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LA DIADA 11-S acteS a lleida
segre tàrrega

ajuntament De sort

j. g. m.

jorDi uriach / ajuntament De tremp

el tarròs. Els ajuntaments de Tornabous, la Fuliola i Castellserà es van unir per celebrar ahir la 
primera Trobada al Centre d’Interpretació Lluís Companys en la vigília de l’Onze de Setembre.

Sort. Una dotzena d’entitats del Pallars Sobirà van participar en la 
tradicional ofrena floral al general Moragues a Sort.

les Borges Blanques. La Marxa de Torxes també va desafiar la pluja a la 
capital de les Garrigues.

Pla d’Urgell. L’economista i exeurodiputat Ramon Tremosa va ser 
l’encarregat de llegir la glossa de la Diada en l’acte del consell del Pla. lleida. Una enorme estelada tancava la Marxa de Torxes de la capital, que va ser amenitzada amb gralles, tambors i balls de bastons en el recorregut des del Roser fins a la Seu Vella.

tremp. La capital del Pallars Jussà va culminar amb música l’acte institucional de la Diada, que va 
comptar amb la participació de Jordi Creus, historiador i periodista de Tremp.
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L’Escola d’Hoteleria 
de Sort comptarà 
amb deu alumnes
Estrenaran el nou cicle de Serveis de 
Restauració || Demanda del territori

educació formació

e. farnell
❘ Sort ❘ La nova Escola d’Hote-
leria del Pallars, que s’ubica a 
l’institut Hug Roger III de Sort, 
ja compta amb deu alumnes 
matriculats per aquest curs al 
cicle mitjà de Serveis de Res-
tauració, tal com va confirmar 
ahir el delegat d’Educació a 
Lleida, Carles Vega. Això su-
posa que per ara estan copa-
des la meitat de les places que 
s’ofereixen. 

Per al departament, aquest 
nombre d’inscrits és “molt 
satisfactori” al tractar-se del 
primer any que s’imparteix 
aquesta formació del sector 
de l’hostaleria al territori, 
que s’havia reclamat durant 
molt temps, va dir. Va asse-
gurar que la matrícula encara 
no està tancada i les xifres no 
són definitives però que en 
qualsevol cas és una “matrí-

cula excepcional”. Va recordar 
que al curs s’imparteixen clas-
ses teòriques semipresencials i 
que seran els professionals de 
la restauració els que formaran 
en pràctiques aquests alumnes 
el segon any del curs. Va insis-
tir a incorporar altres firmes 
de les comarques del Pirineu.

leS clauS

Primer any
z L’institut de Sort ofereix per 
primera vegada aquest cicle 
del sector amb 20 places da-
vant la demanda del territori.

Implicació del Pirineu
z El delegat, Carles Vega, va 
insistir que el Jussà, l’Alt Urgell 
i la ribagorça s’han d’afegir en 
aquest projecte.

Moment de l’acte inaugural del curs escolar a l’agBS.

exèrcit ensenyament militar

redacció
❘ tALArn ❘ Un total de 505 ser-
gents alumnes de la XLVII 
promoció d’ensenyament 
militar de l’Escala de Subo-
ficials i de la XXX promoció 
del Cos de Músiques Militars 
van iniciar ahir els estudis 
en l’Acadèmia General Bà-
sica de Suboficials (AGBS) 
de Talarn. 

Dels 505 alumnes que for-
men la XLVII Promoció del 
Cos General de l’Exèrcit de 
Terra, cent van ingressar per 
la modalitat d’accés directe i 

405 per la modalitat de pro-
moció interna, entre els quals 
trenta-cinc dones. Per la seua 
banda, la XXX Promoció del 
Cos de Músiques Militars la 
componen un total de tren-
ta-dos alumnes, dels quals 
quatre són dones. 

Els alumnes s’estaran a 
l’AGBS fins al pròxim 20 de 
desembre, quan començaran 
les vacances de Nadal i, pos-
teriorment, s’incorporaran 
a les diferents Acadèmies 
Especials per completar la 
formació.

Més de 500 militars 
inicien el curs a talarn

AGBS

Els Pallars i la 
Ribagorça opten 
a col·laborar 
amb el Mobile
Amb una candidatura 
conjunta per al 2020

tecnologia

❘ LLEiDA ❘ Les comarques de 
l’Alta Ribagorça, el Pallars 
Sobirà i el Pallars Jussà op-
taran a acollir actes de la 
quarta edició de la Mobile 
Week el febrer de l’any que 
ve sota la candidatura con-
junta Mobile Week Pirineus 
2020. Es tracta d’un esdeve-
niment previ al Mobile World 
Congress que tindrà lloc en 
quinze punts de Catalunya. 
La iniciativa, impulsada 
per l’ajuntament de Tremp 
i els consells comarcals del 
Pallars Sobirà i l’Alta Riba-
gorça, planteja, al llarg de 
tres dies, diferents espais de 
reflexió, debats i activitats 
participatives que connec-
ten la tecnologia digital amb 
les inquietuds i necessitats 
de les persones. Membres de 
Compromís per Tremp van 
recalcar que ja van plantejar 
la candidatura a la Mobile 
Week per a Tremp l’agost 
passat, a la qual cosa l’actual 
consistori va voler donar una 
dimensió més global.
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n L’administració concursal 
de Martinsa Fadesa va tor-
nar a obrir ahir la subhasta 
dels terrenys urbanitzables 
que havien d’acollir el resort 
de Vallfosca a Espui. Després 
d’una primera licitació deserta 
per manca de postors tornen a 
sortir a la venda, precisament 
quan la Generalitat planteja 
revocar els plans urbanístics 
que permeten construir ho-
tels i prop de mil habitatges 
a l’entorn d’aquest nucli de la 
Torre de Capdella. Si aquesta 
planificació del Govern tira 
endavant, aquestes parcel·les 
tornarien a ser sòl rústic.

La subhasta divideix els ter-
renys urbanitzables i el camp 
de golf d’Espui en una desena 
de lots. El pla en tràmit de la 
Generalitat per tornar-los a 
la condició inicial de finques 
rústiques no consta a la do-
cumentació que ha publicat 
l’administració concursal. 

L’ajuntament de la Torre de 
Capdella n’ha informat el de-
partament de Territori, al con-
siderar que es tracta d’una in-
formació rellevant per a qual-
sevol interessat a adquirir els 
terrenys.

El consistori ja va adver-
tir en el seu dia d’una altra 
informació que ometien les 
descripcions dels lots a sub-
hasta: que la planificació ur-
banística del municipi exigeix 
que la construcció d’habitat-
ges a l’entorn d’Espui es faci 
de forma paral·lela a l’estació 
d’esquí inacabada a la munta-
nya de Filià.

El sòl de Vallfosca a Espui, de nou a subhasta

d’urbà a rúStic
La licitació arriba mentre 
un pla del Govern planteja 
declarar rústiques aquestes 
finques urbanitzables

r. ramírez
❘ LLeiDa ❘ Almenys dos empreses 
s’han interessat a adquirir els 
actius de Promocions Turísti-
ques de la Vall al resort de Boí 
Taüll una vegada surtin a sub-
hasta. Així ho van corroborar 
fonts pròximes a la liquidació 
de l’antiga gestora de la major 
part dels allotjaments vinculats 
a l’estació de l’Alta Ribagorça 
(vegeu SEGRE d’ahir). L’admi-
nistració concursal espera re-
bre en breu el vistiplau del jutjat 
mercantil per convocar la lici-
tació i confia a completar-la a 
l’octubre, a temps perquè l’adju-
dicatari pugui preparar la nova 
temporada d’esquí. La posada 
en marxa dels hotels és indepen-
dent de l’obertura de les pistes, 
propietat de la Generalitat des 
de fa cinc anys.

Està previst subhastar els ac-
tius de Promocions Turístiques 
de la Vall com a unitat producti-
va, cosa que facilitaria que una 
altra empresa pugui reprendre 
l’activitat. En cas que no hi ha-
gués postors, plantejarien divi-
dir en lots els actius, que inclo-
uen l’hotel Romànic i l’apart-
hotel La Solana; l’arrendament 
de l’hotel Taüll; equipaments 
comuns del resort com un local 
i una piscina, i sòl urbanitzable 
al Pla de l’Ermita.

La proposta inicial apunta a 
un preu de sortida de 250.000 
euros i l’adjudicatari haurà d’as-
sumir deutes de l’empresa en 
liquidació. Entre aquests desta-
quen uns dos milions pendents 
de pagament a la seguretat so-
cial i hipoteques d’immobles. 
La subrogació de contractes de 
la plantilla d’hostaleria, forma-
da per quaranta-sis persones, 
serà un factor que puntuarà a 
favor dels postors que evitin al 
liquidador el cost d’indemnitzar 
acomiadaments.

Almenys dos empreses interessades 
a adquirir el resort de Boí Taüll
En el procés de liquidació dels actius de Promocions Turístiques de la Vall || 
L’administrador concursal espera fer la licitació abans de la temporada d’esquí

esquí estacions

Pilones per al telecadira de l’estació d’esquí inacabada de Vallfosca a la muntanya de Filià.

Balaguer canvia 
el sistema de 
calefacció de la 
seu consistorial

municipis

❘ BaLaGuer ❘ L’ajuntament de 
Balaguer canviarà el siste-
ma de calefacció de l’edifici 
consistorial després que els 
episodis de fortes pluges de 
l’any passat provoquessin 
danys greus al dipòsit ubi-
cat al soterrani de l’edifici. 
Es preveu retirar la caldera 
de gasoil i se n’instal·larà una 
altra de gas natural a la quar-
ta planta. L’actuació compta 
amb un pressupost de 71.000 
euros i disposa d’ajuts de la 
Diputació i del FEDER, que 
promou una economia més 
neta i sostenible, a banda del 
mateix ajuntament. Els tre-
balls s’iniciaran aquest ma-
teix mes de setembre, segons 
va explicar l’alcalde, Jordi 
Ignasi Vidal.

Procés 
participatiu per 
regular el parc 
del Cadí

medi ambient

❘ LLeiDa ❘ El departament de 
Territori va iniciar ahir un 
acte de participació ciuta-
dana per elaborar el pla de 
protecció del Parc Natural 
del Cadí que servirà per re-
gular i gestionar aquest es-
pai. La primera sessió es va 
portar a terme a Bellver de 
Cerdanya i es repetirà a Bagà 
i Alàs. L’objectiu del pla és 
regular els usos i l’aprofita-
ment dels recursos naturals 
i el seu ús públic, i preveu la 
participació de diferents sec-
tors implicats (forestal, rama-
der, turístic i ajuntaments) i 
propietaris de finques. Tots 
hi podran aportar les seues 
idees i propostes de gestió i 
aprofitament.

Exigeixen hissar de nou 
la ‘rojigualda’ a Alcarràs

política símbols

❘ LLeiDa ❘ El grup local de Ciuta-
dans a Alcarràs, sense represen-
tació a l’ajuntament, ha recla-
mat al consistori que exhibeixi 
la bandera espanyola a la seua 
seu, després que una sentència 
del jutjat contenciós adminis-
tratiu de Lleida així ho exigís a 
finals de l’any passat, durant el 
mandat d’ERC. La instància que 
exigeix acatar la resolució judi-
cial arriba un mes després que 
l’actual govern local de Sempre 
Alcarràs i JxCat canviés l’este-

lada a la façana del consistori 
per una senyera. 

En aquest sentit, l’alcalde, 
Manel Ezquerra (SA), va indi-
car que l’ensenya espanyola “no 
ha estat mai a l’ajuntament” i és 
partidari de no penjar-la ara. 
Tanmateix, va apuntar que ho 
farà si rep un mandat judicial, 
per no incórrer en delicte de 
desobediència i ser inhabilitat 
per exercir com a primer edil. 
Va insistir que la seua prioritat 
és la gestió municipal.

Torrefarrera instal·la plaques solars als 
edificis per estalviar un 40% en llum

municipis energies

m. molina
❘ Torrefarrera ❘ L’ajuntament de 
Torrefarrera instal·larà plaques 
solars a tots els equipaments 
municipals començant per 
l’edifici consistorial que acull 
el centre social. El consistori ja 
ha donat llum verda a aquest 
sistema d’autoconsum en el 
qual s’invertirà, en una prime-
ra fase, més de 48.000 euros. 
El sistema comptarà amb una 
potència de 28,3 kwp i serà a 
la teulada de l’ajuntament, se-

gons va explicar l’alcalde, Jordi 
Latorre. 

Posteriorment, es pretén ins-
tal·lar aquest sistema al con-
sultori mèdic i la guarderia i 
complementar el que ja hi ha al 
complex esportiu que ara ser-
veix per a calefacció i proveir 
d’aigua calenta. Va indicar que 
espera començar aquesta inter-
venció a l’octubre i que s’anirà 
complementant gradualment. 
Instal·lar plaques solars a tots 
els edificis municipals repre-

sentarà un estalvi del 40 per 
cent al rebut de la llum mu-
nicipal, va remarcar. D’altra 
banda, l’ajuntament ha tret a 
exposició pública el projecte 
per a les obres del bombatge 
d’aigua pluvial a la part nova 
del polígon industrial, que su-
posarà una inversió de 81.152 
euros. El consistori ja compta 
amb el beneplàcit del Canal 
de Pinyana i d’aquesta mane-
ra s’evita la construcció d’un 
col·lector nou.
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Primera nevada al Pirineu i la pluja 
deixa fins a 23,4 litres al Solsonès

meteorologia neu

Imatge del refugi Pleta del Prat de Tavascan i l’estació d’esquí.

víctor perisé

❘ lleiDa ❘ Els cims del Pirineu de 
Lleida van registrar ahir la pri-
mera nevada encara a l’estiu. 
Va nevar per sobre dels 2.200 
metres al Pallars Sobirà i Aran, 
en concret a les estacions d’es-
quí d’Espot, Baqueira Beret i 
Tavascan i als refugis de Cer-

tascan i Josep Maria Blanc, en-
tre altres enclavaments. Les 
precipitacions que es van re-
gistrar a la província de Lleida 
van assolir els 23,4 litres per 
metre quadrat a Lladurs, al 
Solsonès, els 9,4 litres a Viel-
ha i fins a 14,4 litres a Tremp. 

D’altra banda, Protecció Ci-
vil va activar l’alerta del Pla 
Ventcat per temporal de vent, 
encara que les comarques més 
afectades seran les costaneres, 
i s’espera que les temperatu-
res pugin al conjunt del Pirineu 
(vegeu la pàgina 25).

❘ lleiDa ❘ El Canal d’Aragó i 
Catalunya finalitzarà la 
campanya a començaments 
d’octubre amb prou aigua, 
segons va manifestar ahir el 
president de la comunitat de 
regants, José Luis Pérez, des-
prés de la junta de govern de 
l’entitat. Va assenyalar que 
mantindran un prorrateig de 
0,38 litres d’aigua per segon i 

hectàrea fins al final. El pan-
tà de Barasona ha arribat al 
final de l’estiu “sota mínims” 
i el de San Salvador se situa 
aproximadament sobre la 
meitat de les reserves, que 
amb els embassaments de la 
Noguera Ribagorçana asse-
guren els regs en les properes 
setmanes malgrat la falta de 
pluges de l’estiu.

Fi de campanya amb 
aigua a l’aragó i catalunya

regs temporada

Reunió entre la Cambra i la Diputació
❘ lleiDa ❘ El president de la Diputació, Joan Talarn, i el vi-
cepresident primer, Jordi Latorre, van rebre ahir la visita 
institucional de representants de la Cambra de Comerç per 
tractar temes de col·laboració institucional.

Acord per impulsar el voluntariat entre joves
❘ anDorra ❘ El Govern d’Andorra va firmar ahir un acord amb 
Carnet Jove Andorra i tres ONG del país per impulsar la 
cooperació i el voluntariat entre els joves.

Bonificació de camions a l’AP-2 a Aragó
❘ lleiDa ❘ El Govern d’Aragó ha renovat la partida pressupos-
tària que amb l’aportació de Foment bonifiquen al 100% la 
desviació obligatòria de camions a l’AP-2.
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Plantació intervinguda el mes de març passat a Torà.

mossos D’esquaDra

l. garcía
❘ lleiDa ❘ La Fiscalia de Lleida ha 
detectat un augment dels labo-
ratoris de marihuana a la pro-
víncia l’últim any, amb sistemes 
de cultiu més sofisticats. Així 
ho assenyala la memòria de la 
Fiscalia General de l’Estat, pu-
blicada dilluns, que destaca que 
a Ponent han augmentat aquest 
tipus de plantacions igual que a 
altres províncies com Barcelo-
na, Almeria, Cantàbria, Caste-
lló i Biscaia, on les respectives 
fiscalies també se n’han fet eco 
a les respectives memòries. Les 
plantacions de marihuana indo-
or, que consisteixen en el cultiu 
d’aquesta droga sota sostre, ja 
sigui en naus, habitatges o gran-
ges, utilitzen tecnologia i siste-
mes cada vegada més sofisticats, 
tal com assenyala la Fiscalia. En 
aquest sentit, la detecció pas-
sa en la majoria d’ocasions per 
l’alerta dels mateixos veïns, per 
la forta olor al ser un cultiu de 
grans dimensions, i per les com-
panyies elèctriques, que noten 
un repunt del consum. Aquestes 
plantacions requereixen un gran 
consum d’electricitat i els seus 
responsables opten per connec-
tar-se de forma il·legal a la xar-
xa pública.

La memòria del Ministeri Pú-
blic també assenyala que hi ha 
un augment de les formes tra-
dicionals del tràfic de drogues. 
En general, les diligències de la 

Alerta de la Fiscalia per l’augment 
de ‘laboratoris’ de maria a Lleida
Així ho apunta a la memòria anual, que detecta sistemes més sofisticats || És la 
província catalana on més augmenten les diligències per tràfic de drogues

tribunals drogues

Fiscalia de Lleida per aquest ti-
pus de delicte han augmentat un 
21,53 per cent el 2018, la qual 
cosa situa Ponent com la pro-
víncia catalana amb un repunt 
més notable, gairebé el doble 
que a Barcelona, mentre que hi 
ha un descens a Girona i Tar-

ragona. Així doncs, el 2018 es 
van instruir 175 casos per part 
de la Fiscalia lleidatana per de-
lictes contra la salut pública. Un 
exercici en el qual els tribunals 
lleidatans van dictar un total de 
68 sentències.

Per la seua banda, la Fisca-
lia apunta també, tot i que no 
afectaria Lleida, la proliferació 
d’associacions o clubs cannà-
bics, als quals es refereixen les 
memòries d’Almeria, Astúries, 
Barcelona, Cantàbria i Madrid; 
així com la problemàtica dels 
narcopisos, generalment a Ma-
drid i Barcelona.

rePunT de delicTeS
el 2018, la Fiscalia va instruir 
175 diligències per tràfic de 
drogues a la província de 
lleida, un 21,53% més

Dos mil plantes 
intervingudes el 
març passat en 
una nau de Torà
■ Aquest any, les dife-
rents forces i cossos de 
seguretat han portat a 
terme diverses operaci-
ons importants contra el 
tràfic de drogues a les co-
marques de Ponent, entre 
les quals plantacions de 
marihuana molt sofisti-
cades i un gran volum de 
cultiu d’aquesta droga. 
El mes de març passat, 
els Mossos van decomis-
sar gairebé 2.000 plantes 
de marihuana en una nau 
industrial inactiva a Torà, 
a la comarca de la Segar-
ra. L’operació es va dur a 
terme al detectar que la 
instal·lació estava connec-
tada de manera fraudu-
lenta a la xarxa elèctrica. 
Les últimes intervenci-
ons es van portar a ter-
me el mes d’agost passat, 
quan la Guàrdia Civil va 
localitzar i va confiscar 
un total de 54 plantes de 
marihuana en dos plan-
tacions ubicades als Arcs, 
nucli de Bellvís, i Sentera-
da, al Pallars Jussà.

El Govern replanteja el model 
d’actuació dels Bombers davant 
dels focs de nova generació

incendis emergències

❘ barcelona ❘ El Govern va ana-
litzar ahir les línies estratè-
giques d’actuació del cos de 
Bombers de la Generalitat 
enfront de la nova generació 
de grans indicis forestals. Més 
del 64 per cent del territori de 
Catalunya és forestal, segons 
va recordar l’Executiu, i va 
assenyalar que durant els úl-
tims vint anys la pressió dels 
incendis ha anat en augment. 
La intensitat del foc i la velo-
citat ha augmentat, sobretot 
els que es classifiquen com a 
successos extrems. A aquest 
fet, s’hi han d’afegir els canvis 
socioeconòmics com l’abandó 
rural i l’augment de la super-
fície forestal, a banda que hi 
ha més dies de risc cada any.

Per això, els Bombers es re-
plantegen el model de treball 
en incendis forestals davant 
de campanyes més llargues i 

càlides. A més, el Govern fa 
un enfocament de gestió fores-
tal integral per garantir bos-
cos sans. Aquest nou model 
pretén implicar els gestors de 
les emergències en el liderat-
ge compartit de la gestió i la 

protecció dels valors al paisat-
ge. Pel que fa a les estratègies 
d’extinció, han d’incorporar 
també el confinament i con-
tenció com a camí per fer ex-
tinció segura i gestió del pai-
satge, segons va assenyalar el 
Govern ahir.

méS maSSa foreSTal
augmenta la intensitat  
del foc i la velocitat, a  
la qual cosa s’ha de  
sumar l’abandó rural

acn
❘ la vall De boí ❘ Els Agents Rurals 
van instruir el mes d’agost pas-
sat un total de seixanta denún-
cies contra particulars per ha-
ver-se quedat a dormir a dins 
del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici, 
pràctica prohibida en aquest 
espai natural. De les sancions, 
més de la meitat van ser per dor-
mir a l’interior de vehicles, com 
autocaravanes o furgonetes, per 
la qual cosa s’ha intensificat la 
vigilància a la zona. 

L’objectiu és dissuadir pos-
sibles pernoctacions, ja que, a 
banda d’infringir la normativa, 
l’activitat genera una problemà-
tica de saturació i de degradació 
dels aparcaments habituals als 
accessos a l’entorn. En aquests 
controls, els Rurals han infor-
mat sobre la regulació en un 
total de 231 ocasions a l’agost. 

seixanta denúncies a l’agost per 
dormir al Parc d’aigüestortes

infraccions medi natural

dos agents rurals informen excursionistes de la normativa.

albert lijarcio/acn

L’accés des de la Vall de Boí és 
un dels punts més conflictius en 
aquest sentit. Molts infractors 
al·leguen desconeixement de 
la normativa malgrat els pla-

fons informatius. Els Agents 
Rurals també assenyalen que 
la campanya per evitar aquesta 
pràctica busca preservar el cel 
nocturn de la zona.

Extingit  
l’incendi forestal 
del Sobirà

emergències

❘ la guingueta D’àneu ❘ Els Bom-
bers van donar ahir per ex-
tingit l’incendi forestal que 
es va declarar diumenge 
entre Esterri i la Guingueta 
d’Àneu, al Pallars Sobirà. El 
foc ha cremat 11,8 hectàre-
es, segons van informar els 
Agents Rurals, que situen 
com a origen de l’incendi la 
caiguda d’un fragment de lí-
nia elèctrica. Les flames han 
calcinat pastures, matolls i 
vegetació en una zona de 
molt difícil accés. Els bom-
bers han hagut de treballar 
amb eines manuals i el suport 
de mitjans aeris.

Ferit un 
excursionista al 
Pallars Jussà

muntanya

❘ abella De la conca ❘ Els Bom-
bers de la Generalitat van 
rescatar ahir un excursio-
nista accidentat a Abella de 
la Conca, al Pallars Jussà. 
L’avís es va rebre a les 16.00 
hores, quan dos nois que 
estaven fent excursionisme 
van avisar que un d’ells ha-
via caigut i s’havia fracturat 
una cama. Com que es trac-
tava d’una zona a la qual no 
podia accedir l’ambulància, 
els Bombers van traslladar 
el ferit fins a un punt en el 
qual pogués rebre l’atenció 
dels serveis mèdics.

rcolomina
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