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Cremen 700 
metres quadrats 
de vegetació 
a Vila-sana
Un incendi va calcinar ahir una 
superfície total de 700 metres 
quadrats de vegetació forestal 
al terme municipal de Vila-sa-
na, concretament a la zona de 
la Novella Baixa. Emergènci-
es va ser alertada del foc a les 
16.34 hores i ràpidament es va 
activar el corresponent proto-
col. Es van traslladar tres dota-
cions dels Bombers i a les 17.08 
hores ja tenien el foc controlat. 
D’altra banda, unes palmeres 
van quedar calcinades el dilluns 
per la nit per les guspires que 
treien dos cables que es van 
cremar a Sanaüja, a la zona dels 
dipòsits d’aigua.

Ipcena condemna 
la mort a trets 
d’un ós a l’Ariège, 
al Pirineu francès
Ipcena-EdC va condemnar ahir 
la mort a trets d’un ós que va 
ser localitzat a l’Ariège, al Pi-
rineu Oriental de França. En 
aquest sentit, en un comuni-
cat l’associació ecologista van 
manfiestar que “condemnem 
aquest acte covard, clarament 
delictiu cap a la fauna. Tota la 
nostra solidaritat per trobar al 
culpable o els culpables de l’as-
sassinat de l’ós trobat mort a 
trets avui -per ahir- a l’Ariège”.

Denuncien un home per haver 
causat la mort de 47 arbres 
emprant un herbicida a Rivert
La majoria són roures, alguns d’ells tenien més 
de 100 anys i la sanció pot arribar als 1.000 euros
Un home va ser denunciat 
pels Agents Rurals per haver 
provocat la mort de 47 
arbres, la majoria roures, a 
Rivert amb un herbicida.

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Els membres del cos d’Agents Ru-
rals van denunciar recentment un 
home per provocar la mort de 47 
arbres “mitjançant l’aplicació ne-
gligent i dolosa d’un herbicida”, 
van explicar a través de les xar-
xes socials. Els fets van tenir lloc a 
Rivert, al Pallars Jussà, i la sanció 
que s’imposarà a l’infractor pot 
arribar als 1.000 euros, segons la 
llei forestal, van indicar.

En aquest sentit, segons va 
explicar en declaracions a LA 
MAÑANA la cap de l’àrea regional 
de l’Alt Pirineu del cos d’Agents 
Rurals, Anna Servent, “fa uns dies 
es va detectar una situació estra-
nya als arbres”, el que va pensar 
en un primer moment que es po-
gués tractar d’una plaga contra 

la que s’havia de lluitar. Davant 
d’aquesta situació es van dur a 
terme les corresponents anàlisis i 
“la sorpresa” es va produir quan 
es va confirmar que la mort dels 
arbres era per culpa d’un produc-
te químic, i més concretament 
un herbicida. Així mateix, en el 

lloc es va poder confirmar que 
en alguns casos l’herbicida s’ha-
via tirat per sobre mentre que en 
altres s’havia fet un forat per tal 
d’injectar-lo i causar la mort. Cal 
indicar que la majoria dels arbres 
afectats són roures, alguns d’ells 
de més de 100 anys.

Així doncs, els Agents Ru-
rals van iniciar una investigació 
per tal de trobar el responsable 
de la mort d’aquests 47 arbres. 
D’aquesta manera, després de 
localitzar a tots els propietaris de 
les finques de la zona on es troba-
ven els arbres es va poder deter-
minar que es tractava d’un home, 
que no es veí de Rivert, que en 
tenia de llogada una. 

“Quan el vam localitzar ens va 
manifestar que ho havia fet per-
què es tractava d’un motiu agrí-
cola, ja que li molestaven”, va ex-
plicar la cap de l’àrea regional de 
l’Alt Pirineu del cos d’Agents Ru-
rals. Tot i així, Servent va manifes-
tar que “va prendre la pitjor de-
cisió possible perquè la majoria 
dels arbres els podia haver tallat 
si hagués demanat els correspo-
nents permisos i fer un aprofita-
ment de la fusta”. D’aquesta ma-
nera, “a més de causar la mort 
dels arbres va provocar un perill, 
perquè podien haver caigut i cau-
sar ferits”.

FOTO: A. R. / En alguns casos va fer un forat per injectar l’herbicida

Fuita d’aigua 
a l’Hospital 
Comarcal 
del Pallars, 
a Tremp
Els Bombers de la Generali-
tat es van haver de desplaçar 
el dilluns per la nit a l’Hospital 
Comarcal del Pallars, a Tremp, 
per una fuita d’aigua que es va 
produir al centre hospitalari. 
Emergències van ser informada 
a les 23.41 hores de la situació 
i fins a l’hospital es va despla-
çar una dotació amb efectius. 
En aquest sentit, segons van 
indicar fonts del cos, la ràpida 
intervenció dels Bombers, que 
van estar 30 minuts, va perme-
tre que controlar la fuita d’ai-
gua i que no hi hagués una in-
cidència més greu.

Unió de Pagesos ha demanat al 
Departament d’Agricultura una 
valoració “acurada” dels danys 
que la pedregada del 3 de juny 
passat va provocar en cultius de 
fruita dolça, per tal que els pro-
ductors afectats que tributen 
pel sistema de mòduls en l’IR-
PF puguin tenir “una fiscalitat 
justa”. El sindicat estima que els 
danys causats per la pedregada 
superen el 50% de la producció 
de fruita dolça en els munici-
pis més afectats de la plana de 
Lleida. Segons les primeres es-
timacions d’Agricultura, la pe-
dregada va afectar un total de 
13.381,99 hectàrees de conreu 
de les comarques de l’Urgell, el 
Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra 
i les Garrigues. També va provo-
car danys en cereal, panís, alfals, 

ametller i olivera. A Benavent de 
Segrià, la majoria de les parcel-
les presenten danys superiors al 
50% en préssec, i han arribat a 
superar el 90% en nectarina. A 
la Granja d’Escarp, les afectaci-
ons també superen el 50%. En 
aquest municipi, les plantacions 
d’albercoc i nectarina han estat 
les més damnificades, segons 
Unió de Pagesos.

Demanen a Agricultura una 
valoració “acurada” dels 
danys en l’última pedregada

Unió de 
Pagesos estima 

que superen
el 50%

EDICTE
Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques en sessió de 6 de novembre de 2019 el “Pla de 
Millora Urbana d’ordenació de volums del solar destinat a la construcció del 
Teatre municipal polivalent de les Borges Blanques” i sotmès a informació 
pública mitjançant publicació d’edicte a l’etauler el dia 13 de novembre de 
2019, al diari la Mañana de data 15 de novembre de 20 i al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida núm. 225 de 21 de novembre de 2019, a la vista del 
resultat del tràmit d’informació pública i del període d’audiència, i conclosa 
la tramitació del procediment establert, el Ple de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques en sessió ordinària de data 28 de maig de 2020 va aprovar defini-
tivament aquest Pla de Millora Urbana.
Es dipositarà un exemplar degudament diligenciat del Pla de Millora Urbana 
al web de l’Ajuntament i es lliurarà, en el termini d’un mes des de la seva 
aprovació, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida la documentació 
tècnica i administrativa completa, a l’efecte d’informació, coordinació i arxiu, 
essent aquest lliurament condició per a la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva del Pla de Millora Urbana, d’acord amb el que estableix l’article 88 
del TRLU.
Contra aquesta acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar:

Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu  en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recep-
ció d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Con-
tenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del 
dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Les Borges Blanques, 5 de juny de 2020
Enric Mir i Pifarré
Alcalde

Ajuntament de
les Borges Blanques
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