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La Seu d'Urgell 
bonifica la 
instal·lació 
de plaques 
fotovoltaiques 
IJ\juntament de la Seu d'Urge
ll, en la seva aposta per impulsar 
les energies renovables al muni
cipi, ofereix una bonificació fiscal 
del 95 per cent sobre la quota 
de l'impost per la instaHació de 
sistemes d'aprofitament tèrmic 
o elèctric de l'energia solar (pla
ques fotovoltaiques). Per obtenir 
aquesta bonificació, cal presen
tar la pertinent sol·licitud, con
juntament amb la de llicència 
d'obres, on s'ha d'especificar 
l' import de la base de I'ICIO 
que constitueixi el cost de la 
construcció, instaHació o obra 
del sistema per l'aprofitament 
esmentat. Les instaHacions han 
d'incloure col·lectors. 

Aitona reclama a 
l'Estat la millora 
urgent del 
pont del riu 
L'Ajuntament d'Aitona reclama 
a la Direcció General de Patri
moni de l'Estat l'arranjament 
urgent del pont del riu. El con
siston sol·licita que es recone
gui la titularitat d'aquesta in
fraestructura com a propietat 
estatal i que s'hi duguin a ter
me les obres de reparació per
tinents, en resposta a la inacti
vitat de l'Estat en l'exercici de 
les seves competències. 

Aragó reclama al COE una 
part de les· proves d'esquí 
alpí i de fons dels JJOO 
Lamban afirma que aniran "fins a les últimes 
conseqüències" per defensar la seva posició 
Madrid 
ACN 

El conseller d'Educació, Cultura i 
Esport de l'Aragó, Felipe Faci, va 
plantejar ahir formalment al Co
mitè Olímpic Espanyol (COE) que 
les modalitats d'esquí alpí i d'es
quí de fons així com l'snowboard 
i l'esquí acrobàtic es reparteixin 
amb Catalunya i les acullin les 
dues autonomies. Segons l'acord 
subscrit per la Generalitat amb 
el COE i que l'Aragó no accepta, 
l'esquí alpí es faria íntegrament a 
La Molina-Masella i l'esquí acro
bàtic i l'snowboard a Baqueira 
Beret. L'esquí de fons correspon a 
l'Aragó i es faria a Candanchú. El 
govern aragonès vol que les dues 
autonomies comparteixin aques
tes modalitats. "Hem presentat 
una proposta equilibrada, equi
tativa, que beneficia ambdues 
parts i garanteix la representació 
de tot el territori", va dir. 

Faci va posar com a exemple 
per al repartiment "equitatiu" 
que se celebri la modalitat feme
nma a una comunitat i la mascu-
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lina a l'altra. "No s'ha concretat", 
va explicar. 

El conseller d'Esport aragonès 
afirma que el Comitè Olímpic ho 
analitzarà i va dir que ha vist "re
ceptivitat". 

El president d'Aragó, Javier 
Lamban, va fer una intervenció 
ahir a les Corts aragoneses on va 
assegurar que aniran fins a les "úl
times conseqüències" per .defen
sar la seva posició per aconseguir 

Relacionen la 
qualitat de l'aire i 
la proximitat a. la 
natura amb tenir 
cura de la salut 

uns JJOO d'Hivern igualitaris amb 
Catalunya i que "exigiran" al go
vern espanyol i el Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) que se'ls respecti. 
Lamban va assegurar que se sent 
"estupefacte" després que s'hagi 
sabut que segons l'informe de la 
Generalitat per una candidatu
ra olímpica, les proves que s'han 
designat a Aragó en la proposta 
tècnica, són les que no podria as
sumir Catalunya. 

Nova 
plataforma de 
'stop' als Jocs 
a la comunitat 
aragonesa 
La plataforma Stop JJOO 
ja compta amb una entitat 
homòloga a Í'Aragó, segons 
es va fer públic ahir dijous. El 
seu objectiu és reunir les veus 
crítiques a la candidatura 
dels Jocs d'hivern 2030 i de
manar-ne la seva retirada. La 
nova plataforma es presenta 
amb un manifest que, sota 
el lema "Per un Pirineu Viu, 
Pel nostre futur STOP JJOO", 
vol que s'aturin els projectes 
d'ampliació de les pistes d'es
quí de Canal Roya i la Vall de 
Castanesa i que es dirigeixin 
les inversions "a les necessi
tats del territori". 

FOTO· I Alumnes que han participat en aquest cicle de formació 

Els factors relacionats amb el me
di ambient, com la qualitat del ai
re o la proximitat als espais natu
rals, tenen un pes de més del 20% 
sobre l'estat de salut i la morta
litat de les persones, van expli
car ahir els experts reunits en el 
111 Fòrum d'Ecoturisme, Natura 
i Sostenibilitat (ENS), que es va 
clausurar ahir a Cal Sinén, a l'Es
tany d'Ivars i Vila-Sana. Aquesta 
trobada promoguda pel Depar
tament d'Empesa i Treball ha es
devingut un punt de referència 
de l'ecoturisme a Cata lunya. Ahir, 
Dia Mundial de la Salut, el Fòrum 
va oferir tallers de camp a l'ai
re en els que van participar més 

Èxit del cicle de forneria i 
pastisseria a Agramunt 
Èxit del nou Cicle de Formació 
Professional a l'Institut Ribe
ra del Sió d'Agramunt: gust per 
aprendre. Aquest cicle de grau 
mitjà "Forneria, pastisseria i 

confiteria" compta amb la col·la
boració del Consell regulador 
IGP Toríó d'Agramunt, del teixit 
empresarial vinculat a l'àmbit 
alimentari i de l'Ajuntament. 
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d'un centenar dels 200 professio
nals inscrits al congrés. 

Marta Domènech, directora 
general de Turisme, va explicar 
que "amb la celebració d'aquest 
Fòrum, des de. la Generalitat de 
Catalunya volem donar resposta 
a un dels objectius principals del 
Pla estratègic de Turisme Cata-

lunya que és afavorir les pràcti
ques sostenibles que apostin per 
la qualitat, que preservin l'entorn 
i que contribueixin a desestacio
nalitzar i descentralitzar els fluxos 
turístics." Domènech va afegir 
que "la sostenibilitat és un dels 
reptes del nou model turístic de 
Catalunya·. 
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bonÀrea Corporación obté 
uns beneficis de 6 5 milions 

ERC destaca 
l'augment de 
la exportació 
de les firmes 
de Lleida 

i n'inverteix 130 l'any 2021 El diputat d'Esquerra Republicana 
al Parlament de Catalunya, Engel
bert Montalà, va ser ahir l'enca
rregat, en la sessió plenària del 
Parlament, de defensar la postu
ra del seu Grup davant de la mo
ció subsegüent a la interpeHació 
al Govern sobre la deslocalització 
d'empreses de les comarques de 
Lleida, presentada pel Grup Par
lamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Montalà va afirmar que 
"actualment la demarcació de 
Lleida està diversificant la seva 
economia i registra un creixement 
i unes xifres d'exportació cada ve
gada més elevades" i va demanar 
al PSC que "s'estalv'1in de fer catas
trofisme". 

Es tracta de l'exercici amb més inversió i el 
projecte estrella és el nou complex d'Épila 
bonÀrea Corporación va 
fer públics ahir els resultats 
de l'exercici 2021. És 
l'any amb major inversió 
realitzada per la companyia 
i el projecte estrella són 
les obres del nou complex 
alimentari d'Épila, a la 
província de Saragossa. 

Guissona 
CARME QUINTANA 

bonÀrea Corporación, amb 5.745 
treballadors, va assolir l'any 2021 
una facturació de 2.250 milions 
d'euros, va obtenir 65 milions de 
beneficis i va invertir 130 milions, 
segons es desprèn dels resultats 
anuals d'aquell exercici difosos 
ahir per la companyia. 

"L'exercici 2021 ha estat un 
exercici molt atípic i complicat, 
amb incidència dels efectes de 
la pandèmia, l'encariment dels 
productes energètics i de les 
matèries primes", afirmava ahir 
la companyia en un comunicat. 
Pel que fa a la facturació es van 

Presenten 
a Tremp 
el projecte 
'Catalunya 
Rural Hub' 
La segona edició del projecte 
'Catalunya Rural Hub' va arren
car ahir al matí a Tremp amb la 
presentació del calendari d'exe
cució, les novetats i l'obertura 
del període d'inscripcions per 
als professionals digitals que 
hi vulguin participar. Aquesta 
nova edició del Catalunya Rural 
Hub suposa l'extensió del pro
jecte iniciat ara fa un any pel 
Departament de la Vicepresi
dència i de Polítiques Digitals 
i Territori de la Generalitat de 
Catalunya i Mobile World Ca
pital Barcelona consistent a 
atreure professionals de l'àm
bit digital a zones rurals. 

FOTO: bonÀrea / La companyia va fer públics ahir els resultats del 2021 

assolir els 2.250 milions d'euros, 
un 13,4% més respecte l'any an
terior. 

L'increment de vendes va ve
nir motivat per l'augment del vo
lum de pinsos, combustible i fac
turació de les botigues bonÀrea. 
L'activitat més important va ser 
la venda d'alimentació humana, 

Ajuntament de 
les Borges Blanques 

amb una facturació de 1.195 mi
lions d'euros, un 0,4% més que 
l'exercici anterior. 

El principal canal de venda van 
ser les botigues bonÀrea, comer
cialitzant 943 milions d'euros di
rectament al consumidor final. 

Pel que fa al resultat net es va 
situar durant el 2021 en els 65,47 

EDICTE 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques 
en sessió de data 30 de març de 2022 va aprovar definitivament 
el Projecte de Reparcel·lació Voluntària del Pla de Millora Urbana 
PMU-10 Masia les Garrigues de les Borges Blanques, redactat pels 
arquitectes srs Javíer Comella Gutiérrez, Oriol Ademà Alcover i Alfons 
CaneJa Mercadé i els advocats srs Jaume de la Cruz Ventura i Adrià 
Rovira Torras, el qual incorpora les esmenes requerides d'acord amb 
els informes tècnics que consten a l'expedient. 

La qual cosa es fa pública d'acord amb l'establert a l'article 119 del 
Decret Legislatiu 1/201 O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme. 

Sí es vol impugnar aquesta resolució, que exhaureix la via 
administrativa, podeu interposar: 

Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat 
l'acte administratiu en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà 
de la publicació d'aquest acord, tal com estableix l'article 124 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el 
Jutjat Contenciós administratiu de Lleida, en el terminí de dos mesos 
comptats des del dia de publicació d'aquesta resolució, d'acord els 
articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Les Borges Blanques, 7 d'abril de 2022 
Núria Palau Minguella, Alcaldessa 

milions d'euros, un 15% inferior i 
el cash flow net, en 106,8 milions, 
un 9% inferior a l'exercici anterior. 
La companyia afirma que "la re
ducció de beneficis ve atribuïda, 
a partir de mitjans de 2021, pe
ls increments de la energia, gas 
i electricitat, així com també per 
una disminució de les exporta
cions de porcí". 

Així mateix, la companyia ma
nifesta que "per evitar pujades 
elevades dels preus dels nostres 
productes a les botigues, no es 
van imputar totalment els incre
ments derivats dels costos de les 
matèries primes i de la energia, 
assumint una reducció dels mar
ges comercials". 

INVERSIONS 

L'exercici 2021 ha estat el de 
major inversió de la companyia 
amb 130 milions d'euros. Prin
cipalment s'han destinat a les 
obres del nou centre alimentari 
d'Épila (Saragossa) i a millores al 
centre alimentari de Guissona. 

ttl Ajuntament 
d'Artesa de Segre 

ANUNCI 

La Seu, Solsona, 
Tremp, Torres de 
Segre i Anglesola 
ja tenen 5G 

Telefónica España ja ha encès 
el 5G a la banda de 700MHz en 
cinc municipis lleidatans: a la 
província de Lleida s'ha activat 
aquesta tecnologia a estacions 
base de La Seu d'Urgell, Solso
na, Tremp, Torres de Segre i An
glesola. Amb l'encesa del 700 
MHz, Telefónica España conti
nua completant la cobertura 
5G a la demarcació. 

Aprovada inicialment la modificació de l'Ordenança municipal 
reguladora de la venda no sedentària a Artesa de Segre organitzada 
en mercats de marxants per Acord del Pl!3 de data 28 de març de 
2022, de conformitat amb els articles 22.2:d) i 49 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a informació pública 
pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, 
perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les 
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al ·legacions que 
s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats 
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [ http://artesadesegre. 
eadministracio.cat]. 

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra 
l'aprovació inicial de dita Ordenança en el termini d'informació pública 
i audiència dels interessats, s'entendrà .aprovat definitivament dit 
Acord. 

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del 
preceptuat en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Artesa de Segre, 29 de març de 2022. 

L'Alcaldessa, Maria Cusola Aumedes 
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