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Experts preveuen una bona campanya
de bolets aquesta primavera.
p.

www.segre.com/comarques
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La CUP de Guissona planteja una
cooperativa de dones de fer feines.
p.
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institucions gestió

La Diputació destina 3,4 milions a sufragar
les guarderies municipals per últim any

Augmenta de 875 euros a 1.000 l’aportació per plaça a més d’un centenar de municipis pel curs
2018-2019 || La Generalitat tornarà a fer-se càrrec de les llars d’infants nou anys després
d.ll.

maría molina

❘ lleida ❘ El ple de la Diputació
va aprovar ahir una partida de
més de 3,4 milions per sufragar
guarderies municipals de més
d’un centenar de poblacions de
Lleida. L’ajuda serà de 1.000 euros per plaça, correspon a les
subvencions del curs 2018-2019
i suposa un increment de 125
euros per nen respecte al curs
anterior. Serà l’última vegada
que la corporació provincial es
faci càrrec d’aquests pagaments
ja que, després d’un acord amb
Educació, les subvencions per al
curs 2019-2020 les recupera la
Generalitat, que abonarà 1.300
euros per escolar. El vicepresident primer, Jordi Latorre, va

altres subvencions

Ajuts a les comarques
del Pirineu per un milió,
al Segarra-Garrigues i als
serveis socials
explicar que, des del 2011, la
Diputació sufraga aquests ajuts
arran de la crisi econòmica, ja
que el Govern va deixar de
fer-ho, la qual cosa va motivar
denúncies judicials encara en
curs. Ara començarà a pagar
200 euros més per plaça com a
compensació. Va afegir que els
ajuts arribaran d’aquí un mes
i serviran per pal·liar la situació generada pel Covid ja que
permetran pagar el professorat,
al qual van dirigits dos terços
d’aquestes subvencions.

El president, Joan Talarn, a dalt a la dreta, i altres diputats al ple telemàtic d’ahir.

A la sessió es va ratificar
aportar un milió d’euros a la
millora de l’enllumenat d’edificis de l’Alt Urgell, al foment de
patrimoni natural del Jussà i la
restauració del centre històric
de Solsona. També s’impulsaran actuacions dels Motors del
Segarra-Garrigues per a nous
cultius i indústries. A més a més,
es va aprovar el pla econòmic
per a la teleassistència i prestacions d’urgència a consells
i ajuntaments aquest any per
901.000 euros.

les claus

Reconeixement a Aran. El president de la Diputació, Joan Talarn, va fer un reconeixement a la Val en aranès pels trenta anys
de la Llei d’Aran. També es va aprovar un acord amb el Conselh,
que rebrà 245.000 euros per al foment de la llengua i la promoció econòmica, turística i esportiva fins al 2023.

Canelles i Mont-rebei. Talarn també va donar compte de
l’acord amb la Diputació d’Osca per a la gestió conjunta de
Canelles i Mont-rebei de cara a evitar la massificació, amb una
aportació de 30.000 €. A més se’n van aportar 450,000 més a
activitats culturals i d’ensenyament i d’investigació.

Aproven que Vielha
i Tremp acullin les
PAU i suport a la
pagesia de Lleida
n La corporació va aprovar una moció d’UA i PSC
perquè Vielha i Tremp es
mantinguin com a seus
de les proves d’accés a la
universitat (PAU) en els
pròxims anys i no només
com a mesura excepcional
pel Covid-19. D’aquesta
forma, s’evitaran desplaçaments i despeses en
allotjament. En Comú
Podem va reclamar més
ajuts als estudiants que resideixen a les comarques
de muntanya, que entén
que pateixen una situació de greuge. També es
van aprovar dos mocions
en favor de la pagesia de
JxCat i PSC en què es va
exigir un millor paper de
les administracions perquè tot el pes de la gestió
dels temporers no recaigui en els ajuntaments i
els agricultors. També va
tirar endavant una moció
de Ciutadans per potenciar la mobilitat sostenible
que fomenti mitjans alternatius de transport fins
al 2025 i una altra d’En
Comu Podem perquè es
faci un inventari de pisos
buits i es potenciï l’habitatge social.
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medi ambient polítiques

El Pirineu vol influir en l’Agència
després de la negativa a ajornar-la

Projecte per a
l’edifici que Esterri
de Cardós proposa
com a seu

Participant en la redacció dels estatuts i en el consell de direcció || Alcaldes lamenten
que les peticions de consensuar la llei hagin caigut en sac foradat
acn

r. r.

❘ lleida ❘ Municipis i consells del
Pirineu buscaran influir en la
mesura que sigui possible en la
futura Agència del Patrimoni
Natural de la Generalitat, després que el Parlament l’aprovés dimecres passat malgrat les
mobilitzacions que demanaven
ajornar-la i consensuar-la. Després de constatar que aquesta
reivindicació ha caigut en sac foradat, es concentraran a participar en l’elaboració dels estatuts
i en el consell de direcció, on el
Govern tindrà majoria absoluta. El president del consell del
Pallars Sobirà, Carles Isus, es
va mostrar decebut: “Aprovar
l’Agència sense consensuar-la
és un fracàs de la política”, va
dir. Tant Isus com l’alcalde de
Sant Esteve i president del consell d’alcaldes del Jussà, Jordi
Navarra, van valorar que la
llei “no comença de la millor
manera” al no acceptar un ajornament per escoltar el territo-

n L’empresa pública Infraestructures.cat ha tret
a concurs la redacció d’un
projecte per habilitar un
alberg i espais educatius a
Casa Bringué de Ginestarre, propietat de la Generalitat i en la qual l’ajuntament d’Esterri de Cardós
proposa instal·lar també la
seu de la nova Agència de
Patrimoni Natural.
“Es tracta d’una cosa
compatible amb el projecte de l’alberg i permetria
donar ús a l’immoble tot
l’any”, va assenyalar l’alcalde, Joel Orteu, que ha
posat en marxa converses
amb ajuntaments i amb el
consell comarcal del Pallars Sobirà, a la recerca
de suports per reforçar la
seua proposició davant de
la Generalitat.

les frases

L’oposició a l’Agència va impulsar la creació dissabte d’una plataforma a Rubió.

ri. “M’afectarà com a alcalde,
com a ramader extensiu i com
a pagès”, va apuntar Navarra.
“No està bé que ens assabentem
d’aquesta llei quan tot just falta
un mes per aprovar-la”.
“S’haurà de veure quina incidència tindrem als estatuts i en
el consell de direcció”, va assenyalar l’alcaldessa de Tremp,
Pilar Cases, que va apuntar que

la mobilització ha estat un “toc
d’atenció per recordar que no es
pot legislar d’esquena al territori”. Segons va explicar l’alcalde
de Castell de Mur i president
del consell comarcal del Jussà,
Josep Maria Mullol, “la feina comença ara, al desplegar l’agència” i va valorar que ara “no hi
ha prou arguments a favor ni
en contra”.

«Aprovar l’Agència
sense consensuar-la
amb el territori és un
fracàs de la política»
carles isus
president del consell del sobirà

«La protesta és
un toc d’atenció:
no es pot legislar
d’esquena al territori»
pilar cases
alcaldessa de tremp

ecologia fauna

L’estany d’Ivars i Vila-sana tindrà
una nova bassa per a amfibis
Pròxima a Cal Sinén, servirà per atreure noves espècies d’aus
j.g.m.

❘ mollerussa ❘ L’estany d’Ivars
d’Urgell i Vila-sana tindrà una
nova bassa d’amfibis pròxima a
Cal Sinén. El principal objectiu
del Consorci de l’Estany és incrementar la fauna que viu en
aquest espai natural i atreure
noves espècies d’aus. En aquestes petites basses habiten tota
mena d’organismes, dels quals
s’alimenten un gran nombre
d’ocells. D’aquesta manera, el
Consorci planteja combinar
ecologia amb turisme, ja que
l’estany del Pla d’Urgell s’ha
convertit en un dels espais de
referència a nivell ornitològic,
que atreu experts i aficionats
en la matèria de diferents punts
de l’Estat.
La nova bassa es construirà
en una antiga parcel·la agrícola

gestionada pel Consorci i comptarà amb una superfície aproximada de 1.020 metres quadrats.
Les obres inclouran la instal·lació d’una canalització per aportar-li aigua. La profunditat serà

Setmana Natural
a partir del dia 6
n El Consorci de l’Estany
ja té a punt el programa
d’activitats que configuraran la Setmana Natural
per a Joves, que se celebrarà del 6 al 17 de juliol
i tindrà un format virtual.
Així, hi haurà tallers vinculats al rastreig de fauna, de plantes silvestres
o per a la construcció de
caixes-niu.

de 40 centímetres i els treballs
també inclouen impermeabilitzar la nova bassa.
La junta de govern de la Diputació de Lleida va aprovar a
començaments de juny treure
a licitació aquest projecte, que
compta amb un pressupost inicial de 67.562 euros. L’actuació també preveu accions per
delimitar una part del canyissar de depuració d’estany, on
es promourà la pastura a través de cavalls de La Camarga.
Els treballs podrien iniciar-se
aquest mateix any, segons va
informar ahir el Consorci de
l’Estany.
E l C on s or c i de l’E s t a ny
d’Ivars i Vila-sana ja va habilitar
una primera bassa per a amfibis
ubicada en uns terrenys pròxims
a Ca l’Aragonès.
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micologia nova temporada

Comença una bona
campanya de
bolets de primavera
x.r. / x.s.

❘ lleida ❘ Juan Martínez, investi·
gador en micologia del Centre
de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya, va augurar ahir
una “bona producció de bolets
de primavera” per les “excel·
lents condicions” que s’han
donat a causa de les abundants
pluges dels últims mesos. Ai·
xí, va apuntar que es podran
trobar ceps, rossinyols i algun
rovelló, tot i que va assenyalar
que per a la primera espècie es
necessiten unes temperatures
més elevades. Per a la campa·
nya de tardor, s’haurà d’esperar
a les precipitacions de l’agost i
el setembre. En aquest sentit,
Joan Mora i Manel Muñoz, de
Cervera, van recollir 20 quilos
de ceps dimecres passat, així
com rovellons, camagrocs, xam·
pinyó silvestre i rossinyols. Si
bé és habitual el mes de juny
trobar-se els primers bolets, les
precipitacions han provocat una
producció més notable que l’ha·
bitual. Segons va explicar Mora,
per la quantitat de pluja caiguda

Endesa millora el servei
a veïns de Mollerussa
❘ mollerussa ❘ Endesa ha invertit
23.000 euros en una nova línia
subterrània de mitjana tensió
per reforçar el servei al nucli
urbà de Mollerussa i incremen·
tar la qualitat i la continuïtat del
subministrament a més de 1.700
abonats.

Peticions d’ajuts des
d’avui a Fraga pel Covid-19
❘ fraga ❘ Comerços, pimes i hos·
taleria de Fraga afectats per la
crisi poden demanar des d’avui
ajuts a l’ajuntament.

Reprenen el bus del Parc
Nacional d’Aigüestortes
❘ lleida ❘ La Generalitat tornarà
a oferir dilluns el servei de bus
que arriba fins al Parc Nacional.
Per la seua part, la ruta que va
de la Pobla al telefèric de la vall
Fosca començarà al juliol.

Obren tres expedients per
terrasses ‘il·legals’ a Vielha
❘ fraga ❘ El comitè de terrasses
format per l’ajuntament de Vi·
elha, el Grèmi d’Ostalaria i el
Conselh dera Vila s’ha reunit
per primera vegada aquesta
setmana i ha abordat peticions
d’ampliació. El consistori ha
obert tres expedients sancio·
nadors a locals “per instal·lar
terrasses de manera il·legal”.

és més fàcil trobar-los en zones
de solana i a prop d’espais em·
bassats. Els primers bolets han
aparegut a les cotes altes del Pa·
llars o l’Alt Urgell.
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Joan Mora i Manel Muñoz, boletaires de Cervera que ja han sortit a recollir bolets.

