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Compromís
per la Seu
treballa per
l’accessibilitat
universal
Compromís per la Seu i En Comú estan treballant conjuntament per a “detectar” les necessitats que presenta la Seu
d’Urgell i la comarca en matèria d’accessibilitat. L’objectiu
és aconseguir l’accessibilitat
universal i és per això que en
el proper ple presentaran una
moció perquè es crei una taula
de treball integrada per representants de totes les formacions polítiques locals i les associacions i entitats que treballin
en la millora de l’accessibilitat
amb l’objectiu d’identificar les
deficiències.

Diversitat i
innovació, els
reptes de la
DO Costers
del Segre
La Denominació d’Origen Costers del Segre va organitzar dilluns un acte per fer una anàlisi
i una reflexió interna amb l’objectiu de posar les bases cap
a l’excel·lència i la notorietat,
sense deixa de banda la sostenibilitat, un factor clau d’aquesta denominació d’origen, la
primera a posar en marxa un
programa de sostenibilitat propi. De l’anàlisi se n’extreu que la
diversitat és un dels trets distintius dels vins emparats a la DO
Costers del Segre i que la innovació és un dels reptes.

L’Estat concedeix 6,8 milions
a 67 municipis de Lleida per
fomentar la sostenibilitat
Ho fa en forma de subvencions, la majoria de les
quals destinades a renovar l’enllumenat públic
Un total de 67 ajuntaments
de Lleida han rebut
subvencions per un
import de 6,8 milions a
través de l’Institut per a
la Diversificació i Estalvi
de l’Energia del Ministeri
per a la Transició Ecològica
per introduir millores
energètiques i estalvis
en el consum en edificis i
infraestructures públiques.
Lleida
REDACCIÓ
Així ho va explicar ahir el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, que va remarcar
que “hem volgut anunciar aquest
paquet de subvencions perquè
es tracta de projectes que volen
contribuir a l’eficiència energètica, com una de les mesures a
aplicar tots els nivells per assolir
un creixement sostenible i contenir el canvi climàtic i els seus
efectes negatius”. Pel subdelegat,
“prop del 40% dels municipis de
la província han confiat en el Govern d’Espanya per fer possibles
polítiques d’eficiència energètica
als seus municipis”.
Cal tenir en compte que
aquests 6,8 milions subvencionen el 50% de l’import total dels
projectes presentats fins ara pels
ajuntaments lleidatans a la con-
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vocatòria que regula aquestes
subvencions.
Els fons econòmics FEDER assignats a Espanya en aquesta convocatòria per impulsar iniciatives
municipals que afavoreixin el pas
a una economia baixa en carboni és de 987 milions d’euros, dels
quals 23,3 correspondran a projectes d’ajuntaments catalans. En
aquest sentit, l’organisme encarregat de la gestió de la secció dels
projectes i l’assignació econòmica
corresponent ha aprovat fins ara
la concessió de 64 subvencions i
està pendent la resolució d’altres

Agricultura convoca els ajuts
‘Leader’ per un import de
més de dos milions a Lleida

Reunió sobre les
obres previstes
al canal Segarra
Garrigues

les zones rurals i la creació i/o
manteniment de llocs de treball, principalment de dones i
joves. S’adrecen principalment a
actuacions per a la millora dels
processos de transformació i
comercialització dels productes
agraris, la creació i el desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora
del patrimoni.

Els propietaris del sector 15 del
Canal Segarra-Garrigues es van
reunir ahir per informar de l’inici
immediat de les obres. Unes reformes que es produeixen un cop
aconseguides el 60% d’adhesions
d’agricultors. La reunió va comptar amb Conrad Llovera, l’alcalde;
Josep Maria Jové, el president
de la Comunitat; Miquel Sacrest,
director general de l’ASG, entre
d’altres.

El Departament d’Agricultura
convoca els ajuts Leader 2019
per un import de 2.044.996,35
euros a la demarcació de Lleida,
distribuits entre el Consorci Gal
Alt Urgell-Cerdanya, l’Associació
Leader de Ponent i el Consorci
Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord. L’objectiu principal
d’aquests ajuts és fomentar la
realització d’inversions que generin activitat econòmica en

17 projectes presentats per ajuntaments lleidatans.
SUBVENCIÓ MÉS ALTA
De les dades exposades en
destaca que el projecte municipal que ha rebut aquest any una
subvenció més alta ha estat el de
millora de l’eficiència energètica de serveis públics mitjançant
renovació de les instal·lacions
d’enllumenat públic de l’ajuntament d’Alcarràs, que ha rebut
498.385,40 euros, mentre que el
projecte am una quantia més petita de subvenció ha estat el pro-

jecte de millora energètica del
sistema d’enllumenat interior de
la seu del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, amb 25.466,56 euros. De fet, la majoria de les actuacions han anat dirigides cap a
la renovació de les instal·lacions
i dels sistemes d’enllumenat com
és el cas de Guissona, Alcoletge,
Bell-lloc o el Consell Comarcal de
les Garrigues.
Però a banda d’aquestes, també se n’han fet relacionades amb
els equipaments municipals i les
instal·lacions fotovoltaiques destinades a generar energia.
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L’Ajuntament d’Alcarràs
estudia remunicipalitzar
també el servei de
jardineria del municipi
Se sumaria a la gestió directa que ja
ha començat a fer de la neteja viària
L’Ajuntament d’Alcarràs
estudia ara la possibilitat de
remunicipalitzar el servei
de jardineria i el de neteja
d’edificis públics.
Alcarràs
J.CASTELLÀ
Així ho va confirmar l’alcalde Manel Ezquerra en aquest diari. Ezquerra va ressaltar que “s’estan
fent els primers estudis perquè
s’han d’analitzar tots els costos
i seguir tot el procediment legal”. Ho ha explicat després que
aquesta setmana el consistori ja
comencés a gestionar de forma
directa el servei de neteja viària.
Un fet pel qual l’alcalde Ezquerra
se sent satisfet, en tant que “ho
portàvem al programa electoral i
ho hem complert”.
Cal recordar que aquesta remunicipalització ha comportat un
augment de l’horari laboral del
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personal i ha permès incoporar un
conductor, tres dies a la setmana,
per portar la nova màquina d’aspiració que s’ha llogat inicialment
durant tres mesos. Tal com va explicar LA MAÑANA, la raó que va

motivar a l’ajuntament a remunicipalitzar aquest servei va venir
motivada pel fet que “la neteja
viària es considerava totalment
insuficient i ocasionava perjudicis
als veïns; alhora que la contractis-

ERC reclama
a l’equip de
Govern que es
torni a obrir
el Punt Jove
Alcarràs
REDACCIÓ
El grup republicà d’Alcarràs
demana a l’equip de Govern
que es reobri el Punt Jove,
un espai per a serveis juvenils, que va ser clausurat per
l’ajuntament fa dos dies. El
portaveu de la formació republicana, Sergi Pelegrí, considera “important que aquest
punt jove estigui situat en un
lloc estratègic del municipi”
i que “tinguin la seva pròpia oficina els dóna més visibilitat i reforça la idea que
l’ajuntament aposta per ells”.
En aquest sentit, Pelegrí proposa reobrir el Punt Jove per
reconvertir-lo en l’Oficina Jove del Baix Segrià per “ampliar serveis i que doni atenció
a tots els pobles d’aquesta
zona. Els pobles veïns estan
mancats també d’una oficina
que doni aquest servei d’assessorament al jovent, per
tant podríem centralitzar-ho
tot des d’Alcarràs, com a ‘capital’ del Baix Segrià”.
ta manifestava que el servei estava infravalorat, que no és rendible
i no assoleix les previsions de benefici industrial que pretenien, a
causa de l’increment de població i
de vies públiques a netejar”.

Actualitzen el
registre dels
medicaments
per ‘frenar’
els falsificats
El Govern d’Espanya ha actualitzat el procediment d’autorització, registre i dispensació
de medicaments per evitar
l’entrada al mercat de fàrmacs
falsificats i perquè els productes homeopàtics s’ajustin a les
indicacions terapèutiques que
presenten. Així ho va anunciar
ahir la portaveu de Govern, Isabel Celaá, en la roda de premsa
posterior a Consell de Ministres, en què va destacar que
amb l’actualització es milloren
els controls sobre els medicaments d’ús humà i s’adequa la
normativa espanyola.

Una persona ferida
lleu en patir una
sortida de via a la
C-53, a la Fuliola
Una persona va resultar ahir
ferida lleu quan el cotxe que
conduïa va patir una sortida
de via al quilòmetre 127 de la
C-53, a la Fuliola. El sinistre es
va produir a les 9.15 hores. Per
altra banda, a les 13.55 al quilòmetre 494 de l’A-2, a Bellpuig,
hi va haver una sortida de via i
el xofer va resultar ferit lleu i va
ser traslladat a l’Arnau.

La capital de
la Noguera
reivindica el cel
del Montsec en
l’època de Nadal
La capital de la Noguera engega
l’època més màgica de l’any amb
la novetat de l’estel d’Orient, que
s’ha incorporat per reivindicar el
cel del Montsec com a atractiu
turístic de la ciutat. En aquest
sentit, s’ha organitzat un concurs d’Instagram per fotografiar
aquest estel, que migrarà de balcó en balcó per la ciutat. Les bases es poden consultar a la web
de la Paeria de Balaguer concursdenadal.balaguer.cat i el premi
són unes entrades pel COU.
Una altra de les novetats serà
l’aparició de personatges propis
de la ciutat, com el Sereno, a la
cavalcada de Reis. Aquest personatge té totes les claus de la
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ciutat i ajudarà els tres reis mags
a accedir als edificis. Això sí, enguany el recorregut canviarà, enguany arribaran a l’església de
Sant Domènec, recorreran l’avinguda Pere III i finalitzaran el seu
recorregut a la casa de la Paeria.

D’altra banda, la capital de la
Noguera també va estrenar ahir
la pista de gel i va encendre les
llums de Nadal. Totes aquestes
novetats tenen com a objectiu
bàsic fer les festes cada cop més
“participatives i transversals” i
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per això es fa una crida a comerciants, associacions i veïns per reprensar-les “conjuntament”.
JA ÉS NADAL AL JUSSÀ
On també ha començat el Nadal és al Pallars Jussà, on més de

200 comerços llueixen als seus
aparadors un element decoratiu
amb el missatge comú de Per Nadal, fem Pallars. Aquesta iniciativa sorgeix de la Taula de Comerç
que va tenir lloc el passat mes
d’octubre.

