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Activat el Nivell 3 del Pla Alfa a 10 
comarques, entre elles el Segrià, 
Segarra, Solsonès i les Garrigues 
Protecció Civil demana extremar les precaucions en el medi 
natural per evitar situacions de risc que puguin causar incendis
Lleida
REDACCIÓ
El Departament d’Agricultura va 
decidir ahir activar el Nivell 3 del 
Pla Alfa a 73 municipis de 10 co-
marques catalanes i restringir 
l’accés al Parc Natural de la Serra 
de Montsant a partir d’avui, da-
vant l’increment del perill d’in-
cendi forestal per l’augment de la 
temperatura i la disminució de la 
humitat relativa. En paral·lel, ahir 
es va reunir al Departament d’In-
terior el comitè tècnic del Pla Pro-
cicat, que es troba en fase d’Aler-
ta per la tercera onada de calor 
d’aquest estiu i que ha d’afectar 
Catalunya fins a dijous. Durant la 
reunió es va acordar també posar 
en prealerta el pla Infocat pel risc 
d’incendi a molts punts del país. 
Protecció Civil també demana ex-
tremar les precaucions al medi 
natural per evitar incendis.

Dels 73 municipis afectats pel 
Pla Alfa 3, que es preveu que es-
tigui activat com a mínim fins di-
jous, 32 corresponen a zones ele-
vades de la Conca de Barberà, la 
Segarra, l’Anoia, el Bages i el Sol-
sonès, on encara s’està segant. 
Els altres 41 són termes munici-
pals de les comarques de la Terra 
Alta, la Ribera d’Ebre, el Segrià, 
les Garrigues i el Priorat, que pre-
senten un estat de sequera acu-
mulada, i que poden veure’s més 
afectades per les difícils condi-
cions meteorològiques. Avui els 
Agents Rurals conjuntament amb 
Mossos d’Esquadra i ADF efec-
tuaran la vigilància en els espais 
on el Pla Alfa 3 es mantingui acti-
vat. Es farà un control pel molt alt 
risc d’incendi forestal i en aques-
tes zones han quedat suspeses 
les activitats que poden generar 
perill d’incendi.

Pel que fa a la reunió del pla 
Procicat, es va posar en comú la 
situació d’onada de calor que va 
començar ahir i ha de durar fins 
dijous a tot Catalunya amb ex-
cepció de la Val d’Aran, i que ha 
d’afectar sobretot les comarques 
de la Noguera, el Segrià, el Pla 
d’Urgell i el Pallars Jussà.

FOTO: Tony Alcántara / La columna de fum que va provocar el foc es podia veure des de diferents punts de la capital del Segrià

Un espectacular incendi va 
cremar ahir 1,5 hectàrees de 
matolls i canyes a l’Avinguda 
President Josep Tarradellas de 
Lleida, on hi ha un campament i 
prop de les vies del tren.

En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del foc a les 15.20 hores i rà-
pidament es va activar el cor-
responent protocol d’extinció 
d’incendis. De fet, la intensa 
columna de fum es podia veure 
des de diferents punts de la ca-
pital del Segrià. Així, fins al lloc 
dels fets es van traslladar un to-
tal de vuit dotacions terrestres i 
un helicòpter dels Bombers. De 
la mateixa manera, també es 
van personar els Mossos d’Es-

quadra la Guàrdia Urbana de 
Lleida i el SEM. A més, arran de 
l’incendi els agentes de la poli-
cia van haver de tallar un tram 
de l’Avinguda President Josep 

Tarradellas. A les 18.22 hores 
els efectius dels Bombers ja do-
naven per controlat el foc, que-
dant-se al lloc cinc dotacions 
terrestres realitzant tasques de 

remullar, i poc després l’extin-
gien. Les causes del foc s’es-
tan investigant. Indicar que 
cinc efectius van ser atesos pel 
SEM per inhalació de fum i es-
très tèrmic, ja que a la zona  hi 
havia molta deixalla.

Per altra banda, ahir de ma-
tinada un incendi a l’Avinguda 
de Pinyana de la capital del 
Segrià que va cremar 100 me-
tres quadrats d’herbes. Per la 
tarda van cremar 400 metres 
quadrats de vegetació als mar-
ges de la C-26, a la Sentiu de 

Sió. A més, el diumenge per la 
nit a Aramunt, nucli pertanyent 
a Conca de Dalt, un incendi va 
acabar cremant una pila de lle-
nya i una caseta d’obra.

Crema 1,5 hectàrees en un espectacular incendi on el 
campament de l’Avinguda President Josep Tarradellas

FOTO: Tony Alcántara / L’helicòpter dels Bombers, carregant aigua
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Denuncien cinc empreses 
pels salaris als temporers 
i la manca d’allotjament  
UGT també demana actualitzar el conveni perquè 
tots els empresaris agrícoles paguin 7,02 euros l’hora
El sindicat UGT va alçar ahir 
la veu contra suposades 
irregularitats d’empresaris 
agraris contra treballadors 
del camp, alhora que va 
demanar que tots paguin a 
7,02 euros l’hora.

Lleida
ACN
Des que va començar la campa-
nya de la fruita UGT ha presentat 
cinc denúncies a empreses agrí-
coles per suposades irregularitats 
en el pagament de salaris i tam-
bé en l’obligatorietat de facilitar 
allotjament als temporers em-
pleats. El secretari general de la 
UGT-FICA de les terres de Lleida, 
Xavier Perelló, va qualificar ahir 
de ‘’drama humanitari’’ la situa-
ció que ha portat a obrir un refugi 
per a temporers en un pavelló del 
barri de Balàfia de Lleida i va de-
manar a les administracions que 
‘’afrontin’’ aquesta problemàtica 

amb una ‘’dotació econòmica’’. El 
sindicat va reclamar també que 
s’actualitzi el conveni del camp 
per tal que les taules salarials es-
tiguin equilibrades i tots els em-
presaris agrícoles paguin a 7,02 
euros l’hora, ja que ara això no és 
així. Perelló va lamentar també 
que tot i el compromís d’iniciar 
les negociacions abans del 24 de 
juliol, no s’ha fixat la primera reu-
nió fins al 18 de setembre. 

D’altra banda, Perelló va re-
cordar que el sector del camp no 
té en vigor el conveni laboral des 
del 2009 i va lamentar la ‘’ma-
la fe’’ en la negociació col·lecti-
va del mateix perquè no tindrà 
lloc cap reunió entre la patronal 
i els sindicats fins al pròxim 18 
de setembre. La patronal, que en 
aquest cas són els sindicats Unió 
de Pagesos (UP), JARC i l’Institut 
Agrícola de Sant Isidre, han acor-
dat amb els seus afiliats pagar 
als temporers a 7,02 euros l’hora 

d’acord amb la pujada del Salari 
Mínim Interprofessional (SMI), 
però segons la UGT, aquest preu 
‘’no l’aplica tothom’’ i per això cal 
el conveni que permetrà equili-
brar la taula salarial. 

Al mateix temps, la UGT tam-
bé va fer una valoració sobre la 
decisió del Tribunal Laboral de 

Catalunya de dictaminar que tots 
els treballadors de les càmeres 
de fruita cobrin un mínim de 7,08 
euros l’hora. La patronal volia pa-
gar a 6,28 euros l’hora i la dife-
rència era important, per això des 
del sindicat es va fer una crida a 
què una vegada els han donat la 
raó, ‘’hi hagi l’adequació’’.

FOTO: Tony Alcántara / El secretari general de UGT-FICA, Xavier Perelló
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La Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya 
(FCAC) va reclamar ahir que 
es restableixi l’ajut estatal al 
conreu de fruita seca, elimi-
nat el 2017 i que podria su-
posar ajudes per l’import de 
120,75 euros per hectàrea 
per a la pròxima campanya. 
En concret, el sector coope-
ratiu va presentar esmenes 
a l’esborrany de Reial Decret 
que modifica la normativa re-
guladora dels ajuts de la PAC 
(Política Agrària Comuna), 
amb l’objectiu que reincor-
pori aquestes ajudes econò-
miques. Segons la FCAC, des 
de la desaparició dels ajuts el 
sector ha deixat d’ingressar 
37 milions d’euros i s’haurien 
abandonat 5.500 hectàrees 
de conreu del sector. 

La superfície de conreu de 
fruita seca representa actual-
ment unes 41.500 hectàrees, 
la major part de les quals es 
troben en aquelles zones de 
secà i més marginals. De fet, 
la federació va recordar ahir 
l’importància d’aquest con-
reu per a mantenir l’activitat 
agrària en les zones on cap 
altre conreu és factible, evi-
tant la desertització i possi-
bles incendis.

Els productors 
de fruita seca 
demanen a 
l’Estat que els 
torni les ajudes 

Una quinzena d’alcaldes, regi-
dors i tècnics d’alguns Ajunta-
ments catalans es van reunir el 
passat 17 de juliol amb la Con-
sellera de Cultura per a dema-
nar-li el seu suport a la Xarxa 
de Barris Antics. Segons va ex-
plicar ahir l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, l’objectiu era 
donar a conèixer la dinamit-
zació comercial i turística que 
duen a terme els municipis que 
d’aquesta xarxa. Segons el con-
sistori de les Borges, ambdues 
parts es van emplaçar a noves 
reunions a partir del setembre, 
per a concretar actuacions.

Els municipis 
de la Xarxa de 
Barris Antics 
volen el suport 
de la conselleria  
al seu projecte

L’Ajuntament d’Aitona ha convo-
cat un procés de participació ciu-
tadana perquè els veïns escullin 
la ubicació del mercat setmanal 
que acull el municipi. D’aquesta 
manera, el consistori ha convocat 
els veïns a votar en una enquesta 
que se celebrarà entre el 25 de ju-
liol i el 6 d’agost a les dependèn-
cies municipals. Segons l’Ajunta-
ment, la proposta ha sorgit arran 
del fet que la ubicació actual del 
mercat, al centre del poble, difi-
culta la mobilitat i l’accés dels ve-
hicles i vianants que accedeixen 
al centre d’aquest. Així, la propos-
ta que sotmetran a votació és la 
de traslladar el mercat a la plaça 
del Pavelló d’Esports. Segons el 
consistori, la nova ubicació ofe-
reix la possibilitat d’encabir un 

nombre superior de parades i 
disposa d’una major superfície 
per a poder accedir, transitar i 
estacionar. Igualment, ahir van 
fer públic un díptic informatiu en 
que l’Ajuntament detalla tota la 
informació sobre les dues ubica-
cions del mercat. Aprofitant això, 
animaven els veïns a informar-se 
sobre les dues possibilitats abans 
d’anar a votar.

Els veïns d’Aitona decidiran 
a través d’una enquesta la 
nova ubicació del mercat

L’Ajuntament 
proposa retirar 
les paradetes 

del centre 

Amb l’objectiu de dignificar la 
imatge de les zones comercials, 
l’Ajuntament de Tremp acollirà 
dijous vinent una reunió infor-
mativa amb els propietaris de 
locals comercials. Segons va ex-
plicar el consistori, el projecte 
que presentaran té dos objec-
tius. D’una banda vol facilitar 
el lloguer d’aquells espais que 
no tinguin activitat econòmi-
ca i fent això, volen millorar la 
imatge dels carrers comercials. 
La reunió s’ha convocat per al 
pròxim dijous a les 13.00 a la 
sala de Plens de l’Ajuntament 
del municipi.

Tremp facilitarà 
el lloguer de 
locals buits 
per a millorar 
la imatge de la 
zona comercial

La Seu d’Urgell acollirà avui una 
nova sessió del seu programa 
d’oci nocturn per a adolescents 
i joves, INSOMNI. L’activitat, 
que s’iniciarà a les nou de la 
nit al Centre Cívic l’Escorxador, 
inclou una caminada i un bany 
a les piscines municipals. Igual-
ment, els participants també 
tindran oportunitat de sopar 
per 3,80 euros i amb música en 
directe. Al mateix temps i en el 
marc de la campanya Control-
ga’t, per a preveure el consum 
d’alcohol en adolescents i jo-
ves, es donarà aigua a tots els 
participants.

L’Alt Urgell viu 
una nova edició 
d’INSOMNI 
per promoure 
l’oci saludable i 
sense alcohol  
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Lleida
ÓSCAR BUETAS
Els Agents Rurals van trobar mort 
a cops un gos, de raça llebrer es-
panyol, amagat entre uns matolls 
en una zona forestal de Balaguer 
i van denunciar el seu propietari, 
que va resultar ser veí de la capi-
tal de la Noguera.

Pel que fa als fets, l’animal va 
se trobat la setmana passada per 
membres del cos i va ser tras-
lladat per fer-li la corresponent 
necròpsia. Aquesta va concloure 
que el gos havia mort per trau-
matismes als dos costats, incom-
patibles amb un atropellament. 
De fet, cal destacar que l’animal 
portava un microxip a nom d’una 
persona amb domicili a Toledo. 

Amb aquesta informació, els 
membres del cos d’Agents Rurals 
van iniciar una investigació i es 
van adreçar al Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Castella La Man-
xa, que va aportar les dades de la 
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FOTO: A. R. / L’animal va morir per traumatismes als dos costats

Denuncien el propietari d’un 
gos mort a cops i amagat en 
una zona forestal de Balaguer

persona propietària de l’animal, 
que va resultar ser un veí de Ba-
laguer. Amb la col·laboració dels 
Mossos d’Esquadra, van citar-lo 
per una infracció molt greu de la 
Llei de protecció dels animals.

Segons va informar el cap dels 
Agents Rurals a Lleida, Llorenç 

Ricou, les proves s’aportaran al 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, que és l’òrgan competent 
per aquests casos, i serà qui de-
terminarà la quantitat econòmica 
de la multa administrativa, que 
pot ser superior als 3.000 euros.

Els membres del cos d’Agents 
Rurals van aixecar una acta per 
infracció de la Llei de Residus 
contra un home que va abocar 
unes runes en un terreny fores-
tal de Balaguer. En aquest sen-
tit, i pel que fa als fets, segons 
van informar ahir fonts del cos 
a través de les xarxes socials, re-
centment van detectar un vehi-
cle ‘pick-up’ que anava carregat 

amb un runes quan circulava per 
un camí rural de Balaguer. Da-
vant d’aquesta situació, es va fer  
la corresponent tasca de vigilàn-
cia. Posteriorment, els membres 
del cos van enxampem ‘in fra-
ganti’ el conductor abocant les 
runes. Finalment, van requerir 
la recollida i trasllat a un centre 
autoritzat i van aixecar una acta 
per infracció de la Llei la Residus.

Sorprenen una persona 
buidant unes runes en un 
terreny forestal de Balaguer

Un contenidor va quedar calci-
nat la nit de diumenge a la loca-
litat de les Borges Blanques per 
un incendi que es va originar en 
el seu interior. En aquest sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats de la incidència a 
les 23.35 hores. De fet, la perso-
na que va informar dels fets va 
explicar que al carrer Carrasco 
i Formiguera hi havia un conte-

nidor del que estava sortint fum 
de l’interior i que, per tant, s’es-
tava cremant. Ràpidament es va 
activar el corresponent protocol 
d’extinció d’incendis i fins al lloc 
es va personar una dotació dels 
Bombers de la Generalitat. Un 
cop allà, els efectius del cos es 
van encarregar d’apagar el foc 
que va calcinar el contenidor per 
evitar que es propagués.

Un home de 73 anys, J. E. C., veí 
d’Isona, va perdre ahir al matí la 
vida quan el cotxe que conduïa va 
patir una sortida de via a la carre-
tera C-1412b, al terme municipal 
d’Artesa de Segre (Noguera), i xo-
car contra una arqueta de rec. Se-
gons van informar des del Servei 
Català de Trànsit, la víctima moral 
era l’únic ocupant del turisme.

En aquest sentit, els Mossos 
d’Esquadra van ser informats de 
l’accident mortal a les 7.00 hores. 
Per causes que encara s’estan in-
vestigant, un turisme es va sor-
tir de la via i va xocar contra una 
arqueta de rec. Arran de la inci-
dència es van activar un total de 
dues patrulles del cos dels Mos-
sos d’Esquadra, dues dotacions 

Un contenidor queda 
calcinat al carrer Carrasco 
i Formiguera de les Borges

Un veí d’Isona mor en un 
accident de trànsit a la 
C-1412b, a Artesa de Segre

dels Bombers de la Generalitat i 
dues ambulàncies i un helicòpter 
medicalitzat del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). Com 
a conseqüència de l’accident, 
el conductor del vehicle, i únic 
ocupant, va perdre la vida. Amb 
aquesta ja eren 89 les persones 
que han mort en accidents de 
trànsit aquest any a la xarxa viària 
interurbana de Catalunya.

Per altra banda, per la tarda 
un motorista, V. A. N., veí de Tar-
ragona de 59 anys, va morir en 
un accident de trànsit a Vila-se-
ca (Tarragona) que quan la seva 
motocicleta i una ambulància de 
transport sanitari van col·lidir

Les policies de trànsit faran 
aquesta setmana una campanya 
intensiva per vetllar per la se-
guretat dels motoristes, segons 
van informar ahir el Serveis Ca-
talà de Trànsit. Així, es vigilaran 
els motoristes com a infractors, 
però també com a possibles víc-
times de conductes de risc dels 
conductors de la resta de vehi-
cles. També es farà un control 

del bon ús del casc. En aquest 
2019, amb el d’ahir de 27 mo-
toristes han mort a les carrete-
res catalanes i 158 han resultat 
ferits greus, dos més que l’any 
passat durant el mateix període 
de temps. Per demarcacions, a 
Barcelona és on més motoristes 
han mort, un total de 13, segui-
da de Girona i Tarragona amb 
cinc i Lleida amb quatre. 

Campanya per vetllar per 
la seguretat dels motoristes
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Implanten nous sistemes de 
gestió informàtica al Santa 
Maria i a l’Espitau Val d’Aran
El projecte, que també inclou l’Hospital Comarcal 
del Pallars, supera el milió d’euros de pressupost
L’Hospital Universitari Santa 
Maria, l’Hospital Comarcal 
del Pallars i l’Espitau Val 
d’Aran ja disposen dels 
nous sistemes d’informació 
economicofinancera i de 
gestió assistencial.

Lleida
REDACCIÓ
Aquests projectes, que es van 
començar a implementar l’any 
passat, han estat finançats per la 
Diputació de Lleida amb un pres-
supost total de 1.642.133 euros. 

Pel que fa a l’Hospital Univer-
sitari Santa Maria i l’Hospital Co-
marcal del Pallars han implemen-
tat un nou sistema d’informació 
economicofinancera que té per 
objectiu facilitar el vincle i la in-
terrelació entre aquests centres 
i l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, per tal d’assegurar la 
continuïtat de la seva oferta apor-
tant recursos humans, formació i 
estandarització de processos. El 
nou software informàtic facilita 
la gestió de la comptabilitat, la 
tresoreria, la facturació, compres, 
aprovisionament, logística i l’ex-
plotació de la informació. L’im-
port d’aquest nou sistema és de 
347.650 euros. 

Per aquesta solució es fa ser-
vir el programari líder d’ERP de 
l’empresa alemanya SAP, desple-

FOTO: Marta Lluvich (ACN)/ Imatge d’arxiu de la façana de l’Hospital Comarcal del Pallars

gant la nova versió S4HANA sent 
la primera implantació realitzada 
a nivell estatal en un entorn assis-
tencial. 

INTERRELACIÓ

Per la seva banda, l’Espitau Val 
d’Aran ha implementat un nou sis-
tema de gestió assistencial amb 

l’objectiu d’interrelacionar-se 
amb altres centres especialitzats 
de referència i amb tota la xarxa 
d’atenció primària del seu territo-
ri de referència, amb qui ha d’in-
tercanviar informació sanitària, 
evitant desplaçaments innecessa-
ris a la població. 

El projecte ha contemplat l’ad-

quisició  i la implantació de quatre 
programes informàtics d’història 
clínica electrònica, que cobreixen 
els àmbits de gestió clínica i admi-
nistrativa, de suport de processos 
d’infermeria, de prescripció far-
macèutica i de laboratori. També 
s’ha facilitat la formació necessà-
ria per a la seva utilització.

Recuperen 
cossos de la 
Guerra Civil al 
Pallars Jussà
La directora general de Memòria 
Democràtica, Gemma Domènech, 
visitarà la zona on hi havia la fossa 
dels 17 soldats de la Guerra Civil 
recuperats a la Vila de Figuerola 
d’Orcau i entregarà la resta dels 
cossos recuperats. En finalitzar 
la directora entrarà al Cementiri 
Municipal de Figuerola d’Orcau 
i lliurarà les restes a l’alcaldessa 
d’Isona i Conca Dellà, Maria Rosa 
Amorós, i les dels tres soldats re-
publicans localitzats a Gavet de la 
Conca al seu alcalde, Xavier Badia. 
Per finalitzar l’acte, la directora de 
Memòria Democràtica procedirà 
a presidir l’enterrament dels sol-
dats. Aquestes víctimes no són 
les úniques que s’han pogut re-
cuperar en els darrers anys. L’any 
passat, el Govern de la Generalitat 
va entregar les restes de soldats 
a quatre famílies. De fet aquesta 
fossa, al Soleràs, és la més gran 
que s’ha excavat mai fins ara a 
Catalunya. En ella, els arqueòlegs 
hi van trobar una trentena de res-
tes òssies que van lluitar durant la 
Guerra Civil. Aquesta darrera actu-
ació forma part del Pla de Fosses. 
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ANUNCI DE DISSOLUCIÓ I LIQUI-
DACIÓ DE “IBERCEREAL SOCI-
ETAT COOPERATIVA CATALANA 

LIMITADA, EN LIQUIDACIÓ

De conformitat amb el previst en 
l’article 102.3 de la Llei de Coope-
ratives de Catalunya 12/2015, es 
comunica que en l’Assemblea Ge-
neral Extraordinària de la Coopera-
tiva “Ivercereal S.C.C.L.”, celebrada 
el 30 d’abril de 2019, es va acordar, 
per unanimitat, la dissolució i liqui-
dació de dita Cooperativa i el nome-
nament de liquidadors. 
Lleida, 17 de juliol de 2019.
Els Liquidadors
Camp de Sant Gaietà d’Almenar 
S.C.C.L., representada pel Sr.Josep 
Piqué Perpinyà
Fru-rose S.C.C.L., representada pel 
Sr. Josep Lluís Escuer López
Fialco S.C.C.L, representada pel Sr. 
José Luis Calvet Fontova
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