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meteorologia

Lleida segueix
sota zero i Tarroja
arriba als -11 graus
❘ lleida ❘ Les temperatures es
mantenen sota zero a Lleida i
ahir Tarroja va arribar als -11
graus. A Oliola, els termòmetres van marcar -9,3 graus i
a Seròs, -7,8. En aquest sentit, la previsió immediata és
que el fred es mantingui i el
Servei Meteorològic de Catalunya té actiu per avui un
avís de perill a totes les comarques del pla.

equipaments

Oficina turística
a La Garuta
de Castellserà
❘ castellserà ❘ L’ed ifici La
Garuta de Castellserà acollirà un punt d’informació
i d’interpretació de la Serra de Bellmunt-Almenara.
Aquesta iniciativa s’inclou
en el projecte Paisatges de
Ponent que impulsa la Diputació i preveu una inversió de
40.000 euros. El projecte es
troba actualment en licitació
i preveu un termini d’execució de 3 mesos.

comarques
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olimpisme jocs d’hivern 2030

El Pirineu aplaudeix la consulta dels
JJOO però vol detallar el projecte

Els consells reivindiquen transparència i explicar “molt bé” a la ciutadania en què
consisteix || Celebren que se’ls tingui en compte amb un referèndum vinculant
x. rodríguez / c. sans

❘ lleida ❘ El Pirineu va aplaudir
ahir la consulta sobre els Jocs
Olímpics d’Hivern del 2030, que
serà només en aquest territori i
a la primavera. Tanmateix, van
demanar que es detallés el projecte a la ciutadania per poder
votar amb coneixement de causa. Aquest és el cas, per exemple, del president del consell del
Sobirà, Carles Isus, que va assegurar que la Generalitat “ha
d’explicar molt bé en què consisteix” la iniciativa i detallar,
per exemple, “com es farà”. La
presidenta del Conselh d’Aran,
Maria Vergés, va reiterar que la
vall ha de tenir autonomia per
celebrar la seua pròpia consulta.
L’estació aranesa de Baqueira
acolliria, per exemple, modalitats de l’esport blanc com la
freeride que acull aquest cap
de setmana el complex (vegeu
la pàgina 41). El president del
consell de la Cerdanya, Isidre
Chia, va demanar “transpa-

acn

rència i la màxima informació
possible” als ciutadans “perquè
la falta de coneixement no ens
perjudiqui i afavoreixi que la
gent s’hi oposi”. La presidenta
de l’Alta Ribagorça, Maria José
Erta, va assegurar que “el més
important és que es consulti el
territori” i va demanar un pro-

cés informatiu “per explicar el
projecte i que la gent pugui opinar”. Va destacar que els Jocs
Olímpics són una “oportunitat”
per millorar infraestructures
i serveis al Pirineu. En aquest
sentit, el president del consell
del Pallars Jussà, Josep Maria
Mullol, va reivindicar les obres

les claus

Vinculant i a la primavera. La Generalitat va anunciar que la
consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 es farà només a l’Alt Pirineu i Aran, serà vinculant i a la primavera.

Reaccions. Tots els consells comarcals van aplaudir la consulta
i alguns com el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell o la Cerdanya van demanar que es detallés el projecte a la ciutadania. La Val d’Aran
va insistir a definir i gestionar el referèndum des del Conselh
Generau.
Infraestructures. El Pallars Jussà reivindica les obres de Comiols i l’Alta Ribagorça destaca que els Jocs Olímpics poden
ser una oportunitat per millorar infraestructures i serveis com
els hospitals.

política

de Comiols, “el principal eix
que uneix els Pallars amb l’àrea
metropolitana”, i va assegurar
que volen que la cita olímpica
“deixi un llegat de futur”.
El president de l’Alt Urgell,
Martí Riera, va dir que “és evident que qui millor coneix les
nostres necessitats som els ciutadans del territori”. Va afegir
que “el territori ha de votar amb
un coneixement de la causa que
avui dia no existeix”, i que “encara no tenim prou arguments
per tirar la consulta i els Jocs
endavant”. Riera va reclamar
“inversió al Pirineu tant si s’acaben celebrant com si no”.
L’alcalde de la Seu, Francesc
Viaplana, va confiar que “es
posi a disposició de la població
tota la informació perquè el posicionament sigui amb tots els
arguments possibles”. El diputat
de la CUP per Lleida, Pau Juvillà, va dir que la consulta hauria
d’haver inclòs el Solsonès i el
Berguedà.

jordi farré

Cusola, ratificada
com a alcaldessa
d’Artesa de Segre

Insten a aparcar les grans granges ■ La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, va instar ahir la Generalitat a “dir un no definitiu”
a les grans granges que es plantegen a Catalunya. Va visitar el
Canós, on es planteja una instal·lació per a 9.600 porcs.

❘ artesa de segre ❘ El ple d’Artesa
de Segre va ratificar ahir Maria
Cusola (ERC) com a alcaldessa, en substitució de Domènec
Sabanés. Cusola va explicar
que un dels reptes que haurà
d’afrontar serà l’arribada de
la fibra òptica a tots els nuclis
i “dinamitzar i revitalitzar” el
municipi. Durant la sessió també va prendre possessió la nova
edil d’ERC, Cristina Dil.

Cusola (5a per l’esquerra) amb altres alcaldesses de la Noguera.
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residus municipals

Més recollida
selectiva i menys
residus al dipòsit

E

n la batalla per minvar
els residus a la mínima
expressió és essencial la
recollida selectiva. Sigui
dipositant la brossa en
contenidors o bé seguint
el model porta a porta, avança
pas a pas. Tal com desprèn de les
darreres dades, relatives al 2020,
a Catalunya es recullen selectivament 45,9 de cada 100 kg de
residus municipals, un 0,4% més
que el 2019, tot i que es van generar menys deixalles fins gairebé
els 4 milions de tones.
El comportament variava segons la fracció. Anava a l’alça
en envasos (10,7%), seguida de
paper i cartró (1,3%). Contràriament, minvava en orgànica
(-3,9%) i vidre (-9,9%). L’alentiment de l’activitat econòmica,
així com nous hàbits de consum i
comerç en línia que generen més
embalatge, explicarien aquests
resultats.
Un fet positiu és que anava a la
baixa el volum de residus destinats a un dipòsit controlat, fins a
situar-se en un 34%. Dista força,
però, del 10% màxim establert
per Brusel·les per a l’any 2030.
Situació similar viu el reciclatge.
Tot i que a Catalunya afectava un
39% dels residus, queda lluny del
50% fixat per al 2020.
Cal millorar la recollida selectiva i l’eficiència dels processos
de tractament, apunta l’anàlisi
sobre les principals magnituds.
En paral·lel, és necessari mobilitzar comerços, serveis i ciutadania en la prevenció de residus

a comarques

Sobirà, al capdavant
Amb un 59,50% de recollida selectiva bruta el 2020, el Pallars Sobirà
es posa al capdavant en les comarques lleidatanes.

Mitjana catalana

Altres comarques lleidatanes com
l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pla
d’Urgell, la Segarra i el Solsonès,
superen la mitjana catalana. Contràriament, se situaven per sota les
Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Segrià i l’Urgell. Tanca el rànquing la Val d’Aran, amb un 39, 14%.

Evolució

Si es compara amb el 2019, creix a
totes les comarques, tret de la Segarra i el Segrià.

Porta a porta

L’Urgell anunciava aquesta setmana que implantaria la recollida
de brossa porta a porta a partir
de l’estiu. Ja s’aplica en diversos
municipis del Segrià, l’Alt Urgell,
la Segarra i el Pallars Sobirà. A les
Garrigues, a causa de la Covid es
demora com a mínim fins a la primera setmana de març.

i la recollida selectiva. De fet,
que sigui de qualitat té impacte
en l’eficiència del reciclatge. Per
exemple, en la fracció orgànica
es pot transformar en adob.

acn

El model porta a porta es desplega arreu del territori.

Projecte de
deixalleria
a Lleida
■ Lleida disposarà d’una
nova deixalleria municipal
amb major capacitat i serveis.
Habilitarà un espai per tallers de sensibilització i per
reparar i reutilitzar materials i aparells. Es construirà al
carrer Vilanova de la Barca,
al costat de l’N-240 i l’obra
s’executarà en 24 mesos.
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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis seguretat

Tremp instal·larà més càmeres
per combatre l’incivisme

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

serveis comunicacions
ajuntament d’esterri d’àneu

Danys en un reparador de bicis al cap de dos dies d’estrenar-lo
ajuntament de tremp

x.r.

❘ tremp ❘ L’ajuntament de Tremp
instal·larà més càmeres de videovigilància per lluitar contra l’incivisme. L’alcaldessa,
Pilar Cases, va explicar ahir
que es desplegaran en “punts
estratègics” com el camp de
futbol, les piscines, la zona
d’autocaravanes i el pavelló
del Joncar. Cases va apuntar
que són les zones on es registra

Placa al coworking per senyalitzar la zona wifi.

Esterri estrena deu
zones de wifi gratuït

punts estratègics

Les desplegaran a la zona
d’autocaravanes, el camp
de futbol, les piscines i el
pavelló del Joncar
més vandalisme, on trenquen
més coses i fan més mal. En
aquest sentit, va recordar que
un dels últims episodis va ser
el relacionat amb la màquina
per reparar bicicletes que van
instal·lar a la zona del Joncar,
que “ens va durar 48 hores”
(vegeu SEGRE de diumenge
passat).
Per tot això, l’alcaldessa va
assegurar que “no tenim més
opció” que instal·lar càmeres,
encara que va remarcar que

El reparador de bicis de la zona del Joncar, destrossat.

“no és el model de ciutat que
m’agrada, ni de lluny”. Així
mateix, segons va informar
Pallars Digital, els Mossos i
la Policia Local s’han reunit
en diverses ocasions per coordinar-se i abordar aquesta
problemàtica.
L’ajuntament ja va instal·lar
el maig de l’any passat quatre
càmeres a la rambla Doctor Pearson i la plaça Capdevila. Les
primeres són per controlar el
trànsit, mentre que les segones

busquen tenir un efecte dissuasiu en el vandalisme i reforçar
la cura de la plaça i l’espai dels
contenidors. Cases va apuntar
que aquestes quatre càmeres es
mantindran.
Altres localitats de les comarques de Lleida com Alpicat, la Portella, Alcarràs, Bovera, Menàrguens o Ivars de
Noguera també compten amb
càmeres als carrers per controlar els accessos i reforçar
la seguretat.

política plens

El Pont aprova el pressupost
per a aquest any, de 3,9 milions
ajuntament del pont de suert

x.r.

❘ el pont de suert ❘ El ple de l’ajuntament del Pont de Suert va
aprovar dilluns el pressupost
d’aquest any, que ascendeix a
3,9 milions, uns 200.000 euros
menys que el de 2021, que era
de 4,1 milions.
L’alcalde, Josep A nton i
Troguet, va explicar ahir que
829.000 euros es destinen
a les obres perquè el Palau
Abacial aculli l’arxiu comarcal, un projecte que finança la
Generalitat.
Així mateix, els comptes
preveuen 120.000 euros més
per acabar l’ampliació del cementiri i millorar el paviment
de la zona antiga de l’equipament. 153.000 més seran per
a les obres que ja s’executen
per construir una vorera a la
travessia de l’N-230 al tram
que va entre la gasolinera i

Imatge d’arxiu de les obres al Palau Abacial.

l’hotel La Faiada. Al seu torn,
el pressupost també inclou
120.000 euros per renovar la
plaça de la Confraria Vella i
habilitar un pàrquing d’apro-

ximadament setanta places.
Aquests tres últims projectes
estan finançats amb ajuts de la
Diputació, segons va assegurar
el primer edil.

❘ esterri d’àneu ❘ Esterri d’Àneu
ha estrenat deu zones de wifi
gratuït als carrers del municipi. Concretament, aquestes s’han instal·lat a l’edifici
del coworking, la biblioteca, el poliesportiu, l’escola,
l’església, el recinte firal, les
piscines, els locals socials del
carrer Sant Vicenç, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i el
consultori mèdic. L’alcalde,
Pere Ticó, va explicar ahir
que la instal·lació de la xarxa
d’accés a internet es va acabar a finals de l’any passat.
Va destacar que la posada
en marxa suposa oferir un
“servei més als veïns i als
turistes”.

T i c ó v a r e c or d a r qu e
aquest projecte s’ha finançat
amb ajuts europeus del programa Wifi4EU, que en els
últims anys també ha beneficiat altres municipis de Lleida
com Balaguer, Tàrrega, les
Borges Blanques, Solsona,
Belianes, Esterri de Cardós,
Golmés, Nalec, Preixana i
Riner, entre d’altres.
El programa atorga una
ajuda de 15.000 euros a cadascun dels beneficiaris perquè despleguin xarxes d’accés a internet gratuïta en
espais públics. Fraga també
ultima la instal·lació de les
seues zones wifi (vegeu SEGRE d’ahir).

administració iniciatives

El consell de l’Alta Ribagorça
obre un canal d’eBando per
difondre notícies i avisos
❘ el pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça compta des
de dimecres passat amb un
canal en l’aplicació eBando
que permetrà difondre les informacions de la corporació
de forma instantània. La bona acollida de l’aplicació per
part dels ciutadans a nivell
municipal ha motivat el consell per implantar-la també
en l’àmbit comarcal.
Segons la presidenta, Maria José Erta, es tracta de facilitar l’accés a la informació
buscant nous canals i adaptant-se a les noves formes de
comunicació actual. L’aplicació està disponible per a
telèfons mòbils i els usuaris
rebran de forma immediata
les notícies, bans i avisos que
es publiquin.
D’altra banda, es podran
consultar aquestes infor-

macions sense necessitat de
descarregar-se l’aplicació,
en aquest cas es podrà fer al
web i les xarxes socials del
consell.
A través d’eBando s’in-

bans

Els usuaris rebran bans
i informació sobre
residus, ajuts i cultura,
entre altres temes
formarà els veïns sobre temes relacionats amb serveis
comarcals com els residus,
medi ambient, promoció econòmica, ajuts, serveis socials,
joventut, cultura i turisme,
Per tal d’informar d’aquest
nou servei, el consell ha editat un fullet.
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literatura reconeixement

Maria Barbal rep el Premi
Comte d’Urgell de Balaguer

música concerts
laia pedrós

Guardonada per la seua trajectòria i el compromís amb la llengua
catalana || L’escriptora agraeix aquesta distinció “de la meua terra”
ràdio balaguer

El cantautor de Solsona, ahir al Teatre Ateneu de Tàrrega.

Roger Mas obre el nou
cicle ‘Tàrrega Sona’
laia pedrós

Maria Barbal, ahir després de rebre el premi, amb les autoritats i l’escriptor Josep Vallverdú.

❘ balaguer ❘ L’ajuntament de Balaguer va entregar ahir a l’escriptora Maria Barbal el XXXII
Premi Comte Jaume d’Urgell,
distinció amb què la capital de
la Noguera reconeix l’exemplaritat de la trajectòria i força
cultural de persones i entitats
dels territoris de parla catalana. Guardonada l’any passat,
l’acte d’entrega de la distinció
es va ajornar el juny passat fins
al novembre per la Covid, però
l’escriptora de Tremp no va poder venir aleshores a Balaguer
per qüestions d’agenda.
L’entrega del premi, al Casal
Cívic, va comptar també amb
una lectura de fragments de
Pedra de tartera, el gran èxit
novel·lístic amb què es va donar a conèixer el 1985, acompanyada per dansa a càrrec de
La Xemeneia.

Barbal va explicar amb emoció que “és el moment de la vida en què es tracta de recollir
el que s’ha sembrat”. Va afegir
que, “sent un premi de la ciutat de Balaguer, és un premi
de la meua terra, cosa que li
aporta unes connotacions més
importants que quan es tracta
d’una mica més general o d’altres llocs”.
També va tenir paraules per
a la situació actual del català,
que va definir de “moment crític i trist”.

alerta pel català

L’autora de ‘Pedra de
tartera’ va definir la
situació actual del català
de “moment crític i trist”

En aquest sentit, va recordar que ella havia exercit de
professora de català en un
institut i “ara ens trobem amb
unes dificultats que se sumen
a un corrent general d’oblit de
la llengua, sobretot a les grans
ciutats, que deixen la situació
del català en una posició molt
difícil”.
L’alcalde de Balaguer, Jordi
Ignasi Vidal, va afegir pel que
fa a la immersió lingüística i a
la polèmica del 25% de castellà
a les classes que “el fet de donar la raó a certes petites persones per raons més polititzades que no d’educació respon
a la intenció d’apretar, com va
dir un dels partits que més estrenyen, perquè el català torni
a les masies i deixi els carrers,
i aquesta situació hauria de revoltar-nos a tots”.

❘ tàrrega ❘ Un doble concert
del cantautor de Solsona Roger Mas i del músic i compositor del Maresme Pep Lladó
va estrenar ahir el cicle musical Tàrrega Sona 2022. Mas
va presentar les cançons del
seu últim treball discogràfic, Totes les flors, que avui
diumenge té previst oferir a
l’Auditori de Barcelona en
el segon concert del festival
Barnasants. Per la seua part,
Lladó, que va obrir la vetllada musical, va interpretar els

temes també del seu nou disc,
Les petites certeses. Tots els
concerts del cicle tindran lloc
al Teatre Ateneu, que ahir
encara tenia l’aforament limitat a un 70% per les restriccions actuals a causa de
la pandèmia. La pròxima cita
del Tàrrega Sona arribarà
el 12 de febrer amb un altre
plat fort de la programació
d’aquest any, Albert Pla, que
oferirà cançons noves i altres d’emblemàtiques de la
seua carrera en el xou ¿Os
acordáis?

política cultural diputació

L’IEI reafirma l’aposta
d’actes de l’Any Viladot
❘ lleida ❘ La vicepresidenta de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs
(IEI), Estefania Rufach, va
recordar que al novembre
aquesta fundació pública de
la Diputació va acordar amb
l’ajuntament d’Agramunt i la
Fundació Lo Pardal –amb la
qual manté un conveni des
del 2019– diverses accions
i col·laboracions durant el
2022 en ocasió del centena-

ri del naixement de Guillem
Viladot, com una exposició el
pròxim estiu a Lleida i la difusió del llegat de l’escriptor
i artista visual amb l’edició
de llibres sobre la seua figura i obra.
Rufach va respondre així
a la reclamació d’En Comú
Podem a la Diputació perquè
aquesta s’impliqui en l’Any
Viladot.

