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comarques

projectes millores

transport

Inversió de més de 45 milions a
les carreteres del Govern a Lleida

Nova línia de bus
Exprés.Cat entre
Alpicat i Lleida

Per a treballs de conservació als 1.527 quilòmetres de vies de titularitat de la
Generalitat || A tot Catalunya, la partida arriba als 430 milions en quatre anys
j. gómez

x.r. / j.g.m.

❘ lleida ❘ El conseller de Territori, Damià Calvet, va anunciar
ahir al Parlament una inversió
de més de 45 milions per a la
conservació de les carreteres de
la Generalitat a Lleida. El Govern ha iniciat la licitació, per
45,7 milions, de cinc contractes
per a la millora continuada de
la xarxa de carreteres de la seua titularitat a les comarques
lleidatanes. Calvet va apuntar
que en el conjunt de Catalunya
la inversió arribarà als 430 milions en els propers 4 anys i va
assegurar que “arranquem un
nou model de conservació de la
xarxa viària basat en la millora
continuada i la modernització i
dupliquem la dotació pressupostària”, que serà de 107 milions
a l’any.
A les terres de Lleida, preveuen destinar un total de 12,8
milions d’euros pel que fa a
l’àmbit de conservació de les
comarques del pla, 10,7 milions al d’Esterri, 7,4 a Tremp i
la mateixa quantitat a Solsona
i 7,3 a Ponts. En total, s’actuarà
en 1.527 quilòmetres de carreteres de Lleida. Ara es liciten
els contractes que corresponen
a la conservació d’obra civil, senyalització vertical i barreres de
seguretat. Des de Territori, van
informar que la conselleria licitarà fins a finals del 2019 altres
actuacions per un import total
de 300 milions per a la millora
continuada de la xarxa viària,
també a Lleida.
Aquest model de conservació
de carreteres busca incrementar
la inversió dels 55 milions anuals dels actuals contractes als
107 previstos. L’objectiu, segons
la Generalitat, és desenvolupar
una política que vagi més enllà
de les tasques de manteniment
i reposició tradicionals.

❘ Lleida ❘ El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre
Gavín, presentarà dilluns al
costat de l’alcalde d’Alpicat,
Joan Gilart, el nou servei
bus ràpid (conegut com bus
Exprés.Cat) que comunicarà
Alpicat i Lleida, i s’afegirà a
les set línies que ja funcionen entre la capital del Segrià i diferents municipis de
la província.

medi ambient

Ipcena critica l’aval
del Govern que
Tracjusa tracti brossa
❘ Lleida ❘ L’associació ecologista Ipcena critica l’aval de
la ponència ambiental de la
Generalitat que la planta de
Tracjusa tracti fins a 40.000
tones de residus a l’any per
obtenir gas i utilitzar-lo com
a combustible per assecar purins (vegeu SEGRE d’ahir). A
través de les xarxes socials,
l’entitat va qualificar aquesta iniciativa com “un atac al
territori i a la salut”.
La festa del Gremi de Constructors va incloure una visita al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa.

Falta mà d’obra en el sector de la construcció
n La falta de mà qualificada
és un dels principals problemes que tenen les empreses
del sector de la construcció.
Així ho va confirmar ahir el
president del Gremi de Constructors de les Terres de Lleida, Josep Maria Gardeñes, durant la celebració de la festa
patronal, que aquest any es
va dur a terme a la comarca
del Pla d’Urgell i que va presidir el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Clavet.
Segons Gardeñes, “hem de ser
capaços que els joves vegin
aquest sector atractiu per a
d’aquesta manera poder ga-

magdalena altisent

rantir el canvi generacional,
si no, patirem molt perquè
les empreses no podran donar resposta a l’activitat que
genera el sector”. En aquest
sentit, va destacar el fet que
diversos centres educatius imparteixen la formació requerida però “encara hi ha poques

festa patronal

Damià Calvet va presidir la
festa patronal del Gremi
de Constructors de
les Terres de Lleida

matrícules, malgrat que hi ha
molta demanda”. Gardeñes
també va assegurar que l’esmentat sector “es recupera
lentament i es consolida, més
lentament en obra pública i
més en habitatge i construccions residencials”.
La celebració de la festa
patronal del Gremi de Constructors de les Terres de Lleida va incloure una visita al
Museu de Vestits de Paper de
Mollerussa. Posteriorment, els
participants es van traslladar
fins al restaurant La Boscana
de Bellvís, on es va portar a
terme un sopar de gala.

subvencions

Ajuts per poder
rehabilitar cases de
gent gran a Solsona
❘ solsona ❘ El consell del Solsonès oferirà, a través de l’Oficina de l’Habitatge, suport
en la línia d’ajuts de la Generalitat per rehabilitar habitatges de gent gran. L’import
de subvenció és del 100 per
cent del pressupost, amb un
límit de 3.000 euros per habitatge. El termini per poder
sol·licitar els ajuts finalitzarà
el proper dia 28 de juny a la
seu del consell.

política plens

La Diputació destina 3,5 milions a
brindar suport tècnic a ajuntaments

Imatge del ple de la Diputació que es va celebrar ahir.

❘ lleida ❘ El penúltim ple de la Diputació va aprovar ahir destinar 3,5 milions a l’assistència
tècnica als municipis que ofereixen els consells. En concret,
1,3 milions seran per finançar
les places de secretari interventor que els consells posen a disposició dels ajuntaments. Amb
el conveni, la Diputació passa
d’aportar 35.000 euros per plaça
a 40.000.
Uns altres 2,2 milions són
per a l’assistència tècnica, ju-

rídica i econòmica que presten
els consells. En la sessió també
es va donar llum verda a augmentar de 150.000 a 200.000
euros l’aportació al Geoparc de
la Conca de Tremp-Montsec entre el 2017 i el 2019. El ple va
ratificar el projecte de millora
de la carretera LV-7031 de l’Albi
a Cervià de les Garrigues, on invertiran més de dos milions. El
ple va aprovar dedicar 150.000
euros a l’impuls del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari

de Lleida i uns altres 135.000 a
activitats firals a Mollerussa.
D’altra banda, la presidenta en
funcions, Rosa Maria Perelló, va
explicar que va ser “un error”
que Doctor Music “no presentés
dins dels terminis el projecte
com era necessari” perquè es
pogués celebrar a Escalarre (vegeu SEGRE d’ahir). Va apuntar
que el Pallars “té capacitat” per
poder fer un festival i “buscar
les complicitats necessàries i
professionals per fer-ho”.
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administració ocupació

Obliguen el Jussà a regularitzar
més de vint llocs de treball
Tècnics del consell amb contracte d’obra i servei || Ja van aprovar
convocar dinou places i ara ho faran amb les altres set
segre

x.r.

❘ lleida ❘ Inspecció de Treball
obliga el consell comarcal del
Pallars Jussà a “regularitzar”
26 llocs de treball. Es tracta de
tècnics de la corporació, com
per exemple de serveis socials
o administratius. El president
en funcions del consells, Constante Aranda, va explicar ahir
que aquests llocs s’havien d’haver “regularitzat fa anys”, perquè és personal amb contractes
d’obra i servei, que si continuen
treballant a la corporació tres
anys després de contractar-los
haurien de ser fixos.
Aranda va recordar que el
consell del Jussà ja va aprovar
l’any passat la convocatòria de
19 d’aquests llocs. No obstant,
l’actual president de la corporació comarcal va apuntar que
amb la llei de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) “s’han
de justificar molt bé aquestes
contractacions”.

Imatge d’arxiu de Tremp, que acull el consell del Jussà.

sanció

Regularització

Multa de 3.000 euros al
consell per quilometratges
que no es van declarar
a la Seguretat Social

Per aquesta raó, Aranda va
assegurar que utilitzaran l’acta d’Inspecció de Treball que
insta el consell a “regularitzar
els llocs de treball o acomiadar
els treballadors” per aprovar
la convocatòria de les 7 places
restants.
Així mateix, fonts de la
corporació van assegurar que
aquests llocs de treball ja estan

“regularitzats” i que consten
com a personal indefinit no fix.
A més, van apuntar que “abans
de la LRSAL es va bloquejar
la convocatòria de places i ara
comencen a obrir la porta”, per
la qual cosa durant els propers
tres anys s’aniran convocant
les oposicions corresponents
a aquests 26 llocs.

Les mateixes fonts van assenyalar que per optar a aquests
llocs “hauran de superar una
oposició quan es convoqui
l’oferta”.

Multa al consell
D’altra banda, Inspecció de
Treball ha imposat una sanció
de 3.000 euros al consell comarcal del Pallars Jussà perquè
l’anterior gestoria “no va cotitzar a la Seguretat Social uns
quilometratges”, segons van
afirmar fonts de la corporació.
En aquest sentit, van assegurar
que “aquests quilometratges
s’havien de declarar i no es van
declarar”.

FAUNA GRANS DEPREDADORS

El polèmic ós Goiat mata una
ovella a la Ribagorça aragonesa
x.r. / acn

❘ lleida ❘ La Generalitat i el Govern d’Aragó van confirmar
ahir un atac del polèmic ós Goiat a la Ribagorça aragonesa.
La predació va tenir lloc la nit
de dijous a divendres i es va
saldar amb una ovella morta
a Castanesa, al terme municipal de Montanui. El Govern
aragonès va explicar que “el
sistema de geolocalització de
la Generalitat ha situat Goiat
a Castanesa” i fonts de la conselleria de Territori van confirmar que aquest plantígrad va
ser el responsable de l’atac. Val
a recordar que Goiat va matar
per primera vegada aquesta
setmana al Pallars Jussà i va
devorar una cabra a Rivert.
Aquest exemplar va recórrer
en tres dies el Sobirà, el Jussà
i l’Alta Ribagorça (vegeu SEGRE d’ahir).

L’ovella morta per l’atac de l’ós a Castanesa.

Així mateix, un altre ós va
matar la nit de diumenge a
dilluns una ovella al Sobirà.
L’atac va tenir lloc en l’agrupació de bestiar d’Alòs i Isil. En

aquest cas, ni els tres gossos de
vigilància ni el camp clos elèctric van evitar que l’ós, que no
va ser el perillós Goiat, matés
l’ovella.
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aigües regadius

La modernització de
l’Horta de Lleida costarà
3.100 euros per hectàrea
E. Farnell

❘ lleida ❘ El projecte de modernització de 1.2080 hectàrees de l’Horta de Lleida,
que suposarà una inversió
de 9,8 milions d’euros, tindrà un cost de 3.100 euros
per hectàrea. Així ho va explicar ahir el president de la
Junta de Sequiatge del Canal de Pinyana, de qui depèn l’horta de Lleida, Joan
Antoni Boldú, en el transcurs
de l’assemblea de la Junta
celebrada ahir. Boldú va explicar que la modernització
es farà a les partides de Butsènit, Rufea, part de Malgovern, part de la Caparrella
i algunes finques de Torres

de Sanui, propietat de 460
partícips. Boldú va explicar
als regants que el projecte suposarà una inversió de 9,8
milions d’euros que sufragarà la Generalitat en un 60%
i els regants en un 40%. La
part de la Junta de Sequiatge
ha estat adjudicada a la unió
d’empreses UTE formada per
la firma Voltes, la Constructora de Calaf i Tecniriego per
3,9 milions. Boldú va assegurar que les obres podrien
iniciar-se al finalitzar la campanya de reg. En total són 57
quilòmetres de canonades
per portar l’aspersió i el degoteig a les finques de l’Horta
de Lleida.
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Piscines inici de temporada

A punt per al lleure
més refrescant

Gaudir de diversos recintes
amb un únic abonament
a. a.

|| A Lleida, obren avui les piscines de Cappont, Balàfia, Pardinyes
i la Bordeta, i el dia 22, les del Secà de Sant Pere, Magraners i
Gardeny, i mantenen els preus de la temporada anterior
SEGRE

Un forfet permet accedir a 18 complexos de l’Urgell.

■ Proliferen les propostes que
permeten visitar diversos recintes amb un sol abonament.
És el cas del forfet del Consell
Comarcal de l’Urgell, que dóna accés a divuit recintes de
la comarca (tret de Tàrrega
i Guimerà) a un preu de 40

euros el forfet. Enguany es
pretén arribar als 1.500 carnets. D’àmbit més reduït és la
iniciativa subscrita pels alcaldes de Linyola i Bellcaire, que
permetrà als usuaris gaudir de
les dos instal·lacions amb un
abonament conjunt.

Bibliopiscines, una inmersió
en la lectura a cel obert
a. forrolla

Està previst que la temporada finalitzi el 8 de setembre.

A

mb la calor fent estralls, pocs resistiran
els cants de sirena
d’una bona cap bussada. Una acció
que a Lleida ciutat
ja podran posar en pràctica
des d’avui, amb l’obertura de
les piscines municipals. Obren
portes els recintes dels barris de
Cappont, Balàfia, Pardinyes i la
Bordeta. Quant a les del Secà de
Sant Pere, Magraners i Gardeny,
es posaran en funcionament el
proper dissabte 22.
Amb un aforament mitjà per
uns 200 banyistes, els complexos compten amb dos o tres
vasos d’aigua, per albergar còmodament a totes les edats. Disposen de vestidors, accessos per

propostes

Els recintes seran seu
de jocs i activitats
infantils com el
programa Esportmania
a discapacitats, primers auxiliars
o bar, i alguns, compten a més
amb un ascensor aquàtic hidràulic per a discapacitats. Com de
costum, s’hi podrà accedir de
les onze a dos quarts de vuit de
la tarda. Quant al preu, es manté en 3,3 euros l’entrada individual, 10 euros l’abonament
de 5 entrades; 18 euros el de
10 entrades; 28,5 euros el de

20 entrades i 65 euros l’abonament de temporada. Les famílies nombroses i monoparentals
gaudiran d’una bonificació d’un
10%, tant en l’abonament de
temporada com els d’entrades.
Els menors de 3 anys poden entrar de franc, així com els majors
de 65 anys, jubilats i persones
amb alguna discapacitat, sempre
que ho acreditin.
A més d’acollir ciutadans a
títol individual, els recintes seran
la seu d’activitats de lleure per
als menuts com el programa Esportmania. D’altra banda, també
acolliran cursos de natació. Està
previst que la temporada abaixi
el teló el 8 de setembre, tot i
que dependrà de les condicions
meteorològiques.

El 2018 el servei es va oferir a instal·lacions com la de Pardinyes.

■ Les piscines proposen un altre
tipus d’immersió que l’aquàtica,
submergir-se en la lectura d’un
bon llibre o una revista mentre
es pren el sol. Ho ofereixen el
servei de bibliopiscines, que es
prodiga arreu del territori. A
tall de referència, l’any passat

s’oferia a 24 poblacions, com
Agramunt, Tremp, la Pobla de
Segur, Isona, Juneda, Belianes,
Balaguer, Albesa o Almenar, així com les piscines de Pardinyes
a Lleida. Alguns inclouen activitats d’animació per incentivar
el gust per la lectura.
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música història

festival

L’IEI reeditarà el primer manual
de guitarra conegut, del XVII

Aula musical per
a nens i joves
al Paupaterres

Publicat a Lleida el 1627, l’únic original es conserva a Chicago

iei

j.b.

❘ Lleida ❘ El metge, escriptor i músic de Monistrol de Montserrat
Joan Carles Amat (1572-1642)
va ser una de les personalitats
més rellevants en la difusió pedagògica de la guitarra del període barroc i una figura capdavantera en la història d’aquest
instrument. La seua aportació
més significativa va ser l’autoria del primer tractat conegut
sobre guitarra i com aprendre
a tocar-la. Se sap que el manual
original es va publicar el 1596,
però no se n’ha conservat cap
exemplar. Tanmateix, sí que
existeix un original de l’edició més antiga conservada, del
1627, publicada precisament a
Lleida. Això sí, aquest tresor
de la història de la música es
troba a la Newberry Library de
Chicago, una institució bibliogràfica privada dedicada a la
investigació en el terreny de les
humanitats i ciències socials.
Ara, l’Institut d’Estudis Ilerdencs s’ha proposat reeditar
aquest singular llibret musical
en el marc de les activitats del
denominat projecte Emili Pujol, que difon la figura i obra
del prestigiós guitarrista de la
Granadella. El musicòleg Màrius Bernadó va presentar ahir
el projecte de reedició facsímil
(vegeu el desglossament) recordant que el mateix Emili Pujol
va publicar en el seu dia dos
treballs històrics sobre el tractat guitarrístic de Joan Carles
Amat. “Va ser un llibre molt
popular per aprendre a tocar
la guitarra, amb nombroses reedicions al llarg de dos-cents
anys, i gràcies també a l’èxit que
suposaven les il·lustracions que
contenia, que ensenyaven de
forma molt pràctica la posició
dels dits sobre les cordes de
l’instrument”, va explicar.

llibres

Una biografia
de Pedrolo, avui
a Concabella
Màrius Bernadó (3r per l’esquerra), al costat de músics i cantants de La Follia Consort i Antoni Balasch.

Edició facsímil que
es presentarà el
juny del 2020

Una edició antiga del tractat de guitarra de Joan Carles Amat.

n L’IEI ja ha sol·licitat a
la biblioteca Newberry
de Chicago l’autorització
per a la reproducció facsímil del tractat que, segons va avançar Bernadó,
“podria presentar-se en
les jornades Emili Pujol
del juny de l’any que ve”.
Després de la presentació
del projecte, l’IEI va acollir un recital de música
antiga (s. XVI-XVII) amb
les veus de Marta Bonet i
Francesc Jové i els músics
Santi Miret i Puri Terrado.

subdelegació del govern

història jornades

Estudien la vida diària als
monestirs medievals
❘ os de balaguer ❘ La desena edició
de les jornades d’història que
organitza cada any el monestir
de les Avellanes, a la Noguera,
versarà sobre la vida diària als
monestirs a l’època medieval.
Sota el títol d’Ora et labora,
els debats se celebraran el 8 i
9 de juliol amb un programa
de ponències i debats de la mà
d’alguns dels millors especialistes del país i internacional. Les
inscripcions per participar-hi ja
estan obertes a través de la Uni-

❘ tàrrega ❘ El projecte solidari
Emmusica’t, impulsat des de
l’any passat per l’Associació
Paupaterres de Tàrrega, crearà una aula de música per a
nens i joves d’entitats socials.
Juntament amb la regidoria
d’Acció Social s’impulsarà
un taller de percussió per
atansar la formació musical, potenciar el talent i fomentar la inclusió entre nens
i joves. D’aquesta manera,
Cercle de Percussió s’impartirà al Centre Obert de Tàrrega el pròxim 12 de juliol,
en ple Festival Paupaterres.
Els participants crearan una
orquestra de percussió de la
mà d’especialistes en aquest
tipus de formacions.

versitat de Lleida (973 70 31 52
o medieval@historia.udl.cat).
D’altra banda, com a activitats
paral·leles, les jornades comptaran amb una visita guiada
a Santa Maria de Mur, al centenari de l’arrancament de les
pintures romàniques d’aquest
temple del Pallars Jussà; un sopar que reproduirà com era un
àpat de l’any 1220 del monestir
de Sant Cugat del Vallès; i un
concert del grup Corrandes són
Corrandes.

Dibuixos de Joan Bosch a Lleida ■ L’artista lleidatà Joan Bosch

exhibeix fins al 28 de juny els seus dibuixos a llapis i plomí a
la seu de la subdelegació del Govern espanyol a Lleida, en el
marc de les activitats per obrir aquesta institució als ciutadans.

❘ concabella ❘ El castell de Concabella, a la Segarra, acollirà
avui (19.00 h) la presentació
del llibre Manuel de Pedrolo.
La llibertat insubornable,
amb la presència de l’autora,
la periodista Bel Zaballa, i la
filla de l’escriptor, Adelais de
Pedrolo. Zaballa ha portat a
terme una intensa tasca de
documentació que ha donat
com a fruit la biografia d’un
dels autors catalans més importants del segle XX, un
text sobre la seua trajectòria vital, literària i política.
L’acte està organitzat per
l’ajuntament dels Plans de
Sió i els Amics del Castell
de Concabella.

musical

Mecano ‘reviurà’
a la Llotja al
desembre
❘ Lleida ❘ La programació musical del pròxim semestre a
la Llotja de Lleida inclourà
el 27 de desembre l’espectacle musical Hija de la Luna,
un xou que recrea l’última
gira de Mecano fa 27 anys,
Aidalai Tour, incloent noves
coreografies, llums i cançons
tan populars com Me cuesta tanto olvidartee, Maquillaje, Cruz de navajas, La
fuerza del destino, Barco a
Venus o Mujer contra mujer,
interpretades per la cantant
madrilenya Robin Torres (La
Voz). Les entrades ja estan a
la venda (35 €, reduïda 30 €)
a taquilla i al web teatredelallotja.cat.

