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Imatge de l’any passat de la rua de Carnaval a Sort.

E. ALDANA

REDACCIÓ
❘ SORT ❘ Qui aspiri a regentar el 
bar del Carnaval de Sort haurà 
de donar a l’ajuntament setanta 
cubates gratis. Així ho estableix 
el concurs que el consistori ha 
convocat per adjudicar la barra 
d’aquesta celebració. L’alcalde, 
Raimon Monterde, va explicar 
que es tracta de tiquets de con·
sumicions que rebrà la comissió 
de festes i va apuntar que aques·
ta mesura pretén posar límit a 
invitacions que suposaven “una 
ruïna” en anys anteriors.

Les clàusules del concurs es·
tableixen que l’adjudicatari hau·
rà “de cedir de forma gratuïta a 
l’ajuntament 70 tiquets per valor 
de consumició d’un combinat”, 
així com un cànon d’almenys 
2.644 euros. A l’hora de valo·
rar les ofertes, rebrà punts ad·
dicionals qui es comprometi a 
entregar almenys 80 d’aquestes 
invitacions. 

Monterde va apuntar que el 
consistori va decidir que “el 
servei del bar el portin profes·
sionals” després de constatar 
que, quan estava en mans de la 
comissió de festes, “la beguda 
era gratis per als membres, els 
seus amics i els amics dels seus 
amics”, la qual cosa suposava 
“una despesa terrible i no do·
nava beneficis”.

Traient a concurs la barra, 
l’ajuntament vol mantenir les 
invitacions als 25 membres de la 

Sort demana 2.600 € i 70 cubates 
gratis per adjudicar una barra
Tiquets per al bar del Carnaval que l’ajuntament donarà a la comissió de festes || 
Treu la gestió a concurs per posar límit a invitacions que eren “una ruïna”

CELEBRACIONS INICIATIVES

comissió de festes, que treballa 
per organitzar la cercavila, balls 
i altres actes de la celebració, i 
assegurar al mateix temps que 
el bar proporciona ingressos en 
lloc de pèrdues.

Monterde va apuntar que 
l’ajuntament ha decidit fer servir 
aquest sistema per contractar 
els serveis de bar que s’instal·
lin a les festes de Sort al llarg 
de l’any. Si bé és freqüent que 
un ajuntament rebi una quota 
d’invitacions durant les celebra·
cions, no ho és tant que un con·
sistori les detalli en les clàusules 
d’un concurs.

n L’ajuntament de Sort ha 
decidit ajornar de nou, en 
aquest cas, un any més l’apli·
cació per primera vegada 
d’una taxa per la gestió de 
l’aigua als nuclis agregats, 
que mai no han pagat pel 
servei ni pel consum. La ta·
xa seria de 60 euros anuals 
i afectaria uns 300 habitat·
ges dels catorze nuclis del 
municipi.

L’alcalde, Raimon Monter·
de, ha decidit ajornar l’apli·
cació de la taxa davant de 
la impossibilitat de moment 
d’explicar als veïns dels po·
bles el motiu de la mesura. 

El primer edil va apuntar 
que ben aviat s’iniciarà una 
campanya informativa al 
llarg d’aquest any en la qual 
explicarà què ha motivat la 
taxa.

Ajornen un any la nova tarifa de 
l’aigua per als nuclis agregats

LES CLAUS

Servei professional
z El consistori vol separar la ges-
tió del bar, per als professionals, 
i els actes festius, per a la comis-
sió municipal.

Revertir les despeses
z L’alcalde sosté que fins ara 
“la beguda (durant el Carna-
val) era gratis per als amics, els 
seus amics i els amics dels seus 
amics”, la qual cosa impedia 
que hi hagués beneficis.

Totes les festes
z La clàusula s’aplicarà en tots 
els concursos de llicència d’ús 
del servei de bar.

Biomassa per  
a la residència 
de Maldà

SERVEIS

❘ MALDÀ ❘ L’ajuntament de Mal·
dà ha aprovat definitivament 
la instal·lació d’una caldera 
de biomassa per escalfar 
l’edifici consistorial, la re·
sidència de la gent gran i el 
centre de dia municipal. El 
projecte preveu una inversió 
de 192.566 euros. També ha 
aprovat la connexió i instal·
lacions de l’edifici públic amb 
la residència geriàtrica, amb 
un pressupost de 87.537 eu·
ros. La iniciativa se suma a 
altres que han impulsat d’al·
tres municipis que opten per 
escalfar edificis públics amb 
biomassa.

Idees per al 
futur tanatori 
d’Andorra

EQUIPAMENTS

❘ ESCALDES ❘ El Govern d’Andor·
ra va lliurar ahir el premi del 
concurs d’idees per al futur 
tanatori nacional. El guardo·
nat va ser l’arquitecte Josep 
Travé, mentre que el jurat va 
distingir també algunes de 
les 16 propostes presentades. 
Aquest equipament, que es 
construirà de forma conjun·
ta amb el Comú d’Escaldes 
Engordany, es construirà en 
una parcel·la de 502 metres 
quadrats que actualment es 
fa servir com a estaciona·
ment de l’Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell.

format part del govern d’un al·
calde es comptabilitzin per ces·
sar·lo, per la qual cosa la moció 
serà possible quan Montes pren·
gui possessió de l’acta. Pardos 
va explicar que tramitaran el 
canvi d’edil davant de la junta 
electoral perquè prengui posses·
sió al més aviat possible.

Va apuntar que no preveuen 
que es pugui fer efectiu el canvi 
fins a mitjans de febrer. No obs·
tant, va recordar que compten 
amb el suport del PDeCAT per 
cessar l’actual alcalde. “Tots es·
tem disposats a presentar la mo·
ció, encara que hem de parlar 
encara de com es durà a terme. 
Existeix l’acord però no hem 
detallat res més.”

Val a recordar que Pérez ja 
va rebutjar al desembre dimi·
tir, tal com havien demanat els 
seus antics companys de govern 
socialista municipal. Pérez va 
insistir que va deixar el PSC a 
l’incorporar membres d’Unió 
a la llista electoral i va dir que 
es va presentar pel PP el 21·D 
“davant la necessitat de defen·
sar la unitat d’Espanya” (vegeu 
SEGRE del dia 30 de desembre).

REDACCIÓ
❘ GIMENELLS ❘ El regidor socialista 
de Gimenells Antonio Pardos 
va explicar ahir que el seu grup 
municipal ja té sobre la taula 
el nom de l’edil que substitui·
rà Vicente Sáez, que va dimitir 
en el ple anterior per desacords 
amb les decisions del seu mateix 
partit entorn de l’article 155 de 
la Constitució. Això ha donat 
peu que el partit nomeni una 
substituta, la qual cosa possi·
bilitarà que es tramiti una mo·
ció de censura contra l’alcalde, 
Dante Pérez. El primer edil va 
deixar el PSC i es va presentar 
a les eleccions del 21·D com a 
número 2 de la llista del PP per 
Lleida. La substituta de Vicente 
Sáez serà Patricia Montes Valls.

La llei antitransfuguisme im·
pedeix que els vots dels qui han 

El PSC de Gimenells elegeix l’edil 
que possibilitarà la censura
Patricia Montes Valls, que era la suplent número tres de la llista

MUNICIPIS PARTITS

Dante Pérez.

FORMACIÓ ENSENYAMENT
CC DEL PALLARS JUSSÀ

Visita al jaciment paleontològic d’Isona i Conca Dellà.

Uns 50 docents visiten el Camp 
d’Aprenentatge de Tremp
❘ TREMP ❘ Una cinquantena de 
docents que treballen en els 
20 Camps i Entorns d’Apre·
nentatge que hi ha a Catalunya 
visiten aquests dies el Pallars 
Jussà. La trobada anual té un 
doble objectiu, intercanviar 
experiències sobre el treball 

diari que duen a terme en 
aquests espais i descobrir l’En·
torn d’Aprenentatge de Tremp. 
Els docents van visitar ahir els 
jaciments de la Posa i Orcau a 
Isona i Conca Dellà i avui hi 
ha prevista una visita a Castell 
de Mur.

cfarre
Resaltado
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El grup Singatalla, de Sort, durant l’enregistrament de les cançons al CD de l’associació Cambuleta.

MARTA LUVICH/ACN

ACN
❘ SORT ❘ L’Associació Cultural 
Cambuleta compleix aquest 
any el seu desè aniversari i per 
celebrar-ho editarà un doble 
CD de cançons infantils en pa-
llarès. El primer disc inclourà 
cançons tradicionals cantades 
per alumnes de sis col·legis del 
Pallars Sobirà i del Pallars Jussà 
i, d’altra banda, el segon es com-
pondrà d’una vintena de temes 
inèdits cantats per grups locals 
i alguna formació convidada de 
les comarques veïnes.

Cançons com Sol solet, El 
Joan Petit quan balla, Puff el 
drac màgic o Cargol treu ba-
nya estaran en el primer CD, 
mentre que els temes inèdits 
estan relacionats amb el terri-
tori com Lo Tamarro, el tren La 
Garrafeta, el riu Noguera Palla-
resa o el Carnaval. L’associació 
ha optat per fer un doble CD 
al creure que la música és una 
manera d’arribar als més petits i 
a les famílies d’una manera molt 
directa.

En aquest sentit, Eva Tarra-
gona, de l’associació, assenyala 
que l’objectiu també és que sigui 
una eina útil per treballar als 
col·legis. Tarragona va explicar 
que s’han detectat escoles del 
Pallars que canten amb un cata-
là estàndard quan en realitat la 
llengua d’ús diari és el pallarès. 
Aquests dies es registren la can-
çons a l’estudi d’enregistrament 

Un CD en pallarès per celebrar 
els deu anys de Cambuleta
Hi col·laboren músics, entitats i col·legis del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà

ENTITATS TERRITORI

Piro Noise Audio Solutions a 
València d’Àneu, i està previst 
que vegi la llum durant la prò-
xima primavera. 

Una quinzena de grups locals 
i d’altres comarques estan col·la-
borant en aquest doble CD i l’au-
tor de la majoria de les lletres 
de les cançons és el músic Tole 
Moreno, mentre que l’associa-
ció s’encarrega que els cantants 
pronunciïn de forma correcta 
el lèxic.

n Per celebrar els 10 anys i 
promocionar l’ús del palla-
rès, l’Associació Cultural 
Cambuleta ha comptat amb 
la col·laboració d’una trente-
na d’establiments del Pallars 
Sobirà i del Jussà per repartir 
terrossos de sucre amb una 
paraula de llengua palla-
resa impresa. Furro, potxó, 

xinar, bocafoscant o aplae-
ret són alguns exemples de 
paraules i n’hi ha fins a 15 
de diferents, per la qual co-
sa l’entitat anima els veïns a 
demanar un cafè i col·leccio-
nar-los. Una iniciativa en què 
participen cafeteries, bars, 
restaurants, refugis i allotja-
ments rurals de la zona.

Aprendre la llengua amb el cafè

Venen 7 obres 
per a beques 
menjador a 
Pardinyes
L’exposició,            
oberta fins avui

SOLIDARITAT INICIATIVES

❘ LLEIDA ❘ L’exposició solidària or-
ganitzada per la Fundació Barri 
de Pardinyes per recaptar fons 
per poder sufragar beques de 
menjador ha aconseguit vendre 
set de les 22 obres d’art amb 
què comptava aquesta iniciati-
va altruista. Els impulsors de la 
mostra confien que poden ad-
judicar-se la resta de les obres, 
encara que l’exposició estarà 
oberta fins avui, concretament 
a la sala Ars Creàtio, situada 
al número 18 del carrer Baró 
de Maials. 

L’objectiu és poder ajudar 
famílies amb nens en edat es-
colar i que compten amb pocs 
recursos econòmics. D’aquesta 

forma, tindran garantit l’accés 
al menjador del col·legi. La fun-
dació d’aquest barri lleidatà ha 
comptat per a l’acció solidària 
amb la col·laboració de més 
d’una quinzena d’artistes de 
diferents disciplines, entre els 
quals hi ha Josep Maria Alar-
cón, Fernando Ormazabal, Jo-
aquim Ureña, Miguel Ángel 

González, Pere Sandoval, Jor-
di Balasch, Carme Roca, Jau-
me Fernández, Alfonso López, 
Carme García, Matías Tolsà, 
Bep Pubill, Joan Bosch, Teresa 
Camí, Núria M. Torrebella i 
Joana Pruner. La Fundació Pri-
vada Barri de Pardinyes és una 
iniciativa sorgida de l’organit-
zació de veïns.

FUNDACIÓ BARRI DE PARDINYES

Imatge d’algunes de les obres exposades.

Els cardiòlegs celebren        
que la formació mèdica          
no tributi en l’IRPF

SANITAT HISENDA

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ La Societat Espanyola 
de Cardiologia (SEC) va aplau-
dir ahir la rectificació del mi-
nisteri d’Hisenda per la qual la 
formació mèdica no tributarà 
en l’IRPF, segons recull un reial 
decret publicat en el BOE el 30 
de desembre passat. 

En concret, en la normati-
va s’aclareix que les despeses 
d’estudi per a la capacitació o el 
reciclatge del personal que són 
finançats per altres empreses o 
entitats diferents a l’ocupador, 
sempre que les esmentades em-
preses o entitats comercialitzin 
productes per als quals resulti 
necessari disposar d’una ade-
quada formació per part del 
treballador, no constitueixen 
distribució en espècie i, per tant, 
no tributen en l’IRPF. “Aplau-

dim aquesta rectificació després 
que el maig de l’any passat una 
resolució de l’Agència Tributària 
assenyalés que l’abonament de 
despeses en formació mèdica 
havia de tributar en l’IRPF”, va 
dir l’organització. 

De fet, la SEC va alertar que 
aquesta resolució posava serio-
sament risc el futur de la forma-
ció dels metges a Espanya, ja 
que els facultatius veurien re-
duïda la seua assistència a acti-
vitats formatives, com cursos i 
congressos mèdics organitzats 
per les societats científiques. “A 
més, suposava un risc per als 
pacients al deteriorar-se molt 
probablement la qualitat assis-
tencial, estretament vinculada 
al manteniment d’una adequada 
formació dels professionals”, va 
concloure.

Solidaritat amb  
el ‘refugi’ de gats 
de Bellpuig

ACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ El grup 140 Gats, que 
col·labora amb una veïna de 
Bellpuig que acull desenes 
de felins, ha organitzat dos 
esdeveniments per a aquest 
mes de gener a Lleida per 
recaptar fons i promoure 
l’adopció. 

El primer se celebrarà el 
proper 19 de gener al pub 
Zappa amb un concert soli-
dari i l’entrada és de 5 euros. 
L’endemà, el 20 de gener, el 
centre cívic de Balàfia aco-
llirà diverses activitats i ac-
tuacions per recaptar fons i 
aliments per als gats de 10.30 
a 21.30 hores.

Activitat física  
als tallers del 
Casal de la Dona

INICIATIVES

❘ LLEIDA ❘ El Casal de la Do-
na de Lleida reprèn aquesta 
setmana l’activitat amb la 
programació prevista per al 
2018, que s’inica amb tallers 
relacionats amb l’activitat fí-
sica, la coordinació i el mo-
viment. Així, per avui està 
prevista l’activitat Dansa i 
moviment creatiu i per de-
mà, A tot ritme. 

El Casal de la Dona és un 
espai per a la formació, el 
lleure, la promoció de la sa-
lut, la defensa dels drets de 
les dones i la prevenció de la 
violència masclista.

cfarre
Resaltado
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