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Un veïna de Solsona accepta dos
anys de presó per apropiar-se
de 60.000€ de dues botigues
Les parts arriben a un acord i no se celebrarà el judici
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Una veïna de Solsona ha acceptat
dos anys de presó per haver-se
apropiat de 60.000 euros de dos
establiments que tenien un mateix propietari a la capital del Solsonès. De fet, les parts van arribar a un acord de conformitat i,
per tant, el judici que s’havia de
celebrar avui a l’Audiència Provincial de Lleida, en el que la dona
estava acusada de ser l’autora un
delicte continuat d’apropiació indeguda, no es durà a terme.
En aquest sentit, la dona va
admetre que entre l’1 de gener
de 2013 i el 29 de febrer de 2016
es va apropiar de la quantitat de
60.000 euros de les caixes registradores dels dos establiments.
En una de les botigues es venia
tabac, mentre que el segon era
de joguines i altres objectes de
regal i d’informàtica, sent ella la

Acondicionen
un espai per
acollir gossos
recollits a Tremp
Els Agents Rurals han ajudat a
acondicionar un lloc per acollir
temporalment tres gossos recollits a Tremp per una veïna
i que no porten xip. A més, ho
van comunicar a l’ajuntament
de la localitat perquè se’n facin càrrec, com a màxim en
una setmana, ja que actualment no disposa d’espai a la
gossera municipal.

El CSIF denuncia la
precarietat laboral
dels Bombers
El sindicat CSIF va denunciar ahir “la precarietat laboral”
dels Bombers de la Generalitat i
va exigir al Govern mesures urgents. En aquest sentit, van explicar que la Generalitat ha admès l’estat crític del cos, amb
una falta d’inversió i de personal, “però no posa mesures ni ha
invertit res en el Pla Estratègic
per la Prevenció i Extinció d’Incendis 2017-2022, dotat amb
207 milions d’euros”.

FOTO: Ó. Buetas / La vista oral s’havia de celebrar a l’Audiència de Lleida

persona de confiança de la víctima. A més, durant l’època de
Nadal la dona també agafava joguines i altres objectes sense abonar el seu import. Van ser altres
treballadors els que la van en-

xampar i ho van explicar al propietari. La dona ja ha pagat 50.000
euros i els 10.000 euros restants
els ha d’abonar avui abans de que
es ratifiqui l’acord de conformitat
a l’Audiència Provincial de Lleida.

Dos ferits a la C-12, a Corbins
Dues persones van resultar ahir ferides lleu en bolcar el cotxe en
el que viatjaven a la C-12, a Corbins. A més, a Bellcaire va haverhi un altre sinistre entre dos turismes. /FOTO: S. García

BBVA cuenta con la mejor ‘app’
de banca móvil del mundo
BBVA se mantiene a la cabeza de la banca móvil a escala global por segundo año consecutivo. La firma Forrester Research ha publicado el informe ‘The Forrester
Banking Wave: Global Mobile Apps Summary, 2018’,
que sitúa a BBVA como líder entre las nueve mejores
entidades con ‘apps’ de banca móvil del mundo.
Este reconocimiento llega unos meses después de que
la firma otorgara a BBVA la máxima puntuación en banca
móvil en Europa. BBVA ya fue distinguida en 2017 con el
primer lugar en la clasificación mundial, según el estudio
‘2017 Global Mobile Banking Benchmark’ de Forrester
Research.
Este año, BBVA destaca por encima del resto de bancos
por el “magnífico equilibrio” que logra entre una amplia
“gama de funcionalidades de gran utilidad” y una “excelente experiencia de usuario”. “Los clientes de BBVA
pueden realizar una gran cantidad de operaciones a través de la ‘app’, con funcionalidades de ‘próxima generación, como BBVA Valora”, explica Forrester Research en
el informe.
Garanti se coloca en segunda posición en el informe
mundial. El banco turco destaca por su “excelente funcionalidad” y “la mejor experiencia de usuario” entre las
‘apps’ analizadas. En julio, Forrester Research situó a la
‘app’ de Garanti en el segundo lugar de Europa.
Derek White, responsable global de Client Solutions de
BBVA, afirma que “nuestro foco es ofrecer a los clientes
la mejor experiencia en banca, y este reconocimiento de
Forrester quiere decir que es justo lo que estamos haciendo”. “Lo que nos mueve es la determinación de hacer

una banca mejor para las personas, ayudarles en la toma
de decisiones y darles la información que necesitan para
operar de la manera que mejor les encaje. De manera
creciente, el móvil es donde los clientes lo realizan más”.
La consultora internacional ha analizado las ‘apps’ de 42
bancos de 11 países (Canadá, Reino Unido, Polonia, China, Turquía, Francia, EE.UU., India, Australia, Italia y España) durante los meses de febrero y marzo. El análisis
se ha centrado en sus funcionalidades y en la experiencia de cliente, y ha seleccionado nueve entidades como
las líderes mundiales, entre las que destacan BBVA y Garanti en los dos primeros lugares. Forrester afirma que
cada año los líderes en banca móvil siguen subiendo el
listón.
Forrester Research explica que las ‘apps’ se han conver-

tido en la principal elección de millones de usuarios en
el mundo para gestionar sus finanzas. Por ello, las entidades deben construir nuevas experiencias alrededor de
la banca móvil y poner en sus manos herramientas que
les den autonomía.
La directora de Transformación Digital de BBVA España,
Sofía Rodríguez-Sahagún, explica que “lograr estar en lo
más alto un año más demuestra que conseguimos entregar al cliente de forma continua novedades que le facilitan la toma de decisiones, y lo conseguimos con transparencia, preservando la seguridad, pensando siempre en
él a partir de una organización interna flexible, ágil y con
herramientas y talento digital”.
A cierre de junio, BBVA cuenta con 25,1 millones de
clientes digitales (un 26% más que un año antes), de los
que 20,7 millones son clientes móviles (+43% interanual). Asimismo, las ventas digitales representan ya un 39%
del total de unidades vendidas.
En España, también con información a 30 de junio, el número de clientes alcanza los 4,6 millones de clientes digitales. De esta cifra, 3,6 millones de con clientes móviles,
mientras que las ventas digitales suponen el 42% de las
operaciones totales.

Agregador financiero,
novedad del informe
El informe de la consultora internacional señala
que “los clientes necesitan tener una foto clara
de cuánto dinero tendrán
a final de mes”, y que BBVA es uno de los bancos
que permite a los clientes
“ver en la propia app la

información de productos
financieros que tienen
contratados con otra entidades”. BBVA lanzó en
enero este nuevo servicio
de agregación de cuentas
y tarjetas, tras la entrada
en vigor de la normativa
PSD2.
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L’ocupació turística pel Pont
de la Castanyada serà del 50%
El Patronat de Turisme espera que millori la
climatologia i faci augmentar les reserves
Malgrat les nevades dels
darrers dies els complexos
invernals del Pirineu encara
romandran tancats durant
aquest Pont. La temporada
d’esquí començarà la
primera setmana de
desembre.
Lleida
ORIOL BOSCH (ACN)
L’ocupació turística pel pont de la
Castanyada a les comarques de
Ponent i l’Alt Pirineu i Aran se situarà al voltant del 50%, segons
dades del Patronat de Turisme de
la Diputació de Lleida. El director de l’organisme, Juli Alegre, va
explicar ahir a l’ACN que les previsions són una mica ‘’incertes’’
perquè la climatologia dels darrers dies ‘’no està sent tot el favorable del que s’esperava’’. Així

El Festival del Joc
del Pirineu, a la
Seu, se centrarà
en els jocs de rol
La Seu d’Urgell celebrarà del 9
a l’11 de novembre la tercera
edició del Festival del Joc del
Pirineu, que enguany tindrà
com a temàtica central i principal els jocs de rol, tal i com ho
van anunciar ahir en roda de
premsa a la capital de l’Alt Urgell l’alcalde urgellenc, Albert
Batalla, i el director del festival,
Xavi Socias.

mateix, Alegre va apuntar que
el fet que el pont sigui de quatre dies seguits amb un laboral,
divendres, pel mig, fa que no hi
hagi ‘’l’efecte crida que acostumen a tenir els ponts’’. Això no
obstant, des del Patronat confien
que la meteorologia millori pel
cap de setmana i que això pugui
fer incrementar les reserves a darrera hora.
El pont de la Castanyada serà
fluix pel que fa a l’ocupació turística a la demarcació de Lleida i
és que el fet que s’escaigui en un
moment de l’any en que no hi ha
la mateixa oferta turística que a
l’estiu o l’hivern frena les reserves.
Malgrat les nevades del cap de
setmana, els complexos d’esquí
no estan operatius ja que la majoria no obriran fins al primer cap

FOTO: A.Lijarcio (ACN) / Boletaires a Montferrer, a l’Alt Urgell

de setmana de desembre. Així
mateix, la temporada d’esports
d’aventura ja ha finalitzat. Els visitants a les comarques de Ponent
i Pirineu però, poden optar per

altres activitats com el senderisme, la recol·lecció de bolets, o
les visites culturals al patrimoni i
equipaments museístics que hi ha
repartits arreu de la demarcació.

Tremp concedeix divendres
el títol de Fill Predilecte
a Jordi Mir i Parache
L’Ajuntament de Tremp ha convocat per aquest divendres dia
2 de novembre un acte solemne
on concedirà el títol de Fill Predilecte a Jordi Mir i Parache. Mir
ha col·laborat estretament al llarg
dels anys amb moltes entitats
de la comarca com la Coral Polifònica de Tremp, la Casa del Sol
Naixent, la Societat d’Amics de la

Muntanya o l’Orfeó de Tremp.
Jordi Mir nasqué a Tremp l’any
1935, és filòleg, escriptor i activista cultural. L’Ajuntament de
Tremp vol rendir homenatge a
aquesta figura com a mostra de
reconeixement a la seva trajectòria professional i personal i per
l’emprenta que deixa en la cultura catalana.

FOTO: Mir ha col·laborat amb

moltes entitats de la comarca

La consellera Chacón obre
aquest dissabte la Fira
del Codony de Tremp

FOTO: Aj.Tremp / Imatge d’una de les edicions anteriors de la Fira

Aquest dissabte 3 de novembre,
l’Ajuntament de Tremp i el Comerç Associat de Tremp (CAT)
organitzen la 17a edició d’aquesta fira de tardor dedicada al codony, un fruit cada vegada més
conegut per les seves propietats
culinàries i benèfiques per a la salut. La consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón
i Feixas, presidirà l’acte inaugural,

acompanyada de l’alcalde i les autoritats locals, així com de la cuinera Ada Parellada, propietària
del Restaurant Semproniana de
Barcelona i xef ambaixadora del
Corder del Pallars. Durant tota la
jornada de dissabte, des de les 9
del matí i fins les 8 del vespre, a la
plaça Capdevila de Tremp i el seu
entorn, s’aplegaran al voltant de
80 estands agroalimentaris.

Visites
guiades per
impulsar el
casc antic
de Tremp
El proper 3 de novembre s’encetaran les visites guiades al
casc antic de Tremp que s’oferiran tots els dissabtes. Un guia
especialitzat acompanyarà els
visitants en una ruta comentada pel casc antic de la localitat
en que es farà especial énfasi
en la seva evolució històrica.
La ruta també visitarà el Casal
Manyanet, casa natal d’aquest
Sant nascut a Tremp i que fou
inspirador del temple de la
Sagrada Família de Barcelona. Aquest espai expositiu a
Tremp, divulga la seva figura i
és el reflex de la vida al Pallars.

La CUP de
la Seu lliura
4.000 euros
a diferents
entitats
La CUP de la Seu d’Urgell ha
posat en marxa la campanya ‘Diners al carrer’ amb
l’objectiu de retornar a la
ciutadania una part dels
ingressos que han rebut de
l’ajuntament. Es tracta de
4.000 euros que suposen
un 30% del total. D’aquests
diners se’n podran beneficiar les associacions sense
ànim de lucre de la zona.
Totes les entitats que ho
desitgin tenen fins al 7 de
gener del 2019 per presentar els projectes. Les donacions podran arribar fins al
70% del projecte.
Ajuntament de la Vila
d’Ivars d’Urgell
ANUNCI
Aprovació definitiva de la modificació
del Pla de Millora Urbana-PM-3,
“Catalana de Farratge”.
Per acord del Ple de data 27 de
setembre de 2018, es va aprovar
definitivament la modificació del Pla
de Millora Urbana-PM-3, “Catalana
de Farratge” que desenvolupa el
Pla d’Ordenació Municipal d’Ivars
d’Urgell i,es publica a l’efecte del
Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en concordança amb
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Text de l’acord de ple i la memòria
de la modificació estan publicats
íntegrament a la web municipal
ivarsurgell.cat, DOGC núm.7736
de 29/10/2018 i BOPL núm.203, de
19/10/2018.
Ivars d’Urgell, 30 d’octubre de 2018
L’alcaldessa
Montserrat Coma Ribera
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El PDeCAT de Lleida cedeix el
‘poder’ als caps comarcals per
afrontar les eleccions municipals

Anna Ritz
encapçala la
llista de “Junts
per Tremp”
Anna Ritz encapçalarà la llista
“Junts per Tremp” en les properes eleccions municipals. De
55 anys i també amb nacionalitat suïssa (el seu avi, suís, va ser
dels que varen venir a muntar
la central de Cabdella), afirma
que agafa aquest repte amb
“molta il·lusió i moltes ganes”.
Forma part del PDeCAT.

El partit resta a l’espera de la dimissió de Joan Reñé

És l’alcaldable pel PDeCAT

FOTO: Jordi Pascual/ Imatge de l’entrada del cementiri del poble

Almacelles ornamenta els
accessos al cementiri
L’Ajuntament d’Almacelles ha
condicionat un seguit de parterres amb flors de temporada
en els accessos principals del
Cementiri Municipal, i posar en
relleu un dels equipaments més

visitats en aquests dies que la
gent va a visitar als seus éssers
més estimats que ja no estan
entre nosaltres. Almacelles demostra així, ser un referent de
Vila Florida al llarg de tot l’any.

Torrefarrera
asfalta el camí
del Molí per
8.000 euros

Es manté
la vaga dels
auxiliars dels
escorxadors

El Consistori de Torrefarrera
ha esfaltat el camí del Molí
amb 8.400 euros, una via que
dóna accés tant als veïns i veïnes del Poble Sec, com als usuaris dels horts urbans municipals. Es tracta d’una actuació
molt demanada pels veïns del
municipi, inclús als pressupostos participatius, però que no
va acabar sent elegida.

Els auxiliars de veterinària dels
escorxadors mantenen la convocatòria de vaga prevista pels dies
5 i 6 de novembre, després que
la mediació d’ahir acabés sense acord. L’empresa, Fundació
Privada d’Indústries de la Carn,
s’ha negat a assegurar el cobrament dels salaris pendents dels
treballadors i treballadores en
un curt termini.

L’empresa Vall Companys incrementa
gairebé un 10 per cent les seves vendes
El grup Vall Companys, una de les empreses ramaderes més grans
d’Europa, ha registrat un rècord històric de vendes, segons informa
el diari Expansión, el qual assegura que l’empresa ha incrementat casi un 10% les seves vendes.

Amb les eleccions
municipals a la vista, el
PDeCAT treballa perquè el
cas ‘Boreas’ no els afecti.
Lleida
J.CASTELLÀ
Aquest és l’objectiu primordial
del partit, pel qual “continuem
treballant a ple rendiment”, assegura el gestor del PDeCAT, Manel Solé. En aquest sentit, Joan
Reñé segueix sent el president
del partit però arran de la investigació per presumpta corrupció,
els caps comarcals “s’han empoderat” dins del partit i són ells els
que treballen els temes del dia a
dia de cara a les eleccions municipals.
Amb aquest gest el que volen
evidenciar els membres del PDeCAT és que la formació “no està
bloquejada”. És més, Solé assegura que “hi ha hagut un canvi d’ac-

D’altra banda, cal tenir en
compte que des de fa mesos els
pagaments del partit es fan des
de Barcelona, un fet que, segons
afirma Solé, és “independent del
tema Reñé”. De fet, explica que
“passa a totes les Vegueries del
partit, tot es centralitza des de
Barcelona”.
VOLEN NORMALITAT

F: S.G/ Reñé al Ple d’investidura

titud, el partit s’ha unit més, hem
tancat files”. Així mateix, el gestor
del partit considera que la formació “funciona molt bé”, tot i que
reconeix que se senten “dolguts
per com s’ha portat tot”.

Amb la prioritat de recuperar la normalitat a la Diputació,
el funcionament de la institució
arrencava dilluns amb la celebració de les comissions. A l’espera
de saber quan es convoquen els
dos propers plens, previstos pel
novembre, els primers gestos de
la presidenta Perelló han anat encarats a construir una presidència
col·legiada i menys presidencialista amb la incorporació d’un nou
vicepresident, Enric Mir, alcalde
de les Borges Blanques.

FOTO: Aj. de Tàrrega / La decisió d’ocultar la inscripció rau del compliment de la llei de Memòria Històrica

Tàrrega taparà la inscripció franquista de la
creu de terme gòtica de la plaça Major
L’Ajuntament de Tàrrega mantindrà al seu lloc actual, la plaça Major, la rèplica de l’antiga creu de
terme gòtica del segle XV si bé
es modificarà la peanya on figura una inscripció franquista gravada els anys 50 del segle passat.
En concret, es procedirà a tapar
la inscripció “A nuestros caídos

1936 – 1939” seguint el protocol que marca el compliment de
la Llei de Memòria Històrica. La
decisió de mantenir la creu de
terme al seu emplaçament i ocultar la inscripció franquista de la
base s’ha pres arran del veredicte d’una comissió d’experts convocada pel consistori i integrada

per grups polítics, historiadors i
entitats locals.
D’altra banda, Tàrrega reobre
avui el pàrquing municipal de
l’avinguda de Catalunya després
de renovar-se la pintura del paviment de la planta baixa, on les
places d’estacionament també
han guanyat amplada.

