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POLÍTICA PLENS 

La Diputació exigeix ~ Generalitat i Estat 
més mesures de prevenció contra incendis 
Insta a augmentar els recursos per al sector forestal i més campanyes de conscienciació li El ple també 
dem ' dpr a... ju 1p1 Rura nen 1 l'Agenda ura 
X. RODRfGUEZ 
I LLEIDA I La Diputació va exigir 
ahir a la Generalitat i a l'Estat 
més mesures de prevenció con
tra mcendis. En un moment en 
què Lleida viu el pitjor estiu 
quant a focs dels últims onze 
anys, el ple va aprovar una mo
ció d'ECP en la qual demanen 
al Govern més recursos per al 
sector forestal i que promogui 
un estudi que parteixi de la ges
tió sostenible i permanent dels 
boscos i que impulsi la transició 
energètica a través de recursos 
com la biomassa. També dema
na a les dos administracions que 
augmentin les campanyes de 
conscienciac1ó. 

La moció va rebre el suport 
de tots els grups, encara que 
ERC es va abstenir en dos punts: 
el que esmentava l'estudi i el que 
demanava atendre les deman-

IMPULS MUNICIPAL 

El president, Joan Talarn, 
assegura que el pla 
d'inversions ajudarà a 
"impulsar" els municipis 

des dels Bombers en relació amb 
les dotacions humanes i mate
rials i analitzar la instal·lació 
d'una base d'avions de gran ca
pacitat per extingir focs. 

La diputada d'ECP, Elena Fe
rre, va criticar que entre el2000 
i el2015 "el 90% del pressupost 
de la Generalitat contra els focs 
es va dedicar a l'extinció d'in
cendis ja declarats". Maria Bu-

Carretera de Sant Esteve 
I El ple va aprovar per unanimi
tat el projecte per refer un tram 
de la carretera de Sant Esteve de 
la Sarga, on s'han registrat des
preniments. S'actuarà en un tram 
de 4,4 quilòmetres i costa rà 3 
milions. 

Educadors socials 
I Llum verda a una moció de Cs 
que demana la contínu·1tat d'edu
cadors socials en els centres edu
catius. Educació ja va acordar la 
setmana passada amb els sindi
cats mantenir part del personal 
que fins ara pagava l'Estat amb 
els fons Covid-19. En total, 523 
professionals, dels quals 85 són 
educadors socials.· 

Igualtat 
I Aval al pla per a consells i Aran 
per promocionar les polítiques 
d'igualtat i incorporar la perspec
tiva de gènere i els drets de no 
discriminació LGTBI Està dotat 
amb 400.000 eu ros. 

rrel, de Cs, va demanar "incre
mentar el pressupost per netejar 
i mantenir els boscos". 

D'altra banda, el ple també 
va aprovar una altra moció de 
JxCat, PSC i UA per exigir a la 
Generalitat que aprovi abans 
que s'acabi l'any l'Estatut del 
Municipi Rural. Tots els partits 
van votar a favor de la proposta 
excepte ERC, que es va abstenir. 
La republicana Estefania Ru-

INFRAESTRUCTURES( RRETERES 

La Pobla vol dos rotondes 
a la futura variant 
X.R. 
I LA POBLA DE SEG UR I L'alcalde de la 
Pobla de Segur, Marc Baró, va 
explicar ahir que l'ajuntament 
veu amb bons ulls l'impuls a la 
vanant de l'N-260. No obstant, 
va avançar que presentaran al
legacions perquè s'incorporin 
dos rotondes. La primera glori
eta serviria per connectar amb 
la carretera L-522 i una altra al 
final de la ronda, a l'enllaç amb 
l'actual Eix Pirinenc en direcció 
cap a Sort. Baró també va dema-

nar a la Generalitat la variant 
de la C-13. 

L'Estat preveu invertir 52,7 
milions en la construcció de la 
variant de l'N-260 a la Pobla de 
Segtir, que tindrà dos viaductes, 
un túnel d'uns 900 metres i una 
passareHa per als vianants que 
donarà accés a l'ermita de Sant 
Fructuós (vegeu SEGRE d'ahir). 
La previsió és que el contrac
te per poder executar les obres 
s'adjudiqui a començaments del 
2024. 

LES CLAUS 

Imatge del ple de la Diputació d'ahir. 

Habitatge 
I Durant la sessió es va ratificar el 
pla, també per a consells 1 Aran, 
de polítiques d'habitatge. En 
aquest cas, compta amb una par
tida de 39o:ooo eu ros. 

fach va explicar que "no podem 
votar a favor d'un punt que va 
en contra de la creació amb ga
ranties" d'aquest estatut. 

Agenda Rural 
En la sessió també es va do

nar llum verda a una altra mo
ció, en aquest cas presentada 
per ERC, per reivindicar l'im
puls de l'Agenda Rural que va 
presentar la Generalitat i que 

El PSC denuncia un retard 
I Agustí Jiménez (PSC) va denun
ciar un recàrrec de 6.311 euros "a 
què ha hagut de fer front la Dipu
tació pel retard en el pagament 
de la Seguretat Social i I'IRPF". 

preveu gairebé 900 mesures que 
tenen per objectiu revertir la 
despoblació de les zones rurals. 
No obstant, el text es va votar 
per punts i JxCat, al goyern amb 
ERC, i l'oposició en bloc en van 
tombar un, concretament el que 
instava els partits que es presen
tin a les eleccions municipals del 
mes de maig de l'any que ve a 
incorporar l'Agenda Rural en 
els seus programes. 

MUNICIPIS ~OVEÏMENTS 

Ratifiquen 
els quatre plans 
de cooperació, de 
més de 30 m.ilions 
• El ple va aprovar qua
tre plans de cooperació 
municipal i comarcal que 
ascendeixen a més de 30 
milions. El president, Joan 
Talarn (ERC), va destacar 
que aquests "ajudaran, 
sens dubte, a impulsar els 
nostres municipis". El més 
abundant és el d'inversi
ons per a ajuntaments i 
EMD, amb 19 milions per 
al 2022 i el 2023. El vi
cepresident primer, Jordi 
Latorre (JxCat), va apun
tar que "aquest mandat 
haurem subvencionat amb 
38 milions ajuntaments i 
EMD només parlant d'in
versió". El diputat d'UA, 
Amador Marqués, va as
senyalar que aquests plans 
"constitueixen una mena 
d'ingrés mínim vital per 
als municipis". Així ma
teix, es van ratificar els 
6,5 mllions per a despe
ses corrents i els 400.000 
euros per a la campanya 
agrària. També es va do
nar llum verda al pla de 
cooperació comarcal, do
tat amb 4,5 milions, que 
permetrà que els consells 
con-tractin 18 secretaris 
interventors més (vegeu 
SEGRE d'ahir). 

Sant Esteve de la Sarga demana limitar 
l'ús d'aigua de boca per a horts i piscines 
E.F. 
I LLEIDA I L'ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga exigeix als 
veïns limitar l'ús d'aigua de 
boca i que no s'utilitzi per a 
regs puntuals d'horts, jardins 
o piscines. A través d'un ban, 
el consistori adverteix que en 
els propers dies es podrien 
aplicar restriccions i per això 
demana un ús "responsable i 
reduir el consum". El municipi 
fa setmanes que recorre a cis
ternes per proveir alguns dels 

se!ls nuclis. S'afegeix a d'altres 
que també han demanat limi
tar l'ús de l'aigua davant de la 
sequera que està assecant les 
fonts i barrancs d'on es capta 
l'aigua. També ho van fer Es
pot, Gavet de la Conca, Isona 
i Conca Dellà, Bellver i Baix 
Pallars. Aquest últim va con
vocar ahir un ple extraordinari 
per exigir més limitacions i un 
ús responsable. 

L'alcaldessa, Anna Sentine
lla, va apuntar que les fonts es-

tan seques i és necessari estal
viar aigua o s'hauran de pren
dre mesures més extremes en 
els propers dies. 

D'altra banda, Torres de Se
gre segueix donant garrafes 
d'aigua als veïns perquè conti
nuen sense poder beure aigua 
de l'aixeta per la presència de 
pesticides i ja porten 43 dies 
(des del10 de juny) amb aques7 

ta restricció. El consistori espe
ra incorporar un altre dipòsit 
que pugui filtrar més aigua. 
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SUCCESSOS 

Mor d'infart 
en una finca 
de Soses 
1 SOSES I Un home de 61 anys 
va morir a primera hora del 
matí de dimecres al tenir un 
infart mentre treballava per 
a una cooperativa de fruita 
de Soses. 

Els serveis d'emergència 
van ser alertats al voltant de 
les 07.30 hores, quan l'ho
me es va desplomar quan 
portava fruita en un palot. 
Fins al lloc van acudir Mos
sos d'Esquadra i unitats del 
Sistema d'Emergències Mèdi
ques (SEM), que van intentar 
reanimar l'home encara que 
no van poder fer res per sal
var-li la vida. 

PREVENCIÓ 

Interior amplia 
les restriccions 
davant la calor 
I LLEIDA I El departament d'In
terior va anunciar ahir l'am
pliació del nivell tres del Pla 
Alfa arran del risc extrem 
d'incendi en 357 municipis 
de 27 comarques -65 muni
cipis de set comarques lleida
tanes- i el tancament d'onze 
massissos fins a la mitjanit de 
dimarts. 

D'altra banda, els Bombers 
van continuar ahir repassant 
tot el perímetre de l'incendi 
forestal declarat dímarts pas
sat a Àger. Vint-i-cinc efec
tius es van centrar a rematar 
els punts calents 

RECONEIXEMENTS ACTES 

COMARQUES I 1 s I 
SUCCESSOS DELICTES 

Onada de robatoris en bars de 
piscines de localitats del Segrià 
Als Alamús els assaltants es van emportar diners de la caixa i licors, i a Alguaire 
van forçar els accessos li Alcoletge estudia incorporar vigilants privats de nit 

M.CABELLO/A.GUERRERO 
I LLEIDA I El Segrià ha registrat en 
els últims dies una onada de ro
batoris comesos als bars de pis
cines municipals. Un d'aquests 
episodis es va produir la ma
tinada de diumenge a dilluns 
al Alamús, on els lladres van 
intentar forçar diverses portes 
d'accés i finalment van aconse
guir entrar al bar trencant una 
de les finestres. Els assaltants 
van sostreure diners de Ja caixa 
enregistradora i begudes alco
hòliques. També a Alguaire van 
intentar robar al local de les pis
cines la matinada de dimecres 
passat, encara que sense èxit. 

Així mateix, arran dels úl
tims robatoris a Alcoletge, un 
també al bar de les piscines, el 
consistori sospesa la possibili
tat d'incorporar vigilants de nit 
per reforçar la seguretat local. 
El malestar veïnal és tant que 
unes 300 persones es van con
centrar aquesta setmana davant 
de l'ajuntament per exigir més 
seguretat. 

Els Mossos d'Esquadra ja van 
arrestar dos persones que pre
sumptament estan relaciona
des amb el robatori diumenge 
passat a la tarda als baixos de 
l'ajuntament, d'on van sostreure 
una cafetera i licors després de 
la celebració de la Festa de la 
Verge del Carme. 

Fonts veïnals van apuntar a 
aquest diari que els lladres hau-

Uns 300 veïns van protestar dimarts a Alcoletge per demanar més seguretat. 

rien actuat en altres localitats 
del Segrià. 

D'altra banda, cinc homes 
d'entre 18 i 34 anys van ser 
arrestats dimecres passat pels 
Mossos d'Esquadra quan es
taven robant en un edifici en 
obres de les Borges. 

Els fets es·van produir cap a 
les dos de la matinada, quan una 
patrulla de la policia catalana en 

servei de vigilància va ser aler
tada que un grup de persones 
havien entrat a l'interior d'un 
edifici en rehabilitació del car
rer Joan Maragall. 

Els agents van comprovar que 
diverses portes estaven força
des, el cablatge arrancat i, a 
l'exterior dels pisos, radiadors 
i calderes preparades per ser 
robades. Van trobar amagades 

a la primera i la tercera plantes 
cinc persones. Els Mossos, que 
també van localitzar a l'exterior 
de l'edifici un vehicle que tenia 
els seients preparats per carre
gar el material, van intervenir 
dos cisalles i una clau anglesa 
que presumptament utilitzaven 
per tallar el cablejat. Els detin
guts tenien previst passar ahir 
a disposició judicial. 

Homenatge als bombers 
morts a Horta el2009 

Bombers de Mollerussa davant de la placa en record dels companys morts a Horta de Sant Joan. 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els Bombers de la Gene
ralitat van homenatjar ahír els 
cinc companys lleidatans que 
van morir en l'incendi d'Horta 
de Sant Joan, del qual ahir just 

es complien tretze anys. Van 
dipositar flors a les plaques 
que recorden aquella tragèdia 
als parcs de Lleida, Tremp i 
Mollerussa. · 

En l'incendi van morir David 

Duaigües, Jordi Moré, Ramon 
Espinet, Jaume Arpa i Pau Cos
ta, bombers lleidatans del Grup _ 
d'Actuacions Forestals (GRAF) 
que van perdre la vida al que
dar atrapats per les flames en 

l'incendi que havia començat 
un dia abans. EI cos també va 
recordar, al seu torn, els altres 
trenta-set companys que han 
perdut la vida en acte de servei 
al llarg dels quaranta-set anys 

d'història dels Bombers de la 
Generalitat. A les comarques 
lleidatanes i en el gran incendi 
forestal de Nonasp, a la Franja, 
des de l'any 1983 han mort una 
desena d'aquests bombers. 
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