
Govern i sindicats de bombers 
signen un acord històric per 
millorar la situació del cos
L’estat deficient de molts parcs, les mancances en material i la 
falta estructural de plantilla, les principals reivindicacions
El conseller d’Interior, 
Miquel Buch, i tres 
sindicats de Bombers van 
signar ahir l’acord laboral 
fins el desembre del 2022, 
ratificat per prop de 70% 
de la plantilla del cos.

Barcelona
ACN
El pacte arriba després d’anys 
de negociacions i desacords, ja 
que l’últim va caducar el 2008 i 
va ser substituït el 2014 per un 
decret sense l’acord dels sindi-
cats i que va suposar augmentar 
les hores extres. La Conselleria 
es va comprometre a reduir les 
hores de feina dels bombers, 
sobretot les extraordinàries, a 
pagar-les millor i a convocar des 
d’aquest any fins al 2022, un to-
tal de 1000 places de bombers. 
És el tercer acord del cos en els 
últims 20 anys i les últimes ne-

gociacions van començar el juny 
de l’any passat amb el conseller 
Jordi Jané, passant per Joaquim 
Forn, “que l’hauria signat”, va 
dir Buch. Les principals i històri-
ques reivindicacions del cos eren 

sobre l’estat deficient de molts 
parcs de bombers, les mancan-
ces en material i equipament es-
pecífic, l’antiguitat dels vehicles 
i la falta estructural de plantilla. 
L’acord permetrà “remuntar” 

parcialment algunes d’aquestes 
mancances, va dir Buch, que 
ha admès que no és l’acord que 
el departament voldria però sí 
el “possible” en les actuals cir-
cumstàncies pressupostàries. Si 
la situació millora, s’intentarà 
millorar el pacte.

Un dels punts més impor-
tants és l’acord per la jornada 
anual obligatòria de 1.688 hores 
pels anys 2019 i 2020, amb es-
pecificació de les guàrdies de 24 
hores, les jornades de formació 
obligatòria i les proves de capa-
citació física. La jornada anual 
es reduirà a 1.664 l’any 2021 i a 
1.640 hores l’any 2022. Les guàr-
dies complementàries d’estiu 
seran dues, voluntàries, de 7 del 
matí a 9 del vespre i es pagaran 
com a gratificacions extraordinà-
ries. També i es crearà una bossa 
de compensació d’hores extraor-
dinàries.
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L’acord també va acordar un 
complement de cobertura de 
mínims de parcs i altres uni-
tats operatives fins el 31 de 
desembre del 2020. Serà un 
complement universal i ho-
mogeni per tots els grups i ca-
tegories de 1.680 euros anu-
als sempre que es facin tots 
els serveis ordinaris planifi-
cats. A més, regula aspectes 
com la compensació per as-
sistència a judicis relacionats 
amb el servei, els desplaça-
ments entre parcs i els permi-
sos, entre d’altres.

Complement 
de cobertura 
de mínims de 
parcs i altres 
unitats

La pluja va causar ahir una dese-
na d’accidents de trànsit a la de-
marcació lleidatana. A les 8.33 
hores, un cotxe va xocar contra 
un camió a la N-240 direcció 
Mollerussa, al terme municipal 
d’Alpicat. L’impacte va causar 
ferides lleus en una persona i 
danys materials als vehicles. A 
més, a les 8.50 hores, un vehi-
cle va xocar contra una mitja-
na a l’A-2 Bell-lloc d’Urgell amb 
una persona ferida lleu que va 
ser atesa pel Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). Així, 
a les 11.07 hores, un camió i 
una furgoneta van col·lisionar a 
Talavera, a la B-221 amb dues 
persones ferides en estat lleu, 
però aquest accident podria no 
estar causat per les condicions 
meteorològiques, van informar 

ahir els Bombers. També, a les 
14.56 hores a Cervera, un cot-
xe va tenir una sortida de vida i 
l’ocupant va resultar il·lès. A les 
15.19 hores, a Camarassa, un 
vehicle va bolcar a la C-13, sen-
se persones ferides. En aquest 
sentit, es van produir accidents 
a Oliana amb 4 persones ferides, 
també a Guissona, per una sor-
tida de via i a la A-22 de Lleida.

La pluja causa una desena 
d’accidents de trànsit amb 
diverses persones ferides

El mal temps 
va provocar 

sortides de via 
i xocs
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La Generalitat va tornar a treure 
a licitació ahir les obres de cons-
trucció del nou Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de la Seu d’Urgell 
per gairebé quatre milions d’eu-
ros. D’aquesta manera, el Go-
vern ha incrementat en un 15% 
l’import per executar aquests 
treballs, després que fa gairebé 
dos mesos l’empresa guanya-
dora del concurs renunciés a 
dur-los a terme. L’actuació, per 
la qual s’ha previst un termini 
d’un any, s’ha de desenvolupar 
al solar on hi havia l’edifici dels 
antics garatges de la companyia 
d’autobusos Alsina Graells.

La Generalitat 
torna a treure 
a licitació les 
obres del nou 
CAP de la Seu 
d’Urgell

Els Agents Rurals van denunci-
ar ahir un infractor reincident al 
Pallars Jussà per una rompuda de 
6000 metres quadrats dels quals 
4000 son terreny municipal. En 
aquest sentit, els Rurals el van po-

sar en coneixement de l’ajunta-
ment i van fer denúncia a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua per abocar  
runa a un barranc, incloses restes 
d’uralita. El cos va publicar la de-
núncia a les xarxes socials.

Denúncia per una rompuda 
il·legal al Pallars Jussà

FOTO: Agents Rurals / Es tracta d’un infractor reincident
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El Govern inicia una prova 
pilot per fer seguiment dels 
galls fer a través de satèl·lit
Comencen les captures dels exemplars d’aquesta 
espècie en perill d’extinció als boscos del Pirineu
La Generalitat i el Conselh 
Generau d’Aran han iniciat 
la captura d’exemplars 
de gall fer, una espècie 
amenaçada que habita en 
indrets freds del Pirineu.

Vielha 
ACN 
L’actuació forma part d’una prova 
pilot en marxa des de l’any pas-
sat, que té per objectiu millorar el 
coneixement de l’espècie especi-
alment en llocs on es desenvolu-
pen activitats turístiques i treballs 
forestals. En aquest sentit, l’any 
passat es va començar la col·lo-
cació de dispositius de seguiment 
a alguns exemplars en fase de 
proves. En total es van capturar 
i marcar sis exemplars: cinc mas-
cles i una femella. En concret, dos 
a la comarca del Berguedà, un a 
l’Alt Urgell, dos al Pallars Sobirà i 
un a la Val d’Aran.

Enguany, les captures d’indi-
vidus ja han començat a la zona 
de l’Alt Urgell, i el Pallars Sobirà i 
aquests dies s’estan duent a ter-
me a la Val d’Aran. L’actuació es 
du a terme amb el suport del Cos 
d’Agents Rurals i Forestal Catala-
na. L’actuació s’emmarca dins del 
projecte Interreg Poctefa Habios, 
finançat amb els Fons Europeus 
de Desenvolupament Regional 
que té per objectiu protegir i mi-

FOTO: TES/ Dos tècnics col·locant els aparells per seguir via satèl·lit un exemplar de gall fer

llorar la qualitat dels ecosistemes 
pirinencs i de la seva biodiversi-
tat.

LA GALLINÀCIA MÉS GRAN

El gall fer és la gallinàcia més 
gran a Catalunya. Es troba ame-
naçada a la península Ibèrica, i, 
a Catalunya, la seva població es 
concentra sobretot al Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu. Els mascles te-
nen una tonalitat fosca, amb plo-
mes negres al cos, marrons a les 
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Arrenca el 
27 de maig 
la ‘Setmana 
dels Geoparcs 
Europeus’
El proper dilluns 27 de maig co-
mença la celebració de la ter-
cera edició de la Setmana dels 
Geoparcs Europeus al Geoparc 
Mundial de la Unesco Conca 
de Tremp-Montsec. Enguany, 
s’emmarca en l’any Internacio-
nal de les Llengües Indígenes, 
és per això que s’ha escollit un 
seguit d’activitats que es vin-
culen d’alguna manera amb el 
llenguatge. Es tracta, en defi-
nitiva, d’un conjunt d’activitats 
gratuïtes repartides per tot el 
territori Geoparc i obertes a 
tots els públics, entre les quals 
hi ha la festa Parla Pallarès. 

Tremp acull 
una jornada 
de formació 
sobre igualtat 
LGTBIQ
Tremp acollirà dilluns, per pri-
mera vegada, una classe de 
formació en matèria d’igualtat 
LGTBIQ dirigida a tot el perso-
nal de les diferents administra-
cions públiques catalanes. El 
curs té com a objectiu aplicar 
una mirada transversal sobre la 
igualtat de tracte i no discrimi-
nació vers les persones lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgène-
res i intersexuals i garantir-ne 
els drets des de tots els serveis 
que atenen a la ciutadania a la 
comarca. La formació l’organit-
za el SAI. 

ales i unes irisacions blau-verd en 
el coll i el pit. Fan uns 95 cm des 
del bec fins a la cua i un pes d’uns 
3,5 a 4 kg. Per contra, les femelles 
són de color marró amb una zona 
al pit d’un taronja pàl·lid. Fan en-
tre 60 i 65 cm i pesen al voltant 
d’1,5 kg.

Tot i la seva important mida 
és una espècie molt discreta que 
necessita de boscos madurs ben 
desenvolupats i molta tranquil·li-
tat. Així, viu en els boscos freds de 

pi negre i pi roig del vessant sud 
pirinenc i en els de faig i avet del 
vessant nord.

L’augment de les activitats 
humanes en els seus hàbitats, 
especialment durant els mesos 
d’hivern, les activitats forestals, i 
l’increment de poblacions de de-
predadors i ungulats salvatges, i 
els efectes derivats del canvi cli-
màtic són els factors que actual-
ment incideixen més en la conser-
vació de l’espècie.
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La plantació d’ametllers s’estén 
ja a la zona del Canal d’Urgell
El seu cultiu ha revolucionat 
l’agricultura i s’ha posat de moda

També s’han fet en els 
darrers anys importants 
plantacions d’ametllers a 
zones regables del Canal 
Segarra-Garrigues, del 
Segrià Sud i en zones del 
Baix Segre com Aitona, 
Alcarràs i Seròs.

El cultiu de l’ametller ha revolu-
cionat l’agricultura en els darrers 
anys i s’ha convertit en un conreu 
de moda, tant en zones de secà 
com de regadiu. El Programa de 
Fruita Seca de l’IRTA fa anys que 
contribueix a la recerca i millora 
d’aquest conreu. Per tal de divul-

FOTO: S.Miret (ACN)/ Plantació d’ametllers al municipi de Maials

gar-ne els darrers avenços, l’IR-
TA ha organitzat la XI Jornada de 
l’Ametller els propers 29 i 30 de 
maig a les Borges Blanques.

En el cas de les comarques de 

Lleida les primeres plantacions 
importants d’ametllers es van do-
nar l’any 2007 i el boom va tenir 
lloc fa tres anys, tendència que 
encara continua però en menor 

intensitat. Segons va explicar 
ahir Xavier Miarnau, investigador 
de l’IRTA, aquests darrers anys 
s’han plantat molts ametllers en 
zones de nou regadiu del Canal 
Segarra-Garrigues, en l’àmbit del 
Segrià Sud, en zones tradicio-
nalment fructícoles com Aitona, 
Alcarràs i Seròs i ara ja s’està es-
tenent aquest conreu a finques 
del Pla d’Urgell, concretament en 
àrees regables del Canal d’Urgell.

GRANS CONSTRUCTORES

Les noves plantacions són pro-
mogudes per agricultors però 
també per grans corporacions del 
sector de la construcció, que han 
decidit entrar en aquest negoci.
Diversos factors han propiciat 
que l’ametller sigui un cultiu de 
moda, com l’aparició de noves 
varietats de floració tardana, 
autofèrtils i d’una capacitat pro-
ductiva alta. També l’alta adap-
tabilitat de cultiu a les diferents 
dotacions de reg, la mecanització 
de la seva recollida i els preus alts 
dels darrers anys.
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La plaça Manuel Bertran de Mo-
llerussa incorpora a la façana co-
mercial una de les primeres grans 
activitats després de la reforma 
del Pla de Barris, es tracta d’una 
nova superfície de la companyia 
BonÀrea, que s’ha instal·lat en el 
local que havia ocupat una en-
titat financera. La nova superfí-
cie de la Corporació Alimentària 

Guissona, de moment es com-
plementarà amb la que existeix 
al carrer Santa Joaquima de Ve-
druna.

El supermercat, que va obrir 
portes ahir divendres, té una su-
perfície de venda de 299 metres 
quadrats, amb una zona d’apar-
cament a la que s’hi podrà acce-
dir des del carrer Domènec Car-

bonÀrea inaugura un nou 
supermercat a Mollerussa i 
dóna feina a cinc persones

FOTO: J.A.P / El nou supermercat va obrir portes ahir divendres

denal, en el que seria el carreró 
d’accés al darrere de la Rectoria. 
El nou equipament comercial a 
ocupat a cinc persones. El consis-
tori de la capital del Pla d’Urgell, 
amb la previsió de l’increment 
d’activitat comercial en el centre 
de la ciutat, després de la remo-
delació, el que ha comportat la 
supressió de places d’aparca-
ment, ha anat desplegant dife-
rents zones d’aparcament en la 
rodalia del centre com el carrer 
Crist Rei, President Macià, o l’es-
tació d’Autobusos, en l’entra-
da per la carretera de Linyola. 
BonÀrea té supermercats a Bell-
vís, Linyola, Torregrossa i Bell-lloc.

Lleida inicia 79 
habitatges durant 
el mes de desembre 
de 2018

Jornades de 
formació sobre 
els beneficis de la 
marxa nòrdica 

L’Associació de Promotors de 
Catalunya va fer públic ahir el 
seu informe referent al mes 
de maig d’enguany on consta 
a que a desembre de 2018 es 
van iniciar a les comarques de 
Lleida un total de 79 habitatges 
i se’n va acabar un total de 54. 
Pel que fa a compravendes a la 
demarcació, al quart trimestre 
de l’any passat es van vendre 
192 habitatges nous.

L’Institut per al Desenvolupa-
ment de l’Alt Pirineu i l’Aran 
(IDAPA), dependent del Depar-
tament de Territori i Sostenibili-
tat, i l’Institut Català de la Salut 
(ICS) impulsen aquesta setma-
na jornades de formació sobre 
marxa nòrdica als professionals 
sanitaris del Centre d’Atenció 
Primària de Tremp i de l’Hospi-
tal Comarcal del Pallars. 

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida
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