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lota l'adivitat es tancara a 
les 00.30 i toma ellímit de 
deu persones per reunió 

El tripartit de 
la Paeria preveu 
aprovar dema el 
pla comercial 
de Torre Salses 
La reparcel·lació, tot i que 
el Comú manté el veto 

La junta de govern de la Paeria 
preveu aprovar dema la repar
ceHació deis terrenys del pla per 
a una zona comercial a Torre 
Salses, mentre que un dels seus 
membres, el Comú, el torpedina 
al Parlament. 

1 Afectats per 
les mesures amb que Salut 
vol frenar la Covid 

ntJ a en 11..-- r d Depende 
quan rebi l'aval del Tribunal 
Superior de Justícia 

F .. ~ n j s 11 El Govern 
aconsella no fer-Ies i no 
descarta un toe de queda 

Comencen les~o6res _ . 
per reObrir'iliOni-fébei 
No estaran a punt fins a fi nals d'agost i el 
tancament minva les reserves turístiques 
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Tornen els casals d'estiu • Milers de nens, gairebé 1.600 a Lleida ciutat, gaudeixen de tota mena 
d'activitats de lleure i formatives, que també ajuden a conciliar la vida familiar i laboral, després 
que l'any passat l'oferta fos molt més redui'da del que és habitual a causa de la pandemia. 

Agricultura vetara 
les macrogranges 
fixantun maxim 
d'animals 
Proposta de Jorda que les 
organitzacions agraries 
recolzen amb reserves 

La consellera d'Agricultura, 
Teresa Jorda, va anunciar que 
limitaran el nombre d'animals 
per explotació per apostar per 
una ramaderia sostenible. 

ECONOMIA 1 19 

GUIAI30 

C L l N 1 CA CHE LA I M PLANTO LO G lA 

DENTS 
FIXES EN 

[f Visita i Estudi GRATIS 

LLEJDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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COMADQ jUES El Pont de Bar posa a punt els seus Fraga destina 150.000 € a una 
~ nuclis per atreure població. campanya de descomptes en comer~. 
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ESPAIS NATURALS TREBALLS 

Comencen les obres a Mont-rebei amb la 
previsió de reéuperar turistes a l'agost 
El tancament d'accessos al congost cancel·la un 15% de les pernoctacions en allotjaments rurals i 
campings de la zona al julioll Faran compatibles e s treballs amb activitats a la Noguera Ribagor~ana 

El pendent afe~tat pel despreniment que talla el ca mí. 

E. FARNELL 
1 AGER 1 Les obres per reobrir el 
congost de Mont-rebei després 
d 'un despreniment de roques 
al novembre es van iniciar ahir 
i esta previst que s'allarguin 
de quatre a sis setmanes. Les 
obres han de permetre recupe
rar turistes a l'agost, encara que 
s'allargaran fins a finals d'aquell 
mes, i aconseguir "salvar" la 
temP.orada turística. L'alcaldes
sa d~ger, Mireia Burgués, enca
ra que no va donar la campanya 
turística per perduda, va adme
tre que tenir els accessos tancats 
sí que ha redult el nombre de 
persones que visiten la zona, 

tanta la Noguera com al Pallars 
Jussa. Segons el sector, el tan
cament ha provocat la cancel·la
ció del voltant d'un 15% de les 
pernoctacions als allotjaments 
rurals i campings de la zona. El 
tit_ular del camping de la Vall 
d'Ager, Josep Maria Mercader, 
va apuntar que aquest mes s'han 
registrat anuHacions o canvis 
de data. L'alcalde de Sant Este
ve de la Sarga, Jordi Navarra, 
va assegurar que l'afectació al 
Jussa ha estat "molt alta", es
pecialment_ al julio!. Segons l'al
caldessa d'Ager, s'intentara que 
els treballs no interfereixin, o 
ho facin al mínim possible, en 

Visita a Fruits de Ponent• La diputada al Parlament i vicesecre
taria de polítiques feministes del PSC Gemma Lienas va visitar 
ahu Fruits de Ponent i va posar en relleu el pla d'igualtat de 
la cooperativa i els protocols contra assetjament i segregació. 

Els operaris van comen~ar a descarregar material a la zona, a la qual accedeixen a peu o amb barca. 

les activitats de turis¡ne actiu 
en l'entorn natural. En concret, 
les empreses que ofereixen rutes 
amb caiacs i barques perla No
guera Ribagon;:ana i Canelles, 
que podran operar amb norma
litat els caps de setmana i du
rant la setmana, encara que en 
algun moment puntual hauran 
de parar per evitar riscos durant 
l'estabilització del pendent. 

Els operaris van iniciar ahir 
les feines ambla provisió de ma
terial a la zona que es comple
mentara aquesta setmana amb 
l'ajuda d'un helicopter. Una 
vegada estabilitzat el pendent 
s'habilitara un pas pel sender. 

Apel·len a la responsabilitat 
deis turistes per evitar riscos 
• Els alcaldes d'Ager i Sant 
Esteve de la Sarga, Mire
ia Burgués i Jordi Navarra, 
respectivament, van apel·lar 
a la responsabilitat dels tu
ristes que opten per creuar 
pel camí tot i estar tancats els 
accessos des de fa vuit mesos. 
Van apuntar <J»e una vegada 
finalitzin l'actuació en aquest 
punt del camí "s'haura d'es
tudiar quina és la millor ma
nera d'obrir el congost al pú-

blic, els usuaris han de saber 
els riscos que hi ha i assumir 
responsabilitats", va explicar 
Navarra. 

Els dos ajuntaments estu
diaran la possibilitat d'ins
tal·lar algun piafó en el qual 
s'indiqui el risc de possibles 
despreniments. Segons va in
dicar Burgués, cap deis con
sistoris no pot assumir la vi
gilancia diaria de la zona per 
advertir els turistes. 

GENERALITAT 

La Seu obre els 
tallers sobre 
I'Agenda Rural 
C.SANS 

Un deis tallers celebrats ah ir a la Se u d'Urgell. 

1 LA SEU 1 La Seu d'Urgell va aco
llir ahir un dels primers tallers 
de participació territorial pera 
l'elaboració de !'Agenda Rural 
de Catalunya. Fins a 35 perso
nes van participar en el taller en 
el qual es va presentar el docu
ment inicial elaborat a partir de 
282 aportacions des de principis 
d'any. L'objectiu és determinar 
la problematica deis municipis 
rurals i evitar la despoblació, 
entre d'altres. 
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INSTITUCIONS PLE PROVINCIAL 

La Diputació sufraga 36 secretaris 
municipals, fins a cinc a la Segarra 
Estudia en paral·lel un nou rnodel per assegurar aquest servei a les localitats rnés 
petites 11 Més de quatre milions d'euros per subvencionar els consells 

H.C. 
1 LLEIDA 1 La Diputació té pre
vist aprovar aquesta setmana 
al ple el pla d'ajuts als consells 
que permetra sufragar la des
pesa dels secretaris i interven
tors dels serveis d'assistencia 
tecnica comarcals que presten 
els ajuntaments sense capacitat 
per contractar un tecnic muni
cipal. Són 1.473.000 euros per 
a trenta-sis places, una més que 
l'any passat ja que la Segarra 
comptara amb cinc en lloc de 
quatre per refon;ar el servei 
després que diversos alcaldes 
hagín denunciat la paralització 
de l'administració per manca 
de professionals. Precisament, 
la Segarra va publicar ahir les 
bases del concurs per cobrir dos 
places i crear una borsa de tre
ball de secretaris interventors. 

Els ajuntaments de menys de 
500 habitants i amb pressupos
tos inferiors a 200.000 euros 
estan exempts de contractar 
un secretari interventor. Pre
cisament, la Generalitat ha en
viat una carta a cinquanta-dos 
ajuntaments de Lleida en que 
adverteix queja no compleixen 
aquests requisits i han de crear 
la plac;:a. Aquests requeriments 
deriven d'una recomanació de 
!'Oficina Antifrau. El vicepresi
dent de la Diputació i responsa
ble de Cooperació.Municipal, 
Jordi Latorre, va explicar que 
aquest pla d'ajuts als consells 

AIGÜES PROVE"iMENT 

El Govern 
insisteix que ja 
es pot captar 
aigua d'Utxesa 
Les Garrigues preveu 
aixecar el veto avui 
REDACCIÓ 
ILLEIDA 1 El director dels serveis 
territorials d'Acció Climatica, 
Alimentació i Agenda Rural, 
Ferran de Noguera, va insis
tir ahir que els municipis de la 
Mancomunitat d'Aigües de les 
Garrigues ja poden disposar de 
l'aigua del panta d'Utxesa des
prés que }'Agencia Catalana de 
l'Aigua donés per tancat dijous 
passat l'episodi de contaminació 
per un abocament d 'hidrocar
burs aigües amunt, a prop de 
les comportes de la Mitjana, el 
dia 4. A més, va assenyalar que 
la investigació sobre l'autoria de 
l'abocament no esta tancada i 
no descarten recollir noves in
formacions. Perla seua part, el 

Saltó i Talarn, a la firma del conveni ah ir a la Diputació. 

Conveniper 
internadonalitzar 
empreses 
• El president de la Di
putació, Joan Talarn, i el 
de la Cambra de Comerc;:, 
Jaume Saltó, van firmar 
ahir un conveni pel qual 
la corporació aportara 
80.000 euros pera un pla 
d'accions per internacio
nalitzar empreses de Llei
da i el Pirineu i per captar 
inversió estrangera. 

Així, la Cambra tre
ballara amb desenes 
d'empreses per informar, 
assessorar i elaborar 
diagnostics. 

compta amb 2,6 milions d'eu
ros més per sufragar el cost de 
serveis tecnics als ajuntaments. 
Aquesta línia esta pensada per 
ajudar els municipis amb més 
dificultats i un dels criteris pri
oritza els municipis amb menys 
habitants. 

DIPUTACIÓ 

Pla d'ajuts a despeses corrents 

Latorre va avanc;:ar que el 
pla d'ajuts es tramita mentre la 
Diputació estudia solucions a 
la problematica de la falta de 
secretaris interventors i va dir 
que preveuen reunir-se amb la 
Generalitat per recollir infor
mació i analitzar quins canvis 
són necessaris. 

• Latorre va avanc;:ar que 
el ple aprovara dos plans 
d'ajuts més a municipis: un 
per fer-se carrec de la des
pesa corrent, que es va dis
senyar l'any passat arran 
de la situació generada per 
la pandemia. El 2020 es va 
dotar amb S milions i aquest 
any es reedita amb mig rnilió 

Un cordó de contenció instal·lat per la mancomunitat. 

president de la Mancomunitat, 
Francesc Esquerda, va confiar 
que a partir d'avui es pugui ai
xecar la prohibició de consumir 
aigua per beure i cuinar. "De
pendra de les analítiques encara 
que a priori han de sortir bé per
que ja fa una setmana de l'abo
cament i hem treballat dur per 
mantenir l'aigua neta", va dir. 

Abó mateix, !'alcalde de Torres 
de Segre, Joan Caries Miró, va 
apuntar que s'espera els resul
tats de noves analítiques per 
mantenir o suspendre les res
triccions establertes el cap de 
setmana per beure o cuinar amb 
aigua de l'aixeta, al detectar di
vendres traces de combustible 
a laxarxa. 

més (5,5 en total). A més, 
s'activa el pla d'ajuts per a 
la campanya de recollida de 
la fruita, que la Diputació 
va presentar a Seros, dotat 
amb 400.000 euros enfront 
dels 214.000 de 2020 i els 
140.000 del2019. Esta pen
sat en especial per als muni
cipis del Baix Segre. 

SERVEIS 

Bellpuig prepara 
la remolelació 
de l'escola de 
música local 
REDACCIO 
1 BELLPUIG 1 L'ajuntament de 
Bellpuig treballa en un pro
jecte integral de renovació 
de l'Escola de Música mu
nicipal, tant a nivell d'ins
tal-lacions com en l'ambit 
educatiu. En aquest sentit, 
recentment s'han licitat 
obres amb un pressupost 
de 138.679 euros per ha
bilitar i insonoritzar noves 
sales d'audició, remodelar 
els banys i in staHar noves 
calderes de calefacció més 
eficients. 

Per fer-se carrec d'aques
ta inversió, l'ajuntament 
ha mobilitzat 83.000 euros 
del romanent de tresoreria. 
S'ha de recordar que l'ajun
tament va tancar l'exercici 
2020 amb un romanent de 
940.000 euros. 
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Queixes per talls de 
telefonia al Sol sones 
1 SANT LLOREN~ DE MORU NYS 1 

L'ajuntament de Sant Llorenc;: 
de Morunys ha sollicitat una 
"solució definitiva" als talls 
de telefonía mobil i avaries 
de fibra optica que han dei
xat el municipi sense cober
tura vint-i-nou hores. L'al
calde, Francesc Riu, va asse
gurar que tampoc funcionen 
els datafons deis comerc;:os i 
que les avaries s'agreugen a 
l'estiu. Va criticar la falta de 
manteniment de les línies i 
va traslladar la queixa a la 
Generalitat i la subdelega ció. 

Campanya de promoció 
comercial al Jussa 
I LLEIDA 1 FemPallars és el nom 
de la campanya de dinamit
zació comercial del Jussa en 
que s'intercanviaran apara
dors de comerc;:os durant dos 
setmanes deis pobles de la 
Pobla, Tremp i la Torre de 
Capdella. L'objectiu és mos
trar que !'oferta comercial de 
la comarca és amplia. 

L'Eix Bus incorpora dos 
trajedes diaris més 
ILLEIDA 1 L'Eix Bus ha ampliat 
la freqü{mcia diaria del ser
vei de transport públic de vi
atgers entre Girona i Lleida 
amb dos trajectes més de di
lluns a divendres. L'Eix Bus 
també s'atura a Manresa, 
Cervera, Tarrega i Mollerus
sa i compleix vint-i-cinc anys 
de servei de transport públic 
de viatgers a GiroQa i Lleida. 

Torrebesses bonifica 
panells solars 
1 TORREBESSES 1 Torrebesses bo
nificara durant quatre anys 
fins un 25 per cent de l'IBI 
perla instaHació de sistemes 
d'energia solar a les cases 
per a l'autoconsum. També 
es bonificara el 75 per cent 
del perrnís d'obres. Aquesta 
mesura s'emminca en !'es
trategia compartida amb 
la Comunitat de Municipis 
del Segria Sec per potenciar 
la sostenibilitat en l'entorn 
rural. 

Record de reciclatge 
a Castellsera 
1 CASTELLSERA 1 Castellsera va 
registrar al juny una xifra 
record de reciclatge a la co
marca de l'Urgell amb un 
índex del 92,90 per cent, un 
deis més elevats de Catalu
nya després que Agramunt 
tanqués el maig amb un ín
dex del 91%. Els resultats 
s'atribueixen al tancament 
de l'area d'emergencia pel 
seu mal ús. 

Aragoneses reuneix amb 
el cap de govern d'Andorra 
1 ANDORRA 1 El cap del Govern 
d'Andorra, Xavier Espot, es 
reuneix aquesta tarda al Pa
lau de la Generalitat amb el 
president Pere Aragones. 
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