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comarques

residus gestió

Térmens col·loca càmeres a les illes
de contenidors contra l’incivisme

Pobles de la Noguera demanen més freqüència en la recollida de les escombraries
|| Queixes per la saturació de residus durant l’estiu als pobles més turístics
ajuntament de térmens

E. Farnell / M. Molina

❘ Térmens ❘ L’ajuntament de Térmens instal·larà càmeres de vídeovigilància en algunes de les
illes de contenidors del municipi
amb l’objectiu de controlar l’ús
dels contenidors i combatre l’incivisme. L’alcaldessa, Concepció Cañadell, va recordar que
l’ordenança relativa a la recollida de residus urbans contempla
sancions per a aquells usuaris
que “amb poca responsabilitat” no compleixen les normes
ni el bon ús del servei que també afecta la resta de ciutadans.
Segons la primera edil, aquest
mateix mes de setembre s’estudiarà quin tipus de càmera o
sistema és el més adequat per a
les illes de contenidors.
“És molt difícil saber qui fa un
ús irresponsable dels contenidors i només ens queda posar-hi
càmeres”, va dir. Així mateix,
va apuntar que les illes més
afectades per l’incivisme són
les que es troben a l’extraradi
de la població. “Térmens és el
tercer municipi de la Noguera
que més recicla i tanmateix patim aquesta xacra de l’incivisme”, va assenyalar.
D’altra banda, municipis de la
Noguera han sol·licitat al consell comarcal l’increment de les
freqüències de recollida de residus, especialment de la fracció
orgànica. Pobles més turístics
com Àger o Artesa de Segre
han rebut moltes queixes dels
veïns per la pudor dels dipòsits
de l’orgànica i per l’acumulació
d’escombraries al quedar desbordats els contenidors. L’alcalde d’Artesa de Segre, Mingo Sabanés, va sol·licitar més
freqüències de recollida, especialment a l’estiu, i l’alcaldessa
d’Àger, Mireia Burgués, va dir
que a l’estiu queden saturades
les illes.
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finances

Vielha subhasta
fusta dels seus
boscos per
28.125 euros
❘ vielha ❘ L’ajuntament de Vielha ha tret a subhasta un
total de 1.322 metres cúbics
de fusta pertanyent a la muntanya pública a la zona d’Eth
Casteth, a la ribera del riu
Nere, per un import total de
28.125 euros.
El preu establert és de 21
euros el metre cúbic, segons
la taxació. Les espècies de
fusta procedeixen d’avets i
pi roig.
Tots els interessats a participar en la subhasta poden
presentar les seues propostes
a l’ajuntament de la capital
aranesa entre les 9 i les 14.00
hores fins a mitjans de la setmana que ve, segons van explicar fonts municipals.

Andorra

Imatge d’una de les illes de contenidors de Térmens amb bosses d’escombraries tirades al carrer.

Una empresa opta a servir 119 dipòsits al Segrià
n Tan sols una empresa del
sector s’ha presentat a la convocatòria del consell del Segrià per a la compra de 119
contenidors amb què es reforçarà el sistema d’illes en onze
municipis de la comarca.
Es destinaran a implementar la recollida en zones comercials o residencials per
evitar que els punts d’abocament estiguin saturats, o per
tenir-los de recanvi en cas
que es deteriorin els que ja
hi ha. Principalment, són per
a la recollida de paper, cartró i envasos, segons fonts de
l’organisme.

m. fornells

El consell va licitar aquest
servei a primers de juny per
263.000 euros arran de les
queixes d’alguns municipis
al considerar que els dipòsits
eren insuficients. Són Torrebesses, Alcoletge, Vilanova
de la Barca, Gimenells i Pla de
la Font, Benavent, Alfés, Ros-

adjudicació

El consell preveu
adjudicar la compra la
setmana que ve després
d’emplenar documentació

selló, Albatàrrec, Torres de
Segre, Almacelles i Alpicat.
En algunes d’aquestes localitats, com és el cas d’Alpicat
o Alcoletge, s’han produït
queixes veïnals a l’aparèixer
desbordats.
Fonts del consell van indicar que el contracte es formalitzarà aquesta setmana si
no sorgeixen inconvenients
ja que s’espera que l’empresa
formalitzi tota la documentació. La corporació comarcal
ha recorregut al crèdit per pagar-los encara que els ajuntaments abonaran la part que els
correspon.

El bisbe Vives
demana
solucions al preu
dels lloguers
❘ Andorra la vella ❘ L’arquebisbe de la Seu i copríncep
d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha demanat al Govern
d’Andorra una solució davant de l’increment del preu
del lloguer al Principat. Així
mateix, va instar les administracions a fer grans inversions en polítiques de benestar
social. En un acte de Càritas
a Andorra va assegurar que
s’han d’assegurar habitatges
amb un lloguer assequible
per als joves o per als temporers que van al país per
treballar. Va assenyalar que
el govern ha d’intervenir en
el preu del lloguer. “Hem de
vetllar perquè el lloguer dels
pisos estigui a disposició de
tothom”, va dir.

Mobilitat transports

El Jussà demana més trajectes del tren
de la Pobla per enllaçar amb l’AVE
E. Farnell

Trobada de dones d’ERC a les Avellanes ■ Al voltant de 40 dones
militants d’ERC van participar ahir en una jornada sobre estratègies per incorporar la perspectiva de gènere als ajuntaments,
que es va celebrar al monestir d’Os.

❘ Tremp ❘ El consell comarcal del
Jussà preveu aprovar una moció
per sol·licitar a FGC, titular de
la línia de tren de la Pobla de Segur, incrementar el nombre de
trajectes des del Jussà a Lleida i
reajustar els horaris per enllaçar
amb els trens d’alta velocitat.
Així ho va explicar el president
de l’ens comarcal, Josep Maria
Mullol, que va apuntar que el
servei actual no s’adequa a la
realitat de la comarca i “creiem

que amb un canvi d’horaris i un
parell de trajectes més al dia la
comarca estaria millor connectada amb Lleida i amb els trens
d’alta velocitat”, va dir.
Així mateix, va apuntar que
s’hauria de reforçar la possibilitat d’enllaçar amb els regionals
cap a Barcelona o Tarragona.
“És necessari incrementar els
serveis perquè la distància entre
el Jussà i Barcelona i Lleida sigui
menor”, va dir Mullol.
D’altra banda, Mullol va

apuntar que en els actes de
commemoració dels quaranta
anys de FGC a Barcelona, dijous passat, el consell va tornar
a reclamar la millora de la carretera del port de Comiols per
impulsar les comunicacions entre el pla i el Pirineu i l’accés als
nuclis, i la necessitat de liderar
projectes de desenvolupament
econòmic a les comarques de
muntanya i del Pirineu juntament amb el lobby empresarial
de Pallars Actiu.
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Pallars/Alta Ribagorça

comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

homenatge personalitats

Reivindiquen la memòria històrica en
l’homenatge de la Pobla a Conxita Grangé
L’acte va incloure un homenatge a Josep Cubiló, tots dos víctimes als camps nazis
departament de justícia

m. molina

❘ la pobla de segur ❘ El Molí de
l’Oli de la Pobla de Segur es
va omplir ahir de públic que va
voler retre homenatge a Conxita Grangé, morta el dia 27
del mes passat, i Josep Cubiló, tots dos deportats a camps
de concentració i supervivents
de la matança nazi. L’acte va
estar organitzat pel Memorial Democràtic i l’ajuntament
d’aquesta població del Jussà
amb el lema “Històries de
vida de l’antifeixisme, l’exili
i la deportació”. La consellera de Justícia, Ester Capella,
va tancar l’homenatge amb la
inauguració de l’exposició El
camp de concentració per a
dones de Ravensbrück (on va
estar Grangé), organitzada per
l’Amical de Ravensbrück amb
la col·laboració del Memorial
Democràtic. Capella va indicar
en el seu discurs que recuperar la memòria històrica continuarà sent una prioritat de la
Generalitat, per la qual cosa es
continuaran obrint fosses “ja
que conèixer la veritat és un
deute que es té amb la societat” que ha de lluitar per mantenir en el record persones que
van lluitar contra el feixisme.
L’historiador Josep Calvet

serveis

Millores a la
línia elèctrica
de Gotarta
tallen la via
Dos dies de treballs
de manteniment
e. f.

El sentit homenatge de la Pobla es va fer amb una sala abarrotada de públic.

va explicar la trajectòria vital
dels dos deportats, i Carme
Rei-Grangé, néta de Conxita
Grangé, va destacar la figura
de la seua àvia a la conferència Testimoniatge i compromís
que va servir com a homenatge
pòstum. Conxita Grangé va

Patrimoni cessió

El Jussà convertirà la vil·la
romana de Llorís en un
equipament turístic
❘ isona i Conca Dellà ❘ El consell
del Jussà ha acceptat la cessió d’ús per part de la Generalitat de 4,5 hectàrees, on
s’ubica la vil·la romana de
Llorís, per convertir-la en
un equipament turístic de la
comarca. El 2009 van quedar
al descobert restes de l’època amb la remodelació de la
carretera. Concretament, es
preveu l’obertura d’un camí
que unirà la vil·la de Llorís
amb la ciutat romana d’Aeso
(Isona). Actualment, queden
restes de la muralla, carrers,
edificis i làpides d’il·lustres
famílies que havien viscut
a la ciutat. En aquest sentit, l’actuació de la Vil·la de
Llorís suposa una inversió de
120.000 euros i serà una de
les primeres actuacions que

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

nàixer a Espui el 1925 i va morir a Tolosa el 27 d’agost passat.
Va ser l’última supervivent catalana dels camps d’extermini
i després membre de la Resistència francesa. França li va
concedir la Legió d’Honor i la
Medalla de la Resistència. Jo-

sep Cubiló va nàixer a la Pobla
el 1918 i va morir a França el
1972, on es va exiliar després
de la Guerra Civil. Presoner
dels alemanys, el 1941 va entrar a Mauthausen, on va sobreviure fins que va ser alliberat per l’exèrcit aliat el 1945.

Parc Natural aus
parc natural de l’alt pirineu

educació

El Telecentre
del Pont forma
adults en
comunicació
Cursos ‘online’
del 8 al 24 d’octubre

es duran a terme, segons va
explicar el president del consell del Jussà, Josep Maria
Mullol. El projecte contempla convertir aquest sender
en una marca turística que
potenciï el patrimoni romà

Cessió

Membres d’entitats treballant amb un dels voltors.

La Generalitat cedeix
al consell l’ús dels
terrenys de quatre
hectàrees de superfície

Treballs per fixar noves parelles
de voltors negres al Pirineu

del Pirineu. Aquesta actuació
s’inclou en el projecte d’Avaluació del Patrimoni Cultural
i Natural del Jussà, finançat
al 50 per cent pel Feder i la
Diputació.

❘ el pont de suert ❘ Els treballs de manteniment a la
línia aèria que subministra
energia elèctrica als nuclis
de Gotarta, Igüerri i Irgo, al
Pont de Suert, van obligar
a tallar la circulació per la
carretera d’accés a Gotarta divendres des de les nou
del matí a les dos del migdia i de dos quarts de tres
a les cinc de la tarda. Ahir
l’afectació a la circulació a la
carretera va ser la mateixa.
Els treballs, duts a terme per
Endesa Distribución Eléctrica, han de permetre acabar
amb talls de subministrament en aquesta zona del
municipi del Pont de Suert
i reduir les incidències per
inclemències climàtiques
o danys per la caiguda de
llamps. La companyia ja va
renovar els pals de fusta i en
va instal·lar altres de nous
més aïllants.

❘ Alins ❘ El Parc Natural de l’Alt
Pirineu va celebrar ahir el dia
internacional de voltor negre
posant de relleu la tasca de
conservació d’aquesta espècie.
Fa quatre anys es va iniciar la
reintroducció d’aquesta au al
Parc Natural per part d’enti-

tats públiques i privades. Membres de l’ONG @grefawildlife
i @buseuproject han treballat
amb una parella de voltors que
no poden volar amb l’objectiu d’aconseguir atreure altres
parelles perquè s’implantin a
la zona.

❘ El Pont de Suert ❘ El telecentre de l’Alta Ribagorça
ofereix una nova formació per a l’acreditació de
competències en tecnologies de la informació i la
comunicació (ACTIC). Des
del 8 d’octubre fins al 24
de gener s’oferirà la formació per obtenir els nivells
bàsic i mitjà d’ACTIC. Es
tracta d’un format online
en el qual els usuaris han
de superar les vuit competències per optar a l’acreditació. Les places són limitades per a vuit participants
per nivell i competència i
el preu del curs ascendeix
a 10 euros en el cas que
s’opti per a competències
individuals i entre 40 i 60
euros per als nivells bàsic
i mitjà. També s’ofereixen
descomptes per a aturats,
famílies nombrosos, monoparentals i gratuït per a
famílies amb ajuts.
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vidal vidal || dia de reg

privat

Missa ballada

l’ascensor

RTVE ja prepara
les eleccions

L

de fa poc el local de la Musicland de Moa discoteca Xino-xano de Tremp
s’ha convertit en una església.
llerussa alberga un espai –al meu temps
Una església evangelista. Una esen dèiem un cau– dedicat a l’escoltisme,
suposo que parroquial, si més no d’insglésia sense campanar ni aspecte
d’església (no és la gòtica Santa Maria
piració o filosofia. Així com voltant per
de Valldeflors, per entendre’ns), però
aquests mons de Déu (reincideixo en el
que acull els actes litúrgics del ritus en
recurs col·loquial a la divinitat) trobem
qüestió, respecte dels quals només puc al·
bars, sales de festes, hotels i restaurants
legar ignorància, perquè mai no se m’ha
habilitats en antigues capelles, abadies o
acudit participar en cap de semblant ni
altres dependències sacres prèviament
tampoc he sentit la mínima curiositat de
desafectades –l’espectacular menjador
saber en què consisteixen, ja que tot i ser
del parador de Lleida, sense anar més
ateu reconec el catolicisme com l’úni- Per aquests mons
lluny–, ara veiem com en els dos casos
descrits i en alguns altres que es faria
ca religió vertadera, que deia aquell.
feixuc d’enumerar (i a mi de recordar)
Extrem que no obsta perquè la budista de Déu trobem
s’està donant el procés invers. Al·leluia!
em susciti una major simpatia, sobretot bars, sales de festes,
Rumio, ja que acabo d’esmentar Moper la falta de voluntat proselitista –en hotels i restaurants
general– dels seus practicants. D’aposllerussa (i que no s’enfadin a Golmés) si
l’al·ludit més amunt no seria també un
tolat, parlant com Déu mana. En fi, que habilitats en
destí plausible per al complex avui dia
no sé què fan exactament, però segur antigues capelles
tancat i barrat de la mítica Big Ben, per
que canten. Aquests cultes són molt de
bé que, ateses les dimensions de l’edifici,
cantar. I resulta comprensible: cantar és
més divertit que resar. No sempre per a qui ho escolta, més que no a una simple església convindria referir-se
és clar, perquè no tot sona com una Missa solemnis de a una catedral. Amb l’avantatge que, tal vegada com
Bach, Mozart o Beethoven. Ni l’acompanyament d’una succeeix a la trempolina Xino-xano, si el recinte dissimple guitarra, acústica o elèctrica, com el d’un orgue posa encara dels equips de so i llum requerits per la
renaixentista tocat pel mestre Miquel González.
seva anterior funció, s’hi podrien celebrar, no només
La Xino-xano transformada en temple, igual que des misses cantades, sinó fins i tot ballades.

ACN

Ràdio Televisió Espanyola ha publicat
l’anunci de la licitació
per a “la implantació
decorat eleccions novembre 2019”. Simpatitzants i militants
d’Unides Podem,
inclòs el seu secretari
d’Organització, Pablo Echenique, van
difondre ahir aquest
anunci a les xarxes
indicant que és la
prova que Sánchez ja
ha decidit anar a noves eleccions encara
que digui que vulgui
pactar-hi.

Pueyo porta els
seus a l’Horta
Segur que Miquel
Pueyo deu tenir molt
poc temps per cuidar
el seu hort a Rufea
després d’haver accedit a l’alcaldia, però
divendres es va emportar els membres
del seu grup, el seu
cap de gabinet i la
diputada Gemma Espigares de barbacoa
a Copa d’Or per debatre les accions prioritàries del govern
municipal.

la imatge
del dia

Albert Maurell
Prullans, municipi
del qual és alcalde,
manté un servei bàsic com la fleca gràcies a la implicació
per part de l’ajuntament de la localitat.

Álex Felip
Va ser l’autor del gol
del triomf del Lleida
a Olot després d’haver estat amb un peu
fora de l’equip perquè
Molo, el nou tècnic,
no comptava amb ell.

Mireia Noguera
Ha guanyat el premi Visual Art que
convoca la Paeria al
curt de ficció o documental de producció
independent d’autors
novells catalans.

Vídeo per la unitat
independentista
El líder de JxCat, Carles
Puigdemont, i la secretària general d’ERC, Marta
Rovira, han gravat un
vídeo a Suïssa en el qual
criden a la unitat independentista a la Diada
just quan tots dos partits han tingut diversos
desacords.

Hassan Rouhani
És el president de
l’Iran, el règim del
qual ha anunciat que
reactiva el seu programa atòmic amb centrifugadores més ràpides
per enriquir urani.

