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n L’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, va 
assegurar que la solució 
definitiva passa per cons-
truir una nova piscina co-
berta amb un cost apro-
ximat d’un milió d’euros. 
“Una cosa que per ara és 
totalment inviable per a 
Balaguer”, va dir.

Un milió d’euros 
per a una de nova

La situació de la piscina ha generat queixes a Balaguer.

AMADO FORROLLA

E. FARNELL
❘ BALAGUER ❘ Socis i pares de nens 
del Club Esportiu Natació Ba-
laguer (CENB) s’han queixat a 
la direcció de l’entitat i a l’ajun-
tament de les carències de la 
piscina coberta de Balaguer 
i perquè durant l’últim mes i 
mig s’han donat casos de tos 
“aguda” entre els nadadors, 
especialment en els nens que 
s’entrenen dos hores diàries en 
aquesta infraestructura de la ca-
pital de la Noguera. Així ho van 
confirmar ahir des del club de 
Balaguer, que van apuntar que 
des de l’inici de la temporada 
d’hivern aquesta situació s’ha 
repetit en dos o tres ocasions. 
“No arriba a ser una intoxica-
ció però és molest per als nos-
tres fills”, va explicar un dels 
pares. Per la seua part, l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
va assegurar que es va tractar 
d’un problema de regulació del 
clor i que en el seu moment es va 
modificar. No obstant, des del 
club van apuntar ahir que enca-
ra es desconeix la causa concre-
ta que provoca aquesta situació 
en els nadadors, malgrat que “és 
necessari que s’acabi i no es re-
peteixi. El president de l’entitat, 
Joan Sunyer, va destacar que el 
problema no recau només en la 
regulació del clor, sinó en una 
“espècie de microclima que es 
produeix a la piscina”. “Sabem 
que des de la direcció tècnica 
de la infraestructura hi estan 
buscant una solució definitiva 

Queixes a Balaguer per la piscina 
coberta, que ha quedat obsoleta
Deficiències estructurals i casos de tos entre nadadors per problemes amb el clor

INFRAESTRUCTURES SERVEIS

i que les actuacions que s’han 
portat a terme fins al moment 
han funcionat durant un període 
de temps, però no són la solució 
definitiva perquè es repeteix la 
situació de tos entre els usuaris”, 
va afirmar.

Respecte a les carències de 
la piscina coberta, inaugura-
da fa divuit anys (l’octubre del 
2000), el primer edil va asse-
gurar que l’oficina tècnica de 
l’ajuntament de Balaguer estu-
dia pressupostos per millorar 

tota la infraestructura, espe-
cialment la coberta, que és la 
que presenta més deficiències 
estructurals. Es tracta d’una co-
berta retràctil fabricada amb 
ferro i policarbonat. 

Vidal va assegurar que hi ha 
moltes goteres i que l’estructura 
es mou. “Estem mirant altres 
sistemes de tancament més lleu-
gers que permetin les màximes 
garanties a la instal·lació, i sigui 
assumible per al pressupost de 
l’ajuntament”, va dir.

Demanen obrir l’aeroport 
de la Seu d’Urgell a vols 
fora de l’espai Schengen
El Govern insta a accelerar l’aterratge amb GPS

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

La reunió de la taula estratègica de l’aeroport de la Seu.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat reclama 
al ministeri de Foment que au-
toritzi a l’aeroport de la Seu-An-
dorra a acollir vols procedents 
de països fora de l’espai Schen-
gen com el Regne Unit. El secre-
tari de Mobilitat, Isidre Gavín, 
va afirmar que les obres neces-
sàries per portar-ho a terme “es-
tan a punt des de l’any 2016” 
i que, des d’aleshores, “estem 
pendents que l’Estat resolgui 
aquesta qüestió”. Gavín va fer 
una crida a “aprofitar el poten-
cial de l’aeroport” i va recalcar 
que el Govern “treballa inten-
sament per disposar del millor 
aeroport comercial”.

Gavín va fer aquestes decla-
racions després d’una sessió de 

TIS

la taula estratègica de l’aero-
port que va instar també l’Estat 
a accelerar l’autorització del nou 
sistema d’aterratge instrumental 
amb GPS. Es tracta d’una tecno-
logia inèdita a Espanya que han 
començat a adoptar aeroports 
regionals europeus per facili-
tar l’enlairament i l’aterratge en 
condicions de mala visibilitat. 
La seua utilització suposa un 
cost inferior al dels sistemes 

d’aterratge instrumental (ILS) 
que utilitzen aeroports com el 
d’Alguaire. Val a recordar que 
Andorra, que comparteix les 
despeses d’operació de l’aero-
port de la Seu amb la Gene-
ralitat, espera l’homologació 
de l’Estat per al maig de l’any 
2019 (vegeu SEGRE del 30 de 
novembre). Per al Govern és 
un element clau per atreure 
turoperadors.

LES CLAUS

Més operacions que el 2017
z Les operacions a l’aeroport de 
la Seu ha augmentat en un 30 
per cent respecte a l’any pas-
sat. Són 4.411 entre el gener i el 
novembre d’aquest any, davant 
les 3.380 en el mateix període 
del 2017, segons dades de la 
Generalitat.

Hangars
z  Un nou hangar s’ha sumat 
aquest any als set que ja tenia 
l’aeroport de la Seu. El recin-
te encara té espai per a quatre 
més, que adjudica en règim de 
concessió.

Conclave del 
PDeCAT per 
abordar el seu 
futur a Lleida

PARTITS

❘ LLEIDA ❘ Càrrecs locals del 
PDeCAT i representants de 
la formació a les institucions 
lleidatanes estan cridats avui 
a Lleida a participar en una 
trobada informal organitza-
da per membres de la direc-
ció del partit, amb l’objectiu 
d’abordar el futur d’aquesta 
formació política a les comar-
ques del pla. 

Els convocants de la tro-
bada consideren necessària 
“una executiva de vegueria 
completa, representativa, 
cohesionada” i “presidida 
per qui tingui reconeixe-
ment dels associats”. Actu-
alment, Joan Reñé ostenta la 
presidència del PDeCAT a les 
comarques del pla de Lleida.

Avalen 51 plans de 
protecció de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La comissió de Pro-
tecció Civil de Catalunya va 
avalar ahir plans de protec-
ció de 51 municipis de Llei-
da, entre els quals capitals 
com Balaguer, Cervera, la 
Seu, Tremp o Vielha. Durant 
la comissió es van ratificar 
també vint plans de protecció 
d’instal·lacions municipals, 
esdeveniments i empreses 
privades (setze del pla i qua-
tre del Pirineu).

Subvenció a l’Ateneu 
Cooperatiu del Pirineu
❘ TREMP ❘ El departament de 
Treball ha subvencionat 
amb 222.000 € el projecte de 
l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt 
Pirineu i Aran. És una inici-
ativa liderada pel consell del 
Pallars Jussà en col·laboració 
amb la resta d’ens comarcals 
pirinencs, que ha contribuït a 
constituir nou cooperatives.

Queixa davant la UE pels 
danys d’óssos i senglars
❘ LLEIDA ❘ Representants de l’or-
ganització agrària Asaja es 
reuniran avui a Brussel·les 
amb el director general de 
Medi Ambient de la Comis-
sió Europea, Humberto Del-
gado Rosa, per exposar els 
perjudicis que óssos, senglars 
i cabirols ocasionen a la ra-
maderia a Catalunya.

Demanen rehabilitar  
ja l’estació de la Seu
❘ LA SEU ❘ Compromís x la Seu, 
a l’oposició a l’ajuntament, va 
denunciar el deteriorament 
de l’estació d’autobusos i en 
va reclamar una remodelació 
urgent. La Generalitat ja va 
anunciar a l’agost la rehabili-
tació de l’equipament.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Fundació Catalunya 
Europa va organitzar ahir di-
mecres una conferència a la fa-
cultat d’Agrònoms de Lleida per 
reivindicar la importància que 
l’enginyeria i la innovació pugui 
entrar al sector agroalimenta-
ri en general i a les granges en 
particular. Agustí Segarra, ca-
tedràtic d’Economia Aplicada 
de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), va exposar les conclusi-
ons d’un estudi en el qual desta-
ca que el potencial innovador de 
l’empresa agroalimentària cata-
lana és superior a l’estatal, en 
part “perquè atresora un gran 
capital humà i perquè inverteix 
més en investigació i desenvo-
lupament”, que al conjunt de 
l’Estat. 

Tanmateix, creu que fa fal-
ta crear “institucions pont” 
o reforçar l’actual sistema de 
transferència de coneixement 
que porta a terme la universi-
tat amb centres com l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries (IRTA). En aquest 
sentit, Joaquim Brufau, inves-
tigador de l’IRTA, va assegurar 
que el sector productor ramader 
té al davant un gran repte que és 
la innovació. “La innovació per-
met la sostenibilitat de la pro-
ducció ramadera, en què Lleida 
és primera a Europa en porcí.”

Així doncs, va destacar la 
gran importància d’enfortir els 

vincles entre el món investiga-
dor i el sector agroalimentari 
per poder mantenir el nivell 
d’innovació i que el sector con-
tinuï sent capdavanter tant en 
l’aspecte productiu com en les 
mateixes exportacions.

El president de la comissió 
executiva de la Fundació Ca-
talunya Europa, Francesc Co-
lomer, va manifestar que s’ha 

d’incorporar la “innovació real, 
no només de paraula” en el món 
agroalimentari. “La innovació 
tecnològica és un element que 
s’ha de tenir molt present a l’ho-
ra de fer funcionar un negoci 
tenint en compte que s’ha con-
vertit en el gran eix transfor-
mador de l’economia actual”, 
va manifestar.

Colomer va explicar que la 

Fundació Catalunya Europa, 
organització creada en el seu 
dia per l’expresident de la Ge-
neralitat Pasqual Maragall, ha 
volgut organitzar aquesta con-
ferència per donar-se a conèixer 
a les terres de Ponent, ja que si 
bé encara no compta amb una 
delegació física com a les pro-
víncies de Barcelona i de Giro-
na, sí que compta amb patrons.

Un moment de la conferència organitzada per la Fundació Catalunya Europa.

J. MARTÍNEZ

La innovació és un eix clau per al 
progrés del sector agroalimentari
Adverteix la Fundació Catalunya Europa en una jornada a Agrònoms || Demanen 
enfortir els vincles entre el món acadèmic i les institucions com l’IRTA

AGRICULTURA INVESTIGACIÓ

Torres tanca  
una verema 
“tardana però 
d’alta producció”
Destaca l’estrena del 
celler de Juneda

EMPRESES

❘ VILAFRANCA DEL PENEDÈS ❘ La Fa-
mília Torres va donar per fi-
nalitzada la verema del 2018 
a Catalunya el 18 d’octubre, 
i va afirmar que aquesta 
havia estat una campanya 
“més tardana” que la del 
2017, però “amb produccions 
més altes”, segons va notifi-
car ahir el representant de 
la cinquena generació de la 
família Torres, Miguel Torres 
Maczassek, en un comuni-
cat.  La verema va començar 
el 27 d’agost, onze dies més 
tard que l’any 2017. Pel que 
fa a aquesta qüestió, Miguel 
Torres va assenyalar que 
“hem començat la verema 
de manera lenta i progressi-
va” i “la maduració del raïm 
també ha estat lenta i pro-
gressiva en general”. Aquest 
ha estat l’any de la posada en 
marxa del seu nou celler al 
recinte de l’històric Mas de 
l’Aranyó, a Juneda. Suposa 
la culminació d’un projecte 
que es va iniciar el 1999. A 
la finca Purgatori, la campa-
nya 2018 s’ha vist marcada 
sens dubte per les abundants 
pluges durant tot el cicle ve-
getatiu, que han superat amb 
escreix els tres últims anys, 
i per les altes temperatures 
durant la segona quinzena de 
setembre. A la finca de Sant 
Miquel de Tremp, situada a 
uns 950 metres d’altitud, van 
tenir pèrdues de producció 
per la pedra.

Porcí, oli i fruita, 40 anys 
de sectors capdavanters

JORNADES AGRICULTURA

Imatge d’un dels moments de l’acte de commemoració de la Constitució, ahir a Lleida.

M. GATEU
❘ LLEIDA ❘ La producció, indústria 
i comercialització del porc ha 
crescut de forma exponencial 
durant els últims quaranta anys 
a Lleida, així com la fruita i l’oli, 
i s’han convertit en sectors cap-
davanters de la província. Així 
ho van afirmar ahir el subde-
legat del Govern a Lleida, José 
Crespín, i la cap d’unitat de la 
direcció general d’Indústria Ali-

mentària del ministeri d’Agri-
cultura, Purificación González, 
en un acte de commemoració de 
la Constitució.

MADGALENA ALTISENT

Agricultura,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Busqueu una manera de fer créixer els 
vostres diners. Poseu en ordre les inver-

sions abans d’acabar d’any. No permeteu que us 
enganyin quan tracteu assumptes econòmics.

TAURE 20-IV / 20-V.
Deixeu que els canvis que passen al 
vostre voltant us inspirin a fer les coses. 

Entrar en acció ara portarà a més estabilitat a 
mesura que avança l’any.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Avalueu les situacions i feu el que heu 
de fer per assegurar-vos que teniu tota 

la informació correcta. Les situacions s’escaparan 
del vostre control.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Una cop que us sentiu satisfets amb el 
que heu aconseguit, gaudireu del temps 

de lleure amb amics. Un canvi de ritme cap al 
final del dia serà relaxant.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podeu fer la vostra compra de regals si 
visiteu les botigues en línia. Tingueu un 

pressupost en ment i una llista ben pensada que 
agradi a totes les persones que estimeu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Augmentaran els problemes a la llar si 
algú gasta massa o juga amb les vostres 

emocions. Demaneu suggeriments a algú en qui 
podeu confiar i trobareu una solució.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Apreneu dels errors i no us deixeu en-
ganyar per un argument de venda basat 

en promeses buides. Si voleu fer millores físiques, 
comenceu revisant la dieta i la rutina.

ESCORPÍ 23-X / 21-XI.
L’amor va en augment, però això no 
significa que no hàgiu d’anar amb 

compte. La vulnerabilitat emocional pot po-
sar-vos en una posició incòmoda.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Reviseu les vostres opcions amb compte 
i vegeu què és realitat i què no. No dei-

xeu que les emocions interfereixin amb les de-
cisions que preneu sobre el que heu de fer.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un canvi inesperat resultarà beneficiós. 
Mantingueu una estreta vigilància sobre 

el que fan els altres, i si alguna cosa no us senta 
bé, allunyeu-vos-en.

AQUARI 20-I / 18-II.
Concentreu-vos a fer les coses. Com 
guanyar-vos la vida ha de ser la vostra 

prioritat. No feu canvis físics ni us poseu en un 
racó quan tracteu amb algú manipulador.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Si voleu fer negocis, utilitzeu la tecno-
logia per conversar. Un problema amb 

una figura d’autoritat, una institució o una agèn-
cia governamental us molestarà.

La cantant Demi Lovato es recupera de  
la sobredosi gràcies a les arts marcials
Demi Lovato ha reaparegut a les xarxes socials per con-
firmar als seus seguidors que està recuperant-se de la 
sobredosi gràcies als esports de lluita que fa anys que 
practica, en aquest cas, el jujutsu.

@DDLOVATO

EFE

L’actriu Penélope Cruz participa en una 
campanya de PETA contra l’ús de pells
L’actriu Penélope Cruz s’ha sumat a una campanya contra 
l’ús de peces de pell promoguda pel grup defensor dels 
animals People for Ethical Treatment of Animals (PETA), 
segons va informar l’organització.

Sessió formativa sobre e l’IVA  al Col·legi  
de Graduats Socials de Lleida
El Col·legi de Graduats Socials de Lleida va organitzar 
aquest dimarts un xarrada formativa per als assessors 
jurídics assistents sobre l’Impost del Valor Afegit (IVA) i 
les novetats de temàtica sociolaboral i empresarial.

COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS DE LLEIDA

La Noguera obrirà nous grups d’ajuda per a malalts d’Alzheimer
Els serveis socials del consell 
comarcal de la Noguera i l’As-
sociació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Lleida van or-
ganitzar dos xarrades informa-

tives, una al municipi de Ponts 
el dia 26 de novembre, i l’altra 
a Artesa de Segre el dia 3 de 
desembre per presentar a les 
famílies de persones malaltes 

d’Alzheimer els Grups d’Aju-
da Mútua (GAM) que l’entitat 
té previst posar en marxa en 
aquestes localitats a partir del 
2019.

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

Guerra, política i amistat a  
la nova obra de Barbal
A la venda el 23 de gener del 2019 sota el títol ‘A l’amic escocès’
AGÈNCIES
❘  BARCELONA ❘  L’escr iptora de 
Tremp Maria Barbal publicarà 
el proper 23 de gener la nova 
novel·la A l’amic escocès (Co-
lumna Edicions), una obra que, 
segons l’editorial, evoca el seu 
gran èxit Pedra de tartera amb 
“un fons intimista per parlar 
de l’amistat i de l’amor a tra-
vés de diferents veus i de dife-
rents moments en la història”. 
El protagonista de la trama és 
Benet Enrich, nascut a Catalu-
nya el 1913. Enrich té un amic, 
un brigadista d’Escòcia que va 
conèixer durant el transcurs 
de la Guerra Civil espanyola i 
amb qui es retroba després de 
més de 30 anys sense veure’s. 
Com ha explicat l’editorial, el 
llibre ofereix una mirada sobre 
una època i sobre l’efecte que 
els fets polítics importants im-
primeixen en els joves i en l’es-
devenir del seu futur. L’autora 
catalana es va donar a conèixer 
amb l’obra Pedra de tartera, que 
va guanyar els premis Joaquim 

Ruyra del 1984 i Joan Crexells 
del 1985 i va integrar el Pallars 
natiu de Barbal com a punt de 
referència per a un cicle de no-
vel·les que va seguir amb Mel i 
metzines, Càmfora i País íntim, 
tres obres també premiades amb 
guardons literaris. La seua tra-
jectòria també inclou títols com 

Escrivia cartes al cel, Carrer 
Bolívia, Bonica edat i Emma. 
La carrera de Barbal com a una 
de les escriptores catalanes més 
traduïdes i llegides de l’actuali-
tat va ser reconeguda el 2001 
amb el guardó que entrega anu-
alment la Generalitat, la Creu 
de Sant Jordi.

ACN

L’escriptora pallaresa Maria Barbal en una imatge d’arxiu.
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