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Lleida i Osea exigeixen a Foment de
nou que millori la carretera N-230

ln<entius per
als metges
rurals

El president de la Diputació, Joan Talarn, va indicar que s'han repres els contactes
per agilitzar acords 11 Llum verda a la Taula del Pirineu contra la despoblació
MARIA MOLINA

lllEIO.O.I La Diputació de Lleida ha repres e!s contactes amb
lo d'Osca pcr exigir a !'Estal lo
relorrna de l'N-230. Així ho v~
assegura r· ah ir el presiden!, Joan Talurn, després del pie ordina ri que va ratificar una ajuda
d'un milió d'euros per paJ.Iiar
els da nys del temporal (vegeu
lo pagina 3).
"Ja hemcomen.y.1ta tenirconverses i estem perfilant lesdiferents opcions ja que la sintonía
és molt bona. A més, també cald r~ parlar amb Aran per arribar
a un consens amb el territori i
reduir !'impacte ambiental", va
dir. S'ha de destacar que Foment
tornar?! a redactar els estudis
per rehabilitar I'N-230 ol seu
pas perla Val n petició del Conselh i després de rebre a l·legacions delterritor·i en contra. Pcr
a la restu del trrun fins a Sopiera,
el ministeri ja ha fet altres estudis ara en consideració.
D'altra banda, Talarn va
anunciar que ben avial es creara la Taula del Pirineu, que ha
d'nva luar i gestionar que nccessita el teuitori pcr frenar la
despoblació i com s'ha de fer
perque hi arribin els ajuts. Va
indicar que jo s'estñ octuant en
la implantació de la fibra l'lptica
ambla Generalitat i en el pla
que ha de detectar quincs carrete res són bnsiques per a les
coma rques que s'integrara a l
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1LLEIO.O.I El Pnrlamcnt va aprovar ahir la moció del PSC sobre la cober tura del servei
públic de snlut a l'iimbit rura l que inclou incentius per
als metges d'aquestes zones
i la delegnció de salut del Pirineu. El diputnt Osea r Ordeigva dir queés " un primer
pos per frenar la despoblació" i va recordar que, segons
I'O rganització Medica Collegial, un 11,5% deis seus
coJ.legjats u Lleida se'n van
a treballar majoritariament a
Aragó, on els metges de Primñr.ia cobren uns 1.000 euros més al mes.

PLENS

Tarrega aprova
bonificacions
en 1'181
1T/IRREGA 1Tarrcga va aprovar

El presldent d e l11 Dlputadó, Joa n Talarn, a l cl!ntre durant el pie cl!lebrat ahlr.

pla de subvencions per al 2020.
Tot p legat nmb l'object iu d'assentnr els joves a les comarques
de muntanya.
El pie tombé va aprovar per
unanimitat una moció presentada per Ciutadans sobre el pla
estrategic d'ajuts de l'any que ve
per a una d istribució equitativa
deis recursos i el manteniment
de l'oclivitat nls pobles.

En canvi, es va rebuljar una
altra moció d'En Comú Podcm
pcr a l'execució d'obres a lacarretera que uneix el nucli d'Estac,
a Soriguera, ambla carretera
N-260.
Enlre nitres qllestions del pie,
es va donar llum verda a l'acceptoció de d iverses delegacions
pera la recaptació de taxes i impostes a través de l'organisme

específic de la Diputació que va
ser sol-licitnt pcls ajuntaments
de Bellver de Ccrdnnyn, Sort,
Granyanella, els Plans de Sió
i Bellv(s.
Així mateix, la corpor nció
també va donar comple deis
pagarnents als prove\"dors duranl cls me sos de julio! i ngost i a
l'estal d'execució del pressupost
d'aquest any.

abir al pie bonificacions de
finsaiSO% en l'JBT urba pea· a
fallll1ies nombrases amb reodes baixes i bonificacions en
I'!BI i l'impost d'obres en habitatges que instaJ.Iin panells
solars pcr a autoconsum. El
pie va denegarla bonificació
de l'impost d'obres al Grup
Borges per n la restauració
de la primera fase de lo masía Mas Colom, per 12.700
euros, i es van aprovar les
contribucions especia ls pcr
a les obres del carrer deJaci nt Verdaguer.

MUNICIPIS FINANCES

Tremp incrementa 1'181
un 11% i per primera
vegada l'impost de 11AE
1TREMPI L'ajuntament de Tremp
va aprovar dimecres al pie un
increment de 1'11,1% l' lmpost
de Béos lmmoblcs (ffil) i més del
doble el d'activitats economiques (lA E). La pu¡"ada de laxes
només va ser a va oda pels dos
grups de l'equip de govcrn, ERC
i Junts. El grup de Comprornfs
perTremp (PSC), a l'oposició, vn
votar en contra de l'incrcment
de la contribució urbana. L'alcaldessa, Pilar Cases, va explicar que l'incremcnt esta motiva!
pel pla economic Cinancer del
2018, "que ens obliga a recaptar
mós" i " perque disposem d'un
pare molt antic que necessita
inversió per mantenir-lo".
Va explicar que el rebut de
la contribució d'un pis mitja de
iremp representan\ un incremenl de 30 euros anuals. Cases
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va recordar que també s'aplicaran bonificacions del 50 per
cenl pera fnmílics nombrases i
pcr a aqueUs que bngin instaHnt
energies renovables i d'aprofitaments termic.
Per la se un ba ndn, el grup

OPOSICI

Compromís per Tremp
va denunciar l' increment
al ser un deis més
alts de la historia
de Compromís pe r Tremp va
criticar l'increment de 1'181 al
t ractor-se d'"un deis més a lts
d e la historia" i que nom6s
s'havia modificat en el perlode
2006-2008.

TASTOS

MARIDATGES CUINA TALLERS INFANTILS

MÚSICA VISITES GUIADES
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MEMORIA HIST0RICA DICTADURA

Prop de 1.400 lleidatans al Valle
Lleida és la setena província amb més víctimes de la Guerra Civil enterrades al recinte madrileny
11

Van ser traslladades des de vuit fosses, en molts casos sense el consentiment deis fa1niliars

REDACCIÓ

Demuseua
endenocar-lo,
opcions de futur
delrecinte

1MADRID! Al Valle de los Caídos,
o! monument edificat per presos
del franquisme, hi ha registrades les restes de 33.833 victimes
de la Guerra Civil deis dos bandols -12.410 encara no s'han
pogut identificar- , que s'hi van
traslladar entre el1959 i cl1983
des do fosses i cementiris de tot
Espanya. Tot es va fer de forma
clandestina i en la mnjoria de
casos amb el desconeixomont
dels familiars. Segons les dados
del ministeri de Justícia i com
java publicar SEGRE, Lleida
és la setena provincia des de la
qua! es van traslladar a la basílica de San Lorenzo del Escorial
més restes de vfctimes afuscllades, amb un total de 1.337
Ueidntans identi(icats, al dl1rrere
de Madrid (8.931), Tarragona
(4.680), Sarngossa (4.607), Tero!
(4.413), Astúries (2.456) i Castcl ló (1.727). Les restes deis lleidatnns v¡¡n ser cx:bumadcs d'un
tota l de vuit fosscs de tola la
provincia i va n ser tras!Jadades
entre el mar~ dell959 i el julio!
dell965. La que acollia méscadavers era la de Tremp, des d'on
es vnn traslladar les restes de
652 persones. També nombrós
va ser el trasllat des de la fossa
comuna del cementiri municipal
de In capital del Sorgrin, on es
van exhumar les restes de 502
persones per ser dipositats al
Valle de los Caídos. Aquestes
persones estarien localitzades
a la e apella del Pilar. Al Valle
mndrileny també es van trnsllndar víctimcs des de fosses de In
Pobla de Segur, el Pont de Bar,
Rialp, Mollerussa,la GranadoUn, el Solerñs i Frng:1. Malgrnt
les dades oficials,una investigació publicada fa onze anys per
la professora de In Universitat
de Barcelona Qtlcralt Solé va
registrar dos mil lleidatansque
van ser trasllndats al Valle de
los Caídos.

La fossa d"l Solt!r.lo< ~< la m~< gran qu" ~'ha t!Xhumat fin< a la data a Catalunya, amb 141 co<<o<.

• Des de crear-hi un mu·
seu de la memoria historica fins a demolir la monumental creu. Moltcssón
les propostes que s' han
presenta! en e ls ú ltims
anys por dignifica r el Valle de los Caídos des que
una comissi6 d'experts va
recomanar e l 2011 1'exhumnci6 de Franco com
a condici6 necessaria por
abordar el futur del monument. Amb el trasllat
del dictador al cemcntiri del barrí madrileny de
Mingorrubio, cobren for~a aquests plnntejaments,
que t¡¡mbé propasen canviar el noma 1recinte o exhumar trunbé les restes del
fundador de la Falange,
José Antonio Primo de
Rivera.

Banc d'ADN per trobar els desapareguts en el conflicte bel·lic
• Vuitanta anys després del
final de la Guerra Civil, els es·
for~os per troba r i dignifica r
les restes deis dcsapareguts
i morts a causa de la con tesa
segueixen. Actualmenl, 316
lleidatans formen pnrt del
Cens de Persones Desnparegudes duran! la Guerra Civil
i el Franquisme de la Genera·
litat, segons les últimes dades
de In conselleria de Justicia
publicados per aquest d iari.
D'aquestes persones inscri·
tes ni ccns, 140 fa rnilia rs han
aportat mostres de I'ADN al
Programa d'ldentificació Gcn~ticn, una ein:~ clau pcr tal

de poder identificar el mñxim
nombre de víctimes. La conse·
llera Ester Capella va fcr una
crida tot jusi ara fn uns m esos
peraconseguir més mostres de
l'ADN de familiars directes de
desapareguts, i assegurar que
"en necessitem més porque el
temps se' ns acaba". L'última
FOSSES

Només set persones
han estat identificades,
sis d'elles de la fossa
comuna del Soleras

fossa localitzada a les Ter res
de Ponent és a la zona de la
Serra Alta dins del municipi
lleidata de Foradada, on cls
a rque6legs van t robar les restes d'un soldat, probablement
republicii, que va morir durant
el conflicto bcHic. Des de l'any
2017, quan es va posar en m.arxa el Pla de Fosses de la Gcneralitat de Catnlunyn, s'han
exhumilt 42 fosses de les 517
localitzades a Catalunya. Es
ca lcula que hi hauria enterrades unos 20.000 persones
i, de moment, només se n'han
pogut identificar set. Sis (Leandro Preix:cns, Ramon Jové,

Segre us convida a veure
Pavvta en concert a I'Espai Orfeó

Maria Teresa Mir, Josep Moles,
Joan o Josep Maria i Modesto
Su aldea) van ser loca lilzades
a la fossa del Soleras, la més
gran exhumada de moment a
Catalunya, i les restes de les
quals van robre sepul tura el
gencr passnt.
Pins ara, la Generalitat de
Cntalunya ha dignifica! dinou de les 42 fosses, en que
ha trobat348 v(ctimes deis dos
bandols de la Guerra Civil. A
les coma t·ques de J>oncn t, en
cls últims anys s' ban exhumat
dotze losses comunes en les
qunls han trobat restes de 170
persones.
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Secr~tyhoplng you corch ~ looklng és ehegon disc de ractriu 1cantant Paula

Jomet. Pawla, publical a finals dt- 2018. El5eu debut Creotures, la va posicionar
com una de les llOIIt!Spropostes lndie més lmpommu del nostre pals
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Sortegem entrades dobles
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