
El Comú exigeix que se cessi 
Joan Reñé de la Diputació 
com a condició per negociar
El partit veu una “sintonia” amb ERC però recalca 
que cal un compromís per la “política honesta”
El Comú de Lleida ha iniciat 
els primers contactes amb 
ERC per explorar possibles 
acords en base a temes 
de ciutat i prioritats. La 
formació considera que s’ha 
d’apartar Joan Reñé de la 
Diputació.

Lleida 
REDACCIÓ
Des de la formació es parla “d’una 
sintonia d’entesa programàtica 
i de prioritats per a la ciutat que 
obre possibilitats de treballar 
plegades pel canvi que demana 
la ciutat”. Però des del Comú re-
clamen algunes condicions, so-
bretot en temes de corrupció. 
En aquest sentit, asseguren que 
parlar de possibles acords amb 
el Comú, “ERC ha de deixar clar 
el compromís amb una política 
honesta i sense clientelismes, i 
això passa per ser exigents amb 
JuntsXCatalunya, per les pràcti-
ques, presumptament corruptes, 
evidenciades a la Diputació”.

Reclamen que “ERC exigeixi a 

FOTO: Núria García/ Reunió dels membres d’El Comú 

JuntsXCat un posicionament ine-
quívoc contra la corrupció, que 
cessi Joan Reñé com a diputat 
provincial i l’aparti, com a condi-
ció mínima per tenir un escenari 
de negociació per un acord de go-
vernabilitat” perquè consideren 

que “és inadmissible que JuntsX-
Cat mantingui Reñé a la Diputació 
quan està imputat per suposa-
da corrupció en el ‘cas Boreas’”. 
Aquest diari va intentar contactar, 
sense èxit, amb Junts per Catalu-
nya per valorar aquesta petició. 

Les negociacions entre ERC i 
Junts per Cat avancen i perfi-
len un acord per prioritzar els 
pactes a les diputacions i ciu-
tats grans, segons avança el 
diari Nació Digital. Les comiti-
ves negociadores s’han reunit 
aquesta setmana per priorit-
zar acords a les quatre dipu-
tacions catalanes i a les grans 
ciutats. Segons explica Nació 
Digital “no hi ha res tancat”. 
ERC té a la mà presidir tres de 
les quatre diputacions –Llei-
da, Tarragona i Barcelona– 
mentre que la de Girona, tot 
apunta que la podria gover-
nar Junts. 

Principi d’acord 
entre JxCAT 
i ERC per 
pactar a les 
diputacions 

Dalmau torna 
a guanyar a 
la Torre de 
Capdella, ara 
amb ERC
A la Vall Fosca, al Pallars Jussà, 
el dubte d’aquestes eleccions 
era si Josep Maria Dalmau con-
servaria la majoria absoluta 
després d’haver passat del PSC 
a ERC. Els resultats han avalat a 
Dalmau qui afrima que “la gent 
vota a les persones, no als par-
tits”. Fa 4 anys encapçalant la 
llista socialista va aconseguir 4 
regidors i 250 vots. Aquest cop, 
encapçalant la llista d’ERC, ha 
obtingut 4 regidors i 255 vots. 
Dalmau reconeix que en ante-
riors eleccions, quan es presen-
tava pel PSC, l’havien fet alcal-
de els vots de “persones que 
mai voten al partit socialista”. 

FOTO: ACN/  Josep Maria 
Dalmau

Castelló de Farfanya
F. GUILLAUMET 
Omar Noumri va néixer a Algèria 
i quan tenia un any i mig va arri-
bar a Castelló de Farfanya, d’on és 
originària la seva mare, fugint de 
la guerra civil que el 1992 va es-
clatar al seu país d’origen. Llicen-
ciat en Història per la Universitat 
de Barcelona, Noumri serà el pri-
mer alcalde d’origen àrab de tot 
l’Estat (exceptuant Ceuta i Meli-
lla) al guanyar diumenge per ma-
joria absoluta amb la candidatura 
Unim Castelló de Farfanya-AM (la 

candidatura impulsada per ERC).
“És un orgull enorme i també 

una responsabilitat obrir camí a 
futures generacions”, explica el 
futur alcalde de Castelló de Far-
fanya, que diumenge va acon-
seguir cinc regidors davant dels 
dos de Junts per Catalunya amb 
el 62% dels vots. Omar Noumri 
valora la seva victòria en el sentit 
de demostrar que tothom, inde-
pendentment del seu origen, pot 
accedir a la vida política. 

Amb la mirada posada en l’al-
caldia de Castelló de Farfanya que 

ostentarà a partir del 15 de juny, 
Noumri se sent recompensat 
per “tota la tasca que van fer els 
meus pares per tirar endavant”. 
Destaca també que el fet que 
hagi pogut arribar a l’alcaldia de-
mostra que “el model d’inclusió i 
d’integració funciona” tot i que a 

vegades es critiqui. 
El que serà alcalde de Castelló 

de Farfanya té 27 anys i va arribar 
el 1992 a la població. La seva fa-
mília fugia de la guerra civil que 
s’havia desencadenat a Algèria 
arran de la victòria del FIS. Ell te-
nia un any i mig i des de llavors va 

fer vida entre Balaguer i Castelló 
de Farfanya, on recorda que ana-
va cada cap de setmana “a casa 
dels padrins”. Omar Noumri, que 
té doble nacionalitat algeriana 
i espanyola, ja pensa en les que 
seran les seves principals línies de 
treball al capdavant de l’alcaldia. 
La seva principal preocupació és 
“acabar amb el despoblament” 
que afecta la majoria de muni-
cipis rurals. Per fer-ho pensa en 
diversos fronts, com “fer progres-
sar la pagesia com a principal font  
econòmica” i generar inèrcies per 
“potenciar el patrimoni” donant 
prioritat al “reclam turístic” que 
pot tenir Castelló. Per això pensa 
en impulsar una borsa de guies 
turístics (de moment de les visi-
tes se n’encarrega ell) per impli-
car també el jovent del poble en 
aquesta tasca. Musulmà practi-
cant, Noumri té en ment estudiar 
un màster i un objectiu: “fer pro-
gressar el poble, ajudar al benes-
tar de la gent i anar tots a una”.

Omar Noumri, de Castelló de Farfanya, és 
el primer alcalde d’origen àrab de l’Estat

“És un orgull però també 
una responsabilitat obrir 
camí a futures generacions”

FOTO: L.M. / Omar Noumri va guanyar amb majoria absoluta per ERC
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FOTO: Tony Alcántara / Imagen de la entrada a Lleida por la LL-11, que ayer mismo fue adecentada (abajo)

Fomento quiere ‘reparar’ la 
principal entrada a Lleida

LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA
El Ministerio de Fomento repara-
rá el rótulo de la principal entrada 
a Lleida por la antigua carretera 
de Barcelona. Al rótulo, ubicado 
en la rotonda que conecta con la 
LL-11, le falta una letra (la A), que 
será repuesta próximamente. Al-
gunos vecinos se han quejado de 
la mala imagen de la ciudad que 
ofrece esta zona, que también 
suele estar llena de maleza. Fo-
mento la desbroza seis veces al 
año y ayer fue una de ellas.

El rótulo dañado da mala imagen
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El Auditori del Centre de Cul-
tures de Cappont acogió ayer 
una conferencia de Fabián Mo-
hedano sobre los motivos para 
la reforma horaria. Mohedano 

es promotor del Pacte per a la 
Reforma Horària, que busca un 
acuerdo para conseguir que las 
personas vivan con unos hora-
rios más racionales y saludables

FOTO: Núria García / Fabián Mohedano durante la charla

Conferencia para promover 
una reforma horaria

FOTO: Nom i Cognom (AGÈNCIA) / Pa imporerferi am que sin

La nueva oficina de Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) y del 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE) de Lleida se ubicará en 
el barrio de Cappont, en concre-
to en la calle Pere Cabrera, 24. 
Dispondrá de una superficie de 
unos 1.300 metros cuadrados 
de los cuales 1.000 correspon-
den a la planta baja donde se 
ubicará la atención al ciudada-
no, y los 300 restantes serán el 
sótano donde estará la zona de 
archivos y de servicios informá-
ticos. Las previsiones son que la 
nueva oficina sea operativa a fi-
nales de 2020. El Ministerio de 
Trabajo financia con 1,17 millo-
nes de euros la remodelación y 

adecuación del local. El SOC y el 
SEPE asumirán el 50% del coste 
del alquiler, en cada caso, tal co-
mo hasta ahora. Actualmente, la 
oficina del paro de Lleida se en-
cuentra en la calle Acadèmia.

BALAGUER Y TREMP

Por otra parte, el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social también financiará 
el traslado de las oficinas del pa-
ro de Balaguer y Tremp, en es-
te caso dentro del Plan Renove 
2019, con una subvención con-
junta de unos 736.000 euros, de 
412.000 en el caso de Balaguer, 
y de 324.000 con respecto a la 
oficina de Tremp.

La oficina del paro se 
trasladará a Cappont 
a finales de 2020

FOTO: Subd. Govern / Entrada a las futuras dependencias

dona,
tens dret

Si consideres que algun dels teus drets s’està vulnerant,
ET PODEM AJUDAR.

973 700 461 · Pl. Fanalets de Sant Jaume, s/n. · Lleida

a decidir sobre
el teu cos.
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Planten més de 9.000 arbres 
fruiters al Sobirà per ‘reduir’ 
els atacs de l’ós als ramats
Es tracta d’una actuació d’Endesa i la Fundación 
Oso Pardo per millorar l’hàbitat de l’animal
La Fundación Oso Pardo 
i Endesa han finalitzar 
aquest dijous la plantació 
de 9.150 arbres fruiters 
prop d’Isil, al Pallars Sobirà, 
per contribuir a minimitzar 
els danys al sector ramader 
ampliant l’alimentació 
dels plantígrads i fent que 
interactuïn menys amb les 
explotacions ramaderes. 

Alt Àneu
ACN
Es tracta de cirerers, pomers 
bords, moixeres, gerds i púdols. 
Tots ells, provinents de la reco-
llida de llavors que es va fer me-
sos enrere, escollits per l’interès 
tròfic que suposen per als ossos 
del Pirineu, i que es van fer créi-
xer al Viver de Forestal Catalana 
de Tremp. A més, en el cas de les 
pomeres s’han fet empelts amb 
30 varietats locals. S’han escollit 
les espècies més productives de 
material vegetal recollit per ex-
perts en la producció de pomers 
tradicionals injectats. Experiènci-
es similars en altres indrets van 
demostrar que l’abundància de 
fruiters a l’estiu millora el movi-
ment dels individus i evita, per 
altra banda, l’acostament a zones 
on la presència humana és més 
habitual. Maria Gómez, coordina-
dora de projectes forestals de la 

Fundación Oso Pardo, va explicar 
que aquest projecte va començar 
fa tres anys amb la recol·lecció i 
classificació de les llavors. En to-
tal es van recollir 180 quilos de 
fruita de zones d’habitat d’os bru.

Gómez va dir que les plantes 
procedeixen de llavors autòcto-
nes de la zona amb l’objectiu de 
“maximitzar l’èxit de la planta-
ció”. Gómez va defensar que amb 
aquest projecte es contribueix 
a augmentar l’aliment de l’os i a 
conservar varietats autòctones 
pràcticament desaparegudes, de 
la zona.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / S’han plantat en set punts diferents de la vall de Bonavé

FOTO: Marta Lluvich (ACN)/ Un jove plantant un pomer a la vall d’Isil

Conveni amb 
30 consistoris 
del Jussà per 
promoure el 
comerç local
L’Ajuntament de Tremp va apro-
var la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb trenta con-
sistoris més del Pallars Jussà 
per constituir la Xarxa de Barris 
Antics amb Projectes. L’objec-
tiu del conveni és dinamitzar el 
comerç de proximitat als nuclis 
antics i de la promoció  dels 30 
territoris organitzadors. Es trac-
ta d’una iniciativa que pretén 
incentivar les compres als bar-
ris antics oferint la possibilitat 
de guanyar premis i experièn-
cies en cadascun dels munici-
pis organitzadors per conèixer 
i descobrir el seu patrimoni, 
la seva cultura, les tradicions i 
la seva gastronomia. Durant el 
mes de juny de 2019, als es-
tabliments identificats amb el 
cartell, els clients poden omplir 
una butlleta per participar en el 
sorteig dels premis cedits pels 
30 municipis organitzadors. Al 
mes de juliol tindran lloc els di-
ferents sortejos. 

Alsa s’encarregarà 
d’operar el Tren 
dels Llacs de Lleida 
a la Pobla de Segur
Ferrocarrils de la Generalitat ha 
adjudicat a Alsa l’operació del 
Tren dels Llacs que transcorre 
entre Lleida i la Pobla de Segur. 
El contracte contempla l’ope-
ració de 18 circulacions a par-
tir del pròxim 1 de juny, amb la 
possibilitat d’ampliar durant el 
2020. Aquest és el segon tren 
turístic operat per Alsa. 
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El titular de la granja que va 
vessar purins al Canal d’Urgell i el 
ramader es culpen mútuament
Cada acusat diu en la primera jornada que la 
responsabilitat de la gestió del buidatge era de 
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El titular de la granja d’Arbeca 
que va vessar 20.000 litres de pu-
rins al Canal d’Urgell, el 29 de se-
tembre de 2017, i el ramader que 
l’utilitzava per l’engreix de porcs 
es van culpar mútuament ahir 
dels fets, durant la primera jorna-
da del judici celebrat a l’Audiència 
Provincial de Lleida.

En aquest sentit, el titular, D. 
S. S., va manifestar que va ser a 
principis 2015 quan va acordar 
amb R. S., el ramader acusat, que 
la gestionés, tenint en compte 
que el seu pare -avui difunt- no 
es podia fer càrrec i perquè ell es 
dedica a la construcció. De fet, 
en un contracte verbal de lloguer 
van establir que els beneficis i les 
despeses es repartirien al 50%. 
Així, en “l’acord verbal de lloguer 
vam dir que ell s’encarregava de 
gestionar els purins, que és res-
ponsabilitat del ramader”. A més, 
“no sé quan va entrar els animals, 
jo li vaig donar la documentació i 
no sabia si tenia llicència”. De fet, 

“jo li vaig dir que les instal·laci-
ons estaven al dia de tot, segons 
m’havia explicat el meu pare”.

En canvi, el ramader, R. S., 
va expressar que ell es limitava 
a la cura dels animals i que els 
assumptes relacionats amb lli-
cències o retirada de purins cor-
responien al propietari. “La res-
ponsabilitat dels permisos era del 
propietari”, de la mateixa mane-
ra que el buidatge dels purins, 
“tal com havíem acordat verbal-
ment”, va dir. També va dir que 
“vaig observar que hi havia una 
capacitat molt justa per purins. Li 
vaig plantejar que hi havia poc es-
pai físic i em va respondre que de 
moment anava tirant”. I va adme-
tre que “en alguna ocasió hi havia 
excés de purins”, havent d’avisar 
l’empresa que els havia de retirar 
perquè ho fessin, però a vegades 
no hi anaven i ell avisava el titular 
de la granja.

Fiscalia també considera res-
ponsable a l’administrador de 
l’empresa integradora, J. G., que 
entrava porcs a la granja pel seu 

Apaguen un 
incendi en 
una cuina 
d’Albagès
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar un incendi que es 
originar en la cuina d’un habi-
tatge situat al número 66 del 
carrer Raval de Lleida del mu-
nicipi d’Albagès. Els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del foc a les 23.31 hores i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
un total de cinc dotacions del 
cos, que van donar per extingit 
el foc a les 2.00 hores d’ahir. Les 
flames van cremar la campana 
extractora, un moble i el plàstic 
del sostre. Cal destacar que la 
persona que hi havia en l’interi-
or no va resultar ferida.

Visita dels treballs 
d’obertura d’una 
fossa de la Guerra 
Civil a Alguaire
La consellera de Justícia, Ester 
Capella, acompanyada de l’al-
calde d’Alguaire, Antoni Perea, 
visitarà avui el cementiri d’Al-
guaire, on els arqueòlegs han 
començat els treballs d’ober-
tura d’una fossa de la Guerra 
Civil. En el decurs de la visita la 
consellera entregarà el docu-
ment que acredita la nul·litat 
del consell de guerra d’una de 
les víctimes enterrades a la fos-
sa. Un cop finalitzada la visita 
la titular de Justícia anunciarà 
l’obertura de noves fosses.
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FOTO: Ó. B. / Els tres acusats dels fets que van tenir lloc a Arbeca el 2017

engreix, ja que quan va succeir 
hi havia 1.400 porcs, tot i que la 
capacitat màxima era de 810. Ho 
va justificar dient “eren per cobrir 
possibles baixes”, tot i que un al-
tre granger que portava porcs 
“destetats” va dir que en ocasions 
“ens deia que no féssim la guia 

obligatòria, perquè eren més pe-
tits del normal”. L’arquitecte mu-
nicipal va indicar que només s’ha-
vien declarat dues granges i que 
el vessament va ser en una terce-
ra. Tampoc s’havia construït una 
bassa de purins a la que el 2006 
s’havia condicionat la llicència.

Cremen unes piles 
de llenya i sota 
bosc en un incendi 
a Conca de Dalt

Una persona ferida 
en un accident a 
l’N-II, al terme 
de Fondarella

Un incendi va cremar ahir unes 
piles de llenya i sota bosc a 
Claverol, municipi pertanyent 
a Conca de Dalt. Emergències 
van ser alertada del foc a les 
14.58 hores i es van desplaçar 
dues dotacions dels Bombers.

Una persona va resultar ahir 
ferida quan el vehicle que con-
duïa va patir una sortida de via 
al quilòmetre 483 de l’N-II, al 
terme de Fondarella. Va succeir 
a les 12.45 hores i es van des-
plaçar Mossos, Bombers i SEM.
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La LleidaAirChallenge 
tindrà enguany fins un 
60% més d’expositors
L’aeroport d’Alguaire acull aquestes 
esdeveniment el cap de setmana
Alguaire
REDACCIÓ
L’Aeroport de Lleida-Alguaire 
acull aquest cap de setmana, 1 i 
2 de juny, la 6à edició de la fira 
LleidaAirChallenge, que ja es co-
mença a posicionar com un refe-
rent del sector aeronàutic de dins 
i de fora de Catalunya. Aquest és 
el tercer any que l’aeroport foca-
litza l’esdeveniment com una fira 
aeronàutica i no tant com un fes-
tival aeri. La fira tindrà una vui-
tantena d’estands i s’hi celebra-
ran conferències i tallers. 

Diumenge es realitzarà una 
exhibició de vols acrobàtics. El 
Secretari d’Infraestructures i Mo-
bilitat i President d’Aeroports de 
Catalunya, Isidre Gavín, inaugu-
rarà la fira demà dissabte a les 
12.00 hores. 

La LleidaAirChallenge tindrà 
un 60% més d’expositors respec-
te l’edició de 2018 i un 300% res-

pecte 2017, “fet que demostra 
l’èxit de l’aposta realitzada fa tres 
anys de convertir aquest esdeve-
niment en una fira”, destaca Isi-
dre Gavín. 

La fira estarà oberta dissabte 
durant tot el dia i diumenge al 

matí s’obriran les portes de l’ae-
roport per poder-lo visitar i veure 
els estands i els avions exposats.  

Per a Gavín, “aquesta fira és 
important tant per a l’aeroport 
com per al mateix sector aero-
nàutic”.

Deu polls de voltor negre han 
nascut aquest 2019 a la colònia 
de la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort (Pallars Jussà), al 
Prepirineu occidental català, dos 
més que el 2018. La xifra suposa 
un rècord des que el 2007 van 
començar les reintroduccions de 
voltors negres per crear un nucli 
reproductor en l’àmbit pirinenc, 
i des que el 2010 nasqués el pri-
mer poll en un niu de Boumort. 

Des de llavors s’ha registrat 
gairebé mig centenar de naixe-
ments de voltor negre en aques-
ta colònia, encara que mai tants 
en un sol any com en aquest. 

El grup compta ja amb més de 
60 exemplars residents al Prepi-
rineu català, que s’ha conver-

tit en l’única zona d’Europa on 
coincideixen com a nidificants 
les quatre espècies de rapinyai-
res necròfags: el voltor comú, el 
negre, l’aufrany i el trencalòs.

La colònia de Boumort és 
fruit de l’esforç conjunt d’una 
sèrie d’organismes i associaci-
ons que, a iniciativa de GREFA, 
van apostar per aquest projecte 
de reintroducció d’un rapinyaire 
necròfag inclòs al Catàleg espa-
nyol d’espècies amenaçades. 

En l’actualitat la colònia 
compta ja amb més de 60 exem-
plars residents i 20 parelles for-
mades. De les 14 parelles que 
han fet posta el 2019, deu han 
aconseguit que neixin els seus 
polls. 

Rècord de naixements de 
voltor negre a Boumort 
amb deu polls l’any 2019

FOTO: Territori / Un dels exemplars de voltor a la Serra de Boumort

FOTO: / Imatge de la passada edició de la fira aeronàutica a Alguaire

El Departament d’Agricultura ha 
publicat al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya la convo-
catòria anual d’ajuts a les línies 
del Pla d’assegurances agràries 
2019, que té per objectiu fo-
mentar la contractació de pòlis-
ses per tal de salvaguardar les 
produccions agrícoles i ramade-
res. La convocatòria 2019 es rea-

litzarà mitjançant dues disposi-
cions. La primera, que és la que 
publicada aquest dijous, amb un 
pressupost de 2,2 milions d’eu-
ros, recull els ajuts de les pòlis-
ses que entrin en vigor fins al dia 
31 d’octubre del 2019. Durant el 
mes d’octubre, el departament 
preveu publicar una segona con-
vocatòri.

Agricultura destina 2,2 
milions al foment de les 
assegurances agràries 
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FOTO: Núria Castells / El primer ramat que fa la transhumància enguany va arribar ahir a la Vall de Boí 

Arriba a la Vall de Boí el 
primer ramat que fa la 
transhumància enguany
Un ramat de prop de 1.500 ovelles de Casa Llobeto 
de Cardet van arribar ahir a la Vall de Boí després de 
set dies de transhumància a peu des del pla de Lleida, 
on pasturen tot l’hivern. El bestiar va arribar al seu 
destí, el poble de Cardet (Vall de Boí), on pasturaran 

tot l’estiu. La transhumància del bestiar a peu la fan ac-
tualment pocs ramaders. La majoria opten pel trans-
port rodat, més ràpid i còmode encara que més car. Els 
pastors transhumants de Casa Llobeto de Cardet es van 
queixar ahir del mal estat d’alguns trams de la cabane-
ra, i van lamentar la falta d’aigua i menjar que els ani-
mals pateixen aquesta primavera per la falta de pluges. 
L’escassetat de pastures a alta muntanya és una clara 
amenaça per al bestiar aquest estiu si no plou aviat.

Les Borges acull 
avui una nova 
edició del concurs 
de Campaners

Tàrrega impulsa 
una campanya per 
reduir la presència 
de plàstics d’un sol 

L’Ajuntament de lees Borges ha 
organitzat per aquest dissab-
te el V Concurs de Campaners, 
amb la participació d’una dese-
na de concursants de totes les 
edats de diversos indrets de 
Catalunya i comptarà amb una 
demostració magistral. 

Tàrrega impulsa una nova cam-
panya que té com a objectiu 
la reducció de la presència de 
plàstics d’un sol ús. Amb aques-
ta acció es vol conscienciar la 
ciutadania per evitar la conta-
minació de l’entorn a causa de 
la proliferació de residus.

rcolomina
Resaltado
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