
Denuncien “coaccions” 
del president de l’Alt 
Urgell a una consellera
Compromís exigeix la dimissió de i 
disculpes públiques a Miquel Sala
La Seu d’Urgell
J.CASTELLÀ
La portaveu de Compromís per 
Pirineu al Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, Carlota Valls, denun-
cia “amenaces i coaccions del 
president del Consell, Miquel 
Sala”. A través d’un comunicat 
narra amb detalls la situació que 
va viure i que l’ha portada a de-
nunciar-ho públicament. Els fets 
es remunten al 12 de setembre, 
quan abans de celebrar-se l’últim 
ple “el president del Consell se’m 
va adreçar com a portaveu de 
Compromís per fer-me saber que 
després del ple volia trobar-se 
amb mi en privat al seu despatx”. 
Valls explica que un cop acabat 
el ple, es va dirigir cap al despatx 
del president acompanyada dels 
consellers Toni Mas i Jordi Nadal, 
però que el president es va “inte-
ressar” perquè entrés sola. 

Un cop dins, afirma que “se’m 
va apropar ràpidament i a un pam 
de la meva cara, amb expressió 
d’enuig, actitud intimidatòria i 
assenyalant-me amb el dit, va dir 
com presentis la moció dels men-
jadors escolars a l’Ajuntament de 
la Seu atent-te a les conseqüèn-
cies”. Davant d’aquesta situació, 
narra com la seva reacció va ser 
“amb fermesa però amb tranquil-
litat” per explicar-li que “jo estava 
en política per defensar els meus 
ideals i que els defensaria al Con-
sell, a l’ajuntament i on calgués”. 

Tot i això argumenta que la con-
versa amb ell “va ser impossible, 
el seu estat de tensió li impedia 
conversar, diria que fins i tot rao-
nar, i anava a més”. 

És per tot això, que des de 
Compromís en demanen la di-
missió immediata, explicacions 
públiques i “ofereix el seu suport 
a qualsevol altre conseller de l’ac-
tual majoria, en especial una do-
na, per a ocupar la responsabili-
tat”.  

CAP MISSATGE DE SUPORT

En declaracions a aquest diari, 
Valls va explicar que “descarten la 
via judicial pel bé de la comarca i 
de la política”. Però “ara té la se-

gona oportunitat per donar expli-
cacions”. Valls lamenta que quan 
va exposar la situació en una co-
missió amb els membres de Junts 
i ERC, “no vaig rebre cap resposta 
de ningú, ni a nivell personal”. Ai-
xí doncs, “l’única via que em que-
dava era fer-ho públic” amb el 
convenciment que “els valors so-
brepassin als pactes de partits”. 

Per la seva banda, el primer 
secretari Òscar Ordeig es va limi-
tar a “ratificar el comunicat i exi-
gir la dimissió”. 

A l’hora de tancament 
d’aquesta edició, aquest diari no 
va poder parlar amb Miquel Sala 
després que declinés atendre rei-
teradament aquest mitjà.  

FOTO: Compromís/ Els membres del consell comarcal de Compromís
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El número de pensions a la província de 
Lleida creix un 0,9%, situant-se en 99.637
El número de pensions a la província de Lleida es va situar l’1 de se-
tembre en 99.637, el que representa un increment del 0,9% respecte 
el mateix mes de l’any anterior, segons les dades de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social (INSS) del Ministeri de Treball, Migracions 
i Seguretat Social. La xifra a Catalunya va ser de 1.737.780 pensions.

La Seu 
repintarà 
les marques 
viàries

Un incendi 
crema plàstics 
i deixalles a 
Torrefarrera

L’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell iniciarà aquesta pròxima 
nit les obres de repintura de 
les marques viàries existents 
a la ciutat. Aquesta repintada 
es portarà a terme sempre en 
horari nocturn amb l’objec-
tiu de minimitzar molèsties 
a la ciutadania. Val a dir que 
aquesta actuació no afectarà a 
l’ordenació de la ciutat.

Un foc va calcinar ahir plàstics 
i deixalla que hi havia al costat 
d’un magatzem de pintures si-
tuat al carrer de la Variant de 
Torrefarrera. En aquest sentit, 
els Bombers van ser informats 
de l’incendi a les 13.51 hores 
i es vas desplaçar un total de 
quatre dotacions dels cos. Cal 
destacar que el citat magat-
zem no es va veure afectat.

Un conductor va resultar ferit 
de caràcter menys greu quan 
el vehicle que conduïa va xocar 
contra un mur al carrer Josep 
Zulueta de la Seu d’Urgell. Els 
fets es va produir a les 10.46 ho-
res i un testimoni va alertar que 
el cotxe va tenir el sinistre quan 
anava fet ziga-zagues. Fins al lloc 
es van desplaçar els Bombers, la 
policia local de la Seu i el SEM, 
que va traslladar l’home a l’Hos-
pital de la Seu d’Urgell.

Un incendi va cremar ahir una 
superfície de 5.000 metres qua-
drats de matolls al terme mu-
nicipal de Maldà, prop del riu 
Corb. Els serveis d’emergències 
van ser alertats del foc a les 
13.24 hores i fins al lloc dels fets 
es va desplaçar una dotació dels 
Bombers. A més, a Cervera, a 
l’Avinguda del Polígon Industrial, 
es va cremar una palmera.

Un conductor, ferit 
en patir un accident 
a la Seu d’Urgell

Calcinats 5.000 
metres quadrats 
de matolls al 
terme de Maldà

El poble de Santa Linya ha deci-
dit cedir a l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera els pergamins de l’antic 
comú que fins ara es conserva-
ven en cases particulars. Són 12 
pergamins dels anys 1334 a 1572 
que tracten temes de l’antiga 
paeria de Santa Linya, relatius a 
censals, als molins d’oli i farina i 
també al castell de Montclús.

Els pergamins 
de Santa Linya, 
a l’Arxiu de la 
Noguera

FOTO: Departament Cultura / La directora mostran els pergamins

Els Agents Rurals van allibe-
rar, amb l’ajuda de l’Institut de 
Tremp, un total de cinc gama-
russos a la localitat de Tremp. 
Segons va informar fonts del 

cos, els animals procedien d’un 
centres de fauna, on van ser 
portats quan eren polls caiguts 
del niu i no podien ser alimen-
tats pels seus progenitors.

Els Agents Rurals alliberen 
cinc gamarussos a Tremp

FOTO: A. R. / En l’alliberament van col·laborar alumnes de l’institut
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Neilson vol contractar nous 
avions per seguir operant a 
l’Aeroport de Lleida-Alguaire
El touroperador britànic planejava transportar 
aquest hivern fins a 10.000 esquiadors
El touroperador britànic 
Neilson treballa en aquests 
moments amb l’objectiu de 
contractar nous avions que 
reemplacin als de Thomas 
Cook per seguir operant a 
l’Aeroport de Lleida-Alguaire 
aquest hivern.

Alguaire
CARME QUINTANA
El responsable del touroperador 
britànic Neilson a Espanya i An-
dorra, Ian Archer, va manifestar 
ahir a LA MAÑANA que treballen 
amb l’objectiu de contractar nous 
avions per la propera temporada 
d’hivern que reemplacin als de 
Thomas Cook (companyia que 
ha entrat en fallida) i que duien 
esquiadors a l’Aeroport de Llei-
da-Alguaire per continuar ope-
rant des d’aquesta instal·lació.

Archer va informar que la pas-
sada temporada d’hivern Neilson 
va transportar fins a l’Aeroport de 
Lleida-Alguaire prop de 11.000 
esquiadors, que procedien de di-
ferents ciutats angleses i que te-
nien com a destí en la major part 
dels casos el Principat d’Andorra. 
També part dels passatgers van 
tenir com a destí l’estació de Ba-
queira Beret.

Per aquesta propera tempora-
da d’hivern Neilson tenia previst 
transportar fins a l’Aeroport de 

FOTO: Lidia Sabaté / Imatge d’arxiu de passatgers després d’aterrar un avió de Thomas Cook a Alguaire

Lleida-Alguaire uns 10.000 es-
quiadors, si bé tot dependrà final-
ment de la logística que contracta 
Neilson.

“Tenim l’objectiu de contrac-
tar uns altres avions, que reem-
placin als de Thomas Cook, però 
això no és un treball fàcil, de totes 
maneres tenim opcions diferents 

d’altres proveïdors”, afirmà Ian 
Archer. 

El touroperador britànic Nei-
lson podria optar finalment per 
contractar diferents avions de di-
ferents companyies per continuar 
operant aquest hivern a l’Aero-
port de Lleida-Alguaire.

El secretari general d’Infraes-

tructures i Mobilitat del Govern, 
Isidre Gavín, afirmava el dilluns 
que no preveia que el tancament 
de Thomas Cook tingués un im-
pacte “massiu” a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire, on la companyia 
aèria britànica proveeix el 60% 
dels serveis aeronàutics que pres-
ta el touroperador Neilson.
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Jornada per 
donar a conèixer 
les pintures 
romàniques de Mur

Asaja, a la protesta 
en defensa de les 
oliveres a Madrid el 
10 d’octubre

El subdelegat del 
Govern es reuneix 
amb l’alcalde 
d’Alcoletge

El proper dissabte dia 28 de se-
tembre tindrà lloc a Mur (Pa-
llars Jussà) una jornada per a 
donar a conèixer la rellevància 
de les pintures romàniques de 
la col·legiata de Santa Maria 
de Mur en la història de l’art 
català. Aquests frescos van 
ser els primers del país en ser 
arrencats, venuts i exportats als 
EUA, i van ser el detonant de la 
campanya de salvament del 
romànic del Pirineu. La docto-
ra Montserrat Pagès conduirà 
una lectura interpretativa de 
les pintures de l’església.

ASAJA Lleida se suma a la gran 
manifestació del 10 d’octubre a 
Madrid en defensa de l’olivera 
tradicional. Milers d’olivarers 
recorreran els carrers de la ca-
pital per a reclamar un paquet 
de mesures que reactivin els 
baixos preus en origen i garan-
teixin un futur digne.

El subdelegat del Govern a Llei-
da, José Crespín, va continuar 
ahir amb la ronda de trobades 
territorials amb els nous alcal-
des i alcaldesses. Crespín es va 
reunir amb l’alcalde d’Alcoletge 
i van tractar la necessitat de fi-
nalitzar el projecte de la nova 
depuradora. 

Davant els últims i reiterats atacs 
de l’ós Cachou al bestiar equí, el 
Conselh Generau d’Aran conti-
nua buscant possibles solucions 
a aquesta greu problemàtica que 
afecta de forma directa als rama-
ders aranesos.

En la reunió mantinguda di-
marts passat, 17 de setembre, 
entre la directora general de Des-
envolupament Rural, Innovació i 
Política Forestal, Isabel Bombal, 

i el síndic d’Aran, Francés Boya, 
es va acordar estudiar la incorpo-
ració en la nova Política Agrícola 
Comuna (PAC) de mesures i aju-
des als ramaders de ramaderia 
extensiva afectats per la depre-
dació de grans carnívors.

“Donada la greu situació que 
s’està vivint amb el comporta-
ment depredador de l’ós Cachou 
al Val d’Aran, el fet de tenir ajudes 
complementàries per a ajudar 

La Val d’Aran demana que 
la PAC incorpori ajuts pels 
atacs de l’os als ramats

els ramaders que estan sofrint 
les conseqüències és vital per al 
Conselh”, afirma el síndic d’Aran, 
Francés Boya. 

Després d’aquesta trobada 
mantinguda entre el síndic i la 
directora general, s’ha acordat 
tornar a reunir-se pròximament 
amb tècnics del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació i del 
Conselh Generau per a buscar 
mesures més adequades que 
permetin minimitzar els danys 
i compensar als ramaders pels 
problemes que ocasiona la convi-
vència amb aquests animals.

S’ha corroborat un cinquè atac 
a bestiar equí per part de Cachou 
en poc més de dues setmanes. FOTO: CGA / Boya amb la directora general de Desenvolupament Rural
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