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Tremp canviarà la 
climatització del 
teatre La Lira

EQUIPAMENTS

❘ TREMP ❘ Una avaria al siste-
ma de climatització del teatre 
La Lira de Tremp obligarà 
l’ajuntament a substituir-lo 
aquest estiu. El consistori va 
avançar que les reparacions 
no alteraran la programació 
cultural d’aquest equipament 
i va afegir que habilitaran un 
sistema de renovació de l’ai-
re per assegurar un mínim 
de confort mentre es por-
ten a terme els treballs de 
reparació.

El PSC exigeix 
mesures pels atacs 
de fauna salvatge

RAMADERIA

❘ LLEIDA ❘ El grup parlamentari 
del PSC reclama a la Gene-
ralitat mesures davant dels 
atacs de fauna salvatge a la 
ramaderia del Pirineu. “Re-
clamem mesures de suport 
que reverteixin la deixadesa 
de la Generalitat”, va afir-
mar el primer secretari, Òs-
car Ordeig, que va recordar 
la immobilització de granges 
al Jussà, Sobirà i Alt Urgell 
(vegeu SEGRE d’ahir).

Un centenar de 
comerços a l’Open 
Night de Balaguer

COMERÇ

❘ BALAGUER ❘ Un centenar de co-
merços de Balaguer obriran 
les portes la nit del dissab-
te 7 de juliol amb motiu de 
la quarta edició de l’Open 
Night, que s’iniciarà a les 
21.00 hores i conclourà les 
3.00. Inclourà activitats lú-
diques com espectacles, mú-
sica a càrrec de discjòqueis, 
atraccions inflables per a la 
canalla i espais gastronòmics 
en diversos carrers.

Distinció per a un 
estudi d’alumnes  
de Cervera

EDUCACIÓ

❘ BARCELONA ❘ La Universitat 
Pompeu Fabra ha distingit 
dos alumnes de l’Institut 
Antoni Torroja de Cervera, 
Martí Beleta i Ramon Maria 
Villalonga, pel treball I si els 
haguessin atrapat? Anàlisi 
jurídica dels robatoris sacrí-
legs de la relíquia del Santís-
sim Misteri de Cervera. Van 
rebre una menció honorífica 
en el concurs de la Facultat 
de Dret.

El ple celebrat ahir a la Diputació.

MAGDALENA ALTISENT

R. R.
❘ LLEIDA ❘ El ple de la Diputació va 
aprovar ahir per unanimitat un 
codi de conducta que veta que 
els alts càrrecs rebin regals i in-
vitacions per a viatges pagats. El 
document, elaborat per la Xarxa 
de Governs Transparents, esta-
bleix que només podran accep-
tar-los per motius relacionats 
amb el compliment de les seues 
responsabilitats i que hauran 
de fer-los públics. El president 
de la corporació, Joan Reñé, va 
precisar que s’aplicarà tant als 
càrrecs electes com al personal 
en càrrecs directius i al capda-
vant dels organismes autònoms. 
Una comissió de tots els grups 
polítics vetllarà pel compliment 
d’aquest codi, que va més enllà 
de les exigències legals i que 
també han adoptat diversos 
municipis lleidatans.

D’altra banda, el ple va acor-
dar destinar 13,4 milions dels 
més de 21 del superàvit de l’any 
2017 a liquidar deute i assignar 
els 8,5 restants a inversions. A 
aquest acord el va seguir un 
altre, aprovat amb l’abstenció 
d’ERC i Ciutadans, per ajornar 
transferències a municipis per 
a actuacions que “difícilment 
se certificaran aquest any”, se-
gons Reñé. Amb això, la Diputa-
ció espera acabar l’any amb un 
deute del 34,84% dels ingressos 
corrents. “Molt per sota del que 
mai ha estat”, va subratllar el 

La Diputació veta que alts càrrecs 
rebin regals i viatges pagats
Només podran acceptar-los si estan relacionats amb les seues responsabilitats i 
hauran de fer-los públics || L’ens provincial amortitza més de 13 milions de deute

PLE PROVINCIAL

de PDeCAT i Unió, UA i Cs una 
moció d’ERC per reclamar pa-
ritat en els nomenament de del 
consell general de l’IEI. Només 
PSC i la CUP hi van donar su-
port. En el debat, les portaveus 
de PP i Cs van rebutjar “quotes” 
de dones, mentre que el govern 
va apuntar que la majoria de 
candidats proposats per muni-
cipis i entitats són homes, una 
cosa que condiciona l’elecció.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

president. Així mateix, es van 
aprovar els primers 300.000 
euros per a estudis sobre com 
implantar la connexió a inter-
net de banda ampla en tots els 
municipis lleidatans, un projecte 
que requerirà una inversió de 
quaranta milions en els propers 
anys.

D’altra banda, el ple va re-
butjar amb els vots en contra 

Defensa dels 
pagesos arran 
d’una moció que 
volia inspeccions
n El ple va rebutjar una 
moció de la CUP que de-
manava més albergs per a 
temporers i incrementar 
les inspeccions per veri-
ficar contractes en explo-
tacions agràries. El PDe-
CAT i Unió hi va votar en 
contra, mentre que ERC 
va donar suport tan sols 
als punts que al·ludien a 
l’allotjament i es va abste-
nir en la resta. Per la seua 
part, PSC, Cs, PP i UA es 
van abstenir després d’un 
debat que es va convertir 
en una defensa pràctica-
ment unànime dels agri-
cultors. El portaveu de la 
CUP, Joel Jové, va subrat-
llar que els infractors en 
matèria de contractes són 
“minoria” i que no busca 
“criminalitzar els agricul-
tors”. Des de la resta de 
grups van destacar que, de 
més de cent inspeccions el 
2017, només dos van de-
tectar irregularitats, i van 
valorar que la moció supo-
sava “generalitzar” una 
situació que és “puntual”.

BANDA AMPLA
El ple va assignar els 
primers 300.000 € a estudis 
per estendre la banda 
ampla a tota la província
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E. F.
❘ LLEIDA ❘ Les comarques de Llei-
da ofereixen aquest estiu deu 
hotels més i onze cases rurals 
respecte a l’any passat. Con-
cretament, aquest any la xifra 
d’hotels se situa als 413 esta-
bliments que sumen 19.688 
places, davant els 403 de l’any 
passat. Tanmateix, tot i que el 
nombre d’hotels ha augmen-
tat, s’ha reduït el nombre de 
les places (20.500 places l’any 
passat), un factor que es pot 
atribuir al fet que alguns es-
tabliments opten per guanyar 
en qualitat reduint el nombre 
de llits, o a canvis de categoria, 
segons van explicar ahir fonts 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació. Així mateix, un 10 
per cent dels hotels de Lleida 
obren només durant la tempo-
rada de neu, especialment a 
Aran, Alta Ribagorça o Sobirà, 
encara que la tendència en els 
últims anys està canviant per-
què els complexos ofereixen 
també activitats durant l’estiu. 

Oferta
Pel que fa a l’oferta d’allotja-

ment de les cases rurals també 
han obert onze nous establi-
ments i s’ha arribat a les 651 
cases. Aquesta xifra es tradu-
eix en 4.707 places de turisme 
rural a Lleida davant les 4.559 
de l’any passat. També hi ha 
62 càmpings, 28 apartaments 
turístics, 41 albergs, 66 refugis, 

30 cases de colònies, 6 granges 
escoles i 2.247 habitatges d’ús 
turístic. El Patronat de Turis-
me preveu repetir aquest es-
tiu els resultats de l’any 2017 i 
consolidar el creixement dels 
últims cinc anys, amb 610.000 

turistes que es preveu que facin 
1.750.000 pernoctacions. El 
turisme actiu podria augmen-
tar un cinc per cent el nombre 
d’activitats. L’agost serà el mes 
que registrarà una demanda 
que vorejarà la plena ocupació.

610.000
TURISTES

És el nombre de turistes que 
es preveu aquest estiu a les co-
marques de Lleida.

5
ANYS

Període durant el qual ha anat 
creixent el nombre de visitants, 
que es preveu que augmentarà.

DADES

❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de 
Mollerussa estudia com con-
servar un antic pou que s’ha 
descobert durant les obres 
de reforma que es porten a 
terme al centre de la ciutat. 
Concretament, la troballa 
s’ha produït a la plaça de 
Manuel Bertrand, a l’entra-
da del carrer de la Vilaclo-
sa. El consistori valora ara 
diferents opcions, entre les 
quals es troba la possibilitat 
de donar visibilitat a aquesta 
construcció amb una il·lumi-
nació específica, entre altres 
propostes.

L’empresa que porta a 
terme les obres va localitzar 
ahir al matí aquesta antiga 
construcció i va donar avís 
als serveis tècnics de la lo-
calitat. Al seu torn, aquests 
han comunicat la troballa 
a la conselleria de Cultura 
perquè pogués procedir a da-
tar-la i identificar-la. 

Paral·lelament, a causa que 
el projecte de les obres ja pre-
veia l’assistència dels serveis 
d’arqueologia davant de la 
previsió que es produís algu-
na troballa perquè s’està ac-
tuant al nucli més antic de la 
localitat, es va encarregar un 

estudi per mirar de conèixer 
si el pou compta amb valor 
arqueològic. 

A l’espera del resultat 
d’aquests estudis, la direc-
ció de l’obra (amb l’encàrrec 
del consistori) va tapar i va 
protegir el pou i va prendre 
les mesures oportunes per-
què els treballs de reforma 
continuïn amb normalitat 
i no afectin el pou que s’ha 
trobat al centre.

■ L’ajuntament de Mo-
llerussa també ha encarre-
gat un estudi arqueològic 
d’una làpida funerària de 
l’any 1815 que s’ha trobat 
perquè actuava com a ta-
pa d’una claveguera a la 
plaça Manuel Bertrand. 
La làpida s’ha retirat per 
salvaguardar-la. Val a re-
cordar que les obres en el 
centre van començar el 
dia 22 de maig passat i 
està previst que acabin el 
mes d’octubre.

L’ajuntament 
estudiarà una 
làpida del 1815

Imatge de l’antic pou que s’ha trobat a Mollerussa.

MUNICIPIS DESCOBRIMENTS

A.M.

Troben un antic pou 
a les obres del centre 
de Mollerussa

Lleida guanya aquest estiu 
deu hotels i onze cases rurals
Fins als 413 i 651 establiments, respectivament || El Patronat 
de Turisme preveu assolir 1.750.000 pernoctacions

TURISME PREVISIÓ

Foto d’arxiu d’un grup de turistes a Àger.

A. FORROLLA

MEDI AMBIENT RECICLATGE
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

El Jussà entrega 2.000 embolcalls ecològics per a entrepans a escolars
❘ TREMP ❘ El consell del Jussà ha 
iniciat una campanya per fo-
mentar el reciclatge a les es-
coles distribuint 2.000 Boc’n’ 
Rolls (embolcalls reutilitzables 

per a entrepans). Els primers 
tres-cents Boc’n’Rolls es van 
repartir als alumnes del col·legi 
Maria Immaculada de Tremp. 
L’ús d’aquests porta-entre-

pans ecològics permet reduir 
els embolcalls d’un sol ús. La 
campanya pretén fomentar el 
reciclatge com a estil de vida, 
reduint els residus.

rcolomina
Resaltado


	S201806221

