
El Consell de Ministres va aprovar 
ahir un Reial decret que amplia 
les ajudes a noves entitats locals 
per danys produïts per temporals 
i altres catàstrofes ocorregudes 
entre l’1 d’abril de 2019 al 31 de 
març de 2020, incloent les DA·
NAs de tardor de 2019 i el Glò·
ria de principis d’aquest any. El 
pressupost total aconsegueix els 

226 milions d’euros, dels quals el 
Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública aportarà la meitat, 
113 milions d’euros.

Els projectes relacionats amb 
els episodis que recull el Reial 
decret se centraran en obres de 
reparació o restitució d’infraes·
tructures, equipaments o instal·
lacions i serveis de titularitat mu·

nicipal, xarxa viària dels consells i 
capítols insulars, de les diputaci·
ons provincials i comunitats au·
tònomes uniprovincials, que po·
dran rebre una subvenció de fins 
al 50% del seu cost.

Les subvencions s’atendran 
amb càrrec al crèdit que a tal 
efecte s’habilita. L’estimació de 
danys es determinarà en funció 
de la informació que aporten les 
delegacions i subdelegacions del 
Govern i que, segons la descrip·
ció del bé i l’obra a executar, pu·
guin considerar-se de titularitat i 
competència municipal.

L’Estat destinarà 226 milions 
d’euros a ajudes per danys 
causats pels temporals
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La Guàrdia Civil va decomissar 
el passat dijous 20 d’agost fins a  
215 plantes de marihuana que es 
trobaven en un cultiu establert 
a l’interior d’una casa aïllada del 
Solsonès. Sobre les vuit del ves·
pre efectius del cos policial van 
desplaçar-se fins al lloc arran 
d’una investigació que va comen·
çar a mitjans d’agost. La policia va 
tenir coneixement d’una possible 
plantació il·legal de marihuana en 
una finca de la zona i van acon·
seguir localitzar el propietari, un 
home d’uns 30 anys i veí de la 
comarca, a qui se li atribueix un 
delicte contra la salut pública per 
cultiu i elaboració de drogues. 
Durant la inspecció, també es van 
trobar material per al cultiu de 
marihuana.

La investigació de la Guàr·
dia Civil va permetre localitzar la 
plantació, situada a la parcel·la 
on se sospitava que hi podia ha·

FOTO: G.C. / Les 215 plantes cultivades a una casa al Solsonès

La Guàrdia Civil decomissa 
215 plantes de marihuana 
en una casa del Solsonès

ver el muntatge de cultiu ‘indoor’ 
en una casa aïllada. El propietari, 
va accedir a col·laborar de forma 
voluntària en la investigació. 

Un cop descoberta la plantació 
amb 215 plantes de marihuana, 

es va procedir al decomís del ma·
terial per cultivar-la com ventila·
dors, làmpades, transformadors 
i productes fitosanitaris i fertilit·
zants, i es van obrir diligències per 
un delicte contra la salut pública.

La campanya de recollida de 
l’ametlla que s’està duent a ter·
me durant aquests dies preveu 
un augment de la producció d’un 
25% respecte l’any passat. Se·
gons va explicar ahir Francesc 
Esquerda, de l’organització Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalu·
nya (JARC), les gelades de la pri·
mavera no han tingut una gran 
afectació i és que ara es comen·

ça a conrear unes varietats que 
són més resistents a les gelades. 
En aquest sentit, Esquerda expli·
ca que les zones de regadiu, que 
suposen un 20% del cultiu, són 
“molt productives” i que “produ·
eixen gairebé els mateixos quilos 
que el 80% de secà”.

Davant d’aquesta “superpro·
ducció” que hi haurà, hi ha un 
“handicap”, que són els preus. 

Francesc Esquerda exposa que 
els preus seran “molt baixos” i 
recorda que “des del febrer que 
han anat baixant”. Des de JARC 
consideren que el que cal és pro·
mocionar “l’ametlla d’aquí”.

D’altra banda, cal recordar que 
des d’UP ja van demanar al mes 
de juliol que s’impulsi accions 
que permetin valoritzar l’amet·
lla produïda a Catalunya, i també 
consideren necessari que s’elabo·
ri estadístiques oficials de costos 
mitjans estàndards de produc·
ció per tipologia de plantacions 
d’ametller que permetin referen·
ciar els costos als contractes de 
compravenda.

L’increment de la producció 
baixa el preu de l’ametlla 
en la campanya d’enguany
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Fins a 176 empreses lleidatanes 
socialment responsables han fet 
511 contractacions a través d’In-
corpora, el programa d’inserció 
sociolaboral de la Fundació La·

Caixa, i també mitjançant la col·
laboració de la seva xarxa de 10 
entitats socials a Lleida, donant 
feina a persones en risc d’exclu·
sió més vulnerables.

Empreses de Lleida contracten 
treballadors en risc d’exclusió

FOTO: Fundació LaCaixa / Els llocs de treball són de primera necessitat

A la zona del Clot de les Basses 
d’Oliola hi van cremar ahir 1,07 
hectàrees de vegetació agrícola i 
una petita illa de vegetació fores·
tal enmig de camps de conreu. 

Tanmateix a la partida La Meo a 
Balaguer, van cremar 5.000 me·
tres quadrats de matolls i a Be·
lianes, al Turó de Puig-roig, van 
cremar 17.000 metres quadrats.

Tres incendis de vegetació 
a Oliola, Balaguer i Belianes

FOTO: Bombers / A l’incendi d’Oliola va cremar més d’una hectàrea

Accident a la 
zona d’enlairar 
parapents al 
Coll d’Ares
Un noi que practicava para·
pent, va tenir un accident a 
la zona d’enlairament situada 
al Coll d’Ares a Àger. El ferit va 
ser assistit amb l’helicòpter 
del Grup d’Actuacions Especi·
als (GRAE) que va fer un trans·
bord amb l’helicòpter del Ser·
vei d’Emergències Mèdiques 
(SEM) que el va portar a l’hos·
pital de la Vall d’Hebrón.

Els municipis de Balaguer, Espot, 
Gavet de la Conca, Les, Lladorre, 
Sort i la Seu d’Urgell rebran la 
subvenció per redactar els Plans 
de Dinamització Econòmica per 
establir el model d’unes línies 
d’actuació i mesures dins del seu 
àmbit territorial. Aquest set mu·
nicipis han estat escollits entre 
els 19 participants. La inversió 
prevista és de 110.754,80 euros, 
sent el volum total de subvenció 
concedida de 59.421,16 euros.

Plans de dinamització 
econòmica per a set 
municipis lleidatans
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Jorge Sanz cumple 51 años
El actor español Jorge Sanz, que debutó a los nueve años en la 
película ‘La miel’, de Pedro Masó y que ha sido candidato en seis 
ocasiones al Premio Goya, ganándolo en el año 1989 por su papel 
en ‘Si te dicen que caí’, cumple hoy 51 años.

De la Pobla de Segur a Mèxic
Les nenes i nens del Casal d’Estiu de la Pobla de Segur, que 
ja encara la seva recta final, s’han traslladat fins a Mèxic, 
descobrint les característiques d’aquest país.

Lliuren un Fanalet de Sant Jaume ‘centenari’

Algerri posa el punt final a la Festa Major

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va lliurar recentment un Fanalet de Sant Jaume a una àvia 
centenària de la ciutat de Lleida.

Algerri va finalitzar dilluns una Festa Major en què, tot i les restriccions sanitàries, els veïns van 
poder participar en els diferents actes seguint totes les mesures de seguretat.

Taller de tai-txi a les piscines de Vinaixa
El municipi de les Garrigues va començar els actes de la Festa Major amb un taller de tai-txi, a càrrec de 
Montse Torra, al recinte de les piscines municipals.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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