. 
ILLEIDA 1 Més d'un miler d'empre
ses i entitats de tot Catalunya 
han estat convidades a la jor
nada organitzada perles prin
cipals institucions de Lleida per 
vendre a Barcelona les oportu
nitats d'inversió que ofereixen 
les comarques de Ponent, que se 
celebran'! a la Llotja de Mar el 
proper dia S d'octubre. Aquesta 
és una iniciativa conjunta de la 
Diputa ció, la Paeria, la Genera
litat, la Universitat de Lleida i 
les Cambres de Comen;: de Tar
rega i Lleida. Fonts d'aquesta 
última van indicar que entre els 
convidats figuren els consolats 
d'altres paisos que tenen seu a 
Barcelona. Un deis principals 
actius que oferiran els represen
tants de Lleida sera el del nou 
sol industrial al futur polígon 
de Torreblanca-Quatre Pilans. 
El dossier de la jornada destaca 
que tindra una superfície inicial 
de 400 hectarees, podra créixer 
fins a les mil i que sera "una 
~e les superfícies industrials i 
logístiques més graos de l'Estat 
i d'Europa". Recorda que s'hi 
preveu una estació intermo
dal ferroviaria i conclou que és 
"una aposta contundent.que ha 
de permetre acollir el verita
ble hub agroalimentari del sud 
d'Europa". 

Altres aspectes que subrat
llen els organitzadors són 
"!'ecosistema innovador, amb 
el desenvolupament industrial 
de l'aeroport d'Alguaire, el pare 
de Gardeny i diversos centres 
tecnologics; les infraestructu
res hidrauliques; la disponibi
litat de biomassa; el fet que és 
la província catalana líder en el 
sector agrícola i agroalimentari; 
la seua situació geoestrategica; 
}'existencia de ma d'obra qua
lificada; i que disposa de bona 
qualitat de vida. 

UOL 

Cimera a Lleida 
sobre mobilitat 
universitaria 
ILLEIDA 1 Mig centenar d'experts 
en internacionalització i mobili
tat universitaria d'una quaran
t,ena d'universitats d'Europa, 
Asia i America van visitar ahir 
la Universitat de Lleida (UdL) 
per refon;ar i poder crear noves 
coHaboracions entre ells. 

La visita forma part de les ac
tivitats de la conferencia anu
al de la European Association 
for International Education 
(EAIE), que s'esta realitzant a 

SEGRE 

lmatge d'arxiu de part deis terrenys de Torreblanca. 

EL PROGRAMA 

Territori d'oportunitats 
1 Els presidents de les Cambres 
de Comer~ de Lleida i TiHre
ga, el de la Diputació, !'alcalde 
de Lleida i el delegat del Go
vern exposaran el potencial de 
Lleida. 

Experiencies empresarials 
1 Amb Elisabeth Alier, Tatxo 
Benet i Xavi Solé. 

Casos d'exit a Lleida 
1 Amb Ramon Roca, Josep Pont, 
Núria Cervós, Siseo Sapena i Te
resa Valles. 

Conclusions 
1 Després de la clausura, sessió 
de networking i coctel. 

e -------- - ---___ E_L _D~ET_A_L_L~-~------~--~-

Que significa la /normativa Seveso' 
• El pla director urbanístic 
del polígon de Torreblanca 
indica que "no determina 
quines seran les activitats 
que s'implantaran en el sec
tor, pero la previsió és que s'hi 
ubiquin activitats industrials 
o logístiques de graos dimen
sions. En cas que les activi
tats impliquin l'emmagatze
mament o la manipulació de 
materies perilloses, aquestes 
podrien estar subjectes a la 
normativa d'accidents greus, 
que es coneix com Seveso". 
Aquest últim punt ha donat 
peu que a les xarxes s'estigui 
difonent cada vegada més 
un missatge que suposa que 
"portaran una petroquímica" 

i que destaca que Seveso és 
un poble italia on hi va ha ver 
un gravíssim accident d'una 
indústria química. Sobre el 
primer, no hi ha cap previsió. 
Sobre el segon, va succeir el 
1976, i la Unió Europea va 
adoptar el nom de la pobla
ció per a les seues directives 
de prevencíó d'accidents per 
materies perilloses. Pero no 

EN VIGOR 

A Lleida s'aplica als 
dipósits de la CLH o en 
una piscifactoria de Les, 
entre altres empreses 

s'aplica només a químiques 
o petroquímiques, sinó a un 
ampli ventall que per exem
ple inclou fabricació de plas
tic o de productes ceramics, 
diposits de combustible o fins 
i tot elaboració de productes 
alimentaris, en funció del vo
lum de materies emmagatze
mades. Segons el Plaseqcat, 
a Lleida s'aplica als diposits 
de CLH annexos al polígon 
Neoparc, a una piscifactoría 
de Les, a la termosolar de les 
Borges, a Ceramica Belianes, 
a Europerfil de Cervera o a 
Knauf de Guixers, així com 
en diposits de gas a Tremp, 
Vielha o la Seu, entre altres 
instaHacions. 

Barcelona. Els experts que van visitar la UdL són d'una quarantena d'universitats d'Europa, Asia i America. 

SEGRE 
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GOVERN LOCAL 

La capacitat de 
l'alberg "no és 
un problema" 
1 LLEIDA 1 L'alcalde, Miquel 
Pueyo, va assegurar ahir que 
cap de les al-legacions que 
s'han presentat al projecte 
de l'alberg per a temporers 
previst a les antigues sitges 
de Pardinyes no feien refe
rencia al nombre de places 
que tindra. Un fet que pera 
Pueyo constata que la capaci
tat d'aquest equipament "no 
planteja cap problema". lJna 
afirmació que va fer l'ende
ma que el govern municipal 
acabés els tn'lmits per treure 
a concurs les obres i deses
timés les aHegacions contra 
la demolició de les sitges, 
que la Generalitat cedeix a 
la Paeria per un període de 
75 anys. 

EDUCACIO 

La segona fase 
d'admissió a I'FP 

• arranca avu1 
1 BARCELONA 1 El departament 
d'Educació inicia avui la 
segona fase d'admissió de 
l'ensenyament de formació 
professional (FP) amb 20.311 
places vacants: 10.019 pla
ces de grau mitja i 10.292 de 
grau superior. Aquesta se
gona fase s'allargara fins al 
16 de setembre i les vacants 
disponibles de FP es publi
caran tant al web d'Educació 
com als centres que ofereixen 
aquestes formacions. 

Malgrat el gran nombre 
global de vacants, hi ha molts 
instituts, com a Lleida ciu
tat, que tenen overbooking 
en diversos cicles mitjans i 
superiors. 

TRANSPORT 

Els gossos de fins 
a 40 kg podran 
anar a I'AVE 
1 MADRID! Renfe va posar ahir 
a la venda els bitllets per vi
atjar a la línia d'AVE Madrid 
-Lleida-Barcelona amb gos
sos de fins a 40 quilograms 
de pes a partir de dema. Es 
permetra un gos "gran" per 
viatger, amb un maxim de 
dos per tren, en un sol cotxe i 
sempre en un espai fix de dos 
places determinades. 

L'operadora ferroviaria va 
indicar que queden exclosos 
els gossos d'assistencia i mas
cotes de menys de deu quilo
grams que vagin a bord, les 
quals continuaran acollint-se 
a la normativa comercial ha
bitual sobre els animals de 
companyia. 
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MUNICIPIS HABITATGES 

Les Borges insta el Govern a 
comprar pisos abandonats 
Per destinar-los a habitatges socials davant de l'absencia d'oferta 
11 ne o :~ei OJ pe- o~nt.. ) 1ar o upacions ·l·lega.s_ 

A. GONZALEZ 
1 LES BORGES BLANQUES 1 L'alcaldessa 
de les Borges Blanques, Núria 
Palau, i l'edil de Benestar Soci
al, Ariadna Salla, es van reunir 
ahir a la tarda amb responsa
bles del departament de Drets 
Socials de la Generalitat per 
demanar que l'administració 
autonomica compri desenes 
d'immobles buits i els conver-· 
tetxi en habitatges socials. 

Les dos responsables muni
cipals van traslladar ahir a la 
conselleria diversos expedients 
urbanístics de pisos que van 
ser constrults fa més de quin
ze anys, propietat de diferents 
entitats banduies i immobili
aries. Un deis expedients és el 
d'un bloc de més de mig cente
nar de pisos al carrer Font que, 
després de l'esclat de la boro
bolla immobiliaria, va quedar 
inacabat i posteriorment tapiat 
í abandonat. 

Segons fonts municipals, la 
propietaria d'aquest edifici és 
la Sareb, que en l'actualitat és 
una de les propietaries d'ha
bitatges buits més importants 
d'Espanya. 

"L'ajuntament no té capa
cltat economica per comprar 
aquest immoble", va reconei
xer l'alcaldessa, "i demanem 
al Govern que adquireixi els 
pisos per després buscar una 
fórmula de cessió i oferir-los 
com a habitatges socials". Pa
lau va reconeixer que la capi-

Opera ció policial recenten pisos del carrer Santiago Rusiñol. 

OKUPACIONS 

Els ve'lns denuncien soro lis, 
abocaments de brossa, 
agressions i trafic de 
drogues en pisos okupats 

tal de les Garrigues no disposa 
practicament d'oferta d'aquest 
tipus. 

La petició a la conselleria 
coincideix amb convocatoria 
d'una reunió informativa el 
proper dia 27 per part dels ve
i'ns deis carrers Font i Santiago 
Rusiñol per "denunciar les de
ficiencies en seguretat ciutada-

na" que asseguren patir des de 
fa més d'una decada. Al voltant 
d'una altra trentena d'habitat
ges s'han anat okupant de for
ma il·legal, "ocasionant tota 
mena d'actes incívics que s'han 
anat agreujant amb el pas del 
temps", van assegurar. Entre 
aquests, destaquen els sorolls 
de matinada, els abocaments 
descontrolats d'escombraries i 
fins i tot coaccions, agressions, 
robatoris i trafic de drogues. 

En la reunió es donaran a 
coneixer accions vei'nals per 
solucionar el conflicte social i 
per exigir més intervenció per 
frenar l'okupació, alguna amb 
expedients judicials ja oberts. 

PROVE'iMENT INCIDENCIES 

Munidpis de la Vall del Corb, dos 
setmanes sense aigua de l'aixeta 
Per problemes de terbolesa al canal prinicipal de l'Urgell 
LAIAPEDRÓS 
1 SANTMART[DE RIUCORBI Cinc muni
cipis de la Vall del Corb porten 
més de dos setmanes, des del 
passat 29 d'agost, recomanant 
als seus ve'ins que no beguin ni 
cuinin amb l'aigua de l'aixe
ta per terbolesa. Es tracta de 
Sant Martí de Riucorb, Belia
nes, Malda, Nalec i Vallbona 
de les Monges, que se submi
nistren del diposit de Belianes 
(competencia del consell de 
l'Urgell) en el qual va entrar 
aigua terbola procedent del 
Canal d'Urgell perles pluges 
torrencials a la zona del riu 
Llobregós a finals d'agost. Fins 
que s'assentin les partícules, 
no esta previst que l'aigua re
cuperi els parametres optims 
per al consum huma. 

Les alcaldesses de Belianes, 

Carme Culleré, i de Nalec, Ag
nes Corbella, van explicar a 
aquest diari que esperen que la 
situaci.ó millori els propers dies 
per. poder aixecar la recoma
nació i que l'aigua de l'aixeta 
torni a ser potable per al con
sum dels velos. 

Altres municipis de la co-

LESCLAUS ] 

Municipis afectats 
1 Són Sant Martí de Riucorb, 
Belianes, Malda, Nalec i Vall
bona de les Monges. 

Aigua amb terbolesa 
1 Els ajuntaments van recoma
nar no beure ni cuinar per pro
blemes de terbolesa. 

marca de l'Urgell també es van 
veure afectats per terbolesa, 
per exemple Agramunt i Bell
puig. Precisament, la capital 
del Sió va ser la primera loca
litat que el passat 28 d'agost va 
recomanar no consumir aigua 
de l'aixeta. 

Tanmateix, al cap de tres di
es els parametres de terbolesa 
van tornar a estar dins de la 
normalitat. A Bellpuig, les re
comanacions es van allargar 
una setmana, del30 d'agost al 
6 de setembre. Mentrestant, 
altres municipis del Pla d'Ur
gell com Mollerussa o el Pa
lau d'Anglesola, que també van 
vetar beure aigua de boca per 
problemes de terbolesa al Ca
nal d'Urgell, van poder aixecar 
la prohibició el passat dia 1 de 
setembre. 

INICIATIVES COME Re; 

SEGRE 
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EIS-comerciants van iniciar la campanya dilluns. 

El comer~ de la Seu 
regala vals ·de cervesa 
per fomentar la compra 
C.SANS 
1 LA SEU D'URGELL 1 La Unió de 
Botiguers de la Seu d'Urgell 
(Ubsu) ha iniciat aquesta set
mana una nova campanya 
perdonar visibilitat al sector 
comercial de la ciutat i ani
mar els ciutadans a sortir i 
consumir als establiments de 
proximitat. 

Els comerc;os adherits a 
la iniciativa regalen un val, 
que es pot canviar per una 
canya de cervesa o una be
guda equivalent, per a tots 
aquells clients que facin una 
compra superior a 30 euros. 
La proposta, batejada amb 
el lema El comer¡;: de la Seu 
és la canya!, es va iniciar di
lluns i s'acaba diumenge. 

D'altra banda, els vals 
per consumir una cervesa 
poden utilitzar-se fins al 
proper dia 30 de setembre 

als cinc bars associats de 
l 'Ubsu: Pinxu's, La Lola 
Food & Drinks, El Mos, Ca
fetería Escoberts i Cafetería 
Cívic. Per coneixer els esta
bliments adherits només cal 
escanejar el codi QR de la 
targeta val. 

Perla seua part, el presi
dent de l'Ubsu, Juan Car
los Salsas, va explicar qu~ 
la iniciativa també serveix 
per "ajuda" els establiments 
d'hostaleria "que no han po
gut aprofitar_altres accions 
comercials de l'associació 
com la de Botigues al Carrer 
o els concursos d'aparadors". 
L'entitat ja es prepara per a 
la celebra ció del Halloween i 
preveu dura terme una acció 
similar en la qual es regalara 
un cucurutxo de paper amb 
castanyes torrades entre els 
clients. 

Els ca~adors ratifiquen que cessen la vaga 
1 LLEIDA 1 Els cac,;adors de Lleida van ratificar dilluns en as
semblea posar fi a la vaga al fer-se efectius els acords que va 
anunciar la Generalitat per suavitzar l'obligació d'anunciar 
on i quan s'organitzen les batudes de senglars. Només es 
comunicaran batudes quan es facin en reserves nacionals i 
en espais protegits compares naturals. No caldra en arees 
privarles. També hi haura multes de fins a 5.000 euros per 
als que obstaculitzin la cac,;a. 

Primer festival gastronomic de la Pobla de Segur 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 La Pobla de Segur acollira el primer festi
val gastronomic Vianda per potenciar el producte local i de 
km O i que centrara el protagonisme en ]'hamburguesa. Se 
celebrara el día 24 i comptara amb un showcooking a carrec 
del cuiner Marc Ribas, de ]oc de Cartes. 

Ajuts pera empreses turístiques de la Vall de Boí 
1 LA VALL DE BOl 1 La Vall de Boí inicia avui amb una xarrada una 
de les accions financ,;ades pels fons Next Generation desti
narles a empresaris turístics per millorar la digitalització i 
venda· deis seus productes així com la promoció. 

Arbeca vol treure transit del centre de la localitat 
1 ARBECA 1 L'ajuntament d'Arbeca vol recluir el transit pel centre 
de la localitat perla travessia de la C-233 i proposa ampliar la 
circumvaHació. Així ho va sol·licitar l'alcalde, Sergi Pelegrí, 
al delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé. 
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EMERG~NCIES RESCAT 

Rescaten dos excursionistes amb 
hipotermia a la Torre de Capdella 
Van ser sorpresas per la tempesta ahir a la tarda i no podien continuar la marxa 11 

Aa,. s els Bombers, van ser evacuats a !'hospital de Tremp 
REDACCIÓ 
1 LA TORRE DE CAPDELLA 1 Els Bom
bers de la Generalitat van res
catar ahir una parella d'excur
sionistes, un borne i una dona 
de mitjana edat, que van patir 
hipotermia al veure's sorpre
sas per la temresta a la Torre de 
Capdella, a la Vall Fosca. L'avís 
es va rebre a les 15.18 hores des 
del refugi de Colomina, quan 
es va alertar que hi havia dos 
persones a l'estany del Tort, que 
no podien caminar. Es van acti
var dos helicopters, dos unitats 
dels GRAE de la Seu i la met
ge especialista en rescats, i dos 
unitats dels Bombers de la Pobla 
de Segur. Finalment, a causa del 
mal temps, els mitjans aeris no 
podien arribar fins a la zona, 
perla qual cosa es va demanar 
que es posés en marxa el teJe
ferie per poder arribar fins als 
excursionistes. Els efectius van 
haver de caminar 45 minuts fins 

·-a poder arribar on es trobava 
la parella. Efectius deis Bombers, durant el rescat ahir deis dos excursionistes a la Vall Fosca. 

Una vegada eren amb els ex
cursionistes, un dels pilots va 
veure que podía baixar amb 
l'helicopter, i sense arribar a 
aterrar, van poder carregar les 
dos persones a l'aparell per po
der ser evacuarles a l'hospital 
del Pailars, a Tremp. La dona 
va quedar ingressada amb una 
hipotermia moderada i l'home, 
amb una hipotermia lleu. Al 
principi, els Bombers van valo-

SUCCESSOS DROGUES 

rar la possibilitat de muntar un 
punt d'atenció medica al mateix 
lloc on es trobaven els excursi
onistes perque recuperessin la 
temperatura, i fins i tot, també 
es va plantejar si era necessari 
activar el protocol amb el SEM 
en cas d'hipotermies. També es 
va sospesar, malgrat que final
ment no va ser necessari, passar 
la nit amb ells fins que pogues-

lmatge de la droga i els diners confiscats dilluns. 

Sorpresos amb dos quilos de 
'maria' a Castellnou de Seana 
1 CASTELLNOU DE SEAN A 1 Els Mes
sos d'Esquadra van arrestar 
dilluns un borne de 41 anys i 
una dona, de 22, que van ser 
sorpresos a Castellnou de Sea
na amb dos quilos de marihua
na al seu vehicle. Un patru
lla va parar el cotxe a l'A-2 al 

veure que circulava de forma 
erra tic a. 

A més de la droga, amagada 
al maleter en quatre paquets 
de 500 grams cada un, por
taven 4.650 euros en efectiu. 
Van ser arrestats per un delicte 
contra la salut pública. 

sin ser rescatats al millorar les 
condicions. 

Els Bombers recorden que en 
aquesta epoca de l'any hi ha un 
augment de rescats de perso
nes que es veuen sorpresos per 
les condicions meteorologiques 
en alta muntanya, on el temps 
canvia de forma rapida. Per ai
xo, insten la ciutadania a com
provar les previsions i anar ben 

TRIBUNALS INSPECCIÓ 

equipada. Val a recordar que el 
novembre del2019la unitat es
pecialitza deis GRAE de la Seu, 
el SEMi !'hospital Vall d'Hebron 
de Barcelona van aconseguir 
salvar la vida d'una dona amb 
hipotermia severa que va tenir 
el cor aturat durant sis hores 
quan una tempesta la va sor
prendre durant una travessia 
perla Vall de Núria. 

Arxiven una investigació 
per tracte degradant en 
una residencia de Juneda 
L.G. 
1 LLEIDA 1 La Fiscalía de Lleida ha 
arxivat les diligencies d'investi
gació que havia iniciat per pos
sible tracte degradant a usuaris 
d'una residencia de Juneda. Se
gens fonts judicials, les diligen
cies es van iniciar arran d'una 
comunicació d'una inspecció del 
departament de Drets Socials 
a l'assenyalar que s'utilitzaven 
contencions físiq.ues amb usu
aris que presentaven deterio
rament cognitiu. També es va 
traslladar a la Fiscalía que al
guns dels residents podrien es
tar lligats durant diverses hores. 

Arran de la inspecció, el Mi
nisteri Públic va sol·licitar una 
llista dels residents -del centre, 
informes medies de tots ells així 
comuna valoració de l'Institut 
de Medicina Legal i Ciencies 

Forenses de Catalunya. Els in
formes forenses van concloure, 
segons les mateixes fonts, que 
les contencions es duien a terme 
de forma adequada, amb el con
sentiment i coneixement dels 
familiars, i que estavenjustifica
des per raons mediques. Els ma
teixos informes assenyalaven 
que no s'havia pogut concloure 
cap tracte degradant ni mala fe 
per part de la residencia, jaque 
l'actuació era correcta. 

No es va acreditar cap abús 
Arran d'aquestes valoracions, 

la fiscal encarregada de les dili
gencies va pro posar la setmana 
passada l'arxivament de les ac
tuacions, que va ser acordat ahir 
mateix, al no quedar acreditat 
que s'hagi produi:t un tracte de
gradant als residents. 
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EMERGENCIES 

Cremen 1,95 ha 
en un incendi 
a (anejan 
1 CANEJAN 1 Un incendi de ve
getació forestal va calcinar 
ahir una superfície d'l,95 
hectarees a Canejan. L'avís 
es va rebre a les 13.28 hores 
i el foc s'hauria originat ar
ran de la caiguda d'un palde 
l'electricitat. 

L'incendi es va declarar en 
una zona molt barrancosa i 
amb molt de pendent mentre 
que les condicions meteoro
logiques van impedir l'actu
ació deis mitjans aeris dels 
Bombers de la Generalitat. A 
la zona van treballar mitjans 
dels Bombers, així com dels 
Pompiers d'Aran, els GRAF i 
bombers franceses. Avui els 
efectius tornaran a la zona 
per fer una revisió. 

FAUNA 

Denunciat 
per fer servir 
trampes il·legals 
1 LA GUINGUETA D'ANEU 1 Els 
Agents Rurals van identifi
car, grades a la investigació 
duta a terme per agents del 
grup especial GEVAcar, una 
persona que utilitzava traro
pes no selectives amb l'ob
jectiu de capturar fauna a la 
Guingueta d'Aneu, al Pallars 
Sobira. 

Segons va informar ahir 
el cos de forestals, l'actuació 
va tenir lloc abans que cap 
animal hi quedés atrapat, ja 
que aquest tipus de trampes 
iHegals de tipus lla~ provo
quen la mort de la fauna per 
ofegament o, després de mol
ta estona, per sofriment al no 
poder-se escapar. 

TRIBUNALS 

La nova causa 
de Boreas podria 
anar a Madrid 
ILLEIDA 1 La nova causa separa
da de l'anomenat cas Boreas, 
perla qual han estat imputa
des 17 persones, podria ser 
instru'ida a !'Audiencia Na
cional, segons apunten fonts 
judicials. La nova causa in
vestiga suposades irregulari
tats en contractes menors de 
l'empresa de la Generalitat 
Infraestructures.cat relatius 
a obres en carreteres. 

El jutjat de Lleida detemii
nara si aquestes suposades 
irregularitats tenen relació 
amb el cas del3%, sobre pre
sumpte finan~ament il·legal 
de CDC. Si és així, la cau
sa s'instruira a ]'Audiencia 
Nacional. 
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