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generalitat

Ajuts per millorar
accessos als
pobles
❘ lleida ❘ El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, va anunciar ahir que
la Generalitat convocarà “en
els pròxims dies” una línia
d’ajuts dotada amb 2,5 milions d’euros perquè els consells de les comarques de
muntanya puguin millorar
els accessos als nuclis de població. Calvet va respondre
d’aquesta manera a una pregunta del grup parlamentari
de JxCat durant el ple de la
cambra catalana que es va
celebrar ahir. D’altra banda,
el conseller també va explicar que el Govern destinarà
300.000 euros a la neteja de
la neu durant la temporada
d’hivern.

comarques

política medi ambient

El Parlament aprova la polèmica
Agència del Patrimoni Natural

Malgrat l’oposició de desenes d’ajuntaments, consells i entitats de Lleida || Els
diputats lleidatans de Junts per Catalunya, Esquerra i PSC també l’avalen
redacció

❘ lleida ❘ El Parlament va aprovar
ahir finalment la proposició de
llei per a la creació de la polèmica Agència del Patrimoni Natural amb els vots favorables de
JxCat i ERC, socis al Govern, el
PSC, En Comú Podem i també
la CUP, que es va sumar finalment a la proposta. En canvi, hi
van votar en contra Ciutadans
i el PP. Els diputats lleidatans
de JxCat, ERC i PSC també hi

van votar a favor. El text va tirar endavant amb 94 vots favorables i 40 contraris i l’últim
fins a sumar els 135 escons va
ser el del president Quim Torra,
que va participar en la sessió de
control parlamentari i va viatjar
després a la Val d’Aran.
El conseller de Territori, Damià Calvet, va anunciar canvis
a la llei per augmentar la participació del territori a l’òrgan directiu i va avançar que obriran

un procés participatiu per elaborar els estatuts de l’Agència. Va
tractar així de donar resposta a
algunes de les reivindicacions
del territori, especialment de
Lleida, en què institucions i entitats s’han mostrat especialment
bel·ligerants contra la creació
de l’Agència durant les últimes
setmanes.
El darrer exponent d’aquesta oposició va ser el primer pas
per crear una plataforma de
acn

plens

La Diputació
debat un altre
pla d’ajuts
❘ balaguer ❘ El ple de la Diputació debatrà avui el pla econòmic per ajudar els consells,
Conselh Generau i Paeria de
Lleida a finançar el servei de
teleassistència i la prestació
d’ajuts d’urgència davant
l’increment de la despesa
que han hagut d’assumir en
l’atenció de persones vulnerables per la crisi sanitària
del coronavirus.
Aquest pla compta amb
una dotació total de 900.000
euros. Per a teleassistència,
la Paeria en rebrà 100.000
i els consells, 200.000. Els
ajuts d’urgència social es
distribuiran en funció del
nombre d’habitants.

municipis

Permisos de caça
deixen 115.000 €
al Pirineu
❘ lleida ❘ La subhasta de permisos de caça a les reserves
del Cadí i de la Cerdanya-Alt
Urgell d’aquest any deixaran
més de 115.000 euros a les
arques dels propietaris, majoritàriament consistoris, que
destinaran a l’aprofitament
i manteniment de boscos.
D’altra banda, Unió de Pagesos demana a la Generalitat que defineixi de forma
“concreta i clara” les infraccions de caça. Va assegurar
que comparteix el malestar
dels caçadors perquè “la definició de les infraccions està obsoleta” i això s’agreuja
“amb l’increment de l’import
de les sancions”.

15

Trobada dissabte passat a Rubió per crear la plataforma contrària a l’Agència.

defensa del món rural dissabte passat, que va reunir més
d’una cinquantena d’alcaldes
i representants d’entitats a Rubió. La plataforma País Rural
va reclamar ahir que se’ls tingui
en compte a l’hora de desplegar la llei de l’Agència, segons el
president del consell del Sobirà,
Carles Isús.
Anteriorment, nombrosos representants locals havien demanat ajornar el debat parlamentari fins que la llei comptés
amb més suports. Entre altres
institucions, la Diputació, que
en un ple va aprovar una moció en aquest sentit amb els vots
de PSC, UA, Cs i tres d’ERC,
mentre que la resta de diputats
republicans i els de JxCat es van
abstenir.
Durant el debat parlamentari
d’ahir, el diputat Ferran Civit
(ERC) va dir que la creació de
l’Agència és un pur canvi administratiu. Calvet va recordar
que l’Agència es finançarà a partir del 2021 amb la meitat de la
recaptació del nou impost sobre
les emissions de CO2, a més del
pressupost que la Generalitat ja
destina a la direcció general de
Polítiques Ambientals, a la qual
substitueix l’Agència. Quant a
la representació del territori, va
avançar que preveuen modificar
la llei per reial decret perquè els
ens locals tinguin quatre membres en lloc de tres al consell
de direcció de l’Agència, que en
tindrà dinou en total.

algunes claus

Una llei fortament contestada
per ajuntaments i entitats
n La creació de l’Agència del
Patrimoni Natural ha motivat diverses manifestacions
d’oposició i manifestos que
han comptat amb l’aval de
més d’un centenar de representants locals (ajuntaments
i EMD) i entitats de Lleida.
Les últimes manifestacions en
aquesta línia es van produir
el 3 i el 13 de juny al Pirineu,
el territori més bel·ligerant
amb aquest nou organisme.
Anteriorment, la Diputació va
aprovar una moció per demanar que s’ajornés el debat per
la manca de consens, una cosa
que també va demanar el síndic d’Aran, Paco Boya. Entre
els opositors hi ha nombrosos representants d’Esquerra Republicana, JxCat i PSC,
en què els seus diputats per
Lleida van votar ahir també a
favor de l’Agència. En aquest
sentit, el diputat Marc Solsona

(JxCat) va dir que “esperem
que tal com ha anunciat el
conseller es millorin per via
d’un decret els òrgans de representació del món rural”.
La diputada Montse Fornells
(ERC) va dir que l’oposició

diputats

Els diputats lleidatans
defensen que el
territori comptarà amb
més representació
s’ha centrat sobretot en la
tramitació de la llei més que
en el contingut. I per la seua
part el diputat socialista Òscar Ordeig va assenyalar que
hi va haver molt debat i tensions però que finalment es va
aconseguir més representació
del territori.

La Generalitat es reserva la
majoria absoluta a la direcció
n La Generalitat conservarà
una representació majoritària a l’òrgan de direcció de la
nova Agència del Patrimoni
Natural, el consell de direcció de la qual tindrà dinou
membres, dels quals deu seran representants del Govern
català. Així doncs, aquest nou
organisme substituirà l’actual
direcció general de Medi Natural i té com a objectiu concentrar les polítiques mediambientals de la Generalitat
i fomentar la conservació de
la biodiversitat.
La resta de representants
seran vocals del món local,
el sector primari i propietat
forestal i el sector conservacionista i científic. També hi
haurà una comissió social i
una científica.
Els estatuts, segons la conselleria de Territori, establiran la creació d’òrgans des-

centralitzats de participació
i de col·laboració activa dels
actors del territori. L’agència
es finançarà amb els ingressos de l’impost sobre les emissions de CO2, pressupostos de
la Generalitat i fons europeus.

futura seu

Esterri de Cardós
ofereix Casa Bringué de
Ginestarre per allotjar
la seu de l’Agència
Per la seua banda, l’ajuntament d’Esterri de Cardós
va demanar a les entitats del
Pallars Sobirà suport perquè
Casa Bringué, situada al municipi, al nucli de Ginestarre,
aculli la futura seu de l’Agència del Patrimoni Natural al
Pirineu.
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Església. El bisbat de Lleida reparteix 82.000
euros entre nou entitats socials.
Música. El cantant malagueny Pablo Alborán
revela que és homosexual.

protestes violència masclista

En peu de guerra contra els abusos

Més de seixanta persones es van concentrar a la plaça Esteve Cuito de Lleida per denunciar les
vexacions i abusos sexuals a l’Aula de Teatre || Convocades pel col·lectiu juvenil La Forja
itmar fabregat

m. cabello / l. garcía

❘ Lleida ❘ Més de seixanta persones van alçar la veu ahir per
denunciar els suposats casos
d’abusos sexuals a l’Aula de
Teatre. Convocades pel col·lectiu La Forja a la plaça Esteve
Cuito de Lleida, van condemnar que la denúncia d’abusos
sexuals, vexacions i humiliacions a adolescents per part del
que va ser director i professor
de l’Aula, A.G, no va poder arribar a judici perquè la Fiscalia va arxivar la investigació a
l’haver prescrit aquests delictes,
presumptament comesos entre
el 2001 i el 2008. Cinc portaveus van llegir un manifest en
el qual van recordar que fa dos
anys nou víctimes van portar als
tribunals aquest cas i ara altres
exalumnes han destapat altres

prescrits

La Fiscalia va arxivar la
investigació a l’haver
prescrit els delictes
denunciats el 2018
episodis més recents encara que
“totes les vegades hem estat silenciades”. Davant dels casos
continuats de “mala praxi i abús
de poder”, van exigir posar fi
“al sistema patriarcal que ens
oprimeix perquè no hi ha cap
justificació per a un cas d’abús”.
L’acte, al qual es van adherir
altres col·lectius en defensa dels
drets de les dones com Dones a
Escena, Arran, Ofni i el Casal
Popular de Joves de Lleida, va

Desenes de joves ahir a la plaça Esteve Cuito, davant del complex de l’Escorxador on hi ha l’Aula.

ser protagonitzat per proclames
com “la memòria no prescriu” o
“fora els violadors que es fan dir
professors”. Segons un reportatge que va publicar recentment
el diari Ara, els abusos sexuals
haurien transcorregut durant
vint anys i totes les víctimes
eren joves d’entre 15 i 18 anys.
El relat de les víctimes també va
assenyalar un altre exprofessor
del centre, R.E.
Per la seua part, la Paeria,

després de mesos de tenir constància d’aquesta problemàtica,
ha posat en marxa un mecanisme amb el qual recollir denúncies de forma anònima amb
la possibilitat que el consistori
acompanyi les víctimes fins a
la Fiscalia. Una de les mesures
municipals és la revisió del model de gestió de l’Aula de Teatre,
ara en mans d’una concessió a
l’Associació Cultural Aula de
Teatre de Lleida.

Així mateix, la Paeria va
assenyalar que fixarà amb el
centre una sèrie de pautes per
evitar que tornin a repetir-se
abusos amb la formació del professorat i l’elaboració d’un protocol de prevenció i actuació.
D’aquesta manera, el síndic de
greuges va iniciar a finals del
mes de maig una investigació
d’ofici sobre les denúncies i va
sol·licitar al consistori documentació en aquest sentit.

Tres denúncies a
la setmana per
delictes sexuals
aquest any a Lleida
n Les comarques lleidatanes han registrat aquest
any més de tres denúncies
a la setmana per delictes
sexuals. Segons les últimes dades publicades pels
Mossos d’Esquadra, que
recullen les denúncies
presentades en el primer
trimestre de l’any, les diferents comissaries van
comptabilitzar un total de
42 denúncies per delictes
sexuals a la província de
Lleida entre els mesos de
gener i març. Aquesta xifra suposa dos denúncies
més que en el mateix període de l’any passat i possiblement els casos coneguts
hagin disminuït durant el
confinament, ja que les
dades publicades només
comprenen quinze dies de
l’estat d’alarma. Per tipus,
destaca que les agressions
sexuals (violacions) denunciades a la província
en els tres primers mesos
de l’any han augmentat
un 25 per cent, amb 15.
També s’han incrementat
els casos denunciats per
exhibicionisme i provocació sexual, amb dos denúncies aquest any i una
en el primer trimestre de
l’any passat.

igualtat iniciatives

festes tradicions

Joves del Pallars creen el
col·lectiu LGBTI Voliaina

La Bordeta també suspèn les festes
per les restriccions de la pandèmia

❘ la pobla de segur ❘ Un grup de
joves del Pallars ha creat el col·
lectiu Voliaina per defensar els
drets de les persones LGBTI.
La iniciativa va sorgir després
d’una reunió convocada a començaments del mes de juny a
la Pobla de Segur per organitzar
actes reivindicatius de cara al 28
de juny, el Dia Internacional de
l’Orgull LGBTI. Amb l’objectiu
de compartir espais d’activisme i socialització, els joves van
crear Voliaina per “trencar la

crisàlide i viure en llibertat la
seua orientació sexual i identitat de gènere”. Sota el lema
“existim, resistim i no estem
soles”, van organitzar dissabte
passat la segona assemblea. A
la ciutat de Lleida, l’associació
Colors de Ponent és l’encarregada d’acollir, informar i donar
suport a les lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals i queer, així com als seus familiars que requereixin aquest
acompanyament.

❘ Lleida ❘ La festa major de la
Bordeta se suma a la llista de
celebracions afectades per la
crisi del coronavirus. L’associació de veïns d’aquest barri
ha decidit suspendre l’esdeveniment festiu, encara que no
descarta organitzar alguna activitat. Assegura que, a causa
de la incertesa provocada per
la pandèmia i totes les restriccions sanitàries, “no es poden
celebrar actes multitudinaris, si
bé es farà alguna activitat dins

dels límits permesos” per mantenir així viu l’esperit festiu.
En aquest sentit, la representant dels veïns de la Bordeta,
Mari Carmen Guerrero, ja va
explicar a SEGRE que “haurem de suspendre molts actes,
encara que ens reunirem amb
la Paeria per veure si almenys
podem treure al carrer Sant
Jaume perquè els veïns el vegin el dia 25 de juliol des dels
balcons”.
Els barris de Cappont, Balà-

fia i Pardinyes també han suspès les festes. A la Mariola,
Víctor Ruíz va subratllar que
“ara més que mai hem de centrar-nos a ajudar aquells veïns
més vulnerables”, per la qual
cosa també preveu que es cancel·li aquesta celebració. Barris
com el Secà de Sant Pere aposten per adaptar les activitats a
les restriccions sanitàries actuals i descartaran d’aquesta
manera aquelles trobades més
multitudinàries.
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salut

Els gens, darrere
de casos greus
de coronavirus
❘ barcelona ❘ Un estudi internacional ha identificat factors
genètics que augmenten el
risc de desenvolupar insuficiència respiratòria en pacients
amb Covid-19.
Aquest estudi ha comptat
amb la participació del Vall
d’Hebron Barcelona Hospital
Campus. Així mateix, tenir
el grup sanguini A s’associa
amb un 50 per cent més de
risc de necessitar suport respiratori en cas d’infecció. Al
contrari, el grup sanguini
0 redueix fins a un 35 per
cent el risc d’insuficiència
respiratòria.

EUA

Amenacen amb
represàlies per la
‘taxa Google’
❘ madrid ❘ El secretari del Tresor dels Estats Units ha amenaçat els ministres d’Hisenda d’Espanya, el Regne Unit,
França i Itàlia de prendre
“mesures proporcionalment
adequades” si comencen a
cobrar l’anomenada taxa
Google.
A Espanya, l’impost està
cobrint el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats i,
segons van revelar fonts del
ministeri d’Hisenda, la carta del Govern nord-americà no farà variar la intenció
d’aprovar-la.
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tecnologia innovació

Llum verda al corredor 5G amb
una inversió de setze milions
Es posarà en marxa el proper mes de setembre entre Figueres i Perpinyà
acn

agències

❘ barcelona ❘ El projecte del Corredor 5G del Mediterrani es posarà en marxa al setembre i es
durà a terme fins al novembre
del 2022. Després de ser un dels
onze projectes seleccionats per
la Comissió Europea, el 5GMed
començarà aquest mateix any
per portar a terme proves per
a la mobilitat automàtica i connectada al tram del corredor
mediterrani entre Figueres i
Perpinyà. El projecte, que té
una inversió de setze milions
d’euros (dels quals el 75% estan
finançats per fons europeus), el
promou un consorci coordinat
per Cellnex Telecom i format
per vint-i-una entitats, empreses
i centres tecnològics de Catalunya, França i la resta de l’Estat.
Després d’anunciar-se dimarts la selecció del projecte, el
conseller de Polítiques Digitals,
Jordi Puigneró, va celebrar la
notícia i va assegurar que “Catalunya es troba en disposició
de liderar la mobilitat del futur” (vegeu el desglossament).
Segons va explicar Cellnet, el
5GMed té com a objectiu aportar un model de desplegament
d’aquesta nova tecnologia sostenible per a la mobilitat del futur
al tram fronterer del corredor
mediterrani entre Perpinyà i
Figueres, que es considera estratègic ja que suma el 55 per
cent del trànsit per carretera

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.

usos

Donarà suport a la gestió
del trànsit, conducció
automatitzada o
l’infoentreniment
entre l’Estat i la resta d’Europa
i el 65% del trànsit ferroviari.
La infraestructura donarà suport a quatre casos d’ús: conducció automatitzada a distància, gestió avançada del trànsit,
continuïtat de serveis comercials en el ferrocarril durant el

municipis iniciatives

canvi transfronterer i infoentreteniment amb realitat augmentada per a cotxes autònoms
i ferrocarrils.
La tecnologia 5G ha generat
polèmica en les últimes setmanes després de missatges a les
xarxes socials que asseguren
que és perjudicial per a la salut. Davant d’aquesta situació,
la Unió Europea va advertir
sobre aquest tipus de rumors
i dels missatges amb falsedats
que afirmen que les xarxes de
5G “suposen una amenaça per a
la salut o estan vinculades amb
el Covid-19”.

“El projecte
ajudarà a crear
2,3 milions de
llocs de treball”
■ El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va assegurar que el
5GMed ajudarà a crear
“2,3 milions de llocs de
treball al Mediterrani” i
que espera que una bona
part puguin ser a Catalunya. “Això vol dir ajudar
en la recuperació econòmica, donar oportunitats
de feina als ciutadans és
la millor política social
que podem fer a Catalunya”, va remarcar Puigneró. “Catalunya ha estat
al llarg d’aquests anys la
capital mundial del mòbil”, en al·lusió al Mobile
World Congress, i ara “fa
un pas de gegant per ser la
capital mundial del 5G”,
va afirmar.
“És una gran oportunitat de país per ajuntar la
indústria del mòbil amb la
de les TIC”, va ressaltar, i
va assegurar que Catalunya ha de ser un hub digital d’Europa, un objectiu
al qual contribuirà aquest
corredor 5G.

cultura tradicions
acn

a.t.

Els fallaires i pubilles que van participar en la baixada simbòlica.

Baixada de falles simbòlica a la
Pobla per la suspensió de la festa
Tàrrega pinta dos passos de vianants amb la bandera LGBTI
❘ tàrrega ❘ L’ajuntament de Tàrrega ha pintat dos passos de
vianants amb els colors de la
bandera LGBTI. La iniciativa
precedeix la commemoració

del dia internacional de l’Orgull LGBTI (28 de juny), quan
es penjarà la bandera arc de
Sant Martí a la façana del
consistori. “Fem visible així

el nostre compromís amb els
drets d’aquest col·lectiu”, van
assegurar l’edil d’Igualtat, Assumpta Pijuan, i el de Ciutadania, Xavier Rossell.

❘ la pobla de segur ❘ La Pobla de
Segur va celebrar ahir una baixada simbòlica de les falles, després de suspendre la festa per la
crisi sanitària del coronavirus.
Així, un grup de tres membres
de l’Associació Cultural de Fallaires i Pubilles van baixar una

falla encesa des de Santa Magdalena fins a la població i després es van dirigir a l’església de
la Mare de Déu de Ribera per fer
l’ofrena a la verge. La baixada
es va poder seguir en directe per
les xarxes socials i els fallaires i
pubilles van utilitzar mascareta.
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privat

Proteïna sèrica sintetitzada

l’ascensor

Discurs de Torra
en aranès

A

la distància de seguretat de dos metres,
l final, quan potser ja no valia
exempts del risc de propagar el contagi.
la pena, després d’haver-m’ho
Tot i que els nostres coneixements de
rumiat unes quantes setmanes,
qüestions sanitàries s’han incrementat
em vaig anar a fer el test ràels darrers temps, arran de la Covid dels
pid IgG/IgM. Seixanta euros, a ca l’Ectrons, he decidit buscar al diccionari el
hevarne, amb prescripció facultativa.
significat exacte del terme. Al de la llenMalaguanyats, tant de bo me’ls hagués
gastat dinant al Xalet Suís o al Carbagua catalana de l’IEC mateix, a falta d’un
de mèdic a mà, he trobat que un anticòs
lleira, perquè em va sortir negatiu. Sí,
és “una proteïna sèrica sintetitzada per
disgustat pel fet que el missatge per eles cèl·lules plasmàtiques en resposta a
mail que m’arribava tres dies després
l’estimulació exercida per un antigen,
concloïa que no havia estat contagiat
amb el qual interacciona de forma espeen cap moment, en contra del que creia, Desitjava donar
per causa d’uns suposats símptomes –tos
cífica”. Bé, sort que es tracta d’un dicseca, mal de coll, diarrea, dècimes de positiu, perquè
cionari general, perquè m’ho he llegit
febre– patits a partir de l’endemà de la representaria que
diverses vegades i no he entès res. Potser
declaració de la pandèmia. Tot indica havia tingut el
en comptes d’un test serològic, m’hauria
que la meva hipocondria m’haurà torconvingut més un test d’intel·ligència.
El bo del cas és que durant tot aquest
nat a jugar una mala passada. I és que jo virus però ja no
temps, ben bé tres mesos, m’he estat fent
desitjava, paradoxalment, que l’analítica estava malalt
una mica el milhomes, convençut de ser
donés positiu, perquè representaria que
immune i voltant d’aquí cap allà sense
havia tingut el virus però ja no estava
malalt –el meu heroic organisme demostrant-se capaç prendre gaires precaucions, i ara comprovo que no
de repel·lir una invasió de gèrmens– i hauria generat ha sigut així (la noia que punxava al laboratori em va
anticossos. Per tant, ja no em podria tornar a infectar, ni garantir un 90% de fiabilitat de la prova), de manera
jo fer-ho a ningú altre. Perfecte. Diuen que els que po- que més que el valent he fet el temerari. Uf, si encara
den acreditar aquesta condició van molt sol·licitats per m’hauré salvat pels pèls, d’enganxar el bacteri. Per
atendre frisances íntimes, perquè no els cal mantenir pura xamba. O de miracle.

ACN

A la defensa que va
fer ahir el síndic Paco
Boya de la llengua
pròpia d’Aran, el dia
de la Hèsta anual, va
respondre el
president Quim Torra
amb un discurs en un
més que correcte
aranès. L’únic que va
fallar va ser la
megafonia. De totes
maneres, el més
emotiu de la jornada
va ser el sentit
homenatge a les
víctimes del
coronavirus.

“Bon dia”, a
favor del català
Els governs català,
balear i valencià han
posat en marxa a
Twitter una resposta
conjunta contra la
sentència del Tribunal Suprem que els
obliga a comunicar-se entre ells en
castellà, malgrat que
tenen el català com a
llengua comuna. La
campanya consisteix
en un simple “Bon
dia” per dirigir-se a
aquests organismes.

la imatge
del dia

Paco Boya
El síndic va defensar
ahir la idiosincràsia
d’Aran a la festa anual de recuperació del
Conselh i va tenir un
record per a les víctimes del Covid-19.

Olga Tubau
L’advocada de Trapero ha estat impecable
responent els arguments de la Fiscalia
per sedició al judici
contra el major, vist
per a sentència.

Cristian Alcázar
Un dels regidors del
PSC de l’Hospitalet que han deixat
la cartera al ser denunciat per desviació de fons públics
per un company.

Falles a la Pobla
tot i el Covid-19
La Pobla de Segur va
celebrar ahir una baixada simbòlica de les
falles gràcies a un grup
de membres de l’Associació Cultural de Fallaires i Pubilles, després
de suspendre la festa
per la crisi sanitària del
coronavirus.

Sergio Concepción
Aquest edil de Vox a
Salt va ser detingut,
amb vuit persones
més, acusat d’estafa
en una botiga de compravenda d’or i empenyorament a Girona.

