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El desembre
es van vendre
254 pisos a
Lleida
El nombre de compravenda de
pisos a Lleida al desembre es va
situar en 254 operacions, cosa
que va suposar un increment
de l’11,40% en relació amb al
desembre del 2017. El 71,65%
del total de les transaccions
realitzades al desembre va estar protagonitzades per pisos
de segona mà. En el conjunt de
l’any 2017, les operacions de
compravenda de pisos a Lleida
van sumar 3.396 operacions,
el 10,58% més que el 2016. Es
tracta de la xifra més alta fins
ara registrada en un any a Lleida des del 2010 (3.483).

La Seu engega
un pla contra
l’assetjament
escolar
La comissió de convivència de
la Seu d’Urgell i comarca, formada per la comunitat educativa i social del territori, ha
acordat crear un pla estratègic
comarcal per la convivència escolar a l’Alt Urgell que té com a
objectiu principal teixir les actuacions necessàries per abordar aquesta qüestió. El primer
pas que es realitzarà és l’elaboració d’una diagnosi de necessitats d’infants, adolescents,
docents i famílies respecte l’assetjament escolar a la Seu.

El RACC adverteix que la
senyalització de les carreteres al
Pirineu de Lleida és millorable
L’entitat presenta una auditoria que analitza els
senyals i si fan la funció d’orientar els conductors
Lleida
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Sortint de Sort a la carretera C-13
trobem la situació que il·lustra
la fotografia adjunta. Un munt
d’indicacions cap a diferents poblacions del Pallars i la Val d’Aran
que segons el RACC suposen una
senyalització excessiva. Aquest
és un dels exemples que posa
damunt de la taula el RACC en
l’auditoria presentada ahir sobre
senyalització d’orientació al Pirineu i que persegueix analitzar si
els senyals a les carreteres compleixen la seva funció d’orientar
els conductors de forma segura,
clara i eficaç.
L’auditoria alerta que les indicacions per arribar als centres
sanitaris del Pirineu, per exemple
a l’Hospital de la Seu d’Urgell, tenen deficiències i els hi dóna una
baixa puntuació, principalment
perquè no es senyalitza fins que
l’usuari es troba a escassos metres i per la comprensió dels senyals. El RACC també conclou en
el seu estudi que la senyalització

de les estacions d’esquí i els parcs
naturals “encara han de millorar
en diversos aspectes però han
aconseguit pujar de nota impulsats pels bons resultats de Boí
Taüll i Port Ainé, d’una banda, i
del Parc Natural del Cadí-Moixeró, de l’altra”. En canvi, Baqueira
Beret, alerta que ha empitjorat.
Una altra de les conclusions de
l’auditoria és que “hi ha senyalització d’aparcaments a la Seu
d’Urgell, a Vielha i a les estacions
d’esquí, encara que no s’informa
sobre el seu grau d’ocupació i la
manca d’aquesta informació pot
generar més trànsit i congestió”.
L’estudi també analitza la senyalització que condueix a les capitals de comarca del Pirineu. En
aquest sentit, per primera vegada totes les capitals han aconseguit 4 estrelles RACC i de mitjana s’acosten als 80 punts sobre
100. Vielha, amb 87 punts, és la
destinació millor senyalitzada de
tot l’estudi. D’altra banda, la Seu
d’Urgell és la única destinació urbana que baixa la seva puntuació.
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La neu fa acte
de presència a
la comarca de
les Garrigues i
afecta l’AP-2
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Isona reparteix més de
400 racions de la Guixa
Isona va celebrar ahir el tradicional dia de La Guixa, una festa
popular centenària que té lloc el
dimarts de carnaval. La guixa és

una mena d’escudella que s’ofereix gratuïtament en un dinar
popular en el que tothom hi és
convidat.

La neu va baixar ahir també a cotes baixes i es va deixar veure en
els punts més alts d’algunes poblacions de les Garrigues. La neu
va afectar a l’Autopista A-2 en
el tram entre Vinaixa i l’Albi i en
aquesta zona la concessionària
va haver de fer ús de màquines
llevaneus. El dispositiu per neu a
l’autopista es va desactivar ahir a
les set de la tarda.
El Servei Català de Trànsit va
demanar als conductors precaució al circular per aquest tram de
l’autopista.
La nota dominant ahir tant a la
Plana de Lleida com al Pirineu va
ser la temperatura gèlida i extre-
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madament baixa.
La temperatura mínima més
baixa registrada ahir a la demarcació va ser a Guixers, al Solsonès, amb 11 graus sota zero. A
prop es va situar el Pont de Suert
(Alta Ribagorça), amb10,8%.
També va fer molt fred a Tírvia, al Pallars Sobirà, amb 9,9

graus sota zero i a Vielha, amb 9,8
graus sota zero.
A la Seu d’Urgell, capital de
l’Alt Urgell, la temperatura mínima ahir va ser de 9,1 graus sota
zero i a Tremp, capital del Pallars
Jussà, de 8,1 graus sota zero, a
l’igual que a Vilanova de Meià, a
la comarca de la Noguera.
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L’Acadèmia Aranesa
diu que l’aranès sense
tractament “preferent”
pot desaparèixer
Unitat d’Aran expressa el seu
desacord amb el dictamen del TC
Vielha
ACN
El Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Aranesi – Acadèmia
aranesa dera lengua occitana ha
alertat que sense un ‘’tractament
de preferència, sense proteccions
afins, que compensen el desequilibri existent respecte les altres
dues llengües oficials’’ a la Val
d’Aran, l’aranès està amenaçat
de ‘’ràpida desaparició’’. A través
d’un comunicat on l’Acadèmia
valora la sentència del Tribunal
Constitucional (TC) de 8 de febrer
de 2018, que declara constitucionalment nul·la la paraula ‘’preferent’’ de la Llei 35/2010 de l’occità, també s’insta a les institucions
catalanes i araneses a què aquesta ‘’cancel·lació de la preferència
lingüística de l’aranès serveixi
com a motor per incrementar la
presència de l’aranès i la seva potenciació i promoció’’ tant a la Val
d’Aran com a Catalunya. Segons
l’Institut, així s’ha fet durant els
darrers 40 anys tot i que la llengua occitana a l’Aran pateix una
situació ‘’d’anormalitat lingüística
i de desequilibri’’ respecte al català i el castellà.
Des del Consell Permanent de
l’IEA-Acadèmia Aranesa dera lengua occitana es va comunicar ahir
que es lamenta la sentència del
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TC que declara nul·la la paraula
‘’preferent’’ de la Llei de l’occità
quan es refereix a l’ús de l’aranès
en les institucions araneses, especialment en el Conselh Generau
d’Aran, en l’administració local,
en les entitats que en depenen,
en els mitjans de comunicació
públics, en l’ensenyament, en la
toponímia, i en les relacions de la
Generalitat i de l’Estat amb la Val
d’Aran i els aranesos.
Unitat d’Aran (UA) va manifestar ahir el seu desacord amb la
sentència del Tribunal Constitucional feta pública aquest dilluns
que suspèn el tractament ‘’d’ús

El Congrés demana no
prorrogar la concessió
de l’autopista AP-2
El Congrés dels Diputats va exigir ahir al Govern que recuperi
de manera paulatina la gestió
pública de les autopistes segons
esgotin les concessions a empreses privades, un rescat per part
de l’Estat que podria suposar a
les arques del Estat uns 4.000
milions d’euros. Entre les autopistes afectades hi ha l’AP-2, que

discorre en un gran tram per les
comarques de Lleida. La proposta
no de llei del grup de Podem-En
Comú-En Marea va prosperar
amb els seus vots, els del PSOE,
ERC, PNV i Compromís. Ciutadans
i PP es van abstenir.
La proposició no de llei va ser
defensada per la diputada d’En
Marea Yolanda Díaz. “Aquesta

preferent’’ de l’aranès a la Val
d’Aran des del 2010.
La formació política filial del
PSC considera que l’ús d’aquest
terme no hauria de ser considerat
en detriment de la resta de llengües oficials, ‘’que són clarament
predominants’’, sinó tot al contrari, que hauria de ser un ‘’incentiu
per a la llengua minoritzada’’.
Unitat d’Aran creu que aquesta
sentència no hauria de desvirtuar
el conjunt del marc legislatiu de la
Llei de l’Aranès, així com els preceptes de la Llei d’Aran o del propi
Estatut respecte a l’aranès ja que
tots ells continuen vigents.

iniciativa parla de l’interès públic,
de la ciutadania i del bé comú.
Nosaltres estarem atents a veure
a que no ens saquejin. És una estafa. Rescatem amb el diners de
tots i regalem als corruptes del
PP”, va assenyalar. Díaz, conscient
que el compliment de la proposició no és obligatori per al Govern,
va comminar a la resta de grups a
pressionar més enllà de la votació
d’aquest dimarts.
“Això és parlar d’autònoms,
treballadors i treballadors, ecologistes, transportistes, consumidors i usuaris”, va dir ahir la diputada Yolanda Díaz.

El PSC de
Lleida se suma
al rebuig a
la sentència
El Primer Secretari de la Federació del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i
Aran, Òscar Ordeig, va afirmar ahir que “igual que els
companys d’Unitat d’Aran,
des del PSC de Lleida, Pirineu
i Aran tampoc estem d’acord
amb la sentència del Tribunal Constitucional que suspèn l’ús preferent de l’aranès
, tal i com va determinar la
Llei de l’Aranès al 2010”. Ordeig va dir que “tot i respectar els tràmits judicials, els i
les socialistes hem defensat i
defensarem el respecte a les
llengües, sobretot les minoritzades com és l’aranès”. Per
la seva banda, l’exdiputada
de la CUP, Mireia Boya, va recordar a Ordeig través de les
xarxes que el recurs al TC el
va presentar el govern socialista de Zapatero.

Puigdemont diu
que la diversitat
lingüística és
“riquesa”
El president i líder de JxCat,
Carles Puigdemont, va lamentar ahir en una piulada
la decisió del Tribunal Constitucional d’eliminar l’ús preferent de l’aranès a l’administració pública, i va assegurar
que Catalunya “estima i defensa les realitats nacionals”
com la de l’aranès i la Val
d’Aran.
En una publicació a Twitter, Puigdemont va destacar
que “la diversitat lingüística,
ètnica, familiar, ideològica i
religiosa” del país és una “riquesa”.

La Paeria
de Cervera
presenta el
pressupost
del 2018
L’Equip de Govern de la Paeria
de Cervera va explicar el pressupost municipal de l’any 2018
a la ciutadania en un acte públic que va tenir lloc dilluns 12
de febrer a l’Auditori Municipal.
En l’acte, el paer en cap, Ramon
Royes, va explicar els objectius
del pressupost 2018: mantenir
les subvencions a entitats i les
activitats culturals, econòmiques, esportives i socials; dotar
la partida de Serveis Socials;
potenciar el manteniment dels
espais públics i la jardineria;
mantenir el deute i els terminis de pagament; i un canvi important amb les inversions, que
enguany se centren en la construcció d’un pavelló poliesportiu nou (1.056.500 euros).
Altres inversions previstes
són: el condicionament de voreres de la zona nord (27.159
euros), la millora de l’enllumenat públic (17.217 euros),
actuacions de reposició en carrers i jardins (14.000 euros),
l’adquisició d’una furgoneta
per a la brigada (13.000 euros),
senyalització (8.500 euros),
fons bibliogràfic (8.500 euros), i
millores en parcs infantils.

El vi, protagonista
d’un taller de
cuina a Tremp
Tremp va acollir ahir dins del
cicle d’activitats Biblioteques
amb DO, el taller d’edició de
cuina del vi. Marina Pàmpols,
del Restaurant Buenos Aires
va ensenyar a la quinzena de
participants com elaborar unes
postres utilitzant el vi.

Les Borges Blanques convoca
una plaça de monitor de lleure
per al centre Casal Marino
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha convocat un concurs per
cobrir una plaça de monitor o
monitora de lleure, per al Centre
Obert Casal Marino de la capital
de les Garrigues. Així, segons
consta en les bases de la convocatòria, la persona que guanyi
el concurs se li atorgarà un contracte de treball temporal, per

obra o servei determinat, per
que queda de curs escolar 20172018. La plaça està adscrita a
la regidoria de Benestar Social,
Família i Salut, i les tasques encomanades consisteixen en responsabilitzar-se de l’acollida i el
berenar, on es treballen els hàbits d’higiene, l’alimentació i es
promou el joc individual.

