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Trapero inclou el lleidatà David 
Boneta a la cúpula dels mossos 
al marxar Ferran López al Barça 
Laporta fitxa el qui va ser cap dels mossos durant l'etapa del 
155 i provoca una remodelació de l'organigrama de la policia 
Barcelona 
REDACCIÓ/ACN 

El comissari Ferran López, el 
fins ara número 2 del Major 
dels Mossos, Josep Lluís Trape
ro, serà el nou responsable de 
seguretat del Barça, segons va 
avançar La Vanguardia (més in
formació a la pàgina 29}. Com 
a conseqüència de la marxa de 
López es produeixen diversos 
canvis en l'organigrama policial. 
Entre altres, la incorporació de 
David Boneta, de Tremp, com a 
membre de la direcció operati
va del cos, o la de la comissària 
Marta Fernandez, que serà la 

Educació 
gestiona 565 
cites prèvies 
per visitar les 
escoles bressol 
La regidoria d'Educació ha ges
tionat 565 cites prèvies per 
participar en les jornades de 
portes obertes de les escoles 
bressol municipals, que per
meten a les famílies conèixer 
de primera mà els centres i els 
equips docents abans de l'ini
ci de la preinscripció. Aquest 
any, degut al Covid-19, les jor
nades de portes obertes s'han 
hagut d'adaptar a les mesures 
de prevenció de la pandèmia i 
era necessari realitzar una re
serva per poder assistir-hi. Les 
portes obertes comencen el 
13 d'abril i finalitzaran el dia 
21 d'abril. Les visites es realit
zaran en grups de 10 persones. 
Els equips docents rebran les 
famílies a l'exterior de les es
coles, on s'exposarà el projec
te educatiu de cada centre, i 
a continuació es farà una ruta 
per l' interior dels equipaments 
per acabar de nou a l'exterior. 

primera dona que assumeix el 
comandament màxim a Barcelo
na. López va ser el cap dels Mos
sos durant l'aplicació del 155, 
un cop Trapero va ser destituït. 
Quan el major va ser absolt i va 
tornar a comandar el cos ho va 
fer amb López com a segon. 

El comissari David Boneta, 
fins ara cap de la Comissaria 
Superior de Coordinació Terri
torial, passa a formar part de la 
direcció operativa del cos, amb 
el comissari Miquel Esquius (que 
va rellevar Ferran López al cap
davant dels Mossos i posterior
ment va ser cap de la Regió Po-
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licial del Pirineu) i el comissari 
Joan Carles Molinero. D'altra 
banda, el comissari Carles An
fruns, fins ara cap de la Regió 
Policial de Barcelona, assumeix 
les funcions de cap de la Comis
saria Superior de Coordinació 
Territorial. El lleidatà Boneta 
havia estat el número dos dels 
mossos a Ponent i posterior
ment va dirigir la Regió Policial 
de Tarragona abans d'assumir 
la Comissaria Superior de Coor
dinació Territorial. En una nota, 
els Mossos van agrair a López la 
seva "dedicació" i " lleialtat" al 
cos durant més de 30 anys. 

El pàrquing d/ Alcalde 
Pujol es tanca demà per 
fer el Parc de les Arts 
La Paeria tancarà demà l'aparca
ment dissuassori del carrer d'Al
calde Pujol per iniciar les obres 
de condicionament del futur Parc 
de les Arts. Un cop s'hagi buidat 
de vehicles el pàrquing, s'iniciarà 
la primera fase de les obres que 
consistiran en el moviment de 
terres, la instal·lació del sistema 
de reg i la plantació dels primers 
arbres, que seran alzines; la res
ta d'espècies es col·locaran cap al 
mes de novembre. 

Les obres començaran portant 
terres al Parc de Jaume Magre i 
al solar ubicat al carrer d'Alcalde 
Pujol per corregir les cotes exis
tents, que han variat degut a la 
compactació, el pas del temps i 
l'escorrentia . També s'inclou els 
treballs de màquina per explanar, 
el subsola ment del terreny i es fa
ran els clots per plantar arbres de 
diferents espècies i per reposar 
les espècies mortes, com és el cas 
del Parc Jaume Magre. 

Ja en una segona fase, es 
col-locarà mobiliari urbà. A més, 
l'Associació de Veïns de Joc de la 

Bola proposa que es construeixi 
un edifici emblematic i sostenible 
de barri que aculli el centre cívic i 
un espai cultural, com ara una bi
blioteca, i que sigui obert a tots 
els lleidatans. 

Els veïns de Joc de la Bola 
veuen d'aquesta manera com
pensada la seva lluita de més de 
20 anys reivindicant l'adequació 
del futur espai públic. Si més no, 
fruit d'aquest moviment veïnal 
va néixer l'associació que defen
sa els interessos dels lleidatans 
d'aquesta zoan de la ciutat. Cal 
recordar que els veïns van recollir 
1.215 fi rmes i van aconseguir re
tirar un projecte anterior, consis
tent en la cessió de 6.000 m2 del 
solar de l'Alcalde Pujol per cons
truir un edifici de propietat priva
da, que, segons els veïns, podria 
ser una cl ínica o un equipament 
sanitari. 

El Parc de les Arts és una zo
na verda que estarà situat en un 
gran solar de 17.000 metres qua
drats entre els carrers d'Alcalde 
Pujol, Segrià i Cristòfol de Boleda. 
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L'Alt Pirineu i l'Aran reclama de 
forma "urgent" el desplegament 
efectiu de la Llei de Muntanya 
Les presidències dels consells i la síndica d'Aran creuen 
que haurien de rebre finançament en funció dels visitants 
Tremp 
MARTA LLUVICH (ACN) 

Els consells comarcals de l'Alt Pi
rineu i el Conselh Generau d'Aran 
han creat un lobby per defensar 
les comarques de muntanya i en 
una reunió mantinguda ahir a 
Tremp van aprofitar per reclamar 
el desplegament efectiu i urgent 
de la Llei de Muntanya. Josep 
Maria Mullol, president del Con
sell Comarcal del Pallars Jussà, va 
dir que aquests dies de Setmana 
Santa s'ha pogut comprovar com 
en determinades èpoques de 
l'any la població d'aquestes co
marques s'arriba a quadruplicar. 
Turistes que transiten per car
reteres i camins i que contribu
eixen de manera especial al seu 
deteriorament. Per tot això volen 
que el finançament per aques
tes qüestions no es planifiqui en 
funció dels habitants sinó de vi
sitants que reben al cap de l'any. 

En la trobada d'ahir dimecres 
hi va participar la síndica d'Aran 
i les presidències dels consells 
comarcals del Pirineu, excepte 
la Cerdanya, que va excusar la 
seva presència. Els presents a la 
reunió, van insistir que el desple
gament de la Llei de Muntanya 
s'ha de fer tan avíat com sigui 
possible, amb l'objectiu de "do
tar les zones de muntanya d'un 
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marc normatiu específic que tin
gui en compte les seves evidents 
singularitats i que n'afavoreixi el 
desenvolupament". 

Aquest lobby batejat amb el 

La Seu s'adhereix a la campanya 
'Sóc responsable' per fomentar 
la identificació dels animals 
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
s'adhereix a la campanya 'Sóc 
responsable 2021' que té com 
a objectiu fomentar la identifi
cació i l'esterilització de gossos, 
gats i fures, conills i porcs viet
namites. La campanya, orga
nitzada per la fundació FADA, 
i que compta amb el suport 
del Departament de Territori i 
l'Ajuntament de Barcelona, i que 

enguany compleix ja 10 anys, 
ofereix la possibilitat d'identifi
car-los i esterilitzar-los a un preu 
promociona! gràcies a la col·la
boració dels centres veterinaris 
solidaris. És per això que l'ajun
tament en vol fer difusió per tal 
que tots els veïns i veïnes que 
tinguin animals de companyia 
s'hi puguin acollir i gaudir de 
tots els seus avantatges. 

nom de 'Presidències de l'Alt Pi
rineu i sindicatura d'Aran' es re
unirà periòdicament per abor
dar qüestions relacionades amb 
aquestes comarques. Mullol va 

explicar que reclamen un desple
gament efectiu de la vegueria de 
l'Alt Pirineu. 

No volen que aquesta vegueria 
es limiti a la figura de la delegada. 

, Baqueira Beret tanca la 
temporada amb el 72% de 
vendes digitals de forfets 
L'Estació de la Val d'Aran i Valls 
d'Àneu va donar per acabada la 
temporada d'hivern 2020-2021 el 
dilluns S d'abril seguint la previsió 
que es tenia ja a principi de tem
porada. El total de les vendes di
gitals de forfets ha estat del 72% 
als quals cal afegir un altre 13% de 
vendes a través de Viajes Baquei
ra a les transaccions dels quals es 
fan en la seva majoria també en 

línia. A taquilles només s'han ve
nut forfets especials i sí ha estat 
un punt més de lliurament dels 
suports BaqueiraTICKET. 

Una altra de les millores que 
Baqueira Beret ha ofert als seus 
clients ha estat la garantia d'accés 
a pistes per a totes les reserves 
realitzades a través de Viajes Ba
queira Beret. Finalment, tant els 
serveis de restauració de l'Estació 

Els responsables polítics del 
Pirineu van tornar a lamentar el 
poc desplegament territorial que 
el Govern ha fet aquests darrers 
anys a la zona del Pirineu i con
sideren "fonamental que es po
tencïi el paper dels consells co
marcals com a representants del 
Govern al territori", per la qual 
cosa creuen que s'han d'enfor-

Continuaran 
les reunions per 

((fer sentir la 
veu del Pirineu" 

tir, tant en l'àmbit polític com de 
recursos, els consells i el Conselh 
Generau d'Aran en la seva parti
cularitat. 

En aquest sentit, reunions com 
la celebrada aquest dimecres se 
seguiran fent per "fer sentir la 
veu del Pirineu i de l'Aran des del 
diàleg, el debat, el consens i la 
unitat que ens ha de guiar com a 
representants d'un territori com
plex i divers amb encara moltes 
mancances que cal afrontar i re
soldre". 

com l'Hotel montarto s'han adap
tat a la situació tant en les seves 
mesures sanitàries com en la digi
talització per a aconseguir major 
distància social i evitar interacci
ons personals. 

Un exemple de la digitalitza
ció ha estat el servei "delivery" 
de comanda a la cafeteria Bos
que a través del codi QR i l'apli
cació mòbil de Baqueira que ha 
registrat el 60% d'operacions al 
llarg de l'hivern. Així, s'ha fet un 
pas endavant en quant a sistema 
de reserves en línia en els restau
rants i mitjançant la digitalització 
de les cartes i menús i el servei 
a distància que ha evitat major 
contacte físic. 
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El. pressupost de 2021 de les Borges 
d'l,5 milions d' euros 

I ; 

crerx en mes 
És de 9.733.446,35 eu ros gràcies a la incorporació del 
romanent de crèdit i els ajuts d'altres administracions 
Lleida 
REDACCIÓ 

El pressupost municipal per a 
l'any 2021 de l'Ajuntament de 
les Borges, que es va aprovar en 
el darrer Ple del 2020, experi
menta ara un increment de més 
1,5 milions d'euros gràcies a la 
incorporació del romanent de 
crèdit i dels ajuts d'altres admi
nistracions, que eleven el pres
supost provisional de les Borges 
als 9.733.446,35 eures, gairebé 
500.000 eures més que al corres
ponent de l'any 2020, que va ser 
de 9.255.007,11 euros. 

Aquesta quantia representa 
un augment respecte del pres
supost inicial que es va aprovar 
a finals d'any, per un import de 
8.205.333,02 eures, i que només 
contemplava els recursos propis 
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del consistori i l'aportació de la 
Generalitat per finançar la cons
t rucció de l'Arxiu Comarcal de 

les Garrigues. Ara, amb la suma 
dels 896.507,71 euros del roma
nent de tresoreria i dels 130.435 

euros corresponents a una sub
venció de la Diputació de lleida 
per instal-lar un nou sistema de 
filtratge de l'aigua, entre altres, 
el pressupost provisional assoleix 
els 9.733.446,35 eures. l'alcalde 
de les Borges, Enric Mir, va valo
rar-ho positivament i va dir que, 
en el moment d'aprovar l'inici
al, l'equip de govern va voler ser 
prudent a l'espera de conèixer el 
romanent de crèdit. l'ampliació 
no és definitiva, ja que aquesta 
setmana el consistori demanarà 
ajuts pels desperfectes ocasio
nats pels temporals Da na i Glòria. 

A més, hi ha una millora de 
la capacitat d'inversió municipal 
gràcies, en bona part, a la liquida
ció del préstec més quantiós del 
consistori, per valor de 4,2 mili
ons d'eures. 

Rescaten un 
escalador ferit al 
turmell al Congost 
de Mont-rebei 

Un escalador va resultar ahir 
ferit en un turmell mentre es 
trobava a Sant Esteve de la Sar
ga, concretament al Congost de 
Mont-rebei, fent la via ferrada 
Urquiza Olmo. Emergències va 
ser alertada a les 14.57 hores 
i es va desplaçar l'helicòpter 
dels Bombers amb efectius del 
GRAE i una dotació terrestre. 
Finalment, va ser traslladat a 
l'Hospital de Tremp. 

Traslladen a 
l'Arnau un ciclista 
accidentat a la 
C-230a, a Sudanell 
Un ciclista va ser ahir ferit de 
caràcter lleu en patir un acci
dent quan es trobava al punt 
quilomètric 10 de la C-230a, al 
terme municipal de Sudanell. 
l'avís d'alerta es va produir a 
les 15.18 hores i els facultatius 
del Sistema d'Emergències Mè
diques (SEM) el van portar a 
l'Arnau de Vilanova. 

Cremen deixalles 
i vegetació en un 
edifici abandonat 

Accidents de motoristes amb camions 
als termes de Balaguer i Castelldans 
Dos motoristes van resultar ahir ferits en sengles accidents amb cami
ons. El primer va tenir lloc a les 7.51 hores al quilòmetre 163 de la C-12, 
a Balaguer, i va resultar ferit greu. El segon va ser a les 16.01 hores al 
punt quilomètric 53 de la C-233, a Castelldans, i en aquesta ocasió el 
conductor de la moto va ser ferit de caràcter menys greu. 

Els Mossos detenell dos joves per 
robar en dos vehicles a Tàrrega 

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi 
que es va originar en l' interior 
d'una edificació oberta i aban
donada d'Alcoletge, situada 
concretament al número 9 del 
carrer Sant Jordi. Van cremar 
deixalles, vegetació i canyes. 
D'altra banda, els efectius del 
cos van apagar un foc en un pa
ller abandonat de Soriguera el 
qual va ca lcinar unes bigues. 

i una bossa de mà a un home 

Un incendi calcina unes tres hectàrees de 
vegetació a Montellà i Martinet i Prullans 
Un incendi va cremar ahir unes tres hectàrees de vegetació forestal al 
municipi de Montellà i Martinet, afectant principalment al terme de 
Prullans. Van participar 17 dotacions terrestres i tres mitjans aeris dels 
Bombers. Al tancament d'aquesta edició no estava extingit. Van apagar 
alt res petits focs a la Granadella, l'Albagés, Juncosa i Artesa de Segre. 

Els Mossos van detenir el passat 
31 de març un jove de 22 anys, 
de nacionalitat marroquina, 
com a presumpte autor de dos 
robatoris i un furt en interior de 
vehicle. A mé~ dimarts van ar
restar un altre home de 21 anys, 
també de nacionalitat marroqui
na, per la seva presumpte rela
ció en el furt. La matinada del 
25 al 26 de març van sostreure 

mUiors id er dG 
al debat de la societat 

eixen de les entitats amb 
les persones més brillants 

bosses de mà, mòbils, diners i 
documentació de dos cotxes es
tacionats a Tàrrega. La investi
gació va permetre relacionar el 
primer detingut amb el robatori 
d'una bossa de mà a un home al 
febrer, on hi havia dos mòvils, 
que haurien fet servir els arres
tats. També, es va poder localit
zar el segon implicat en el furt. 
Van quedar en llibertat. 

Empresa 
Familiar 
delleida 
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