
La concertada alerta que el 
decreto de Educació “limita el 
derecho” a elegir centro | PÁG. 14

ERC ve “casi imposible” llegar  
a un acuerdo con los socialistas 
antes de las Navidades | PÁG. 17

LOS DESALOJADOS DE MOLLERUSSA 
AÚN NO PUEDEN VOLVER A CASA. Han 
pasado la noche fuera y hoy se revisará otra 
vez el edificio afectado por el fuego | PÁG. 15
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El acusado de matar a su 
cuñado en Torre-serona 
declara que se “ofuscó”

LA 
PÀGINA 

TRES

“Sí que le disparé, aunque no sé   
ni me acuerdo de cuántas veces”

Puig-gròs dice que forcejeó con la 
víctima, que era quien tenía el arma

FOTO: Tony Alcántara / El empresario cárnico, acusado de matar a Josep Ardiaca, ayer en la Audiencia de Lleida en el primer día del juicio

FOTO: Paeria / Momento de una votación en el pleno extraordinario 

El pleno de la Paeria aprueba 
el presupuesto para 2020 sólo 
con los votos del tripartito
Las cuentas para el próximo 
año de la Paeria, que ascienden 
a 164,3 millones de euros, fue-
ron aprobadas ayer en un pleno 
extraordinario con los únicos 
votos a favor de los 15 conce-
jales del tripartito que gobierna 
–ERC, JxCat y Comú de Lleida– y 

en contra de los concejales de 
la oposición. Además, fueron 
rechazadas las 20 enmiendas 
presentadas por el partido so-
cialista. La financiación de la 
construcción de la Escola de 
Pinyana centró buena parte del 
debate. LOCAL | PÁG. 6

90%
Es el porcentaje de fuentes 
que la Paeria ha cerrado 
para evitar posibles daños 
por congelación

dEl dato

| PÁG. 8

El Observatori del Món Rural 
ha constatado que este año 
se ha continuado frenando la 
despoblación rural, aunque la 
población sigue envejeciendo. 
Les Garrigues tiene la pobla-
ción más envejecida, mientras 
que Aran cuenta con la más jo-
ven. 

Les Garrigues, 
la comarca más 
‘envejecida’ y 
la Val d’Aran, 
la más ‘joven’

El gobierno aranés reclama 
a Fomento que se restrinja 
el tráfico de camiones en la 
N-230 durante los fines de se-
mana de invierno, desde Be-
nabarre a la frontera francesa, 
para evitar los colapsos que se 
producen por la temporada de 
esquí.

El Conselh 
reclama limitar 
los camiones 
en la N-230      
en invierno

Antidopaje 
aparta cuatro 
años a Rusia 
de cualquier 
competición 
internacional

| PÁG. 21

COMARQUES | PÁG. 13

COMARQUES | PÁG. 12
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L’Observatori del Món Rural afirma 
que el despoblament rural es frena 
però la població segueix envellint
Les Garrigues és la comarca lleidatana amb la 
població més envellida i l’Aran, la que menys
Lleida
ACN
L’Observatori del Món Rural pro-
mogut per la Fundació Món Rural 
ha constatat que al llarg d’aquest 
any s’ha continuat desaccelerant 
el despoblament rural en relació 
al 2018, tant en termes de la va-
riació de la població com el nom-
bre de municipis amb pèrdua de-
mogràfica. 

Aquest fenomen segueix així 
la tendència iniciada fa uns anys, 
també entre les localitats per so-
ta el mig miler d’habitants. Con-
cretament, el món rural ha passat 
d’una regressió de 2.389 habi-
tants el 2017 a una disminució de 
72 persones el 2018, mentre que 
el nombre de municipis que van 
perdre habitants es va situar en 
els 293 davant els 342 del 2017. 

D’altra banda, l’estudi també 
avisa de l’envelliment de la pobla-
ció, tant en els entorns urbà com 
rural, tot i que en aquest segon 
àmbit el fenomen és més acusat, 
ja que per exemple el 20% del to-
tal de la població té més de 85 

anys. Altres conclusions de l’Ob-
servatori són, per exemple, la mi-
llora dels indicadors econòmics, 
tant en el món rural com en l’àm-
bit urbà. 

Es generen més empreses, 
malgrat una lleu desacceleració 
fora de la ciutat; augmenta el 
nombre d’afiliats a la seguretat i 
es redueix l’atur. 

Concretament, en l’àmbit ru-
ral se situa en el 8,4%, dos punts 
per sota de les zones urbanes 
(10,4%). A més, les dades turísti-
ques també són positiva després 
del creixement en més de 2.000 
places turístiques respecte el 
2018.

ENVELLIMENT A LLEIDA

En quant a les comarques 
lleidatanes i segons les darreres 
dades de l’Observatori del Món 
Rural, les Garrigues és la comar-
ca que lidera el rànquing sobre 
l’envelliment amb un 25,7% de 
població de més de 65 anys.  Per 
contra, a la cua hi ha la Val d’Aran 
que és el territori lleidatà menys 

FOTO: Aj. Torms / Imatge dels Torms, un municipi de les Garrigues

envellit amb només un 14% d’ha-
bitants que té més de 65 anys. 

Entremig hi ha la resta de co-
marques totes amb xifres que 
superen o s’apropen al 20% de la 
població envellida. Per ordre de 
més a menys després de les Gari-
gues hi ha el Pallars Jussà  que ar-

riba al 25,5%, la Noguera amb un 
21,9%, l’Alt Urgell amb un 21,4%, 
el Solsonès amb un 20,5%, l’Alta 
Ribagorça amb un 20,2%, l’Ur-
gell amb un 19,7%, el Pallars So-
birà amb el 19,5%, el Pla d’Urgell 
amb el 19,1% i la Segarra amb el 
17,6%. 

Alcarràs inicia 
el trasllat del 
seu Punt Jove 
a Lo Casino
L’Ajuntament d’Alcarràs està 
traslladant aquests dies el Punt 
Jove del municipi al Centre Cul-
tural Municipal Lo Casino, per a 
poder invertir els 29.000 euros 
anuals que actualment desti-
nava a pagar el lloguer, la llum, 
la neteja, el rènting de la foto-
copiadora, el manteniment i la 
promoció del local, que estava 
ubicat en el local de l’antic bar 
Casanova, a la Plaça de l’Esglé-
sia, a finançar noves polítiques 
de Joventut. Segons va dir el re-
gidor Gerard Companys “amb 
aquests nous recursos podrem 
impulsar la creació de nous 
projectes”.

Canvis a les 
parades de la línia 
de Marnesa per les 
obres a Glòries
Les obres de reforç previstes als 
túnels viaris de Glòries, a Bar-
celona, que es realitzaran en-
tre el 21 de desembre  el 5 de 
gener suposaran alguns canvis 
en les parades metropolitanes 
de la línia de Lleida a Barcelo-
na per Manresa (R12). Arrel 
dels treballs els combois de la 
línia R12 circularan desviats per 
passeig de Gràcia, pel que no 
efectuaran parada a plaça de 
Catalunya, Arc de Triomf, Sant 
Andreu Arenal i Torrebaró.
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Els més petits d’Albesa van parti-
cipar ahir en una activitat organit-
zada pel conssistori de la localitat 
consistent en trobar soques de 
Nadal amagades pel municipi. Es 

nens i nenes van sortir a partir de 
les 11.00 hores del matí a la plaça 
dels Sarraïns per tal d’anar buscar 
les soques que s’havien perdut 
pel camí. 

Els més petits d’Albesa van 
a buscar la Soca de Nadal

FOTO: Aj. Albesa / Els nens i nenes van trobar soques de Nadal

En el marc de la 21a Fira d’Artis-
tes i Activitats Tradicionals cele-
brada el passat cap de setmana, 
l’Arxiu Comarcal de l’Urgell i el 
fotògraf Jaume Solé han dut a 
terme una nova fase del projecte 
etnogràfic que plasma l’evolució 
física i estètica dels habitants de 
Tàrrega. Es tracta d’una iniciativa 
pionera que du per nom ‘Retra(t)
acció’ i es basa en la obtenció de 
fotografies de retrats personals 
en relleu. 

Enguany s’ha desenvolupat la 
novena fase de captació d’imat-
ges, repetint l’èxit de resposta 
per part de la ciutadania. Més de 
1.400 persones formen part fins 
al moment d’aquest fons, amb 
previsió d’assolir les 1.500 l’any 
vinent, quan es complirà el desè 
aniversari de la posada en marxa 

del projecte.
Des de la primera convocatò-

ria emesa el 2011, han respost a 
la crida cada any un 40% de les 
persones que formen part del 
fons. Això es tradueix en imatges 

que fan visible la transformació 
de persones de totes les edats al 
llarg de quasi una dècada, amb 
resultats sorprenents pel que fa 
sobretot a l’evolució de nadons i 
infants.

FOTO: Aj. Tàrrega / Imatge de l’edició d’enguany del Ratra(t)acció

Tàrrega documenta per novè any 
seguit l’evolució dels seus habitants
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Els desallotjats pel foc 
de Mollerussa no poden 
tornar encara a casa
Han passat la nit fora i avui els tècnics 
revisaran de nou l’estructura del bloc
Mollerussa
REDACCIÓ
La quinzena de persones 
desallotjades dels 8 pisos del 
Bloc E del Grup Jaume d’Urgell de 
Mollerussa a causa d’un incendi 
han tornat a passar la nit fora de 
casa allotjades en cases de fami·
liars o d’amics. 

Tècnics municipals i els desig·
nats per la comunitat de veïns 
i l’asseguradora de l’edifici van 
determinar ahir dilluns després 
d’una segona inspecció la neces·
sitat de desenrunar el pis on es 
va declarar el foc a la quarta plan·
ta de l’immoble per tal de poder 
valorar l’abast de l’afectació de 
l’estructura de l’edifici. 

Per aquest motiu i fins que no 
es puguin fer les comprovacions 
pertinents de forma més precisa, 
els tècnics tant municipals com 
privats van considerar oportú no 
permetre l’entrada dels inquilins 
a la finca per garantir-ne la segu·
retat.

La previsió és que al llarg 
d’avui dimarts es pugui procedir a 
desenrunar el pis afectat i es pu·

FOTO: Josep A. Pérez / Els veïns no van poder tornar a casa encara

gui fer una valoració més precisa 
de l’estat de l’estructura de l’im·
moble per tal de poder autoritzar 
l’entrada dels residents a les se·
ves cases. 

Pel que fa a la veïna de 85 anys 

amb mobilitat reduïda que va ser 
allotjada temporalment a la resi·
dència Can Jaques de Mollerussa 
per poder ser atesa degudament, 
s’hi va poder quedar allotjada una 
nit més.
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Tremp
J.C.
L’Ajuntament de Tremp ha de·
nunciat públicament que durant 
aquest cap de setmana s’han fet 
malbé tres dels vuit troncs ins·
tal·lats amb motiu de les festes 
de Nadal. En declaracions a LA 
MAÑANA, l’alcaldessa Maria Pi·
lar Cases va afirmar que “un d’ells 
l’han girat i a un altre li han tret 
l’estelada que portava”. Cases ex·
plica que cada un dels troncs sim·
bolitza un tema: “N’hi ha un que 
està decorat amb estris de cuina, 
un altre amb llibres, cadascun re·
presenta una temàtica diferent”. 
Aquests elements es van instal·

lar pel centre històric -entre ells, 
el carrer Soldevila, Peresall, Doc·
tor Roure i Passeig de la Vall· jus·
tament la setmana passada per 
poder ser inaugurats el dijous 
passat amb l’encesa de llums i 
només dos dies després de ser 
estrenats, han estat fets malbé. 

Davant d’aquests fets, des del 

consistori es fa una crida al “ci·
visme” per no fer malbé instal·la·
cions “que no fan mal a ningú” i 
que “capten l’atenció dels més 
petits”. En aquest sentit, Cases 
desvincula l’acte vandàlic d’un ac·
te ideològic perquè “han fet mal·
bé més troncs que no només el 
de l’estelada”.  

Fan malbé tres 
dels vuit troncs 
de Nadal situats 
al centre històric 
de Tremp

FOTO: Aj. Tremp/ Imatge d’un dels troncs girats per la ‘bretolada’

El grup municipal de Borges per 
la República denuncia que el 
Consell de l’Administració del 
Patronat de la Fira de les Gar·
rigues, l’òrgan encarregat de la 
gestió del servei de promoció 
econòmica, industrial i comer·
cial de les Borges, no es reuneix 
des de fa un any. Aquest fet, de·
fensa la formació, contravé les 

pròpies normes reguladores, 
que fixen un mínim de dues reu·
nions anuals. Des de Borges per 
la República, consideren la situ·
ació “especialment preocupant” 
donada la proximitat de la Fira 
de l’Oli, que se celebra a finals 
de gener. Diuen que la situació 
demostra una “manca de volun·
tat” de l’equip de govern. 

Borges per la República 
denuncia que el Patronat 
de la Fira no es reuneix

Demanen als consistoris de les Garrigues  
no construir en zones que siguin inundables

Afrucat proposa avui un pla de mesures 
per la campanya de la fruita d’estiu 

El centre excursionista de les Borges·Garrigues demana als ajunta·
ments no deixar construir en zones inundables. És una petició que 
fan arran de l’episodi de pluges torrencials del passat octubre i les 
conseqüències devastadores que han tingut. 

Afrucat proposarà avui un pla de mesures, que haurà de ser aprovat 
a posteriori pels assistents, després de fer una anàlisi de la passada 
campanya de la fruita d’estiu. L’anàlisi i el debat es faran en el Comitè 
de Pinyol, que tindrà lloc a l’espai Fruita, al carrer Corregidor Ecofet, 
de Lleida. 

EDICTE

De l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, 
sobre aprovació modificació inicial del Catàleg de Masies i 

Cases Rurals

El Ple de l’Ajuntament de Montferrer-Castellbó en sessió  realitzada 
24 de maig de 2019, va aprovar inicialment la modificació del Pla 
puntual del catàleg de masies i cases rurals de Montferrer.

Donant compliment al previst en els articles 8 i 10 del Text refòs de 
la Llei d’Urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
i Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refòs de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya i l’article 23.1 lletra a) en relació amb el 
115 lletra c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme i Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, se sotmet tot el conjunt documental a informació 
pública en el taulell d’anuncis de la Corporació municipal, en els 
espais habilitats en cada poble, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Lleida, en el diari El Segre i La Mañana, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, es publica aquest edicte. El termini 
d’exposició al públic i de presentació d’al·legacions és d’un mes 
a comptar des del dia següent a la seva publicació, d’acord amb 
l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme (les al·legacions formulades fora del termini no 
seran tingudes en compte.)

La documentació de l’expedient es pot consultar a les oficines de 
l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, a la Pl. De la Trobada s/n, 
de dilluns a divendres, de 09.00h a 14.00h. S’habiliten a més, els 
següents mitjans d’accés a la informació:

- per mitjà de l’adreça de correu electrònic ajuntament@
montferrercastellbo.cat  es poden dirigir els dubtes i al·legacions pel 
que fa a les qüestions formals.
- I a la pagina web http://www.montferrercastellbo.cat/ 

Contra aquest acord no es pot presentar cap mena de recurs, per 
tractar-se d’actes de tràmit no qualificat.

L’Alcalde,

Sg. Albert Marquet Lacaya.

Montferrer, 13 de novembre de 2019.

Ajuntament de
Montferrer - Castellbó
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