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Balaguer assumirà el cost d’acabar el
col·legi Mont-roig l’any que ve.
p.
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Guissona amplia l’escola de música a
l’espai La Fassina.
p.
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política les noves institucions

Quatre consells ja tenen president i l’Urgell,
la Segarra, Jussà i Sobirà, pendents de pacte

Jaume Setó a les Garrigues, Martí Riera a l’Alt Urgell, Sara Alarcón al Solsonès i David Masot al Segrià
|| JxCat, amb majoria al Pla i l’Alta Ribagorça, dirimirà entre més d’un candidat
redacció

❘ lleida ❘ Quatre consells comarcals de Lleida i el de la Cerdanya (on sis municipis són de la
província de Lleida) ja tenen
president del consell comarcal,
a l’espera de la investidura a
començaments del mes de juliol. Els resultats de les eleccions
del maig es van traduir a nivell
comarcal en quatre majories
absolutes (Alta Ribagorça, les
Garrigues, la Noguera i el Pla
d’Urgell), a més del Conselh
Generau de Aran (governat
per UA) i set majories simples,
la majoria pendents encara de
pacte. En aquest sentit, l’acord
de govern a la Seu d’Urgell, de
JxCat i ERC i amb l’alcaldia en
mans dels postconvergents, ha
motivat també un acord en la
mateixa línia al consell comarcal, que donarà la presidència
a Martí Riera, alcalde de Coll
de Nargó.
A les Garrigues, la presidència del consell serà finalment
per a l’alcalde de la Floresta,
Jaume Setó, que durant l’últim
mandat ja va ser vicepresident
d’Antoni Villas (Juneda). D’altra
banda, al Segrià el càrrec l’ocuparà l’alcalde de Maials, David
Masot (també vicepresident fins
ara), després d’imposar-se a una
altra llista en una votació que
es va celebrar dimecres per 89
a 27 vots.
També al Solsonès, Esquerra
preveu nomenar novament Sara
Alarcón com a presidenta. Per
ara seria l’única que repeteix
al càrrec. En canvi, al Pla d’Urgell i a l’Alta Ribagorça, on Junts

per Catalunya va obtenir majoria absoluta, les comarcals del
partit podrien haver de dirimir
entre dos candidats.
Al Pla guanyen terreny l’alcalde del Poal, Rafel Panadés, i
l’alcaldessa de Sidamon, Dolors
Tella, mentre que a la Ribagorça
una de les possibilitats apuntaria de nou a Josep Lluís Farrero.
Tampoc està clara la presidència de la Noguera, amb majoria
d’ERC. Algunes fonts parlen de
Miquel Plensa, Lídia Ber o Anna
Calvís. Els consells del Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà, l’Urgell
i la Segarra estan pendents de
negociació.

Joan Talarn.

Estefania Rufach.

el detall

les claus

Majories absolutes

z JxCat va obtenir majoria absoluta a les Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Alta Ribagorça i ERC la va
aconseguir a la Noguera.

Majories simples
z Alt Urgell (amb majoria de JxCat però presidirà ERC); Jussà
(majoria d’ERC); Sobirà (ERC);
Segarra (ERC); Segrià (JxCat);
Solsonès (ERC) i Urgell (JxCat).

Presidències
z Els partits ja han decidit les de
les Garrigues (Jaume Setó); Alt
Urgell (Martí Riera); Solsonès
(Sara Alarcón) i Segrià (David
Masot). Pel que fa a la Cerdanya, serà l’alcaldessa de Montellà i Martinet (Lleida), Rosa
Bombardó.

Jaume Setó (les Garrigues).

La Diputació, entre Joan Talarn i Estefania Rufach
n Esquerra va acreditar ahir
el nou alcalde de la Pobla de
Segur, Marc Baró, com a diputat de la formació pel partit
judicial de Tremp. L’alcaldessa
de la capital del Jussà, Pilar
Cases, figura finalment només
com a suplent, cosa que, si no
hi ha sorpreses, impossibilita
que opti a la presidència de
la Diputació, com s’havia estudiat en els últims dies. La
terna d’ERC s’ha quedat en
duo, que formen l’alcalde de
Bellvís, Joan Talarn, i l’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach.
Marc Baró va justificar ahir
aquest canvi d’última hora en

carreteres allaus

la conjuntura actual del partit
a la comarca. S’ha d’assenyalar que ERC està pendent de
les negociacions amb JxCat
per governar el consell comarcal del Jussà, on els republicans tenen vuit edils i els
postconvergents sis. El PSC
podria decantar la balança,
ja que compta amb dos conse-

Tremp

L’alcalde de la Pobla és
finalment el diputat
d’ERC per Tremp i Pilar
Cases, la seua suplent

llers. Tanmateix, ERC i JxCat
confien a reeditar el pacte de
l’últim mandat, quan l’antiga
CiU tenia la majoria d’edils
i va decidir la presidència i
la vicepresidència segona.
En aquest cas no seria així,
atesa la majoria d’Esquerra.
A Tremp, a més, Pilar Cases
(ERC) governa gràcies a un
pacte amb JxCat.
A l’Urgell, amb nou consellers i JxCat i vuit d’ERC (un
de la CUP i un del PSC), Junts
apostaria per Jaume Pané o
Marcel Pujol i ERC, per Gerard Balcells o Carme Culleré.
La Segarra i el Sobirà també
segueixen en l’aire.

ajuts equipaments

Estudien obrir l’accés a Mont-rebei
aquest cap de setmana per als turistes

Dos milions per a la planta
de compostatge de Tàrrega

e. farnell

❘ lleida ❘ L’Agència de Residus de
Catalunya ha aprovat atorgar
2,6 milions d’euros en projectes
de millora de la gestió de residus de les comarques de Lleida.
L’ARC invertirà dos milions a
la planta de compostatge de la
fracció orgànica de Tàrrega i
600.000 euros més per millorar
les plantes de la Seu i de Sort i
per clausurar una fase de l’abocador de Tremp. A Tàrrega les
actuacions inclouen les obres i
equipaments per millorar els

❘ Sant Esteve de la Sarga ❘ Tècnics
de l’empresa que porta a terme
les obres de neteja de la carretera local de Sant Esteve de la
Sarga després del despreniment
de roques de dissabte passat,
Infraestructuras de Montaña,
estudien obrir aquest cap de
setmana l’accés al congost per
als turistes. Durant la setmana
s’ha sanejat el pendent i s’han
tirat algunes de les roques que
van quedar a punt de caure

dissabte. No obstant, fins avui
no està prevista l’arribada de
la maquinària específica per
retirar les grans roques de la
carretera que segueix tancada
al pas de vehicles i vianants.
Tot i així, la previsió és que
avui mateix es pugui obrir per
al cap de setmana i permetre
l’accés des del Pont de Montanyana al congost. Fonts pròximes als treballs van explicar
que és molt probable que la
via es torni a tancar a partir

de dimarts que ve per finalitzar
els treballs d’estabilització del
pendent. D’altra banda, aquests
dies ha estat obert l’accés des
d’Alsamora fins al pàrquing de
La Masieta i està senyalitzada
una ruta alternativa per la pista de Castellnou del Montsec i
la Clua. Malgrat els senyals de
prohibició alguns turistes els
han fet cas omís i han passat per
sobre de les roques. Per aquest
motiu, l’empresa ha senyalitzat
millor la zona.

processos, l’eficiència i les capacitats de tractament d’aquesta
fracció dels residus domèstics.
El Pallars Sobirà rebrà 93.000
euros per a una coberta a la
planta de Sort. També es millorarà la planta de compostatge de la Seu d’Urgell, a través
d’una ajuda de 150.000 euros
a la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. El Pallars
Jussà rebrà 300.000 euros per
clausurar una fase de l’abocador
de Fígols.
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turisme serveis

Converteixen en hotel rural l’antic
hostal d’Unió a Sant Martí de Canals

Les comarques de
Lleida esperen
615.000 turistes
aquest estiu

Aspira a comptar amb quatre estrelles i ja està a més del 80 per cent d’ocupació
c.b.

maría molina

❘ conca de dalt ❘ Empresaris de
la Pobla de Segur i del Pont de
Suert han convertit en hotel rural l’antic hostal d’Unió Democràtica de Catalunya ubicat a
Sant Martí de Canals (Conca de
Dalt), que als anys noranta va
ser blanc de nombroses crítiques
i investigacions per les subvencions del departament de Treball, aleshores dirigit per aquest
partit, ara extingit, per a cursos
de formació; i pels litigis per la
gestió amb els arrendataris.
Ara, totalment desvinculat
d’aquesta formació política,
és Casa Boumort, un establiment que aspira a tenir entre
tres i quatre estrelles i que va
començar a funcionar l’estiu
passat. Segons els promotors,
fa quatre anys que van adquirir
la propietat i després de tres de
reformes es va posar en funcionament el 2018 amb una estrella. No obstant, la qualificació
de l’equipament per part dels
usuaris a les xarxes socials, de
9 punts sobre 10, fa que pretengui una catalogació més

Estat actual de Casa Boumort, el nou hotel de Sant Martí de Canals.

elevada, van remarcar els seus
responsables.
L’establiment va iniciar la
temporada en primavera i estarà obert fins a finals de tardor
ja que les persones que veuran
la brama dels cérvols figuren

entre els seus principals clients.
Les reserves fins a final de campanya estan a més de 80 per
cent i gairebé al complet de cara
als mesos estivals. Els promotors han obert cinc habitacions
amb una capacitat per a deu per-

sones i n’hi hauria cinc més a
la segona planta. Decorat amb
mobles dels seixanta, vistes al
pantà de Sant Antoni i piscina,
ofereix activitats d’aventura per
95 euros la nit per a dos persones amb dinar inclòs.

n El Patronat de Turisme
de la Diputació preveu repetir aquest estiu els resultats del 2018 i consolidar
els increments d’ocupació
que es registren des del
2013. Està previst que la
demarcació rebi aquest estiu 615.000 turistes que
faran 1.750.000 pernoctacions en establiments
de turisme, al marge de
les segones residències.
Per a aquest primer cap
de setmana, que coincideix amb el pont de Sant
Joan, es preveu una ocupació del 95 per cent de
mitjana i en molts casos,
plena ocupació.
Als bungalous i les places de turisme rural tenen
el cartell de complet, especialment a les comarques de l’Alta Ribagorça,
el Sobirà i la Val d’Aran.
Pel que fa al turisme estranger, el Patronat preveu percentatges similars
als del 2018, que van representar el 18 per cent
del total dels turistes i
aproximadament 110.000
turistes seran estrangers.
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Balaguer assumirà el cost d’acabar
el col·legi Mont-roig l’any que ve
Avançaran els diners per compte d’Educació, que el pagarà quan acabi l’obra

escola Mont-roig

e. farnell

❘ Balaguer ❘ L’ajuntament de Balaguer finançarà les obres que han
de permetre finalitzar l’escola
Mont-roig de Balaguer. El consistori assumirà inicialment el
cost, que el departament d’Educació acabarà pagant una vegada s’hagin certificat les obres.
Així ho va dir l’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, que
va explicar que s’ha firmat un
conveni amb el departament
perquè el centre sigui una realitat l’any que ve.
Així mateix, el consistori
preveu incloure al pressupost
d’aquest any una partida de
60.000 euros per a la redacció
del projecte constructiu del centre, que assumirà íntegrament
el consistori. Vidal va explicar
que la participació del consistori
a la redacció del projecte també
suposarà, entre altres aspectes,
poder incidir en el disseny de
l’escola. “L’objectiu és fer una
inversió que ens permeti disposar d’uns equipaments públics
fora de l’horari lectiu i poder
accedir al gimnàs o la pista poliesportiva”, va dir. La previsió
del consistori és que les obres
puguin iniciar-se l’any que ve
i tindran un cost aproximat de
600.000 euros.
El col·legi Mont-roig es va
posar en funcionament el curs
2007-2008, encara que només
es va construir la primera fase de l’edifici. La segona, que
s’havia d’abordar el 2009, no

Juneda i Tremp se
sumen a la xarxa
Barris Antics
❘ Lleida ❘ Els mu n icipis de
Juneda i Tremp s’han afegit
a la novena edició de Barris
Antics, la campanya de dinamització del comerç local als barris antics, Barris
antics, compra i guanya, de
la Generalitat. Aquesta iniciativa, que es va presentar
ahir a la Diputació, vol convertir aquests espais en llocs
de referència per al comerç i
promoure el de proximitat,
i també donar a conèixer el
potencial turístic dels barris.
Les poblacions de Lleida, Balaguer, les Borges Blanques,
Cervera i Solsona ja pertanyen a aquesta xarxa de municipis que promocionen el
comerç local.

agricultura

Pla per evitar
incendis
durant la sega

Vista exterior de l’escola Mont-roig de Balaguer.

es va arribar a iniciar de manera que, durant els últims anys,
i d’acord amb les necessitats,
s’hi han anat instal·lant mòduls prefabricats per als ajuts
i el menjador. En l’actualitat, el
col·legi té pràcticament dos línies d’Infantil i Primària, encara
que l’equipament no permet ni
per les seues condicions ni per
capacitat impartir les classes en
les condicions adequades. Estan
pendents el gimnàs, la biblioteca, les aules i despatxos.

Educació farà millores als
instituts i escoles de la ciutat
n Educació preveu ampliar l’IES Ciutat de Balaguer
i l’IES Almatà. Així mateix,
també es portaran a terme
obres al col·legi públic La
Noguera i al centre Gaspar
de Portolà.
Al col·legi La Noguera
es construiran unes escales

d’emergència, mentre que al
Gaspar de Portolà es faran
uns lavabos nous. A l’IES
Ciutat de Balaguer s’ampliarà el pati i es faran més
aules en un edifici annex del
departament d’Agricultura.
En el cas de l’Almatà, s’ampliaran els mòduls.

institucions gestió

Multa de 3.001 € a Alessa del consell del Segrià
Per haver incomplert els plecs de contracte i no presentar el balanç de comptes que
reclama la institució, que també va sancionar amb 1.000 € la firma de transport escolar
segre

maría molina

❘ lleida ❘ El consell del Segrià va
aprovar ahir en un ple extraordinari imposar dos multes de
3.001 euros i de 1.000 euros a
la gestora dels menjadors escolars de la comarca, Alessa, i a
l’empresa de transport escolar,
Autocares Ravigo, respectivament, per no haver aportat la
documentació que exigeixen els
plecs de contractes. Segons el
vicepresident en funcions, David Masot, ja se’ls havia instat a
fer-ho en diverses ocasions, per
la qual cosa es va obrir expedient per imposar aquestes sancions. A Alessa se li reclamava
la presentació de comptes que
justifiqués el balanç de despeses
i guanys que mai ha arribat a
presentar, segons els responsables de l’organisme comarcal,
una versió que comparteixen
els partits a l’oposició. De fet,

comerç

a la que dóna el consell, ja que
assegura que en tot moment s’ha
presentat la documentació que
s’ha exigit i que fins i tot s’ha
arribat a fer una auditoria. En
aquest sentit, assegura que quan
arribi la sanció, estudiaran la
possibilitat de recórrer-la. Pel
que fa a la firma d’autocars, la
multa s’ha imposat perquè no
es va acreditar l’experiència
del personal, al principi, tot i
que és un tràmit que ara s’ha
acomplert.

Abocador de Montoliu
Imatge d’arxiu d’un dels plens del consell del Segrià.

Sergi Talamonte, del Comú, va
indicar que, per la seua banda,
l’import de la sanció hauria estat
més elevat atesa la negativa de
l’empresa a presentar els corres-

ponents justificants, i fins i tot
va estudiar la possibilitat d’una
rescissió del contracte. Tanmateix, la versió de l’empresa de
càtering és totalment oposada

Al ple també es va aprovar la
liquidació definitiva i la devolució de la fiança del contracte
de l’obra per a la construcció
dels vasos 6 i 7 en el marc de
les obres d’ampliació i millora
de l’abocador de residus urbans
de Montoliu, que en l’actualitat
prossegueixen.

❘ lleida ❘ Agricultura ha posat en marxa, per vuitè any
consecutiu, el pla operatiu
especial de vigilància per
reduir el nombre d’incendis
forestals relacionats amb els
treballs de la sega de cereals. Així doncs, els Agents
Rurals, el Grup Especial de
Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i les Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF) mantenen l’operatiu
des del dia 17 de juny i fins
al 8 d’agost. La campanya té
lloc en quatre comarques de
Lleida (Noguera, Segarra,
Solsonès i Urgell) i també a
l’Anoia, el Bages i la Conca
de Barberà.

iniciatives

La fusta,
clau per a la
bioeconomia
❘ Lleida ❘ Posar en relleu la fusta i els productes forestals és
clau per a l’equilibri territorial i el desenvolupament de
la bioeconomia. En una jornada del Centre Tecnològic i
Forestal de Catalunya es van
presentar les possibilitats i
els avantatges de l’aplicació
de la fusta en la construcció,
al considerar-se una bona
sortida al mercat d’aquest
recurs.
Des del centre Tecnològic
es treballa per impulsar-ne
l’ús en la construcció i el
reconeixement de la fusta
com a material que millora
la competitivitat i el foment
de la innovació.
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pedals de foc non stop

ciclisme btt

Rècord a la Pedals de
Foc del dia 29 amb
990 participants
xavier madrona

❘ lleida ❘ La catorzena Pedals de
Foc Non Stop, una de les proves de BTT d’ultradistància més
dures del món que es disputarà
el dia 29, batrà per segon any
consecutiu amb 990 inscrits el
rècord històric de participants
des que va començar a disputar-se el 2006.
De fet, l’organització va esgotar en tot just quaranta dies el
miler de places ofertes, una circumstància que es dóna per primera vegada en els catorze anys
que porta celebrant-se. La prova, de 213 quilòmetres i 6.200
metres de desnivell positiu, va
comptar el 2018 amb 967 participants. La ruta, amb sortida i
arribada a Vielha, tindrà el tradicional recorregut que voreja
el Parc Nacional d’Aigüestortes i
Sant Maurici i passarà per la Val
d’Aran i les comarques de l’Alta
Ribagorça, el Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà.
A més a més, per tercer any
consecutiu, tornarà a acollir els
Campionats d’Europa de bicicleta de muntanya en la distància
ultramarató, en la qual es donaran cita corredors de setze
països d’Europa i Sud-amèrica. Dels total de 990 inscrits, hi
ha 951 homes i 39 dones, amb
509 els corredors que hi competeixen i 481 que ho fan com
a cicloturistes.
S’ha de recordar que l’any
passat, la ciclista de Ponts Ramona Gabriel es va proclamar

El croat Cindric reforça
el Barça d’handbol
❘ barcelona ❘ El Ba rç a L a s sa
d’handbol va fer oficial ahir el
fitxatge del central internacional croat Luka Cindric, de 25
anys i 1,82 metres, per a les pròximes quatre temporades, fins
al 30 de juny del 2023.

Nadal prepararà la
setmana vinent Wimbledon
❘ londres ❘ Rafa Nadal va confirmar la seua presència la setmana
que ve a l’Aspall Tennis Classic
d’Hurlingham (Anglaterra), un
torneig d’exhibició que es disputa sobre herba i que li servirà de
preparació per a Wimbledon.

Premis paritaris a la
Clàssica de Sant Sebastià
❘ sant sebastià ❘ La Clàssica ciclista
de Sant Sebastià, que es disputarà el 3 d’agost, repartirà els
mateixos premis en la carrera
masculina i en la femenina, que
aquest any celebra la primera
edició.

27

subcampiona d’Europa, encara
que ja sap el que és vèncer a la
Pedals de Foc el 2016. Els guanyadors de l’edició del 2018 van
ser Clara Fernández, en dones, i
Joseba Albizu, en homes.

Una imatge espectacular d’un tram del recorregut de la passada edició.

40
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turisme patrimoni

El romànic del Pirineu es
promociona als EUA

Al museu de Boston que acull les pintures de Castell de Mur ||
La Generalitat vol situar-lo al mapa turístic americà
centre del romànic de la vall de boí

redacció

❘ boston ❘ La Generalitat de
Catalunya promociona el romànic als Estats Units perquè
agents turístics americans l’incorporin en les seues rutes i
paquets culturals. El director
de l’Agència Catalana de Turisme, David Font, acompanyat
del vicepresident del Patronat
de Turisme de la diputació
de Lleida, Gerard Sabarich,
han presentat al museu Fine
Arts de Boston el patrimoni
romànic català davant d’una
quarantena d’agents de viatges, amb l’objectiu de convertir-lo en un reclam turístic. El
viatge s’emmarca dins de la
celebració del centenari de la
pèrdua de les pintures murals
de Castell de Mur, que van ser
arrancades i venudes als Estats
Units. Davant d’aquesta situació, la Mancomunitat va iniciar un projecte per “salvar”
el romànic (vegeu el desglossament). Així, l’Agència vol
aprofitar l’efemèride perquè
els agents turístics americans
coneguin Catalunya a través
d’aquest estil artístic i la programin en els seus paquets.
Així mateix, Font es va reunir dies abans a Nova York
amb una trentena de mitjans
de comunicació dels EUA, a
fi de presentar l’oferta del romànic, que a la Vall de Boí és
Patrimoni de la Humanitat des
de l’any 2000.
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El màping de Sant Climent de Taüll, una de les atraccions.

certamen patrimoni

Balaguer obre un nou
‘Juliol de música i poesia’
amb quatre concerts
❘ balaguer ❘ El col·lectiu cultural Bada Pas juntament amb
l’alcalde de Balaguer, Jordi
Ignasi Vidal, van presentar
ahir la 8 edició del cicle Juliol de música i poesia, una
proposta estiuenca i cultural per a les tardes de diumenge dels mesos de juny
i juliol amb quatre concerts
programats i dos localitzacions emblemàtiques com
són el convent de Sant Domènec i el monestir cistercenc de Santa Maria de les
Franqueses de Balaguer. El
concert inaugural d’aquesta
edició serà el 30 de juny amb
el Cor Madrigal, un dels cors
barcelonins de més presti-

gi nacional i internacional,
i tindrà lloc al convent de
Sant Domènec. Els altres
concerts es duran a terme
a l’espai de Santa Maria de
les Franqueses. El 7 de juliol
els convidats seran els pianistes Emili Brugalla i Vesko
Stambolov, acompanyats
dels rapsodes Sílvia Ricart i
Enric Majó. El tercer concert
serà el 14 de juliol i anirà a
càrrec de l’Atenea Quartet i
el concert final tindrà lloc el
21 de juliol i el protagonitzaran The Gourmets Vocal
Quartet. D’altra banda, les
entrades anticipades es poden adquirir a www.julioldemusicaipoesia.cat.

itmar fabregat

Centenari del ‘rescat’ d’un
símbol per al territori
■ El 1907 l’arquitecte –i
futur president de la Mancomunitat Catalana– Josep
Puig i Cadafalch va encapçalar una expedició per fotografiar, analitzar i difondre els tresors ocults de les
esglésies romàniques de la
Val d’Aran, la Vall de Boí i la
Ribagorça. Aquesta difusió
va tenir com a conseqüència la venda dels frescos del
monestir de Santa Maria de
Mur (Pallars Jussà) al mu-

seu de Belles Arts de Boston, per part de col·leccionistes privats. Sense poder
impedir-ho i per evitar que
aquest succés es repetís, la
Junta de Museus de la Mancomunitat va iniciar una
campanya d’arrancament de
les pintures murals romàniques del Pirineu lleidatà per
conservar-les a Barcelona.
Els primers arrancaments es
van iniciar a la Vall de Boí
el desembre del 1919.

Art i literatura a Lleida ■ El Museu de Lleida va acollir ahir
la presentació dels llibres Crònica d’un pintor de frescos, de
Josep Minguell, i Massa foc, de Vicenç Villatoro, dos volums
amb el teló de fons de la Florència renaixentista.

