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Un Bar~a t rist i impotent no passa de 
l'empat sen se gols amb I'Siavia i deixa 
encara pendent la classificació 

Entra en funcionament !'hospital de dia 
de salut mental de Tremp, que dóna 
servei als Pallars i a la Ribagor~a 
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La Paeria clausura l'histOric 
pavelló I'Antorxa per grans 
esquerdes a l'estrudura 

Les comarques de 
Lleida perden en 
sis anys més de 
dos-cents agents 
de cossos policials 
El nombre d'efectius 
no supera els 2.300 

Les comarques de Lleida han 
pcrdul més de dos-ccnls agcnls 
de policía durant cls últims sis 
anys i esta a !'espera d' incor
porar nous efectius després de 
les convocatorics de placcs de 
Guardia u ,·bnna a la capital i si 
li corres pon alguna deis Mossos 
d'Esqundra. En l'nctua lital, cls 
cfcctius disponibles no arriben 
als 2.300, deis quals 1.349 són 
pol icies autOilOmics. 

Usos 11 L'edifici 
és seu d'activitats 
esportives que ara 
han estat derivades 

Centenari 11 Es va 
construir el 1902 i 
esta protegit pe! 
seu interes artístic 

L'historic pavcllól'Antorxa de 
Lleida, estrena! el1902 i que va 
::~collir concerts de cclcbritats 
com Enrie Granados i Ricard 
Viiies, va ser clausura! ah ir per 
tecnics de lo Pocria al detcc· 
lar-se grcus deficicncies a cau· 
sa de la humitat i esquerdes a 
!'estructura. Les obres durara o 
di verses sctmanes i les activitnts 
que acoll ia han estat derivades 
a alt res r·ecintes. 

Torregrossa ja 
llueix el mural 

rural més gran de 
tot Catalunya 
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SUCCESSOS 

Una dona ferida i diversos 
vei"ns confinats al 
cremar-se un pis a Ronda 
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11\ rRJ\ ESTRUCTURES 

Foment estudiara fer 
mésaccessos a I'AP-2 a 
l'alliberar el peatge el2021 

COMARQUESI 12 

Entrevista 
Montse Mínguez 1 Psc 

«Som la veu progressista 
no independentista i 
sortim a guanyar» 

ELECCIONS 1 20·21 
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EQUIPAMENTS POLEMICA 

Queixes per cartells en tombes de 
la Seu que avisen d1mpagaments 
Lajuntament els va col·locar la vigília de Tots Sants i els va retirar després de coneixer 
les reclamacions 11 Demana disculpes i atribueix l'acció a l'oficina de recaptació 

C. SANS 
ILASEU 1 L'aparici6 de cartells que 
advertien sobre i ntpngnmenls 
de taxes en d iverses tombes del 
cementiri de la Seu ha provoca! 
queixes deis ve'ins. La vigilia 
de Tots Snnts, el consistori va 
penjar a la porta d 'accés al ce
mentiri la llista amb els noms 
i cognoms de les persones en 
situació d'impagament deis re
buts de la taxn de concessi6 de 
nfnxols i columbaris i un avís a 
cada lomba afectada. 

L'alcalde, Jordi Fabrega, va 
lamenta r ah ir els fets i va de
manar "disculpes públiques" 
per una acció que va atribuir nls 
t?!cnics de !'oficina de recapta
ció i de la qu11l "érem totalmenl 
desconeixedors fins que ens van 
arribar les queixes". Va expl i
car que, si bé és una practica 
que porten a lerme nombrosos 
ajuntaments després d' lmver es
gota! lotes les formes possibles 
de contactar amb les [amflies 
deis fínats pcrque es facin carrec 
deis deutes, "nosaltres no so m 
pa1·tidaris de fer-ho i hem rec
ti[icat". El regidor responsable 
del cemcnliri, Carlos Guardia, 
va explicar que "buscarem una 
altra fórmula legal per insistir 
en el pngament d'nqucsts deutes 
municipals". 

El grup murticipal de Com
promís per la Seu, a l'oposici6, 
va la mentar els fets, que van 
ser rect i ficats pels responsa-

POLÍTICA INICIATIVES 

Un deis cartells que es van col·locar en una lomba del cementlrl de la Seu 1 que després es va retirar. 

b ies municipnls a l cap de dos 
dies de penjar la llista i després 
de la indignnció d' un grup de 
ciutndans n través de les xarxes 
socials. Compromís va conside
rar la mesura recaptatoria com 
a " irrespectuosn, insolidii ria 
i iHegnl", teninl en comptc In 
v igenl Llei de Protecció de Da
des, que impedeix que es facin 
públiques dades d'aquest ti pus. 
Els socia listes van adverti r que, 
en casque a lgun afectat hagués 
denuncia! els fets, podría ha
ver comporta! multes de fins a 
300.000 euros. El cementlrl de la capital de I'Ait Urgell el dla de Tots Sants. 

URBANISME COMISSIONS DEL PIRINEU 1 D'ARAN 

COMARQUES 15 1 

El mlllor aparador de 
codonys, premiat 
1 TREMP 1 La bol iga Gourmet 
Pallat·s ha guanyal el concurs 
d'aparadors organitzat pcr 
l'ojuntnmcnt i Radio Tremp 
nmb mol iu de la Fira del Co
dony 2019. El prerni consis
tcix en un nnunci publiciln
ri a Radio Tremp duranl la 
campan ya de Nada!. 

Uum verda al tanatori 
munidpal de Solsona 
1 SOL SON A 1 Solsona va aprovar 
ahir el projecte execuliu del 
tanalori municipal amb un 
pressupost d '1,7 M€ a l'edi
fici de l'ant ic Club SantJord i. 
Tots els partits hi van votar a 
favor excepto Junts per Sol
sonn, que es va abstenir. 

Adjudiquen de nou 
demolir 4 cases a Son 
1 SON DELPII L'ajunlarnent d'Alt 
Aneu ha tornat a adjuclicar 
In demolició de quatre ha
bitatges de Son després que 
!'empresa adjudicataria s'ha
gi rctirnt i arran d'un requeri
ment judicial perque les cases 
violaven les rtormes subsidiii
lics del municipi. Es1a previsl 
que la dcmolició comenci de 
forma imminent. 

Primer pas per reparar 
l'església d'Aimenar 
1 ALMENAR 1 El bisbat de Llei
da i l' lnstitut Catala del Sol 
firmaran avui !'acta d'in ici 
de les obres de rcstauració 
de l'església de Santa Maria 
d'Aimenar. Aquesta esglé
sia va ser u na de les sis que 
van ha ver de tancar les por
tes el 2016 pe r problemes 
estructurals. 

Balaguer aprova apujar un 
10% de la taxa de residus 
i es reuneix amb Pueyo 

Llavorsí convertira una antiga 
serradora en sala pera vetllatoris 

IBALAGUERI El pie deBa !aguer va 
aprovar ah ir un augment del 
10% a In tnxa d'escombraries 
en tots els rebuts i d'un 5% pcr 
a pet its comer~os. L'increment 
ve motiva! per l'augment del 
canon de residus i la pujada de 
costos del servei del conscll de 
la Noguera (vegeu SEGRE del 
27 d'octubre). Tamb6 va donar 
llum verda a unn pujada del 
2,5% a l'IBI, de la maleixa ma
nera que va ratificar un recllrrec 
del 50% pera hnbitntges buits 
que siguin propietat de bancs i 
empreses, una mesura queja 
han aprovat alt res njuntnmenls 
com el de la Seu. La sessió vn 
aprovar una modificació de cr?!
dil d 'uns 300.000 euros i que 
la pla<;n que hi ha davant del 
consell de la Noguera es digui 
plao¡:a de la Unió Catalanista, 

amb motiu dcl125 aniver.;ari de 
l'assemblea del grup polftic a la 
localitat. L'alcalde, Jordi lgnnsi 
Vida!, vn opuotnr que la sctmn
na que ve sotmetran a aprova
ció el pressupost del 2019, que 
puja a 17,5 milions i en preveu 
230.000 pera inversions. 

D'altTB banda, Vida! es va re
unir amb l'nlcnlde de Lleida, Mi
que[ Pucyo. V no asscgurar que 
estan treball:lnt per celebrar 
una trabada d'alca ldes de les 
capitals de comarca del pln, nmb 
la volunlat d'impulsar oportu
nitats polftiques i economiques. 
Vida! va apuntar que v:ln par
lar sobre temes de cult ura, in· 
fraeslruclures i coJ.laboracions 
t urfstiques. Vn nssenyalar que 
"en quatre nnys como alcalde, 
no havia t ingut cont~cte amb 
l'~lcaldia de Lleida". 

Les obres, ja a concurs, tenen un pressupost de 146.000 euros 
R. R. 
1 LLliDf<l Llavorsf convertira una 
antiga serradora ni peu de la 
carretera C-13 en una sala per 
a vetllatoris. El projecle se sol
metra aquesta selmana al vis
tiplau de la comissió d'Urba
nismc del Pirincu, mentre que 
l'ajunlament ha fet els primers 
pnssos per malerinlitz:lr-lo. lia 
convocat el concurs pcr adju
dica r les obres, amb un pressu
pml de gairebé 146.000 euros. 

La sala pcr a vetllatoris que 
hi ha més a prop de Llavorsí 
és al municipi de Rialp. La que 
impulsa el consistori sera en un 
edifici de propietnt municipal 
de 165 metres qundrots que 
ncluaJmenl es fa servir coma 
mngatzcm. El projectc preveu 
habilitar-hi una superficie de 
98 metres quadrats per aco-

llir vetl latoris i mantenir com 
a magatzem la resta. També 
planteja ampliar un porxo ex
terior per facilitar 111 carrcga i 
desdtrrega de ferelres des deis 
cotxes de morts. D'altra ban
da, la comissió d'Urbaoisme 

LES CLAUS 

campings 1 
1 Les comlsslons d'Urbanlsme 
examinaran plans per regula
ritzar campings a Aran i I'Aita 
Ribagor~a. 

Energía solar 
1 Se sotmetra n a aprovació 
projectes de panells solars per 
a autoconsum i pera la venda 
d'energia. 

examinndi també projectes 
pera instaJ.lacions fotovoltai
ques, tani de gran mida per n 
la venda d'electricitat com per 
a autoconsum. 

Aran Park 
A més de la comissió tcrri· 

torial del Pirineu, també estñ 
prevista per aquesta setmann 
unn sessió de la comissió d'Ur
bnnisme d'Aran. El projecte 
per dotar el pare de visua 1 it
zació de fau na d'Aran Park 
d'a llotjaments des dels quals 
poder contemplar de prop 
llops, óssos i nitres animals se 
sotmetra a l seu primer tritmit 
ambienta l. També se sotmetrn 
a rati(icoció el pb pera establi
mcnts hotelers n Bagergue, que 
va rebre un primer vistiplau en 
una sessió anterior. 
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INICIATIVES SALUT SANITAT EQUIPAMENTS 

La Diputació aporta prop 
de 280.000 € a I'IRBLieida 
pera investigació 

En marxa !'hospital de dia 
de salut mental a Tremp 
Dóna cobertura a Jussa, Sobira i Ribagor~a i evita trasllats a 
Lleida 11 Compta amb un equip multidisciplinari d'atenció 

REDACCIÓ 
illEIOA 1 La Diputació de Llei
da ha firmat un conveni amb 
l' lnstitut de Recerca Biom~· 
dica de Lleida (JRBLicida) 
amb el qual aporta ra unto
tal de 279.300 euros nl'en· 
titat investigadora. Aquest 
acord estipula que la col·la
boració s'efectuara mitjan
~ant el desenvolupoment del 
Programa Post-M IR 2019 i 
de promoció en la investiga
ció de la salut. En nquest sen· 
tit, el projocto implica una 
convocatorio d'ajuts per pnrt 
de I'!RBUeida pera la con
tractació d'un ony de nous 
professionals que hagin aca
bat el perlode de formaci6 

Els pacients podran 
avaluar els farmacs 
1 MADRID 1 El ministeri de Sa
nitat inclouril els pacients 
a ls com ites de seguretat i 
avaluaci6 de rnedicaments 
de !'Agencia Espanyola de 
Medicaments i Productos 
Sanitaris (AEMPS), segons 
va informarahir clcap ad
junt del departnmcnt de 
Medicaments d 'Ús Hu· 
ma de )'agencia, Antonio 
Blázquez. 

Cada 8 segons mor 
algú per diabetis 
1 MADRID 1 C;~da vuit segons 
mor una persona per dia
betis al món, fet que suposa 
una mitjnna de 7,5 pacients 
morts cada minut, segons 
va avisar recentment la 
presidenta de la Fundació 
de la Societat Espanyola de 
Diabetis (SET), Sonia Gaz
trunbide, amb motiu del Dia 
Mundial de la m:~laltia, que 
se celebrara el proxim 14 
de novembre. 

les mares voten més 
reduccions de jornada 
1 MADRID 1 Un 37,7 pcr cent 
de les mares van sol·licitar 
un:~ reducci6 de jornada 
o treballar :1 tcmps parci
a l a l reincorporar-se a la 
feina despn~s de la baixa 
maternal, davant el 4 per 
ccnt deis pares, scgons un 
estudi de I'Observatori So
cial de La Caixa. L'in[ozme, 
titula! Per que a/s lzomes 
no utilitzen les mesures 
de conciliaci6 de la vida 
laboral i [a111iliar? a na lit· 
za el desequilibri n !'hora 
d'utilit:~:ar les mesures de 
conciliació laboral a través 
de l'analisi d'unn cnqucsta 
feta l'any 2016 a 1.765 pa
relles amb fills. 

cspccialitznda i a cstudinnts 
predoctorals en ciencies de 
la salut de la Universitat de 
Llcida. D'alt m banda, )'Obra 
Social La Caixa ha posat en 
mnrxa una campanya de 
m icromecenatge a favor 
de I' IRBLleida, amb l'ob· 
jectiu que tant particulars 
com empz·eses, clienls o no 
de l'ent itnt, s'a[egeixin ala 
inicia tiva d'aconseguir 600 
hores pera la investigació 
de l'envelliment saludable. 
Durnnt tot el mes de novem· 
brc qui ho desitgi podra fcr 
els seus donat ius als caixers 
automlilics o a la pagina wcb 
de l'entitat bancaria: wruw. 
caixabank.cat 

NATURALESA 

Científics declaren 
una emergencia 
climatica mundial 
1 WASHINGTON 1 Més d'11 .000 
cientffics de tal e l m6n 
van advertir ah ir que és 
inevitable " un patiment 
huma sense preccdents" 
llevat que s'intenti posar 
fi de manera immcdiata a 
tots els factors que contri· 
bueixen al canvi climlltic. 
"Encarem una emerglmcia 
climatica", va dir Thomas 
Newsome, de la Universitat 
de Sydne)'· 

REDACCIÓ 
1 nEMP 1 Tremp compta des de 
l'octubre amb un hospital de 
din i un servei de rehabilitació 
comunitoria de salut mentol 
que d6na cobertura al Pallars 
Jussa, Pallars Sobi ri\ i Alta 
Ribagor~a. L'espai, ubicat a ls 
baixos del número 12 de Doc
tor Pea rson, esta gestiona! per 
)'empresa pública Gestió de 
Sorveis Snnita ris i suposa u n 
impuls al model d'atenci6 co
munitaria en salutmental de 
la zona, millora els recursos de 
les comarques de muntanya i 
aclua de suport pera l'atenció 
primaria. 

L' hospita l de dia té capa
cita t pera quatrc persones i 
unservei de rehabilitació co
munitilria pera 10 us uaris . 
Així, compta amb dos des
palxos de lreball individuals, 
un nitre pera l'a lcnció a les 
famílies, dos sales multidisci· 
plinllries. dos més de terapia 
poliv:~Jents, u11a sala d'estar i 
una cuina-menjador. L'equip 
d'atenci6 és multidisciplinari 
i esta formal per dos psiquia
tres, dos psicologucs clíniqucs, 
dos infermeres de salut men
tal, dos terapeutes ocupaci
onals, una educadora socia l 
i una treballadora social. A 
m~s, treballen de forma inte
grada i articulada amb la resta 
de pro(cssionals deis scrvcis 
desalut i socials, d'acord amb 
el projecte terapeutic del paci-

COL·LECTIVITAT OE REGANTS NÚM. 18 OELS CANAL S D'URGELL 
PRESIDENCIA 

EDtCTE 
Pel quaJ es convoca a tols els partk:lps de lil Collectivilat, tant reganiS com tllulazs 
d"altres apromaments dls1ints del reg, a la respectlvl Junta General Ordin;l.ria, que 
tindra lloc el proxlm dla 24 de novembre a la Sala de la llar de Jubilats de Montollu 
de lleida, a les 10.30 hores en p~mera convoc.atoria 1 mll)a hom despresen segona, 
si no hl fossln presents o representals la majorla devots de a Col·leC11vitat pera 
fer·hO en primera. d'acord amb el següent 

ORDRE DEl OlA 
l.·LECl1JRA APROVACIÓ, SI ÉS PADCEDENT, DE L'ACTA DE lA JUNTA GENERAL 
ANTERIOR. 
2.·NOMENAMENT DE TRES INTERVENTOR$, 
3.·EXAMEN 1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PRESSUPOSTDS D"INGRESSOS 1 
DES PESES PEA A L·ANV 2020. 
4.·PROPOSTA O OBRES A REALilZAR EN LES DiSTINTES OEMARCACIONS 1 
DERRAMES A ESTASLIR A L"EFECTE. 
5.·RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUOS DE CANVI DE REG. 
6. INFORMES DE tA PRESiDÉNCIA 
7 ·TOAN OBERT OE PARAULA 

Artesa de Llefda, a 5 de novembre del2019 
El PRESIOENf, ASEL GAllART 1 GI\LLART 

SECiRE.com 
Solr tntormacó 
Som present 
Som futur 

lmatge de l'equlp d'ate ncló multldlsclpllnarla. 

CAPACITAT 

L'hospital de dia té 
capacitat pera quatre 
persones 1 el servei de 
rehabilitació, per a deu 

ent i seguint les guies clíniques 
específiqucs i rutes assistenci
als marcados. 

La cap de )'orea de Psiquia
tría, Salut Mental í Addicci· 
ons de l'Ait Pirineu i Aran, la 
doctora Anna Mont, explica 
que oquest nou scrvei su posa 
"un pas endavant pera l trae· 
lament i acompanyamentde 

les famflies i pe rsones amb 
un trastorn mental d'aquesla 
zona, per evitar que hagin de 
ser trnsllad;zdes a Lleida e n 
situacions de dcscstabilitza
ció i poder trcballnr amb ells 
la reinserci6 1o comunitat des 
de la mateixa zona". Ha su
posa! u na inversió de més de 
300.000 euros. 

L'hospital de di;z ofercíx una 
atenci6 integral a les persones 
nmb un trnstorn mental greu 
que, pcr la seuo complcxitat, 
necessiten un abordatge inten
siu i diari. El servei de rehabi
litació té coma objcctiu acon
seguir que els pacients arribin 
al maxim nivel) d'autonomia. 

COI.·LECTIVITAT DE REGAIII'$ IIÚM. tD DELS CAJIALS D'URGEU 

Es convoca a tots els partlclps d'aquesta Col·lectlvital Núm. 10, tanl r1!9ants com 
titulars d ah res aprof1taments dllerents del r1!9, a la Junta general extraordin~na. que 
se ce ebrarl el dla 18 de novembre del2019, a les t9.30 hores en primera 
convocatoria, 1 a es 20.00 horcs del matetx dia en segona convocatOria. a lil sala de 
Plens de I'A)untament de Miralcamp, sota el segOent ordre del dla 

1 r_ Nomenament de dos intezventors d'acta 
2n Examen 1 aprovacló. si escau, de la modillcacló deis següents artlcies de les 
Ordenances de la Collectlvilat de regants Núm.to: Art. 33. en mat~rta de publlcitat 
en la convocatoria de les assemblees Alt. 45, respecte als requls~s per ser e<~ndidat 
a quatsevol deis carrecs de la Cot.tecUvitat. 
3r.lectura i apzovació, si escau, de I'Jcta de la present assemblea oxtraordintrla. 
AllCI matelx, es convrx:a a Junta geneoa ozdlnlrla, que se celebzar1 el matelx dla 1 
lloc, una vegada lznalitzada !'anterior junta extraordinAria, sota el següent ordre del 
dla: 
1r. Nomenamenl de dos lntezventors d'acta 
2n. Lectura 1 aprovaeló. si escau. de 1 esbozreny de 1 acta de la Junta General del 
04-03·2019. 
3r. E.lamen i aprovació. si escau. dets pressupostos d'lnozessosl despases pel 
proper exerclci 2020, i determznacló deis termmls peral pagament de derrames. 
41. Aprovar. sii!SCaU, de la quota d"enlr~da per Jornal en altcs o canvi de demarca ció 
a la Cot·lectlvitaL 
5& Aprovactó d"obres a les dllerents demarcactons. el seu Projecle 1 la seva 
execució, si s'escau. declaraz-les d'lnterh General, 1 demanar la subvencló a la 
Comunltal General de Reganls deis Cmals d Urgell dei5D% deis honoraris del 
pro)ecte 1 dei1M'o del cost de les obz~s. si és proceden! 
6~ Proposició 1 aprovació, si escau, per les demarcacions 66·Serres i 67·VIIanova 
de Bellpulg, do f1xar el percentatge de cultius amb reo d'hivl:m. 
7~ Tozn obert de paraules. 

El que es la pGbllc pera general conebcement, comunica m a cada partlclp que a 
l'oflclna que té de la Col·lectlvltat en cada demarcaci6, es troba a la disposlció pera 
consultar. la documentacló adlenl a cadascuna d'elles, del tema a tractar. 

El Presldont de la Col·leclivilat 
JAUME TORRES MINGUELL 
Mirale<~mp, 22 d'rx:tubre del2019 
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