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Carreiro diu ara que lamenta 
l'arenga q~e ,va fer dissabte i 
promet treballar ''pel diàleg" 
El president de l'Associació de 
Veïns del Secà de Sant Pere, José 
Carreiro, va assegurar ahir que 
"lamento les paraules utilitza
des" en la cloenda de la mani
festació que es va fer dissabte 
a Lleida per exig1r "diàleg" a la _ 
Paeria amb els projectes ur
banístics. Carreiro va cridar a 
"treure les rates que hi ha a la 
Paeria i netejar-la tota" i va as-

segurar que calia "rebentar tot 
el que s'està fent". En aquest 
sentit, ara el president diu que 
"seguiré treballant pel diàleg i el 
consens". Val a dir, però, que ell 
mateix va admetre que a la ma
nifestació els veïns del barri que 
representa no havien acudit a la 
manifestació. Amb tot, la mani
festació es va fer amb dos recor
reguts diferents. 

FOTO: Aj. Salàs/ El certamen s'ha celebrat aquest cap de setmana 

Més de 3.000 persones 
visiten les diferents activitats 
de la Fira de Salàs de Pallars 
Més de 3.000 persones han par
ticipat en les diferents activitats 
que s'han portat a terme durant 
la 17 diada de la Fira de Salàs 
de Pallars. Els actes van comen
çar dissabte amb la presentació 
del mural dedicat a l'antiga fira 
de bestiar de peu rodó, realit
zat per l'artista britànic-pallarès 
Peter Allan Hull. A continuació 

s'inaugurà l'exposició fotogrà
fica "l'Albert de les eqües", una 
experiència visual sobre la cria i 
transhumància de bestiar cava
llar realitzada per Pere Montiel 
i es donà pas a una jornada de 
transferència tecnològica orga
nitzada per l'Escola Agrària del 
Pallars sobre les propietats nu
tritives de la llet d'euga. 

Satisfacció a Vilanova 
de Meià per ''l'èxit" 
d'assistència a la Fira 
de la Perdiu d'enguany 
Es va presentar i batejar la geganteta 
Vilanova de Meià 
REDACClÓ 

Vilanova de Meià va celebrar ahir 
una nova edició de la Fira de la 
Perdiu amb "èxit" de visitants. Ai
xí ho valorar l'alcalde Xavier Terré, 
un cop finalitzat el certamen. "El 
temps ha acompanyat i ha vingut 
molta gent, com l'any passat". El 
certamen va arrencar a les 9.00 
hores del matí amb l'obertura de 
la fira, que oferia exposicions i 
venda de perdius i altres aus com 
faisans, guatlles, canaris, etc. Al 
llarg del matí, hi van haver tallers 
infantils i juveni ls de ceràmica al 
recinte firal i es va fer la presen
tació i el bateig de la geganteta 
acompanyada dels capgrossos 
de les perdius de la vila. L'acte va 
comptar amb l'actuació dels Bas
toners de Peramola i la Cremalle
ra Teatre de carrer. 

Els visitants també van poder 
gaudir d'una cercavila amb gra
llers i ball de bastons, així com la 
presentació de la Fundació Coma 
de Meià, una fundació gastronò
mica que promou la cuina de pro
ximitat i el món rural, a càrrec del 
xef Sergi de Meià. 

L'edició d'enguany de la Fira 
va ser inaugurada per la directo
ra general d'Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya, 
Montserrat Fornells. 

FOTO: M.F./ La inauguració va anar a càrrec de Montserrat Fornells 

FOTO: M. F f Durant el matí hi va haver cercaviles i tallers infantils i juvenils 
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Dos detinguts en un pis del carrer 
Nou de Lleida, un per violència 
domèstica i l'altre de gènere 

Dos intoxicats per 
inhalació de fum en 
un foc d'una casa 
a Fígols de Tremp 
Dues persones van resultar dis
sabte a la nit intoxicades de ca
ràcter menys greu per inhalació 
de fum en un incendi que es va 
originar en una casa aïllada de 
Fígols de Tremp. Va ser a les 
20.03 hores i el foc va cremar 
el menjador i part d'una habita
ció, mentre que el fum va afec
tar tot l'habitatge. 

Un dels arrestats era el padrastre de la dona de 
l'altre i es van arribar a amenaçar amb ganivets 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

La Guàrdia Urbana va detenir ahir 
de matinada dos homes en un 
mateix pis situat en el número 13 
del carrer Nou de Lleida, al Cen
tre Històric, un com a presumpte 
autor d'un delicte de violència 
domèstica en l'àmbit de la llar i 
l'altre per violència de gènera. 

Pel que fa als fets, segons van 
explicar fonts de la Policia Local 
de la capital del Segrià, a les 6.30 
hores els agents van ser alertats 
d'una forta discussió amb agres-

• 

La dona d'un 
dels implicats 

va rebre 
diferents cops 

sions en el citat domicili. De fet, 
un dels homes, de 61 anys, era el 
padrastre de la dona de l'altre, de 
40 anys, i els dos van començar 

Llibertat amb càrrecs pel 
conductor de la Seu causant 
de l'accident mortal de Ger 
El conductor de 25 anys i veí de 
la Seu d'Urgell detingut dissab
te com a presumpte autor d'un 
homicidi per imprudència greu, 
ja que tot apunta que va causar 
l'accident mortal al quilòmetre 
187,4 de I'N-260, al seu pas per 
Ger (Gerdanya), en el qual va 
morir un motorista de 22 anys i 
veí de Barcelona, va quedar ahir 
en llibertat amb càrrecs després 
de passar a disposició judicial 
davant del jutjat d'Instrucció en 
funcions de guàrdia de Puigcer-

Ferit un ciclista de 
16 anys en caure 
en una ruta al 
Pont de Suert 

dà. Així mateix, haurà de com
parèixer davant del jutge quan 
sigui citat, segons van explicar 
a LA MAÑANA fonts properes 
al cas. Cal recordar que en l'ac
cident es van veure implicats la 
furgoneta que conduïa l'arres
tat i la motocicleta. Els investi
gadors dels Mossos van deter
minar que la furgoneta del jove 
havia realitzat un gir a l'esquerra 
sense veure que venia la moto, 
que va impactar contra ell, raó 
per la qual va ser arrestat. 

• 

La baralla 
va ser 

presenciada 
per menors 

a discutir de manera molt acalo
rada. Fins al punt que la persona 
més gran va agredir l'altre impli
cat. També va haver-hi amena-

Rescaten un 
escalador amb una 
fractura al turmell 
a Alòs de Balaguer 

Els efectius del cos de Bombers 
van rescatar ahir un escalador 
que va patir un aparatós acci
dent i es va trencar un turmell 
a Alòs de Balaguer, concreta
ment a la Paret de les Gralles. 
En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
de la incidència prop de les 
16.00 hores i ràpidament es va 
activar el corresponent proto
col de rescat. Finalment, va ser 
traslladat en ambulància a un 
centre hospitalari. 

Un ciclista de 16 anys va resultar 
ahir ferit menys greu en caure a la 
ruta de Gotarta al Pont de Suert, 
a prop del Barranc de la Collada 
de l'Ós, en una zona de difícil ac
cés. El GRAE el va portar en heli
còpter fins a una ambulància del 
SEM que el va traslladar a l'Hospi
tal de Vielha A Vilanova de Meià 
van auxiliar un home que havia 
caigut en un esbarzer. 

FOTO: Bombers I Moment en què el jove era auxiliat pels facultatius 

ces amb ganivets, tot i que no els 
van arribar a fer servir. Davant 
d'aquesta situació, la dona de 
l'home de 40 anys (fillastra del de 
61 anys) es va posar al mig de la 
discussió i va rebre diferents cops 
per part del seu home. A més, cal 
indicar que tot això va ser presen
ciat per menors que hi havia en 
aquell moment en el domicili. Els 
agents de la Urbana es van per
sonar i van arrestar l'home de 61 
anys per violència domèstica en 
l'àmbit de la llar i al de 40 anys 
per violència de gènere. 

Apaguen un incendi 
de xemeneia en 
un habitatge de 
la Vall de Boí 
Els Bombers van apagar dissab
te a la nit un incendi de xeme
neia que es va originar en un 
habitatge de la Vall de Boí, con
cretament a la zona del Pla de 
l'Ermita. Cal destacar que no va 
haver-hi ferits. D'altra banda, 
els efectius van apagar un foc 
que va que cremar uns troncs a 
l'avinguda Lleida d'Alfarràs. 

Envien a judici un xofer per donar positiu 
en drogues i alcohol i xocar amb un taxi 
Un conductor de 46 anys va ser denunciat penalment ahir a les 2.55 
hores en donar positiu en drogues i alcohol, concretament 0,91 mg/I, 
després de creuar pel mig la rotonda de I'LL-11 amb Estudi General, de 
Lleida, i xocar amb un taxista. Els dos xofers van resultar ferits lleus. A 
la 1.35 hores la Urbana també va enviar a judici una conductora per un 
positiu d'1,27 mg/I i xocar amb cinc cotxes estacionats a Prat de la Riba. 

Dos ferits lleus en xocar el cotxe en el qual 
viatjaven amb una façana de Bellpuig 
Dues persones van resultar ahir a les 4.09 hores ferides de caràcter lleu 
quan el vehicle que conduïa una d'elles va xocar amb una façana de la 
plaça Ramon Bertran de Bellpuig. Van ser traslladades a l'Arnau de Vila
nevà. A les 16.57 hores es va produir un altre sinistre entre dos cotxes 
a l'N-Il, al seu pas per la mateixa localitat, i va haver-hi un ferit lleu. Va 
haver-hi accidents sense ferits a l'Albagés, Mollerussa i Os de Balaguer. 

Ajuntament de 
Sarroca de Bellera 

ANUNCI 
Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 de les Normes Subsidiàries 
de planejament de Sarroca de Bellera - article 114. Magatzems agrícoles i 
article 115. Construccions ramaderes. 

Aprovada inicialment la modificació puntual núm. 7 de les Normes Subsidiàries de 
planejament de Sarroca de Bellera en relació amb la regulació dels magatzems 
agrlcoles i les construccions ramaderes, de-conformitat amb l'article 85 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 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 Província de Lleida. 

Durant l'esmentat termini podrà se examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es puguin formular les al·legacions que 
s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. a l'adreça hltps:/1 
sarrocabellera.ddl.neV 

Sarroca de Bellera, 4 de novembre de 2022. 

Josep Ramon Lloret i Loan, Alcalde 

Document signat electrònicament 
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Pimec demana un "esforç" a la 
Generalitat per potenciar les 
comunicacions a les zones rurals 
La p·atronal considera que millorar les xarxes és ((fonamental" 
per evitar la fuga de població en els municipis més petits 

ALEX SÀNCHEZ 
~e;¿¡ o Q 

lleida 

Millorar les comunicacions i les 
telecomunicacions són dos dels 
principals reptes dels municipis 
rurals de cara a evitar el despo
blament i atraure nous inquilins 
de cara als pròxims anys, segons 
va assenyalar el president de la 
Fundació Pi mec i de Pallars Actiu, 
Josep Gonzalez. En aquesta línia, 
totes dues entitats van impulsar 
fa un any la primera jornada so
bre Nova Ruralitat, de la qual el 
26 d'octubre es va celebrar la se
gona edició. Es tracta d'un projec
te que pretén "innovar i t reballar 
perquè l'entorn rura l pugui tenir 
una evolució a millor", va explicar 
Gonzalez. "Som conscients de la 
fuga de gent dels nuclis més pe
tits, del despoblament, ens preo
cupa aqyest tema i t reballem per 
fer accions i iniciatives que ser
veixin per canviar aquestes ten
dències", va afegir. 

Set comarques es van adhe
rir a aquesta iniciativa que en la 
seva segona edició, que va estar 
enfocada als territoris resilients i 
a la dona emprenedora a través 
de dos eixos: la · sostenibilitat i 
l'economia. D'aquesta manera, 
l'objectiu "és reactivar o activar 
mecanismes complementaris o 
alternatius per posar en valor 
l'entorn rural", va dir Gonzalez. 
Des de Pimec i la Fundació Pallars 
demanen a la Generalitat que 
faci un "esforç" per millorar les 
telecomunicacions als municipis 
rurals, ja que entenen que és un 
factor "fonamental" per evitar la 
fuga de la població. "Enquestes 
que s'han fet arreu d'Espanya 
posen de manifest que la gent 
valora més la capacitat d'accedir 
a les xarxes que la medicina", va 
explicar Gonzalez, qui va atribuir 
aquest factor a l'evolució de la 
societat, de les tecnologies i, més 
recentment, de la implementació 

FOTO: Fundació PI mec I El president de la Fundació Pimec i Pallars Actiu. Josep Gonzalez 

També insta 
a potenciar la 
telemedicina i 
fer accessible . 
crear negocis 

del teletreball, que considera "ha 
vingut per quedar-se". 

Gonzalez apunta que els 
camps d'actuació en l'entorn rura l 
per potenciar-lo són molts, entre 
ells la telemedicina o la instal·la
ció d'indúst ries, en zones on sigui 
possible, per fer més accessible 
la creació de negocis i activitat. El 

Pimec i Pallars 
Actiu aposten 
per fer nuclis 
rurals atractius 
pel ciutadà 

president de la Fundació Pi mec es 
marca l'objectiu de reduir la bre
txa digital que encara existeix als 
pobles rurals. En aquest sentit, va 
reconèixer que "els últims anys 
s'ha fet un esforç per revertir-ho 
i s'està fent un treball d'instal·la
ció de fibra òptica a les carrete
res. Som conscients que s'ha fet 

((S'ha avançat 
en la bretxa 
digital, però 
queda molt 
treball per fer" 

un avenç, però encara queda molt 
treball per fer". Considera que en
cara hi ha "mancances" i constata 
l'interès per desplaçar-se a po
blacions tranquil· les per treballar. 
"S'ha de desplegar un urbanisme 
que sigui atractiu per la gent. Es
tem davant una oportunitat única 
per millorar això". 

Impulsen 
la primera 
aliança 
d'entitats de 
dones rurals 
En el marc de la celebració 
de la segona jornada sobre 
La Nova Ruralitat, es va dur 
a terme la signatura de la la 
Aliança d'entitats de dones 
rurals, que, des de la Funda
ció Pimec s'ha aconseguit ca
talitzar, aglutinant diferents 
associacions i les seves presi
dentes. Al respecte, Gonzalez 
va valorar que es tracta d'un 
acord "transcendental" i va 
celebrar que aquesta col·la
boració permetrà experièn
cies i serveis. "Fins ara no 
s'havia donat mai un acord 
entre diferents entitats de do
nes empresàries rurals. Això 
és un començament, a partir 
d'aquí s'ha de potenciar i ges
tar més trobades per compar
tir experiències", va comentar 
el president de la Fundació 
Pimec. l'objectiu de l'aliança 
és impulsar la nova ruralitat i 
l'emprenedoria femenina en 
l'entorn rural, tot generant 
cooperacions entre les dife
rents associacions. 

Teresa López, presidenta 
de FADEMUR (Federació d'As
sociacions de Dones del Món· 
Rural) va considerar la signa
tura com "l'inici d'un gran ca
mí" i al mateix temps va des
tacar que, des de la federació, 
promouran l'emprenedoria 
en femení en el món rural 
i que els pobles siguin resi
lients. López va fina litzar la 
seva intervenció emfatitzant 
que "la nova ruralitat serà 
amb dones o no serà". 
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