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Emma Carrasco, or europeu júnior 
La nadadora lleidatana aconsegueix un títol historie a Romanía 

Un jutjat perdona més 
d'1,8 milions de deute a 
una empresaria de Lleida 
Llei 11 S'ha beneficiat del procedirnent de la Segona Oportunitat, en vigor des 
de l'any 2015, i tarnbé se l'exonera de pagar 157.000 euros a Hisenda 

El rei Felip VI, 
passant revista 
ah ir a Talarn. 

LLEIDAI9 

Entrega de despatxos en 'petit comité' 
La Generalitat i diferents alcaldes del Pallars van plantar ahir el rei Felip VI en l'acte 
de graduació dels 496 nous sergents de la XLVII promoció de l'AGBS de Talarn 
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Salut adiva la 
baixa automatica 
pera casos de 
Covid al pujar 
els contagis 
La xifra de positius, la 
més alta des del febrer 

El departament de Salut ha 
activat des d'avui mateix una 
nova vía per sol· licitar la baixa 
laboral davant de símptomes 
compatibles amb la Covid que 
es generara de forma automa
tica, limitada a cinc di es i sense 
necessitat de prova diagnósti
ca positiva. La Generalitat ha 
adoptat aquesta mesura arran 
del significatiu augment de posi
tius, amb més de 2.400 a Lleida 
i el Pirineu la setmana passada. 

LLEIDAI6 

Torres de Segre inicia 
les obres per tornar 
a disposar d'aigua 
potable 26 dies després 
L'ajuntament treballa a la depu
radora d'aigües per canviar els 
filtres i instaHar unes valvules 
de control per poder recuperar 
el subministrament. 

COMARQUES 1 13 

UP calcula 12 euros de 
perdua per cada porc 
engreixat fins al juny 
per l'augment de costos 
Denuncien la crisi del sec
tor malgrat que les cotitzaci
ons actuals del porcí són les 
més altes en més de 25 anys a 
Mercolleida. 
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ECONOMIA 119 

Mor a Torrefarrera al 
caure quan arreglava 
l'antena en un tercer pis 

GUIAI29 

GRATUfT: Pla de tractament complet 
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L'entrega de despatxos als 496 nous sergents de la XLVII promoció de !'Academia General Basica de Suboficials de 
Talarn va estar ahir marcada per l'absencia de representants de la Generalitat. Per primera vegada des dell980, el 
Govern no va entregar un reconeixement al millor alumne. Quant als alcaldes, l'acte només va comptar amb dos. 

EXERCIT-AGBS DE TALAR N 

La Generalitat també planta el· rei 
en l'entrega de despatxos de Talam 
Es va afegir a la majoria d'alcaldes, que van desistir de ser presents en l'acte a l'AGBS 
X. RODR(GUEZ 
1 TALARN 1 La Generalitat va plan
tar ahir el reí Felip VI en !'en
trega de despatxos als 496 nous 
sergents de la XLVII promoció 
de !'Academia General Basica 
de Suboficials (AGBS) de Ta
larn. En els últims dies, el Go
vern tampoc ha envi~t repre
sentants a la visita de la prin
cesa Elionor i la infanta Sofía a 
Giran a i a !'entrega deis Premis 
Princesa de Girona. D'aques
ta manera, cap membre de la 
Generalitat va participar en 
l'acte militar d'ahir a l'AGBS i 
tampoc va entregar el reconei
xement que des del1980 ator
gava al millar alumne, que fins 
al2019 consistía en una replica 
de l'espasa de Jaume I, encara 
que aquell any es va canviar pel 
llibre !mago Cataloniae. No 
obstant, el monarca sí que va 
imposar la creu al merit militar 
al primer de la promoció, José 
Antonio García. 

Bona part deis alcaldes tam
bé van plantar l'acte. En aquest 
sentit, només dos primers edils 
hi van acudir: el de Talarn, Alex 
Garcia (Ara Talarn), i el de Ga
vet de la Canea, Xavier Badia 
(Junts). També hi van anar edils 
socialistes de Tremp i Salas; 
Constante Aranda, conseller del 
Jussa per Junts; i un represen
tant de l'EMD de Vilamitjana. 
L'acte sí que va comptar ambla 
participació de la delegada del 
Govern espanyol a Catalunya, 
Maria Eugenia Gay; el subde
legat a Lleida, José Crespín, i 
l'ambaixador d'Espanya a An
dorra, Angel Ros. 

Perla seua part, el director de 
l'AGBS, José Luis Guerrero, va 
destacar que a Talarn s'han for
mat gairebé 30.000 suboficials 
des de la seua creació el1974, 
fa 48 anys. 

Dirigint-se als nous sergents, 
va assegurar que "el món en el 
qual desenvolupareu la vostra 
carrera militar no té res a veure 
amb el que existía fa tres anys 
quan vau iniciar la vostra for
mació", a causa de la pandemia 
i la guerra a Ucra!na. Deis 496 
alumnes que van rebre els seus 
despatxos, només 34 són dones. 
Pel que fa a la procedencia, 151 
són d'Andalusia; 56, de Madrid; 
i 40, de Castella i Lleó. La mit
jana d'edat deis nous sergents 
és de 27,8 anys. 

D'altra banda, Felip VI va 
acudir només a l'acte a !'Acade
mia de Talarn. La reina Letícia 
ha donat positiu en Covid i té 
símptomes lleus. 

• 
• • 
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Alguns deis alumnes de I'AGBS que ahir van rebre el seu despatx llan~ant les gorres al final de l'acte. 

Els assistents es van protegir del sol amb paraigües i gorres. Un deis nous sergents abra~a una familiar. 

CRÓNICA 

L'AGBS recupera el tradicional acte 
en un dia sense calor sufocant 
• L'Academia General Basi
ca de Suboficials va recupe-

. rar ahir la tradicional entrega 
de despatxos després que el 
2020 i el2021 no se celebrés 
perla pandemia. La calor su
focant que al tres vegades ha 
marcat l'acte va donar una 
treva i els termometres no-

més van vorejar els 30 graus. 
Felip VI va lamentar, en el 
brindis posterior, la mort del 
tinent coronel de la Guardia 
Civil que va rebre un tret di
vendres d'un home que es va 
atrinxerar després de matar 
un veía Valladolid (vegeu la 
pagina 17). 
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COMAn jQUES Una reco l·lect~ra va .ori~inar l 'incendi Sidamon adjudica l:s obres 
~ de Rocallaura, Ja extmg1t. del centre de serve1s. 
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MUNICIPIS ECONOMIA 

Noves implantacions i ampliacions 
d'empreses reactiven l'economia a Tarrega 
Bigmat i Laumont construeixen noves naus a !'incrementar l'activitat i Supeco obre un supermercat 
el dia 14 11 La ntament detecta més moviment tot 1 que admet que el moment encara és dificil 
LAIAPEDRÓS 
1 LLEIDA 1 Tfnrega ha constatat en 
els últims mesos un repunt em
presarial malgrat el complicat 
moment que travessa l'econo
mia. Firmes economiques amb 
seu a la capital de l'Urgell han 
anunciat i, en algun cas ja inici
at, la construcció de noves naus 
per ampliar el negoci després 
d'aconseguir la seua consolida
ció al mercat. Alhora, la ciutat 
ha registrat també !'obertura de 
nous negocis. 

Al polígon industrial de Lle
vant, la botiga Bigmat, per a 
professionals de la construcció, 
esta ultimant les seues noves 
instaHacions, molt més grans 
que les que té ara al polígon de 
La Canaleta. 

Creix la demanda 
per instal·lar-se 
als polígons 
• El ple de Ti'lrrega va 
aprovar dijous una mo
dificació del POUM per 
adaptar els polígons in
dustrials de Llevant i La 
Canaleta (dos illes en el 
segon cas) a l'actual de
manda d'imp lantar-hi 
activitats comercials i 
de serveis coro poden 
ser ferreteries o botigues 
de pintura. S'incremen
ten així els percentatges 
d'ocupació maxima, que 
és la principal demanda 
en aquests polígons. També Laumont, empresa 

líder en la comercialització de 
trufes i bolets, va anunciar di
lluns passat la construcció d'una 
nova nau de 4.000 metres qua
drats al mateix polígon de Lle
vant per poder consolidar el 
seu creixement (vegeu SEGRE 
d'ahir). 

Bigmat, una de les empreses queja amplia les seues instal·lacions a la capital de I'Ait Urgell. 

Relloguen dos 
comer~os després 
de promocionar-los 

"Bones notícies" 
D'altra banda, la setmana que 

ve, dijous dia 14, esta previst 
que Carrefour obri un super
mercat Supeco a l'avinguda de 
Barcelona, on antigament es 
trobava el súper de Mercadona. 
L'alcaldessa de la ciutat, Alba 
Pijuan, va destacar que malgrat 
el context economic, es tracta 
de "bones notícies". Pijuan va 
explicar que "d'una banda hi ha 
empreses ja instaHades aTar
rega que necessiten ampliar les 

ENERGIES RENOVABLES 

CAMPANYA COMERCIAL 

El consistori va aprovar 
destinar 62.000 euros a 
una nova campanya de 
bons al comen; local 

seues instaHacions perque estan 
creixent i, per l'altra, }'obertura 
d'un altre supermercat". Segons 
l'alcaldessa, "tot aixo suposara 
la creació de nous llocs de tre
balla la ciutat". 

La CUP, contra les plantes 
solars al Pallars Jussa 
1 LLEIDA 1 La CUP ha presentat al
legacions contra tres centrals 
solars que es projecten al Jussa i 
que afecten Isona. Se sumen així 
a Salvem Lo Pallars i la Platafor
ma Unitaria Contra !'Autopista 
Electrica i a centenars de velns 
que també han aHegat contra 
aquestes plantes. Es tracta de 
les centrals Les Alzineres (de 
40 MW), Costa Gran (28 MW) 
1 Neret (35 MW) i les seues in
fraestructures d'evacuació. A 
més, la CUP va demanar ahir 

al consell del Pallars Jussa que 
elabori un estudi simílar que 
va fer públic divendres sobre 
el potencial de generació elec
trica amb plaques a l'AP-7, que 
conclou que aprofitant espais 
com ponts i estructures en desús 
molts municipis tindrien caber
tes les seues necessitats ener
getiques . Propasen aprofitar 
vies del tren, antics abocadors 
o !'Academia General Basica de 
Suboficials de Talam per instal
lar plaques. 

Per la seua part, la regidora 
de Promoció Economica, Nú
ria Robert, també es va mostrar 
"optimista" i va reconeixer que 
"hi ha un aire positiu" a nivell 
empresarial malgrat que alhora 
va assenyalar que "estero vivint 
una epoca dura". 

Aliances a favor de la ciutat 
Robert va afirmar que "tant 

des de l'ajuntament coro des de 
Foment Tarrega, l'associació de 
comer~os i serveis, remero cap 
al mateix costat amb la finali-

tat de reactivar economicament 
la ciutat". En aquest sentit, va 
assenyalar que la tardar vinent 
l'ajuntament preveu reactivar 
la campanya d'abonaments 
Fira't a Tarrega, que la pri
mavera passada va generar un 
impacte economic a la ciutat 
estimat en uns 231.000 euros. 
Precisament, durant el ple de 
l'ajuntament de dijous passat 
va aprovar una modificació 
de pressupost per incorporar 
62.260 euros que es destinaran 
a aquesta campanya. 

TECNOLOGIA CON NECTIVITAT 

• Tarrega ha aconseguit 
reHogar dos locals co
mercials buits del centre 
de la localitat a través del 
projecte anomenat Po
sem llum als aparadors. 
Aquesta proposta també 
es reactivara per fomen
tar precisament ellloguer 
i la compra a fi de dina
mitzar el teixit comercial. 
El projecte omple d'obres 
d'art, materials artístics i 
elements promocionals els 
aparadors d'establiments 
en desús. 

Reforcen la cobertura telefonica SG 
en tretze municipis turístics de Lleida 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La companyia Movistar 
ha refon;at la cobertura SG en 
312 municipis turístics de tot 
l'Estat, deis quals, 92 són a Ca
talunya i 13 a Lleida. Aques
ta mesura coincideix amb les 
setmanes de vacances en les 
quals aquests municipis reben i 
han d'atendre un majar número 
de població. A Lleida aquesta 
iniciativa beneficia les locali
tats d'Esterri d'Aneu; Suda
nell; Aitona; Albesa; Corbins, 

Naut Aran; la Pobla de Segur; 
Soses, Torres de Segre; la Vall 
de Boí; Alcarras; la Seu d'Ur
gell i Vielha, segons fonts de la 
companyia. 

D'aquesta manera, la tecno
logía mobil SG incrementa la 
velocitat de connexió, redueix 
el temps d'espera en resposta 
del web i permet multiplicar el 
nombre de dispositius connec
tats a internet. Els municipis 
beneficiaris ja compten amb 
aquesta tecnología. Tanma-

teix, coincidint amb els mesos 
d'estiu la companyia ha decidit 
refor~ar la cobertura per ga
rantir la connexió davant de la 
previsió d'arribada d'un majar 
nombre d'usuaris. A Catalu
nya, els municipis afectats per 
aquesta iniciativa estan ubi
cats a la cost a i a les comar
ques de !'interior (un total de 
42, en aquest cas). En el cas de 
les zones de platja, Catalunya 
lidera els punts de cobertura 
SG de Telefónica. 
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-L eu e La Fundació Verge Blanca i I'IRBLieida 
posen en marxa un casal d'estiu científic. 

Patrimoni Noves excavacions a l'antiga 
ciutat romana de Guissona. 
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SOLIDARITAT TERCER SECTOR 

Més atencions a persones sense sostre 
Van superar l'any passat el centenar, amb un total de 115, a Arrels Sant Ignasi de Lleida 11 Ja són 
gairebé .400 e~s enelll.- a 1s da guns programes de l'entitat, i augmenten les donacions 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La Fundació Arrels Sant 
Ignasi de Lleida va atendre l'any 
passat 115 persones que dormi
en al carrer, una xifra que pre
ocupa l'entitat al superar per 
primera vegada el centenar. 
Segons la memoria presentada 
ahir, a més de persones que vi
uen al carrer, l'entitat va atendre 
l'any passat un total de 1.058 
sensellar (viuen en condicíons 
de precarietat). Aquest tipus 
d'atencions es van incrementar 
un 27% respecte al2019, abans 
de l'inici de la pandemia de la 
Covid-19. 

En el balan¡;, el president 
d'Arrels Sant Ignasi, Roger 
Torres, destaca que l'any 2021, 
encara marcat perla pandemia, 
"ens ha fet mantenir la deter
minació de continuar acompa
nyant i servint des de la proxi
mitat i sense distancies, al costat 
de les persones". La memoria, 
a part de donar xifres, segons 
Torres, pretén que la ciutada
nia es demani "per que passa 
tot aixo?". "Ser i persistir és la 
voluntat de continuar acollint i 
acompanyant", assenyala. 

Durant l'any passat, un total 
de 5.384 persones es van benefi
ciar d'algun deis serveis i projec
tes que ofereix la funda ció, deis 
quals 2.184 van ser beneficiaris 
di rectes. A banda de l'atenció a 
persones sense llar, l'entitat va 
oferir acompanyament a 247 
persones m1grants i a 312 més 
amb problemes d'addiccions, 
una xifra que també va augmen
tar l'any passat. Així mateix, 
107 menors en risc d'exclusió 
van participar en activitats i 

ENTITATS PROJECTES 

L'entitat compta 
amb 24tecnics i 
256 voluntaris. 

S 
PERSONESSENSESOSTRE 

Ateses per Arrels, superant per 
primera vegada el centenar. 

projectes d'acollida, educació i 
de lleure, gairebé el doble que 
un any abans. 

Segons la memoria, el servei 
de reducció de danys, per dis
minuir les conseqüencies del 

Les Llars del Seminari, al 
complet amb 24 famílies 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Les Llars del Seminari 
van acollir l'any passat 24 farní
lies en situació de vulnerabilitat, 
amb sis noves altes respecte al 
2019, i tots els pisos es traben al 
complet. En total, van atendre 
81 persones, de les quals més 
de la meitat eren menors d'edat. 

La directora de les Llars del 
Seminari, Inma Abadías, asse
nyala en la memoria de l'entitat 
que "hem demostrat la nostra 
capacitat de resiliencia, adap-

tant-nos arnb agilitat als can vis" 
a causa de la pandemia. 

El projecte, gestionat per la 
Fundació Entre Tots i per al Bé 
de Tothom, ha invertit en noves 
tecnologies, ha elaborat un pla 
de voluntariat i ha millorat la 
seua estructura. 

Per a aquest any, els objec
tius són millorar els habitatges, 
mantenir o crear noves aliances 
i formalitzar convenís per con
tinuar garantint l'atenció a les 
persones. 

DAD ES 

8 
PERSONESSENSELLAR 

En habitatges precaris, que van 
ser atesos l'any passat. 

consum de drogues, va atendre 
312 persones mentre que 274 
alumnes van passar pels cursos 
d'alfabetització. El repartiment 
d'aliments és una altra de les 
claus de l'acompanyament a les 

SALUT ADDICCIONS 

BENEFICIARIS 

Persones ateses en algun deis 
projectes d'Arrels el2021. 

.famílies en risc, perla qual cosa 
3.260 persones són beneficiaries 
del servei de la Botigueta, amb 
4.572 lots repartits així com 
5.828 carmanyoles de plats cui
nats. En l'ambit de l'acollida, es 

van atendre 220 temporers i 16 
persones van passar per alguna 
de les 22 places residencials en 
9 habitatges. 

La fundació celebra l'augment 
de les aliances per poder conti
nuar oferint classes d'alfabetit
zació, catala i castella, a les au
les de la Parroquia Sant Ignasi 
i de l'Academia Mariana, així 
com les cedides per l'Institut 
Superior de Ciencies Religio
ses i d'Omnium. Així mateix, es 
marca com a repte augmentar la 
xarxa de famílies hospitalaries 
per poder oferir, per un temps, 
un "bon lloc on les persones 
nouvingudes puguin viure". 

Lalcohol causa la meitat de tractaments 
per addiccions a les comarques lleidatanes 
1 LLEIDA 1 L'ONG Projecte Home 
Catalunya va atendre l'any 
passat 87 persones a les co
marques lleidatanes des deis 
dos centres que té l'entitat a 
Tremp i Balaguer. Es tracta de 
persones amb addiccions se
veres que, en la majaría deis 
casos, han rebut atenció i ori
entació sobre el seu problema i 
han participat en els programes 
de tractament ambulatori. 

El52,6% de les persones en 
tractament presenten un con-

sum problematic d'alcohol; un 
23,7% deis usuaris té la coca1-
na com a substancia principal 
de consum; un 21,1% el can
nabis, i un 2,6% per ludopa
ties. El 84,2% dels atesos són 
homes, amb una mitjana d'edat 
de 39,2 anys. 

L'entitat destaca que el per
centatge de persones en tracta
ment per consum problema tic 
d'alcohol es troba per sobre de 
la mitjana de Catalunya, on 
provoca un 36,7% deis casos. 

Els principals municipis de pro
cedencia de les persones a teses 
són Lleida, Balaguer, Tremp, la 
Pobla de Segur i Mollerussa. 

Aquest any, Projecte Home 
complementa la seua activi
tat amb l'exposició Tu tens la 
clau, una mostra que recorre 
les biblioteques públiques llei
datanes per reflexionar sobre 
la importancia de coneixer-se 
i enfortir-se per tal de recluir 
l'abús de les drogues i altres 
addiccions. 
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