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Almacelles disposa ja de gairebé 
2.500 arbres en el seu casc urbà, 
una xifra que representa els fins 
a 20,47 m2 de zona verda per 
habitant, quan la Organització 
Mundial de la Salud (OMS) esta-
bleix els nivells òptims relatius a 
aquesta qüestió entre els 10 i els 
15 m2. 

Amb l’objectiu de mantenir i 
continuar millorant aquestes da-
des, l’Ajuntament d’Almacelles 
s’acull al Programa de Col·labora-
ció Social amb l’objectiu de dur a 
terme un projecte de neteja del 
sotabosc i reforestació. 

En aquest programa, l’Ajun-
tament contracta a quatre per-
sones a l’atur, amb un expert en 

enginyeria forestal i tres operaris, 
per tal que durant sis mesos facin 
la neteja i el desbrossament de 
les 20 hectàrees de la zona, així 
com també la reforestació i plan-
tació d’altres espècies arbòries, 
com el roure o l’alzina, que tenen 
molta més resistència. 

Aquestes actuacions consti-
tueixen el primer punt d’un pro-

jecte per construir un anell verd 
al voltant de la ciutat. 

Altres actuacions dins el marc 
d’aquest projecte serien construir 
basses de laminació per controlar 
les avingudes d’aigües de pluja, 
així com treballar per poder recu-
perar les zones humides i conso-
lidar, finalment, el nivell de verd 
urbà. 

Almacelles 
supera la ràtio 
de zona verda 
per habitant 
fixada per l’OMS

FOTO: Jordi Pascual / Amb 20,47 m2 de zona verda per habitant

El Geoparc de Tremp 
estudia crear sinergies 
amb el de Tanzania
L’objectiu del futur conveni seria 
intercanviar coneixements
Tremp
CARME QUINTANA
El Geoparc Mundial Unesco Con-
ca de Tremp-Montsec estudia en 
aquests moments signar un con-
veni de col·laboració amb el de 
Tanzania (Àfrica) per intercanviar 
coneixements i tecnologia, se-
gons van informar ahir fonts del 
Geoparc de Tremp-Montsec.

Precisament un representant 
del Geoparc Mundial Unesco 
Ngorongoro Lengai de Tanza-
nia (Àfrica) va visitar el Geoparc 
Mundial Conca de Tremp-Mont-
sec del 26 al 31 de juliol.

Samwel Nsyuka, expert en 
màrqueting i promoció turística, 
va visitar el territori lleidatà per 
veure diferents exemples que 
aplica el Geoparc Mundial Unes-
co Conca de Tremp-Montsec a 
l’hora de transmetre el coneixe-
ment científic al públic general. 
Es va interessar especialment en 
vídeos de promoció, noves tec-
nologies usades per a la inter-
pretació i material promocional i 

FOTO:/ Un representant de Tanzania en la seva visita al Jussà

publicitari. 

PATRIMONI GEOLÒGIC I 
PALEONTOLÒGIC

La visita volia afavorir l’inter-
canvi de bones pràctiques que 
ofereixen els dos territoris Geo-
parc Mundial Unesco on el pa-
trimoni geològic, paleontològic i 
miner pren especial rellevància 

com a eina de desenvolupament 
sostenible local, basada princi-
palment en el foment del geotu-
risme. Ngorongoro Lengai és el 
segon Geoparc d’Àfrica i va entrar 
a formar part de la xarxa de Geo-
parcs Mundial Unesco l’any 2018, 
la mateixa data que el Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec, el se-
gon de Catalunya.

Un ‘error’ que es va produir en la 
documentació requerida per al 
concurs de licitació de les obres 
de construcció de la nova biblio-
teca municipal del poble de To-
rrefarrera, va obligar l’Institut 
Català del Sòl (INCASÒL) a repe-
tir la licitació, i no a l’Ajuntament 
de Torrefarrera, com va publicar 
erròniament ahir aquest diari.

Les obres en qüestió s’havien 
adjudicat al juny de 2019 a favor 
de l’empresa Codeco Obres SL, 
però, arran d’una reclamació, 
l’INCASÒL va revisar tot l’expe-
dient i es van trobar els errors. 
Per aquest motiu, i no havent-se 
formalitzat el contracte, van 
desestimar del procediment de 
contractació de les obres.

Incasòl repetirà la licitació 
de la nova biblioteca de 
Torrefarrera, no l’Ajuntament

L’aeroport de Lleida-Alguaire va 
signar l’acord per acollir aquest 
hivern els vols del touroperador 
Neilson per novè any seguit.

L’aeroport es compromet a 
oferir els serveis necessaris per 
la funcionalitat de Neilson, in-
cloent l’acord amb l’aeroport 

de Reus per aterrar-hi quan la 
visibilitat sigui baixa. Per la seva 
banda, Neilson es compromet 
a oferir 10.000 paquets turís-
tics que passin per l’aeroport de 
Lleida, que aquest any inclouràn 
les estacions d’esquí catalanes, a 
banda de les andorranes.

Lleida torna a acollir els vols 
del touroperador Neilson

FOTO: Generalitat / Operarà a l’aeroport aquest hivern per novè cop

El Departament d’Agricultura va 
convocar les ajudes destinades a 
subvencionar els costos derivats 
de la compra de productes a ba-
se de saponines que els agricul-
tors facin o hagin fet entre l’1 de 
setembre de 2018 i el 31 d’octu-

bre de 2019. L’objectiu és lluitar 
contra el cargol poma al delta de 
l’Ebre, i l’import d’aquesta ope-
ració és de 175.000€. L’ajut con-
sistirà en la subvenció del 33% 
de la despesa que han realitzat 
els agricultors.

Convocades les ajudes per 
lluitar contra el cargol poma

FOTO: Generalitat / Es destinaran a productes a base de saponines
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L’ordenança de civisme 
de les Borges preveu 
multes de fins a 2.400 €
La normativa va ser aprovada inicialment el 
darrer ple i ara està a exposició pública
Les Borges Blanques
CARME QUINTANA
L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques va aprovar la setmana pas-
sada de forma inicial en el da-
rrer ple la proposta d’Ordenança 
de Convivència i Civisme per ser 
aplicada al municipi. El text de la 
proposta es troba en aquests mo-
ments en exposició pública per a 
que totes les persones i entitats 
que ho desitjin puguin presentar 
al·legacions.

Segons el text de la proposta 
facilitat ahir per l’Ajuntament a 
LA MAÑANA es preveuen multes 

de fins a 600 euros per a infrac-
cions lleus, de fins 1.200 euros 
per a infraccions greus i de fins 
a 2.400 euros per a infraccions 
molt greus.

Així fer un grafit o pintada en 
un monument o edifici catalogat 
p protegit suposarà una sanció 
de  2.400 euros; l’oferiment de 
jocs que impliquin apostes amb 
diners o béns als menors o per-
sones amb alguna discapacitat 
psíquica, 2.000 euros; utilitzar 
o ocupar la via pública o els es-
pais públics sense l’autorització 
corresponent i fer-hi qualsevol 

activitat que ocasioni o pugui 
ocasionar perill, 2.400 euros; 
abandonar residus perillosos i/o 
residus especials, 2.100 €; abocar 
cendres incandescents a l’inte-
rior dels contenidors de recollida 
d’escombraries domiciliàries, la 
via pública, als camins, als canals 
i als espais naturals i/o agrícoles, 
de de 1.200€ a 2.400€; l’’aboca-
ment de mobles, trastos vells i 
electrodomèstics a la via pública, 
camins, canals, espais naturals i 
agrícoles de més de 3 metres cú-
bics, 2.400 €.

L’Ajuntament de les Borges 

Blanques, mitjançant aquesta 
Ordenança de convivència ciu-
tadana i civisme, vol contribuir a 
l’enfortiment d’un marc de civis-
me, de convivència social i de res-
pecte mutu entre els ciutadans i 
ciutadanes de la ciutat.

L’objectiu principal d’aquesta 
ordenança és preservar l’espai 
públic com a lloc de convivència, 
on totes les persones puguin des-
envolupar en llibertat les seves 
activitats de lliure circulació, lleu-
re, trobada, oci i expressió, amb 
ple respecte a la dignitat i als 
drets dels altres.
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El volum de negoci 
de Banc Sabadell 
a Lleida augmenta 
un 6 per cent

BBVA incorpora 
a la seva ‘app’ una 
eina per planificar 
les vacances

Banc Sabadell va tancar el pri-
mer semestre del 2019 conso-
lidant el seu creixement a Llei-
da. El volum de negoci del banc 
a Ponent és de 2.447 milions 
d’euros, un 6% més que ara fa 
un any, gràcies al creixement 
dels recursos de clients i de 
l’actiu, que han augmentat un 
3,3% i un 8,9% respectivament, 
informà ahir el banc. 

BBVA acaba de llançar dins de 
la seva aplicació mòbil una ei-
na que ajuda a planificar les 
finances personals durant les 
vacances. ‘Mis Viajes’ permet 
tenir agrupats totes les despe-
ses d’un viatge, crear un pres-
supost del mateix de manera 
senzilla i oferir solucions finan-
ceres durant un viatge, segons 
informà ahir l’entitat financera 
en un comunicat.

Verema Solidària es consolida 
amb aquesta quarta edició i per 
primer cop arriba a la comarca 
del Pallars Jussà. Aquesta inicia-
tiva que uneix territori, vi i res-
ponsabilitat social neix amb  l’ob-
jectiu comú de recaptar 20.000 
€ per a dues entitats socials amb 
iniciatives que desenvoluparan 
sobre el territori. 

El projecte 
‘Verema 
solidària’ arriba 
al Pallars Jussà

FOTO:  / La iniciativa recapta fons per entitats socials

L’empresari lleidatà Ramon Roca 
és el nou president del Consell 
Assessor per al Desenvolupa-
ment Sostenible de Catalunya 
(CADS), que assessora el Govern 
en polítiques que incideixen en 
el desenvolupament sostenible. 
L’empresari ha pres el relleu a 
Ferran Rodés, que deixa el Con-
sell “per petició pròpia” després 
de set anys. 

L’empresari Ramon Roca 
assessorarà al Govern en 
polítiques de sostenibilitat

Ramon Roca
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