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MEDI AMBIENT ESPAIS NATURALS

Lleida i Osca demanaran suspendre
llicències per navegar aMont-rebei

Sol·licitaran a la CHE una moratòria d'un any en la concessió de nous permisos
Mentre redacten el pla director per regular els usos turístics de la zona

TECNOLOGIA

li

E. FARNELL I R. R.

1osCA 1Les adm inistracions de
Lleida i Osca demanaran a la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) una moratò·
ria d'un any en la concessió de
nous permisos per navegar al
congost de Mont-rebei i l'embassament de Canelles. D'aquesta
manera, esperen evitar la proliferació d'embarcacions a la zona
mentre elaboren el pla director
que haurà de regular l'accés i
els usos turístics d'aquest espai natural , que rep cada any
200.000 visitants. Així ho van
explicar ahir membres de lacomissió que va reunir ahir a Osca
representants de la Generalitat
i el Govern d'Aragó, de les diputacions lleidatana i oscenca,
i de les comarques i municipis
afectats.
A banda de la suspensió de
permisos per un any, la comissió demanarà a la CHE poder
prorrogar la moratòria si és necessari i també revisar els permisos ja concedits. Pel que fa
a l'elaborac ió del pla director,
an irà precedida d'estudis ambientals, de seguretat i una valoració econòmica. Les diputacions
de Lleida i Osca pagaran a parts
iguals el cost d'elaborar aquesta
documentació.
uFins a disposar d'aquest pla
demanem una moratòria a la
CHE", va dir el president de la
Diputació d'Osca , Miguel Gra-

«Evitar massificació a
Mont-rebei és també
vetllar per la seguretat
de les persones»
JOAN TALARN
PRESIDENT DIPUTACIÓ DE LLEIDA

cia. Per la seua part, el president
de la corporació provincial de
Lleida, Joan Talarn, va apuntar
que elaborar un pla director "és
la via més ràpida" per regular
els usos de Mont-rebei i va recalcar que evitar la massifica-

«Fins que tinguem
redactat el pla director,
demanem una
moratòria a la CHE»
MIQUEL GRACIA

PRESIDENT DIPUTACIÓ D'OSCA

ció d'aquest espai suposa també
"vetll ar per la seguretat de les
persones" que el visiten. Per la
seua part, l'alcalde de Sa nt Esteve de la Sarga, Jordi Navarra,
va destacar la necessitat de disposar d'una regulació unitària

«És necessari saber
quanta gent pot
absorbir l'espai
per ser segur»

entre les dos comunitats a ixí
com dels accessos al congost,
tant per la part catalana com
per l'aragonesa.
Va insistir a prioritzar la seguretat dels turistes que visiten
aquest espai natural.

Territori insta a complir els
terminis del túnel de Tres
Ponts per obrir-lo el 2020
Pel conflicte que paralitza la galeria lateral

1LLEIDA IEl departament

de Territori va exigir ahir a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Acciona i Copcisa que
compleixi els terminis del túnel
de Tres Ponts per poder obrir-lo
a fin als del 2020, tal com està
previst. Així ho van explicar
ahir fonts de la conselleria, després que es reunissin amb l'adjudicatària de les obres arran de
la interrupció dels treballs per
perforar la galeria d'evacuació
del túnel. Això es deu a desacords econòmics entre I'UTE
i l'empresa Obras Subternineas
SA (Ossa), contractada per fer
la perforació (com va avançar
SEGRE dimarts).
La conselleria considera que

correspon a l'UTE reso ldr e
qualsevol desavinença amb
les empreses que contracta. Va
recalcar que l'adjudicatària és
responsable de complir amb el
contracte amb la Genera li tat,
sense que l'administració hagi
de prendre part ni mediar en
el que considera un "conflicte
intern" entre empreses. Així
mateix, va valorar que la paralització de la galeria no ha estat

LES ADJUDlCATARlES

Fonts d'Acciona,
adjudicatària de les obres
amb Copcisa, afirmen estar
al dia en els pagaments

Acord per a la
candidatura del
Pirineu a la
Mobile Week
Encapçalada pel
consistori de Tremp
I TREMP I El ple municipal de
Tremp va donar ahir el vistiplau a presentar la candidatura conjunta del Pallars
Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça a la Mobile Week - esdevenim ent previ a l
Mobile World Congress que
tindrà lloc en qu in ze punts
de Catalunya- sota el nom de
Mobile Week Pirineus 2020.
La iniciativa planteja diferents espa is de reflexió, debats i activitats participatives
al llarg de tres dies a les diferents capita ls i telecentres de
les comarques que connecten
la tecnologia digital amb les
inquietuds i necessitats de les
persones.
En aquest mateix ple s'ha
descartat la proposta que
havia fet Compromís per
Tremp, a l'oposició, de presentar una candidatura única
de Tremp per, segons l'alcaldessa Pilar Cases, "comptar
així amb més garanties ",
malgrat no ser incompatible
presentar-les les dos alhora.

JORDI NAVARRA

ALCALDE DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

INFRAESTRUCTURES MOBILITAT

R. R./ C. S.

I

EQUIPAMENTS

La piscina coberta
de Balaguer obrirà
una setmana tard
IBALAGUER I La piscina coberta
de Balaguer no obrirà al públic fins al proper dia 23 de
setembre en lloc del 16 ta l
com estava previst a l'aparèixer alguns problemes d'oxidació a l'estructura metàJ.lica
que la cobreix. Val a recordar
que durant les dos últimes
setmanes s'ha portat a terme el canvi del policarbonat
d'aquest equipament i millores diverses.

MUNICIPIS

Ajuts del PUOSC
per als pobles
més petits
per ara prou llarga com per alterar els terminis dels treba ll s.
La paralització de les obres
a la galeria latera l va sortir a
la llu m arran de la difusió d'un
vídeo anònim que mostrava els
treballs inacabats i apuntava a
una "parada tècnica" per "falta de pressupost" per pagar a
l'empresa encarregada de les
perforacions. La Generalitat va
subrat ll ar dimarts passat que

està al corrent de pagaments; i
el mateix van afirmar ahir fonts
d'Acciona, membre de I'UTE
adjudicatària. Copcisa, per la
seua part, va declinar fer declaracions i tampoc les va fer Ossa.
Per la seua part, la plataforma
que reivindica seguretat a la C14 al seu pas per l'Alt Urgell va
assenyalar que "no abaixaran
la guàrdia'' i verificaran quant
dura l'aturada a la galeria.

I LLEIDA I El Pla Únic d'Obres
i Serveis (PUOSC) 2020 a
2024 destina una línia específica de noranta milions
d'euros a inversions en els
municipis de menys de 5.000
habitants. El Govern va presentar ahir la convocatòria
a Girona, que preveu destinar-hi, en total, 250 milions
d'euros perquè els muni cipis facin noves infraestructures , tal com ja va avançar
el president Torra al maig a
Estamariu.

I
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Aran exigeix retirar Goiat i
Cachou per atacs a bestiar

a ipoteca
' IRPH?

Després de la segona predació a cavalls en pocs dies li Demana
assumir totes les competències sobre fauna salvatge a la Val
R. R./ M. CODI NAS
1 LLEIDA 1 El Conselh Generau

d 'Aran reclama retirar els óssos Gaiat i Cachou del Pirineu,
així com qualsevol altre exemplar considerat "conflictiu" pels
atacs a bestiar. L'administració
aranesa va plantejar aquesta
qüestió durant el ple celebrat
ahir, l'endemà que es confirmés
el segon atac de Cachou a bestiar equí en menys d'una setmana
(vegeu SEGRE d'ahir). El síndic,
Francés Boya (UA), va avançar que tenen intenció d 'aplicar a aquest exemplar mesures
d 'aversió similars a les que es
van utilitzar mesos enrere amb
Gaiat per provar d'evitar noves
predacions i va deixar clar que
insistirà "que els protocols i mesures de la Generalitat s'adaptin per poder extreure del medi tots aquests óssos que siguin
conflictius''.
Al seu torn, el conseller de
Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francisco Bruna , va
afirmar que demanarà a l Govern la modificació del decret
de danys per augmentar el valor
indemnitzable i equiparar-lo a
la resta de comunitats veïnes i
França. El Conselh vol assumir
plenes competències en matèria
de fauna salvatge i prepara una
línia de subvencions per pagar
animals desapareguts per atacs
d'óssos.
En un altre ordre, el ple del
Conselh va donar ahir el vis-

LES CLAUS

Truqui'ns
i l'assessorarem
gratui ment

•••

El cadàver de l'euga que va atacar Cachou dimecres.

Goiat. Nascut a Eslovènia, la Genera li tat el va alliberar al Palla rs
Sobirà el juliol del2016. Des d'aleshores, ha protagonitzat nombrosos atacs a bestiar, tant en aquesta comarca com a la Va l
d'Aran, Osca i la regió francesa d'Arieja. El seu comportament
es considera anòma l per la seua voracitat i la se ua preferència
pel bestia r equí.
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www.derechoyCOITipromiso.com

Cachou. Un mascle adu lt jove nascut al Pirineu i descendent

de Pyros, capturat al maig i alliberat després d'instal-lar- li un
localitzador GPS com el de Gaiat. Aquest dispositiu ha permès
determinar dos atacs seus a un poltre i una euga a la zona de
Mont en menys d'una setmana.

tiplau a un augment de l 3%
de la taxa d 'escombraries, a
fi de dotar de pressupost una
línia addicional de recoll ida i
millorar el servei. Això suposarà uns ingressos addicionals

de 230.000 eu ros anua ls per a
l'empresa concessionària, que
passarà a rebre 1.250.000 euros
anua ls. La pujada es va aprovar
amb els vots a favor del govern
d'VA i l'abstenció de CDA.

Tel. 973 450 555
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MEDI AMBIENT REGULACIÓ

Boumort inicia la brama del
cérvol i espera uns 4.500 visitants

Segon any amb limitació d'accés a partir del dia 14
ILLEIDA ILa brama del cérvol torna aquesta tardor a la Reserva
Nacional de Caça de Bou mort i
per segon any es limitarà l'accés
a turistes durant la campanya
que s'iniciarà demà dissabte 14
de setembre i s'allargarà fins al
13 d'octubre. La prova pilot per
regular els accessos l'any passat
va permetre un increment del
43% de turistes que van visitar
la reserva amb empreses guia
respecte a l 2017, quan es va arribar als 2.500 turistes, per la
qual cosa podria vorejar-se la
xifra de 4.500.

Visites guiades
Aquesta te mporada també
s'ha establert un sector reservat
per a les visites guiades a càrrec
de les vuit empreses especialitzades que s'han autoritzat i

les visites lliures per a les quals
s'han establert quatre rutes recomanables per fer amb veh icles 4x4 amb els corresponents
punts d'interès (miradors i punts
d'informació). L'objectiu és reduir el risc de massificació i les
molèsties als animals, millorar
la satisfacció dels usuaris de la
reserva i potenciar les visites
guiades a més d'evitar comportaments incívics a la zona com
l'acampada ll iure o pernoctar
als vehicles. En una de les rutes
de visita lliures s' ha instal·lat
un punt d'informació i observació, situat en un lloc estratègic
per disfrutar d'aquest fenomen,
a prop del refugi de Cuberes.
Aquest punt estarà obert tots els
caps de setmana fins al proper
20 d 'octubre. Hi haurà un informador que coneix la reserva.

La reserva de l'Alt
Pallars crea tres
observatoris més
• La Junta de la Reserva
Nacional de Caça de l'Alt
Pallars també crearà tres
punts d'observació de la
brama, equipats amb tècnics , materia l òptic i un
punt d'informació, per
regu lar l'activ itat igual
que a Bou mort. A Esterri
s'oferirà informació, a la
Bonaigua i Alós d'Isil hi
haurà un punt d'observació amb tècnic i material
i un altre a la Guingueta
d'Àneu. Els visitants de
l'any passat van arribar
als 1.500.

Som Informació
Som present
Som futur
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MUNICIPIS POLÈMIQUES

Tremp pagarà exhumar la difunta
enterrada per error en un altre nínxol

Preveu fer-ho d'aquí a dos anys i la família afectada recorrerà al jutge per avançar
aquest procés li El consistori permet presentar un recurs en dos mesos

M.M OLI NA

1TREMP 1L'ajuntament de Tremp
es farà càrrec de les despeses
del trasllat de la difunta que el
mes de gener passat va enterrar
per erro r a l nínxol d'una a ltra
família (vegeu SEGRE del 31
d'agost) al cementiri del nucli de
Suterranya, a Tremp. L'ajuntament, a través d'un decret d'a lcaldia, ha ratificat aquesta decisió que atribueix a la proximitat
de les fileres de nínxols , enca ra
que resol que no podrà aplicar
aquesta resolució fins passats
dos anys, segons esta bl eix la
normativa sanitària.
El consistori va remetre ahir
mateix aquesta decisió a Roberto Navas, membre de la família
afectada que a mitjans d'agost
va comprovar que a la filera de
nínxols que la seua mare havia
comprat fa més de vi nt anys, hi
havia una altra persona enterrada i el nom de la seua fa mília,
esborrat. La resolució municipal
preveu que es pugui presentar
un recurs de reposició davant
de l'ajuntament o un contenciós
administratiu davant del Jutjat
de Lleida en el termini de dos
mesos.
Precisament, també ahir Roberta Navas va expressar la seua decisió de recórrer al jutge
per poder començar els tràmits
de la denúncia i aconseguir que
s'avancés el termini d'exhumació. Navas es perava aquesta

I

CELEBRACIONS

Desena trobada
de fallaires a la
Pobla de Segur
I LA POBLA DE SEGUR I

La Pobla
de Segur acollirà demà dissabte dia 14 de setembre la
desena trobada de fallaires
de les comun itats que integren Les Festes del Foc del
Pirineu, orga nitzada pels fallaires del Pallars Jussà. La
jornada comptarà amb un
dinar popular, una ex posició i la projecció de vídeos i
una conferència sobre el foc.
L'esdeven iment finalitzarà
amb una cercavila.

PROJECTES

Barbens reformarà
el castell templer
I BARBENS I L'ajuntament de

Barbens ha donat llum verda a la reforma de la torrassa del castell templer de la
població. El projecte preveu
una inversió de 24.700 euros.
El cons istor i vol iniciar les
obres aquest any.

SERVEIS

Imatge d 'arxiu d e l ce me nti ri d el nucl i de Suterra nya, a Tremp.

comunicació del consistori per
abordar aquesta tramitació. Va
insistir en el malestar de la família al considerar que hi havia hagut fa lta d'informació "ja que si
no arriba a ser perquè me'n vaig
adona r en els dies en què vaig
estar estiuejant a la població, a
mi ningú em diu res". L'ajuntament de Tremp va plantejar
una permuta que els afec tats

POLÍTICA PARTITS

van declinar perquè prefer ien
tenir els nínxols junts, com teni en anteriorment
El consistori de Tremp justifica l'error en el fet que els veïns
va n creure que els nínxols s'havien venut a la família propietària de les tombes contigües,
mentre que la famíl ia de la difunta que ocupa la tomba que
no li correspon va indicar que

en el moment de l'enterrament
se'ls va assenyalar aquest nínxol
i en aquell moment no tenien la
documentació que corroborés
el contrari. Segons afirma Navas, hauria estat més senzill si
el consistori h agués informat
de l'error, "que l'hauríem entès,
però ens ha molestat que durant
vuit mesos no ens en diguessin
res", va dir.

Alt Àneu desinfecta
els dipòsits locals
I ALT ÀNEU I L'ajuntament d'Alt

Àneu invertirà fins a 27.300
eu ros a netejar i desinfectar
els dipòsits d 'aigua potable
que hi ha a l municipi . Es
retiraran llots, fang i sor ra
acumulada a les soleres dels
dipòsits.

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

El dèficit anual de l'aeroport de
la Seu supera els 700.000 euros

Andorra n'aporta més de 300.000 a l'any per sufragar despeses
R. R.
I LLEIDA I

Un corrent d'ERC demana votar
en blanc a les eleccions del partit
I LLEIDA I

Un corrent dins d'ERC
denominat Col·lectiu 1-0 va celebra r ahi r una reunió a Lleida
per dema nar que la militància
vo ti en blanc en les eleccions
a la permanent de la direcció
nacion a l. Joan Puig i Xavier
Martínez , els do s impul so r s

militants de Barcelona, cr itiquen que la directiva ha perdut el ca r àc t er assembleari
d'ERC i demanen "fer complir
el mandat de 1'1-0, la unitat de
l'independentisme i que el vot
d'investidura a Pedra Sanchez
el decideixi la militància".

El dèficit d'explotació
de l'aeroport d'Andorra-la Seu
d'Urgell supera els 700.000 euros anuals. Així ho ha revelat el
Govern d'Andorra , en resposta
a una pregunta parlamentària
de l'oposició que es va publicar ahir. Val a recordar que el
Principat considera aquesta infraestructura a l'Alt Urgell com
a aeroport nacional i hi aporta
cada any més de 300.000 euros
per sufraga r part de les despeses, en virtut d'un conveni amb
la Generalitat (vegeu les claus).
El balanç d 'exp lotació de
l'aeroport de la Seu el2018 dóna un es despeses de 840.966
e u ros davant un s in g re ssos
de només 97.738, procedents
m ajorità riamen t del lloguer
d'hangars, que sup osen més

de 49.000 eu ros. Això dóna
un d èficit d e 743.227 eu ros,
una xifra superior a la de
l'any 2017, quan la diferència
entre ingressos i despeses va
ser de 640.324 eu ros. El dèficit
d'aquest equipament entra en
LES CLAUS

Conveni

I Generalitat i Govern d'Andorra van firmar el2014 un conveni per col·laborar en la gestió
i en el manteniment de l'aeroport de la Seu.

Quantitats
I Andorra ha pagat des del

2015 entre 300.000 i 301.836

eu ros a l'any a la Generalitat.

el debat polític en un moment
en què es planteja d e nou la
possibilitat de construir-ne un
en territori del Principat. Els
primers estudis de la Cambra
de Comerç andorrana consideren que és viable.

Aerotaxis
D 'a ltra banda, els vols de
passatgers a la Seu es limiten
per ara a aerotaxis, a l'espera que el ministeri de Foment
aprovi el sistema d 'ater ratge
in str um e nt a l basat en GPS
que projecta la Generalitat. Es
tracta d'una tecnologia inèdita a Espanya que suposa una
alternativa menys costosa al
sistema ILS basat en senyals de
ràdio que s'utilitza a Alguaire i
la majoria d'aeroports per aterrar amb mala v isibilitat.

Cultura
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PATRIMONI ESCULTURA

Cervera recupera el seu patró, el
Sant Crist, després de restaurar-lo

Després d'una tasca d'un any, s'estrenarà diumenge a l'església de Sant Antoni
X. SANTESMASSES

1CERVERA 1La capital de la Segarra
recuperarà diumenge la talla
de fusta del patró, el Sant Crist,
després d'haver-la restaurat. Es
tracta de la peça més emblemàtica del patrimoni cultural moble de Cervera. Té un pes de 180
quilos i mesura gairebé 3 metres
d'altura. Tècnics del Centre de
Restauració de Béns Mobles de
la Generalitat es van emportar
el3 d'octubre de l'any passat el
crucifix, que va tornar aquest
dimarts a la parròqu ia de Sant
Antoni.
Val a recordar que l'anterior
restauració de la talla va tenir
lloc el1924. Ara, se li han recompost els braços, ja que els
orig inals l' hi van tallar durant
la Guerra Civil per poder emparedar la figura a l'altar del paranimf de l'edifici de la Universitat i poder ocultar d'aquesta
manera la peça. Les extremitats
es van perdre i posteriorment
es van adossar a la figura unes
peces que contrastaven amb la
' NOUS' BRAÇOS

La restauració ha
recompost els braços
de l'escultura 'perduts'
durant la Guerra Civil
talla origina l, de principis del
segle XIV. Una altra de les no vetats serà el color del nou Sant
Crist. Així doncs, la restauració
ha eliminat el marró fosc per
de ixar la talla d'un color clar
amb tons grisos, segons va explicar un dels responsables del
consell parroqu ial i activista
cultural Joan Riu. La peça ja
s' h a instaJ.lat tapada a l'altar
major de Sant Antoni i es descobrirà diumenge al migdia du-

I

ESTRENES

El grup Manel
publicarà el disc
'Per la bona gent'
el4 d'octubre
I BARCELONA I Per

la bona gent,
el cinquè àlbum de la fo rmació catalana Manel, sortirà a
la venda el 4 d'octubre. Així
ho va confirmar ahir la banda, que també va presentar la
que serà la portada del disc.
L'àlbum conté un tota l de
12 cançons, entre les quals
la que dóna nom a l'LP, Per
la bona gent, que la banda
va presentar dissabte passat
penjant a YouTube un videoclip gravat íntegrament a
Ponent. Des de l'estrena, la
cançó no ha deixat indiferent
a ningú, i fins i tot ha arribat a enfrontar els fans de
la banda a les xarxes, al ser
aquesta molt diferent a tot el
que havien publicat fins ara.

MÚSICA

Delafé inclou la
Pobla de Segur
a la gira del
nou àlbum
La banda
catalana Delafé - coneguda
inicialment com a Facto Delaféy las Flores Azules- va
anunc iar ahir els primers
concerts de presentació del
nou à lbum, Hay un lugar,
que sortirà a la venda el 27
d'aquest mes. Entre els principals escenaris on actuarà
la ba nda destaca la fàbrica
de cervesa C13 de la Pobla
de Segur. D'aquesta manera, doncs, el municipi lleidatà
forma part dels deu concerts
inicia ls de la gira del grup català al costat de les principals
ciutats espanyoles, entre les
quals figuren Madrid, Barcelona, Gijón i Granada. Les
entrades sortiran a la venda
pròximament.

rant la celebració de la missa, en
plena setmana cultural Isagoge,
prèvia a les festes loca ls. S'ha
de recordar que el2004 ja es va
canviar la creu que sosté la talla
i el2015, l'artista Alba Cuñé va
pintar els frescos de l'altar major
del temple.
Es tracta d'una escultura de
gran valor artíst ic que explica
la transició del romànic al gòtic.
És una talla anònima documentada el 1360, que es va coHocar
al temple el 1374. La llegenda
local explica que dos pelegrins
que van demanar acollida una
nit a l'hospital, i que l'endemà
van deixar la figura a l'habitació, eren en realitat dos àngels
que van recompensar la generositat dels regents de la institució
amb aquest regal.

I LAPOBLADESEGURI

POLÍTICA CULTURAL SUBVENCIONS

La Generalitat obre per primera vegada a
la cultura una convocatòria de fons Feder
EUROPA PRESS
I BARCELONA I La

co nsellera de
Cultura de la Genera litat, Mariàngela Vila llonga, va anunciar ahir l'obertura de la primera
convocatòria d'ajuts procedents
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), de 27
milions d'eures, destinat exclusivament a cultura. Organitzada
en tres línies d'ajuda, les subvencions seran per a "grans projectes" d'equ ipaments museístics , d 'equi paments escèn ics i

musicals i al patrimoni cultural,
va explicar la consellera. El cofinançament dels ajuts cobrirà un
50 per cent de les despeses; les
bases de la convocatòria es van
publicar ahir al Diari Oficial de
la Generalitat i els equipaments
amb projectes a finançar podran
presentar-se fins al pròxim 9 de
desembre.
S'ha de recordar que Vilallonga va anunciar dijous de la
setmana passada a Lleida que
el Museu de Lleida optarà a

aquests ajuts del Feder per finançar els 542.000 euros d'inversió extra en l'equipament
museístic prevista per a l'any
que ve: 350.000 per a la millora
de la climatització, 60.000 per
a la rehabi litac ió de façanes i
132.000 per a la nova museografia de l'espai que ocupaven
les obres de Sixena.
Vilallonga va afirmar que "la
Generalitat aposta per la cultura", encara que va reivindicar
més recursos.

