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SEGRE

COMARQUES

EMERGENCIES BOMBERS

AEROPORTS

Ratifiquen els
vols amb GPS a
la Seu d'Urgell
a l'abril

berdds d'orientadó
militar aiJussa
)LLEIOA 1Mi litars de )'acade-

mia de suboficia ls de Ta larn
van recórrer abir la zona
d'Orcau (Jsona) orientant-se
amb mapes i brúixoles com
a part de la seua [ormació.

REDACCIÓ
1LA SEU¡ L'Estat preveu au-

Sufoquen un aparatós incendien una
sala de calderes d'Argal de Miralcamp
REDACCIÓ
1MIRALCAMP 1Els Bombers de la

Ceneralitat de Catalunya van
sufocar abir a la nit un incendi
en una snln de caldercs de In
fabric:l A rgal de Miralcamp.
Els Bombers vanrebre l'avís
a les 21.15 hores i fins ttllloc

van despl a~ar tres dotncions,
que van treballar en condicions
moh adve1-ses perque es va produir duranl el xafec. Fonts de
la companyia van explicar que
es va cremar una " petita sala
d'instaJ.Iacions" i van apuntar
que cls Bomberscs van ret irar

cap a la mitjanit. Les mateixes
fonts van apuntar que "no hi
ha hagut cap por" d'una fuga
d'amoníac i que cls lrcballadors
es van evacuar "seguint el proloco)de seguretat", a causa que
"no bi havia subrninislrament
electric"-

loritza r el sistema d'aterratge per GPS a l'aeroport
de In Seu d'Urgcll !'abril de
l'nny que ve. Aixf ho van
ratificar ah ir representnnts de )'Agencia Estatal
de Scgurctnt Acria (AESA)
i Enaire, dura ni una reunió
amb el Covern andorril. i el
rninisteri d'Exteriors espanyol per tal d'abordnr l'ús
d'aquesta tecnología fin.s
ara tncdita amb l'objectiu
de facilitar cls aterratges
en condicions de ma la visibilitat. Allil van recalcar
que e ls vols de va lidació
del mes de setembre van
ten ir "un resultat satisfactori", segons va asscgurnr
el Govcrn d'Andorra. El fct
de disposar d'un sistema
d'ale!'Tatge instrumenta 1
que gnranteixi vols en condicions de ba ixa visibil itat
és necessari per tal d'alreure compnnyies acries a l'acroport de la Seu d'Urgell.
Ara només es pot aterrar
amb el sistema de visibilltat convencional.

Passarel•les adaptades
a Aigüestortes
ILLEIOA 1 El Pare Nacional
d'Aigllestortes ha instaJ.Iat
dos trams més de passarellcs adaptadcs a persones
amb mobilitat red\1i'da des
de l'estany de Sant Maurici a Espol i de l'estany a la
cascada de Ratera.

Un milió pera l'arxiu
de la Rlbagor~
)LlEJDA 1El Govern va aprovar ahir una subvcnció
d'1.096.624 euros a l'ajuntament del Pont de Suert,
pcr a la construcció de l'arxiu de la Ribagor~a.

Andorra preve u 2,3
mllions de forfets
1 Andorra preveu
vendre 2,3 milions de
fodets aquesta temporada d'esquf. Les pistes lleidatanes obrirnn a finnls
de novembre.

ILLEIOA

MUNICIPIS PROMOCIÓ

MUNICIPIS IMPOSTOS

Quarta marxa per la
zona del Set Baix

Tarrega rebaixa I'IBI fins al 50 per cent a
famílies nombrases de rendes baixes

1LLEIOA I Montoliu de Llcida i

SEGRETARREGA
1T~RREGA) L'ajuntamenl de Tñr-

Sudanell van presentar ahir
la fV Marxa de Tardor del Set
Baix, que se celebrar:\ diumenge. Es tracia d'una activitnt no
competitiva que compla nmb
el suport d 'entitats locals i
voluntal'is. Aquest any sera
la població de Sudanell la que
acollirñ la sortida i !'arribada.
La marxa tindril qun lre recorreguts_El més curl sera de
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set quilometres a Lravés de les
horres de In séquia de Torres
i el Canal d'Urgell. La segona ruta recorre 14 quilometrcs de les zones desee/! de In
val! del Set. La tercera, d'uns
20 quilomelres, consistir/! a
pujar el Tossal de l Senyor, a
Sunycr; mcntre que la qunrta
i última, de 26 qui lometres,
recorre senders de la zona de
Mas de Mclons-Alfés.

rega preveu aprova r bonificacions del 50% en l'IBI urba
pera fnmílies nombrases que
tinguin una renda anual inferior nls 18J05 eurol>. Aquesta
proposta de l'equjp de govern
(ERC i CUP) es debatra de maal
pie. lnclou també una rebaixa
del 35% a famílics nombro ses
la renda de les q unls se situ'i

entre 18.106 i 36.210 euros, i
del 20% o les que cobrin e ntre 36.211 i 54.300. El primer
tinenl d'alca!de i edil de Finances, Dnni Esqué, va destacar
que "és la pri mera vegada que
el consislori aplica una boniricació de l'l'Bl vi nculada nls
ingrcssos per ajudnr les famílies nombrases més vulnerables". Tnmbé proposa bonificar
l'lBI i l'impost d'obres (ICIO)

en hnbitatges que instaJ.Iin panclls solars pera autoconsum.
Sera d'entre un 12% i un 20%
cn el cas de l'IBI i del 50% en
el cns de I'ICIO. Finalmenl, el
consistori planteja l'exempció
de I' IBI a centres sanitaris de
titularitat pública i bonificar
fins al95 % d'aquest imposta
immobles destinats a activitats
d'intercs general, usos socials
o culturnls.
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CONDEMNA HISTÓRICA MOBILITZACIONS

Noves protestes a Barcelona i
Lleida per nove dia consecutiu
Tiren Fairy a la capital catalana per "netejar els carrers d'injustícia" 11 Tallen
l'avinguda Catalunya de la lleidatana per suposat "racisme institucional"
AGtNCIES/REOACCIÓ
1BARCELONAILLEIDA 1 Les protes-

tes pcr mostrar el rebuig de la
sentencia del S11prcm van con·
tinuar ah ir a Catalunya per
nove dia consecutiu. A Bar·
celona, unes 2.000 persones,
segons la G uardia Urbana, es
van concentrar a la tarda a la
pla~a Espnnya, on es troba la
comissaria central deis Mossos
d'Esquadrn, i van abocar pots
de sabó a )'interior de In font
perfer escuma, en una prolesta
convocada pels CDR. Sota el
lema "Netegem cls ca rrers d'injustícia", molts deis pots eren
de Fairy, que es va fer popular a l judici pel procés a pnrlir
de la deela roció de l'exdelegat
del Govern Enrie Millo, que va
afirmar que 1'1-0 alguns 1113nifestants vao abocar sabó ols
coHegis per fcr relliscar In po·
licia, en l'artifici concgut com
"lo trampa del Fairy". D'altra
banda, mig centenar de persones, convocarl es per la plataforma No en el Nostre Nom,
es van concentrar a les 19.30
horcs a l davnnt de In delega·
ció de la Generalitat a Lleída
per denunciar "el racisme institucional" que ha ordenall'in·
ternament de dos detinguts en
els disturbis enunCIE (cent re
d'cstmngers) per ser cxpulsats.
"Una vegada 111és es vulneren
els drcts de les persones. Cap
pct-sona és il·legal!", van dir. Es
tracto de dos deis 18 detinguts
pels aldarulls de divendres a la
capital del Segria. A les 19.45
hores van tallar l'avinguda Cat.alunya i 20 rninuts després van
iniciar una 111a1·xa que va passar
pcr Blondcl i va Iinalitzar davan! de In scu del PSC. Tnmbé
hi va haver un acle de protesta
dnvant deis j utjats de Ccrvera,
on una descna de persones van
ll an~ar escombraries davant
de l'edifici.
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TRANSPORT

Cent busos de Ueida a
la manca de Barcelona
• L'ANC preveu nollejar un
centenar d'autocars per a la
manifestacló unit.'lrla contra la
sentencia del procés que tlndr~
lloc dissabte a Barcelona. Gloria
Segarra, del Secretaria! Naci·
onal de I'ANC, va explicar que
esperen una mobllltzacló si mi·
lar a la de !'última Diada (es van
organltzar 140 autocars a Ponent). Els busos sortlran des de
munlclpis com Ueida, Mollerussa, Tremp, Tlmega, Almacelles 1
Torrefarrera,l en queden molts
d'altres per confi1 mar.

MOCIÓ A LA PAERIA

Volen que es condemni
la violencia policial

lmatge de la font de la pla~a Espanya de Barcelona plena d'escuma despres d'abocar-hl el sabó.

• Els COR de Lleida van pre·
sentar ah ir una moció perqui!
la Paerla es posiclonl davant
de les actuacions pollclals que
s'han portal a terme a la el u·
tat arran de les manifestacions
contra la sent~ncla de 1'1-0. Asseguren que la Paerla no pot
romandre indiferent davant de
la "violencia policial exerclda
contra desenes de lleidatans" l
que ha de prendre posicló en la
seua defensa.

BALAN<;:

El SEM va atendre
36 ferits a Ueida
• El Sistema d' Emergencles
Mediques {SEM) va fer la setmana passada un total de 593
assistencies sanitaries a Cata·
lunya, 36 de les quals a Lleida,
amb motiu de les concentracions, manlfestacions 1disturbis.
A Llelda hl va haver tres casos
dllluns, qulnze dlmarts, dotze
dlmecres i sis divendres. Del to·
tal, en deu casos els ferlts van
ha ver de ser evacuats a uncen·
tremMic.

DIUMENGE

Arte desuport al vef
de Ténnens a la presó
• Una desena d'entitats han
convoca! per diumenge un acte
de suport a Albert Martl, el veí
de Ti!rmens de 35 anys que va
ser el primer empresonat pels
dlsturbis a Lleida, 1 els al tres
detlnguts per als quals s'ha decretat presó. Comen~aran a les
11.00 hores al Camp d'Esports 1
anlran flns a la presó.

AVUI A LES 18.00 HORES

Concentradó a
la subdelegació

Escombrariesalsjutjatsde Cervera• Una desenn de mcmbres del
CDR de Ccrvern vnn abocar abü a la nit, sota un fort dispositiu
policial, bosses de residus als jutjats de Cervera per protestar
contra la scnt~ncia, informa X. Santesmasses.
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Vel aiMuseu delleida • L'escultura gllticn de In Mare de Déu de
l'Hospitallluu coberta per un vel al Museu de Llcída coma pro·
testa contra la sentencia de 1'1-0, acció que també segueixen cls
111USCLIS de Balaguer, Cervera, Tarrega i I'Ecomuseu.

• Dones de Lleida ha convoca!
per aquesta tarda a les 18.00
hores una concentració davant
de la subdelega ció, sota el le·
ma "AIIIbereu les nostres filies 1
fills". Oemanen anar-hi amb un
mocador de color rolg.
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