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Insten a buscar alternatives a
l'escorxador Sami si la planta
es manté en bones condicions
Paeria i Consell expressen la seva "preocupació",
que s'afegeix a la difícil situació que viu Cricursa
Balaguer
REDACCIÓ
~alca lde de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal, va mostrar ahir la seva preocupació per l'anunci de l'empresa propietària de Sami de tancar
l'escorxador que té a Vallfogona
de Balaguer i acomiadar 75 persones que hi treballen. I és que
Vidal va recordar; també, que a la
Noguera també hi ha preocupació per com acabi el procés concursa! de Cricursa, una empresa
que té uns 200 treballadors entre
Balaguer i la Sentiu de Sió. Vidal
va explicar que la Paeria de Balaguer ja s'ha posat en contacte
amb els departaments d' Empresa i Ocupació i Acció Climàtica per
interessar-se per aquesta notícia,
que va avançar ahir en exclusiva
LA MAÑANA.
El primer edil de Balaguer va
dir que han contactat amb el Departament d' Empresa i Ocupació
per interessar-se pels t reballadors i per si la decisió ja és ferma
mentre que amb Acció Climàtica
intentaran saber primer si l'estat

FOTO: Prodeca / Imatge d'arxiu del centre Sami de Vallfogona

de les instal·lacions de l'escorxador estan en bones condicions o
no per intentar "buscar alternatives" o altres possibilitats que passessin perquè una altra empresa
adquirís les instal·lacions.
Vidal va explicar, no obstant,
que a nivell de protecció dels tre-

balladors Sami ha anunciat que
pagarà les indemnitzacions que
corresponen per I'ERO mentre
que a Cricursa encara no està clar
el futur. Si hi ha fallida de l'empresa Vidal tem que els treballadors
hagin d'acudir al Fons de Garantia
Salarial (FOGASA), que només es

fa càrrec de tres mensualitats. Tot
i això apunta que l'empresa encara es pot salvar si es tanca la venda de la unitat productiva a través
del concurs de creditors que hi ha
en curs.
D'altra banda, el president del
Consell Comarcal de la Noguera,
Miquel Plensa, va lamentar la notícia i la va qualificar de "negativa" per a la comarca. En declaracions a aquest diari va assenyalar
que l'anunci del tancament de
l'escorxador els va agafar "desprevinguts" i que no se l'esperaven. En aquest sentit, va dir que
no tenia constància que l'empresa anava a anunciar aquest "acomiadament col-lectiu". En canvi,
sobre el possible tancament de
Cricursa, sí que va reconèixer que
se n'estava parlant.
Fonts de l'empresa van explicar que tot el procés "es vol portar de forma responsable" complint "de manera estricta amb les
formalitats legals" i amb "voluntat inequívoca de negociar amb
bona fe per assolir un acord".

Les Garrigu~s
vol flexibilitzar la
llei urbanística
per evitar ~I
despoblament
El president del Consell Comarcal
de les Garrigues, Jaume Setó, va
demanar al Govern que flexibilitzi
la legislació urbanística per adaptar-la "a la realitat del territori". I és
que considera que la "rigidesa" de
la normativa actual agreuja la problemàtica del despoblament. Ho
va dir ahir en una jornada dedicada a l'urbanisme i que va aplegar
u_na vintena d'alcaldes i regidors
garriguencs. Setó va expressar
que "és necessari i urgent que la
normativa i legislació urbanística
sigui més flexible i que s'adapti a
la realitat del territori", i va denunciar que "la rigidesa de les actuals
normes i lleis suposa un problema
afegit en la lluita del territori".

La campanya
d'ERC sobre la
bretxa salarial
arribarà a Tremp
ERC ha organitzat una campanya mòbil que recorre el territori
per conscienciar sobre la bretxa
salarial, "una de les principals
desigualtats que hi ha entre
homes i dones". La campanya
visitarà una vintena de municipis, entre ells Tremp, fins al dia
3 de novembre, "l'últim dia en
què les dones" cobren en un
any, va dir la diputada d'ERC al
Parlament Raquel Sans.;.-
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Artesa de Lleida pinta un
mural pel col·lectiu LGTBI
EL MONESTIR DE V LV D CELEBRA EL SEU SSOÈ ANIVERSARI/ la vicepresidenta
de la Diputació i de l'I El, Estefania Rufach, va destacar ah ir, durant la ce lebració de
l'efemèride, la tasca del poble en la recuperació 1conservació del patnmoni. La JOrnada va
incloure una explicacto h1stònca, la presentació d'un ll1bre 1una visit a gu1ada al recint e, tot
plegat sota l'organització de IAssoc1ació Am ics de Tragó de Noguera.
OTO: Diputació

Artesa de Lleida va celebrar ahir
una jornada a favor dels drets
del col·lectiu LGTBI que es va
materialitzar amb la pintada
d'un mural al Carrer de les Es-

coles amb el missatge No som
iguals, valorem la diferència. A
continuació, els joves d'Artesa
han llegit un manifest i per finalitzar van organitzar un vermut.
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Copa d/Or- pateix un
nou i.ncendi i els veïns
sospiten d/un p1roman
.

I

'

La Paeria ha enviat un informe a la
Urbana per fer seguiment conjunt ·
FOTO: @BombersPonts I Bombers fent pràctiques a un edifici

Jornada de formació dels
Bombers de Ponts, Oliana,
Coll de Nargó i Organyà
Diversos parcs del cos de Bombers de la Generalitat de la demarcació de Lleida van dur a
terme ahir una jornada de formació conjunta, segons van informar els Bombers de Ponts
a través de les seves xarxes socials. A banda dels de Ponts, en
aquesta formació, també hi van
participar els Bombers d'Oliana,
Coll de Nargó, Organyà i Montferrer i Castellbò.
En aquesta jornada, van dur
a terme pràctiques d'incendis
estructurals al parc d'Oliana i
l'edifici de l'antiga caserna de la
Guàrdia Civil, simulant possibles
escel)aris que es poden trobar
durant una actuació. Així van
treballar conceptes de seguretat, ventilació, recerca de víctimes i maniobra transicional. En

Rescaten una
_dona al Congost
de Mont-rebèi ·
amb un esquinç
al turmell
Els Bombers de la Generalitat
van rescatar ahir una dona de 69
anys, veïna de Barcelona, que
es va fer ma l al turmell mentre
feia una ruta i va patir un esquinç. Els serveis d'emergència
van ser alertats del succés a les
12.40 hores i ràpidament es van
activar els protocols corresponents per procedir al rescat de
la víctima. Fonts dels Bombers
van informar que després de
rescatar-la, la dona va ser evacuada amb ambulància a l' hospital de Tremp, on va rebre una
millor valoració sobre l'estat de
la lesió. Des del cos recorden
als excursionistes la necessitat
d'actuar amb prudèntia.

Van practicar
com actuar
davant incendis
estructurals
paral-lel, aquesta setmana, van
impartir una xerrada de prevenció d'incendis a la llar als alumnes de 4rt d'ESO de I'INS Maria
Rúbies de Lleida. La conferència
es va emmarcar dins la campanya Avança't al foc que pretén
oferir consells de prevenció i actua ció en cas d'incendi a casa,
per exemple què fer per evitar
un incendi o què fer si el foc és a
casa i no pots sortir-ne.

Lleida
REDACCIÓ
El barri de Copa d'Or de l'Horta
de Lleida va patir divendres a la
nit un nou incendi de vegetació,
el quart que es produeix en les
darreres setmanes i el segon en
menys de dos dies de diferència.
La preocupació entre els veïns
no ha fet més que augmentar i
sospiten que darrere d'aquests
incendis provocats s'amaga un
piròman.
El regidor de l'Horta, David
Melé, va constatar ahir aquesta
preocupació i va explicar que des
de la regidoria han enviat un informe a la Guàrdia Urbana per tal
de fer seguiment de la situació.
Melé també va afegir que des del
cos policial els han confirmat que
estan treballant per identificar els
sospitosos i vigilar la zona. El regidor que es va t ro bar el foc quan
anava cap a casa, va agrair la feina dels Bombers de la Generalitat i va destacar que la ràpida ac' tuació va evitar la propagació de
les flames, que es van originar a
la zona del Xoperal i que va afec-

FOTO: David Melé I Captura del darrer incendi registrat a Copa d'Or
tar matolls. Melé també va voler
agrair la col·laboració dels veïns i
va constatar la.necessitat de coordinar-se totes les administracions
per fer f ront al problema.
LA MAÑANA ja va publicar divendres la indignació dels veïns
de la zona per aquests incendis
freqüents. Aquests critiquen la
manca de manteniment i de ne-

Tres ferits lleus i un de greu en
un accident de trànsit a Oliola
Oliola
REDACCIÓ
Tres persones van resultar ferides
lleus i una altra va quedar en estat greu després de patir un accident de trànsit ahir a la carretera
C-14 a Oliola (Lleida). Es tracta
d'una col· lisió lateral amb dos vehicles implicats, que es va produir
al voltant de les 13.00 hores, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).
Segons van explicar les mateixes fonts, la persona ferida
greu havia quedat atrapada al
vehicle i, després de rescatar-la,
va ser traslladada a un centre
hospitalari, així com les altres
dos. Al lloc s'hi van traslladar tres
ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'helicòpter medicalitzat, així com

FOTO: ~BombersPonts I Els serveis d'emergència treballant en el sinistre

teja de la séquia de _Torre:; i del
Torrent de la Femosa, on s'acumula molta vegetació. De fet, un
veí va demanar a la Comunitat de
Regants de la Séquia de Torres i a
l'Agència Catalana de l'Aigua· que
prenguin mesures "abans no hi
hagi una desgràcia". En paral·lel,
els Bombers van actuar en diversos incendis a Lleida i província.

sis dotacions dels Bombers de
la Generalitat; entre elles personal dels cossos dels municipis de
Ponts, Artesa i Balaguer. En un
primer moment, i a causa de l'accident, es va tallar la via i a partir de les 15.00 hores es va continuar donant pas alternatiu fins
que la situació es va normalitzar
pocs minuts després de les quatre de la tarda.
Dijous, una persona va resul-•
tar fe rida a conseqüència d' una
col·lisió frontal entre dos t urismes que va tenir lloc al quilòmetre 35 de la carretera de Solsona·
en sentit Guissona a l'alt ura del
nucli agregat de Lloberola. La
causa del sinistre va ser la poca
visibilitat per la densa boira. l'accident, que va ocórrer poc abans
de les 9.00 hores, va obligar a tallar la via en ambdós sentits de la
ca lçada. El ferit va ser evacuat per
facultatius del SEM al CAP de Solsona, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

