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esports | pàg. 19
els lleidatans miquel Puigdevall  
(58 anys) i Neus Ávila (50), a l’elit 
mundial del tenis de veterans

GUIA | pàg. 26
Novell continua sent sacerdot i  
sor lucía Caram creu que “no té  
salut mental ni equilibri emocional”

1,50 €

lleida ❘ 8

jordi eChevArriA

Protesta de  
80 famílies  
per falta de 
transport escolar 
al Pla d’Urgell

jordi eChevArriA

comarques ❘ 10La protesta va arribar fins a la delegació d’Educació.

Famílies d’alumnes de pobles 
del Pla es van concentrar ahir 
davant d’Educació a Lleida per 
reclamar el servei de transport 
escolar fins al complex educa-
tiu de La Serra, ubicat als afo-
res de Mollerussa.

El final de la sisena onada de 
la Covid a Lleida ja es nota en 
la detecció de nous casos i ahir 
només es van registrar tren-
ta-dos contagis a les comarques 
del pla i cap al Pirineu. Aques-
tes bones dades epidemiològi-
ques permeten que l’hospital 
Arnau de Vilanova torni a tenir 
en ple funcionament el 100% 
dels quiròfans.

lleida ❘ 6

L’Arnau ja opera 
al 100% i el 
Pirineu, sense 
cap contagi  
nou de Covid
Al pla, ahir es van 
registrar només 32 positius

Lleida encapçala el rànquing de 
deute municipal per habitant de 
les poblacions de més de 40.000 
habitants de Catalunya, amb 
956,2 euros el 2020.

Lleida, la ciutat  
amb més deute  
per càpita de  
tot Catalunya

lleida ❘ 7

El congost de Mont-rebei torna-
rà a obrir aquest divendres dia 
10 al públic, després de gairebé 
deu mesos tancat per un despre-
niment de roques.

Mont-rebei reobre 
divendres que ve al 
cap de 10 mesos tancat 
per despreniments

comarques ❘ 9

és notícia ❘ 3

Llum || A la pujada elèctrica i 
del gas se sumen la de l’acer, 
cartró, alumini i fusta

Afectació || Perillen els 
terminis d’entrega d’obres, 
estructures i reformes

Consumidor || Les patronals 
alerten que aquest ascens 
repercutirà en els clients

Les empreses de Lleida,  
en escac per l’escalada de 
preus de matèries primeres

57 càmeres per 
evitar robatoris 

a l’Eix
La Paeria les renova ja que 
només en funcionaven deu
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‘Refugi’ a Arsèguel i Cava per a 
cavalls rescatats de maltractaments.

p. 12
Fraga prohibeix molestar els cérvols 
de les muntanyes durant la brama.

p. 13

Imatge de l’escola Mont-roig, encara per acabar i per a la qual la Paeria demana un crèdit de 2,7 milions.

p.b

e. farnell
❘ bAlAgueR ❘ El ple de Balaguer va 
aprovar ahir a la fi el pressu-
post per a aquest exercici, que 
ascendeix a 21 milions d’euros, 
davant de les crítiques de l’opo-
sició (ERC) per presentar la pro-
posta de comptes al setembre, 
un fet que, segons els grups, 
“dificulta la gestió, suposa un 
retard per executar inversions 
i indica una falta de previsió en 
la governabilitat de la ciutat”, 
van assegurar durant la sessió. 
El consistori no ha aconseguit 
sotmetre a votació els comptes 
fins aquest mes per falta d’un in-
terventor que els avalés, segons 
l’equip de govern. El projecte de 
pressupost d’ERC (amb majoria 
absoluta), que preveu 4,5 mi-
lions d’euros per a inversions, 
entre les quals destaca l’escola 
Mont-roig, amb 2,1 milions i per 
a la qual la Paeria sol·licitarà un 
crèdit de 2,7 milions, va rebre 
el vot a favor de l’edil de Bala-
guer Ara Sí, el vot en contra de 
la CUP i l’abstenció dels grups 
de Junts (3 edils) i PSC (3 edils).

El portaveu de Junts, Guifré 
Ricart, va apuntar que la majo-
ria de les inversions previstes 
per a aquest any no es podran 
executar fins al 2022 i va criti-
car la falta d’un pla d’inversions 
a mitjà o llarg termini. Ricart 
va dir que la partida de perso-
nal ha crescut en 940.000 euros 
des del 2016, quan ERC va ac-
cedir a l’alcaldia, i va demanar 
a l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, 
un informe tècnic de la relació 
de llocs de treball de la Paeria, 
pendent des de fa dos anys.  El 

Balaguer aprova a la fi els comptes d’aquest 
any amb crítiques de l’oposició pel retard
ERC ho atribueix a la falta d’interventor i Junts, PSC, la CUP i Balaguer Ara Sí diuen que els terminis frenen 
inversions || La Paeria demana un crèdit per a la més elevada, el col·legi Mont-roig, de 2,7 milions

municipis finances locals

socialista Carlos García va re-
clamar que les ajudes socials, 
així com les destinades al teixit 
empresarial de Balaguer, arri-
bin aviat als ciutadans i no es 
retardin per culpa de presentar 

els comptes tard. Va qüestionar 
també el crèdit per al col·legi, 
que “impossibilita altres acci-
ons importants per a la ciutat 
quan hauria de ser responsabi-
litat d’Educació construir nous 
centres, encara que és priorita-
ri finalitzar l’escola.” Va afegir 
que aprovar un pressupost al 
setembre frena qualsevol opció 
de desenvolupar projectes per 
a Balaguer.

L’edil de la CUP, Carmen 
Núñez, que abans del ple va 
prendre possessió del seu càrrec 

com a regidora de l’ajuntament, 
també va demanar a Vidal més 
previsió pel que fa a la gestió 
de la Paeria “perquè no fer-ho 
perjudica molta gent”. 

Joan Pla, de Balaguer Ara Sí, 
va criticar els terminis i va de-
manar a Vidal millores a tots 
els barris de la ciutat. Per la 
seua part, l’alcalde va defen-
sar el crèdit que han demanat 
per a l’escola i les inversions en 
manteniment i va recordar que 
el deute actual de la Paeria no 
supera el 38%.

eScola
Critiquen que copa bona 
part de la inversió quan el 
centre hauria d’anar a 
càrrec de la generalitat

leS clauS

Pressupost 2021
z els comptes aprovats ascen-
deixen a 21 milions d’euros, 
dels quals 4,5 són per a inversi-
ons en més de cinquanta inter-
vencions entre equipaments, 
parc de vehicles o instal·lació de 
sistemes d’energies renovables.

Crèdit per a inversions
z per poder fer front a les in-
versions previstes aquest any 
el consistori sol·licitarà un crè-
dit de 2,7 milions d’euros, que 
s’afegiran als fons procedents 
de subvencions i  recursos 
propis.

Escola Mont-roig
z l’acabament del col·legi Mont-
roig costarà 2,1 milions d’euros, 
que l’ajuntament avançarà i que 
la conselleria d’educació torna-
rà en els pròxims tres exercicis, 
fins al 2024.

Altres intervencions
z Destinarà 276.000 euros al ce-
mentiri, 184.000 al clavegueram 
de la Miranda, 143.000 a la mi-
llora de places i parcs infantils, 
216.000 a la millora i compra 
d’habitatge públic i 80.000 més 
destinats a ajudes socials.

Personal
z Augmenta en 200.000 la par-
tida de personal, que ascendeix 
a 8,5 milions d’euros, per cobrir 
quatre places (tres de les quals 
subvencionades).

Mont-rebei obre el cap de setmana 10 mesos 
després i Àger demana estudis geològics

espais naturals seguretat

e.farnell
❘ àgeR ❘ El congost de Mont-rebei 
tornarà a obrir aquest divendres 
dia 10 al públic, després de gai-
rebé deu mesos tancat per un 
despreniment de roques el dia 
12 de novembre. Segons va ex-
plicar l’alcaldessa d’Àger, Mire-
ia Burgués, aquest és l’objectiu 
dels operaris que treballen per 
poder estabilitzar el pendent i 
reconstruir part del sender na-
tural enfonsat. “Dependrà de la 
meteorologia i de si divendres 

dona temps a retirar tot el mate-
rial. La previsió és que dissabte 
el congost estigui obert”, va dir. 
Les obres es van iniciar el juliol 
i han obligat a suspendre la na-
vegació per aquest tram durant 
vuit dies (del 26 al 30 de juliol i 
del 2 al 5 d’agost). 

A més d’estabilitzar el pen-
dent, s’ha instal·lat una passarel-
la de fusta i un sistema de pro-
tecció en aquest punt del sen-
der. Més enllà de la reobertura 
després de l’allau, el consistori 

d’Àger veu prioritari el futur pla 
d’usos del congost, que redacten 
les diputacions de Lleida i Osca, 
que ha de regular les activitats 
a la zona i incloure estudis ge-
ològics per poder determinar el 
risc d’allaus i proposar d’aques-
ta manera mesures correctores 
que minimitzin els riscos per 
als milers de turistes que cir-
culen cada any pel congost. La 
diputació ha finançat aquesta 
actuació amb un cost total de 
85.000 euros.l’inici de les obres va ser al juliol i van requerir un helicòpter.

e. FARnell
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❘ la granaDella ❘ La Mancomuni-
tat d’Aigües de les Garrigues 
ha gastat més de 50.000 euros 
a restablir el subministrament 
a la xarxa d’aigua potable des-
prés de l’abocament d’hidro-
carburs del juliol al Canal de 
Seròs. La contaminació del ca-
bal va deixar sense proveïment 
vint-i-quatre pobles del Segrià i 
les Garrigues durant més d’una 
setmana, i gairebé dos mesos a 
Torres de Segre. El president de 
la Mancomunitat, Francesc Es-
querda, va explicar que aquesta 
xifra inclou les analítiques, el 
personal, els camions que van 
absorbir el combustible de l’ai-
gua i el carboni als dipòsits per 
filtrar l’aigua i fer-la potable. 
“A aquesta quantitat s’hi ha de 
sumar la despesa d’electricitat 
dels bombatges, amb la qual 
cosa encara s’incrementarà el 

El vessament al Canal de Seròs ha 
suposat 50.000 € a la Mancomunitat

Proveïments negligències

Un camió retira combustible al pantà d’Utxesa.

jorDi echevarria

cost”, va remarcar. Esquerra 
està pendent d’una reunió amb 
l’ACA per mirar d’aclarir qui ha 
estat l’infractor de cara a inter-
posar denúncies. “Això no pot 

quedar així. El que va passar és 
molt greu i cal saber l’autoria 
perquè els ajuntaments són els 
que han pagat una greu negli-
gència”, va concloure.

e. Farnell
❘ lleiDa ❘ Els veïns del nucli de 
Cassibrós, a la Vall de Car-
dós, poden tornar a utilitzar 
l’aigua de l’aixeta per beure 
i cuinar després de tres me-
sos sense poder fer-ho. Les 
últimes anàlisis dutes a ter-
me per Salut Pública asse-
nyalen que els paràmetres 
avaluats no mostren cap in-
compliment de la normativa 
d’aigües per al consum humà, 
per la qual cosa es pot resta-
blir el subministrament d’ai-
gua des de la xarxa de distri-
bució. El consistori de la Vall 
de Cardós ha portat a terme 
obres de neteja al sistema de 
captació, tractament i gestió 

de l’aigua potable, i això ha 
permès millorar la qualitat 
de l’aigua. 

Els veïns van denunciar a 
mitjans de juny que l’aigua 
de l’aixeta sortia tèrbola i no 
era potable. Les anàlisis que 
es van dur a terme alesho-
res van mostrar la presència 
de bacteris a l’aigua (un dels 
quals fecal) que podien pro-
vocar malalties. 

Des d’aleshores, el consis-
tori ha subministrat als veïns 
garrafes d’aigua per beure i 
cuinar. Ara el consistori ha 
comunicat als veïns a tra-
vés d’un edicte el restabli-
ment del servei de manera 
immediata.

els veïns de cassibrós 
poden beure aigua de 
l’aixeta al cap de 3 mesos

serveis aigua

Edils de vuit municipis del Baix Segre, a Holanda
❘ lleiDa ❘ Edils de vuit municipis del Baix Segre han visitat Ho-
landa per conèixer iniciatives de bioeconomia circular. Són 
alcaldes i regidors d’Albatàrrec, Almenar, Montoliu, Seròs, 
Soses, Sudanell, Torres i Alcarràs. Són socis del projecte 
Biovalor, que busca donar valor a tota mena de materials, 
fins i tot als que solen considerar-se residus.

Almacelles renova mobiliari urbà
❘ almacelles ❘ Almacelles ha destinat prop de 16.000 euros a 
la renovació de mobiliari urbà, com bancs i papereres, i a 
treballs de manteniment en carrers.

Primera revàlida per al Geoparc Orígens
❘ tremp ❘ El Geoparc Orígens, que engloba 19 municipis del 
Pallars Jussà i la Noguera amb trets geològics únics, se sotme-
trà aquest any a la primera revàlida de la Unesco, que revisa 
aquesta distinció cada 4 anys. Personal d’aquest organisme 
visitarà aquest mes la zona per verificar si es compleixen els 
compromisos de protecció i divulgació d’aquest patrimoni 
adquirits el 2018, quan es va atorgar aquesta qualificació.

La Val d’Aran reprèn les fires ramaderes
❘ vielha ❘ Aran celebrarà a l’octubre les fires ramaderes de Les, 
Salardú, Vielha i Bossòst, després de suspendre-les l’any pas-
sat per la pandèmia. El Conselh Generau i els ajuntaments 
consideren que la millora en la situació sanitària permet 
celebrar-les aquest any amb mesures per evitar contagis.

Prorroguen l’exposició a la Vall Fosca sobre pesca
❘ lleiDa ❘ El Museu Hidroelèctric de Capdella prorrogarà 
durant tot el mes de setembre l’exposició Els Pescadors de 
Muntanya davant de la bona acollida del públic.

ajuntament D’alcarràs

j.g.m.
❘ mollerussa ❘ Famílies de dife-
rents municipis del Pla d’Ur-
gell es van concentrar ahir al 
davant de la seu del consell 
comarcal i dels serveis ter-
ritorials d’Educació a Lleida 
Lleida per reclamar el servei 
de transport escolar fins al 
complex educatiu de La Serra, 
situat als afores de la capital 
del Pla i que allotja els insti-
tuts de Secundària La Serra i 
Mollerussa.

Hi ha uns vuitanta alumnes 
afectats de localitats com Gol-
més, Vila-sana, Torregrossa 
i Mollerussa. D’aquests, uns 
cinquanta estudien l’ESO a 
l’institut La Serra sense ser 
el centre que tenien adscrit; 
mentre que la trentena restant 
cursen estudis postobligatoris 
a l’institut Mollerussa. Les fa-
mílies acusen el departament 
d’Educació i el de Territori de 
no aportar cap solució a les se-
ues peticions.

La primera concentració va 
tenir lloc al davant de la seu 
del consell el Pla. Allà van ser 
rebuts pel seu president, Rafel 
Panadés. Aquest els va recor-
dar que l’ens comarcal només 
actua de gestor del servei de 
transport escolar i els va ex-
plicar que, des del mes d’abril 
passat, estan en converses per 
trobar una solució amb Edu-
cació. La conselleria, els va 
dir, és a qui correspon deci-

dir. Les famílies es van tras-
lladar a continuació a Lleida 
i es van concentrar al davant 
de la seu d’Educació, acompa-
nyats de Panadés. Els va rebre 
el director territorial, Claudi 
Vidal, que els va assegurar que 
aquesta setmana decidiran.

Les famílies asseguren que 
se’ls discrimina per haver es-

collit un centre educatiu di-
ferent del que tenien adscrit i 
van reclamar transport escolar 
garantit fins als divuit anys. 
Afirmen que des del 1996, 
quan es va inaugurar l’insti-
tut La Serra, les famílies que 
sol·licitaven que els seus fills hi 
estudiessin malgrat no tenir-lo 
adscrit havien pogut utilitzar 
el transport escolar. 

Tanmateix, apunten que 
això va canviar l’any passat i 
ara es troben sense opcions per 
accedir a aquest complex edu-
catiu. No disposa de cap línia 
regular de transport públic, ni 
des dels pobles de la comarca, 
ni a la capital del Pla d’Urgell.

Mobilització de famílies pel 
transport escolar del Pla
Ho demanen per a 80 alumnes que van al complex de La Serra || 
Concentracions davant de la seu del consell i Educació a Lleida

educació denúncies

centreS edUcatiUS
les famílies creuen  
que se’ls discrimina per 
haver escollit un centre 
diferent de l’adscrit

les famílies, davant del consell comarcal del Pla.

eDgar alDana
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