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La plataforma Mariola en 
Moviment propone abrir una 
escuela artística pública | PÁG. 11

MUERE CARLES CANUT. 
El actor de Gerri de la Sal 
tenía 74 años | PÁG. 42

1,2 MILLONES AL AÑO PARA TORRE 
DE CAPDELLA. El municipio percibe 
esta cantidad en concepto de IBI por los 
pantanos de las centrales eléctricas | PÁG. 15

FOTO: Selena García / La consellera Teresa Jordà visitó con el resto de autoridades el estand de LA MAÑANA, que simula el vuelo de un globo

El Govern se moviliza para 
prevenir la peste porcina
l La consellera Jordà inaugura la 64ª Fira de Sant Miquel | PÁG. 3-6 Y EDIT. P. 7

CaixaForum 
expone el 
trabajo en 
color de 
Robert Capa
Lleida acoge por primera vez 
los trabajos en color del fotope-
riodista húngaro Robert Capa, 
gracias a una muestra en Caixa-
Forum que se podrá ver hasta el 
27 de enero.  | PÁG. 37 FOTO: L. Sabaté / La muestra acoge 200 imágenes y documentos

El lunes 1-O, un 
dossier especial 
sobre el día en 
que votamos

Sánchez dice 
que “iremos 
a elecciones” 
si se prioriza 
el conflicto
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, admitió ayer 
en Nueva York que si se priori-
za el conflicto por parte de los 
independentistas, pondrá fin a 
la legislatura. | PÁG. 21
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Front comú perquè els grans 
embassaments del Pirineu siguin 
motor econòmic a la zona rural
La Federació Nacional de Municipis amb centrals farà     
de ‘lobby’ i acompanyament als emprenedors

Són grans llàmines d’aigua 
amb entorns d’alt valor 
paisajístic. Els municipis 
amb pantans i que tenen 
central hidràulica volen 
que els ajudi a aturar 
la despoblació i a crear 
riquesa.

Els grans embassaments que hi 
ha al Prepirineu i Pirineu han 
de ser un dels principals motors 
econòmics d’aquestes zones ru-
rals i de muntanya. Aquest és 
precisament un dels objectius 
en els que treballarà a partir 
d’ara la Federació Nacional d’As-
sociacions i Municipis amb cen-
trals hidroelèctriques i embas-
saments.

Segons han avançat a LA 
MAÑANA fonts d’aquesta Fe-
deració, “davant de la regressió 
demogràfica, social i econòmi-
ca que hi ha en les zones rurals 
de muntanya hem d’aconseguir 
que els grans embassaments si-
guin un motor econònomic per 
atraure turisme i visitants”. 

Així, indiquen que es crearà 

una xarxa nacional d’embassa-
ments, que a partir d’una base 
de dades, vol convertir-se en 
interlocutor davant les adminis-
tracions per assessorar en nous 
projectes i fer acompanyament 
a emprenedors i empreses que 
vulguin apostar per la vessant 
esportiva, lúdica, d’oci i turística 

a l’entorn dels grans embassa-
ments del Pirineu.

L’esmentada Federació, de 
la qual formen part 35 Ajunta-
ments del Pirineu de Lleida, ja 
ha signat un conveni amb l’As-
sociació Española de Municipis 
de Montaña, presidida per l’ara-
nés Paco Boya, per caminar en 

aquest sentit de forma conjunta.
La setmana passada aques-

ta Federació va retre un home-
natge a Lluís Colomé, que des 
de Tavascan (Pallars Sobirà) fou 
un dels principals impulsors 
d’aquesta entitat. 

L’acte es celebrà al local poli-
valent de Tavascan. 

FOTO: / La Federació Nacional de Municipis amb Centrals es va reunir la setmana passada a Tavascan
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Gràcies a la insistència 
d’aquesta Federació, els 
municipis amb centrals hi-
droelèctriques cobren des 
de l’any 2004 arran d’una 
sentència del Tribunal Su-
prem IBI en concepte dels 
embassaments per part de 
les companyies elèctriques. 
L’Ajuntament de Lleida que 
ingressa una major quantitat 
és la Torre de Capdella, al Pa-
llars Jussà, i que acull la sego-
na central hidraúlica amb més 
potència de l’Estat espanyol. 
Segons ha informat l’alcalde, 
Josep Maria Dalmau, el consi-
tori rep cada any en concepte 
de Béns Inmobles de Caracte-
rístiques Especials un total de 
1,2 milions d’euros. El munici-
pi té en aquests moments 748 
habitants repartits en 19 po-
bles i amb una superfície total 
de 165 quilòmetres quadrats.

Torre de 
Capdella 
percep 1,2 
milions a l’any 
per IBI

El turisme corporatiu a les empre-
ses d’esports d’aventura i natura 
de la demarcació de Lleida no su-
pera el 10% de la facturació i per 
tant, en aquest sector, encara, hi 
ha una possibilitat de creixement. 

Aquesta és una de les conclu-
sions de l’estudi que GLOBALlei-
da ha realitzat amb l’objectiu de 
desestacionalitzar l’activitat. Amb 
més de cinquanta empreses en-

trevistades, majoritàriament de 
Madrid i Barcelona, s’han detec-
tat les demandes del sector: fle-
xibilitat i qualitat en els serveis 
contractats. 

PAQUETS TURÍSTICS

Amb aquesta informació, ara, 
hauran de ser les empreses les 
que creïn paquets turístics es-
pecífics i els comercialitzin a un 

Els esports d’aventura volen 
créixer al Pirineu amb el 
turisme corporatiu 

públic, que s’ha vist, que encara 
desconeix el turisme actiu de les 
comarques de Lleida. Estructu-
rar un producte conjunt i fer-lo 
atractiu és un dels reptes a des-
envolupar en posteriors fases. 

Josep M. Barrufet, tècnic de 
projectes estratègics de GLOBA-
Lleida, ha explicat que les empre-
ses de la demarcació poden ab-
sorbir un volum màxim de grups 
de 80 persones.

A més de Barcelona i Madrid, 
s’han fet entrevistes a empreses 
del Pais Valencià i el País Basc 
amb la voluntat d’arribar a un pú-
blic que encara ‘’ens desconeix’’, 
ha afirmat Barrufet. FOTO: ACN / Globalleida va presentar ahir un estudi a Sort

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Tavascan
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El Govern es compromet a crear 
la Regió d’Emergències del Pirineu
Els primers passos tindran a veure amb 
la tramitació per posar-la en marxa
La Seu d’Urgell
ALBERT LIJARCIO (ACN)
El conseller d’Interior, Miquel 
Buch, va anunciar ahir a la Seu 
d’Urgell el compromís polític del 
Govern de cara a la creació de la 
Regió d’Emergències del Pirineu. 
Així ho va dir en el marc d’una 
reunió amb l’alcalde de la capital 
alturgellenca, Albert Batalla, i els 
presidents dels consells comar-
cals de l’Alt Urgell, la Cerdanya, 
el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, 
la qual es va celebrar al parc de 
bombers de la capital alturgellen-
ca. Buch va manifestar que la tro-
bada havia servit per començar a 
treballar en aquest projecte i va 
voler deixar clar que els primers 
passos a dur a terme tindran a 
veure amb la tramitació neces-
sària per poder-la posar en mar-
xa. En aquest sentit, va dir que 

FOTO: A. L. (ACN) / Moment de la reunió realitzada a la Seu d’Urgell

aspectes com ara la seu física on 
s’haurà d’ubicar aquesta regió es 
perfilaran més endavant.

El conseller d’Interior va expli-
car que un dels objectius de la se-
va visita a la Seu d’Urgell va ser el 
de mantenir una “reunió de tre-

ball” amb els representants dels 
consells comarcals del Pirineu, 
als quals va anunciar el seu com-
promís de crear una regió d’emer-
gències específica per aquest 
territori, seguint els passos que 
es van dur a terme al seu dia per 

posar en marxa la Regió Policial 
del Pirineu Occidental. Buch va 
defensar la seva necessitat i va 
emmarcar el projecte en el des-
plegament de l’organització terri-
torial en vegueries. “El Pirineu no 
serà un territori més de les pro-
víncies de Lleida o de Girona”, va 
expressar el conseller per ressal-
tar el pes que ha de tenir aquest 
territori en el conjunt del país.

Buch va indicar que el projec-
te per posar en marxa la Regió 
d’Emergències del Pirineu s’anirà 
“teixint” en els propers mesos, 
tot i que va reconèixer que la si-
tuació econòmica pot alentir-ne 
el procés de creació. Pel que fa 
a la possible ubicació de la futu-
ra seu que gestioni el conjunt de 
la regió, el conseller va dir que es 
concretarà més endavant, ja que 
els primers passos a dur a terme 
seran els de caire burocràtic.

Aquest anunci es va emmarcar 
també en l’acte en record i ho-
menatge al que fou director dels 
serveis territorials d’Interior al Pi-
rineu, Josep Palau.

Tot està preparat perquè l’Au-
diència Provincial de Lleida 
acolli la propera setmana un 
dels judicis més mediàtics vis-
cuts a la capital del Segrià en 
els darrers temps, el que jut-
jarà als pares de la Nadia Ne-
rea, Fernando Blanco i Marga 
Garau, acusats d’estafar 1,1 
milions d’euros de donacions 

de particulars i empreses a una 
associació creada per ajudar-la 
suposadament la seva filla, que 
pateix una malaltia rara, la Tri-
cotiodistrofia. El judici durarà 
tres dies, de dimarts a dijous. 
En tractar-se d’un cas mediàtic, 
a l’espai destinat al públic de la 
sala de vistes es reservarà una 
part pels periodistes.

Tot preparat pel judici a 
l’Audiència Provincial de 
Lleida del cas Nadia
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Artur Segarra 
presenta una 
apel·lació a 
Tailàndia
La defensa d’Artur Segarra, el 
català condemnat a mort a Tai-
làndia per l’assassinat al gener 
de 2016 del lleidatà de l’Albi 
David Bernat, ha recorregut 
la sentència davant Tribunal 
Suprem, l’última instància ju-
dicial. L’equip legal de Segarra 
va presentar dimarts passat el 
recurs d’apel·lació davant del 
tribunal, que encara no ha pre-
cisat data per a la vista.

Rescaten dos 
boletaires perduts 
a Sant Esteve 
de la Sarga
Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir dos boletaires 
que s’havien perdut a Sant Es-
teve de la Sarga. Emergències 
van ser alertats a les 14.51 ho-
res i fins al lloc es van traslladar 
dues dotacions terrestres i un 
helicòpter amb membres dels 
GRAE i un infermer del GEM. Fi-
nalment, van ser trobats i por-
tats a on estava el seu vehicle.

Un incendi al paratge Les Cua-
dres de Masdéu, entre Vallbona 
de les Monges i els Omells de na 
Gaia, va afectar ahir una superfí-
cie de 8,6 hectàrees, de les quals 
0,5 ha forestals i la resta agríco-
les, segons els Agents Rural. Van 
treballar amb 8 dotacions terres-
tres dels Bombers, 3 helicòpters i 
2 avions de vigilància i atac.

Cremen 8,6 
hectàrees 
als Omells 
de na Gaia

FOTO: Agents Rurals / Imatge d’un part de la superfície afectada
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