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SERVEIS PROVE'iMENTS 

Almenar veta beure aigua de l'aixeta 
al trobar mercuri en una font 
En rnostres efectuades a la que hi ha a la plac;a Onze de Setembre 11 El consistori 
investiga les u pu. a D p Cl r a mes proves 

M.MOLINA 
1 ALMENAR 1 L'ajuntament d'Al
menar va prohibir ahir a tra
vés d'un e-bando beure o cuinar 
amb aigua de l'aixeta després 
de trobar rastres de mercuri en 
una mostra recollida per tecnics 
de la Diputació. Segons l'alcal
dessa, Teresa Malla, la mostra 
d'aigua es va prendre a la font 
de la pla\a Onze de Setembre, 
recentment inaugurada, i im
mediatament es va tallar el pro
vei:ment a la població, que ha 
celebrat la festa major des de di
vendres passat fins ahir dilluns. 
També es va donar avís urgent 
a la Mancomunitat d'Aigües de 
Pinyana, a la qual esta connec
tada peral subministrament de 
boca, pero l'organisme va des
cartar una afectació a la cano
nada general i diversos alcaldes 
del Segria consultats que també 
utilitzen l'esmentat servei van 
constatar no tenir problemes 
de provelment. Tot apunta que 
la problematica se centra en la 
xarxa municipal que gestiona 
el consistori d'Almenar. Segons 
va afirmar Malla, la diputació 
de Lleida procedira avui a fer 
noves analítiques en diversos 
punts. 

L'ajuntament estudia diverses 
h1potesis. Pot ser que les restes 
del metall procedeixin del dipo
sit general, d'alguna conducció 
en mal estat o d'alguna captació 
afectada perla sequera. "Estem 
sospesant totes les opcions en
cara que, en realitat, no sabem 
la causa concreta que ho pot 
generar." Malla va indicar que 
el subministrament no es resta
blira fins que es tingui la total 
seguretat que no hi ha restes de 
mercuri a la xarxa de provel
ment i fins que les pro ves de la 
Diputació i Salut ho corroborin. 
Fins aleshores, els velns hauran 
de beure aigua embotellada. 

La font de la pla~a Onze de Setembre, tancada igual que altres per l'abocament de mercuri a lcr xarxa. 

L PROVEi.MENTS 

Estiu complicat per sequera, abocaments i terbolesa 
• Aquest estiu ha estat com
plicat pels problemes en el 
provelment a nombrosos mu
nicipis. Pobles de la Manco
munitat d'Aigües de les Gar
rigues no van poder beure de 
l'aixeta dinou dies del mes de 
juny en que es van veure obli
gats a recórrer a les cisternes i 
a l'aigua embotellada per l'alt 
índex de pesticides en els di
posits i el panta d'Utxesa, d'on 
capten. Els més de 2.000 ve
lns de Torres de Segre, ambla 
presa al Canal de Seros, van 

recuperar el servei a primers 
d'agost. A més, la sequera va 
obligar al juliol poblacions 
com la Curullada i Malda a 
recórrer a les cisternes per 
proveir els ve'ins. Malda va 
prohibir regar horts i jardins. 

Pobles del Pirineu també 
han patit problemes en el 
subministrament i han hagut 
d'aplicar restriccions com és 
el cas de Bellver de Cerdanya 
o Gerri de la Sal, mentre que 
altres han hagut de recórrer 
als camions cisterna per as-

POLÍTICA POLEMICA 

segurar el subministrament 
com va passar als municipis 
de Peramea, Castilló de Tor, 
Castell de Mur o Sant Esteve 
de la Sarga. 

A finals d'agost, una desena 
de nuclis de l'Urgell i el Pla 
van recomanar no beure ai
gua de l'aixeta per problemes 
de terbolesa al Canal d'Urgell. 
Agramunt va ser un deis que 
van patir aquest problema 
amb altres localitats del Pla, 
a més de Vilagrassa i Estaon, 
a la Vall de Cardós. 
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HABITATGE 

La Generalitat 
reclama els pisos 
de la Sareb al 
Govern central 
En una carta a la 
ministra Nadia Calviño 

1 LLEIDA 1 Els consellers d'Eco
nomia, Jaume Giró, i Drets 
Socials, Violant Cervera, 
han enviat una carta a la vi
cepresidenta primera i mi
nistra d'Afers Economics i 
Transformació Digital, Na
día Calviño, per reclamar 
la cessió dels pisos propietat 
de Sareb a Catalunya que es 
puguin destinar a habitatge 
social. Recorden a Calviño 
que és una petició "explícita" 
del Govern i que és compar
tida amb altres comunitats 
autonomes. Van apuntar 
que el mes de juny passat el 
Govern va acordar amb la 
Generalitat Valenciana de
fensar conjuntament aquesta 

ALCOLETGE 

La consellera Cervera ja 
va exigir la cessió deis 
pisos saquejats en 
aquest nucli del Segria 

cessió i que l'estimació és que 
a Catálunya hi ha 12.000 ha
bitatges propietat de Sareb i 
al País Valencia, fins a 8.500. 

Cas d'Aicoletge 
El mes passat la conselle

ra va reclamar a la Sareb la 
cessió de diversos pisos d'Al
coletge així com el reallotja
ment de les tres famílies que 
vivien al bloc d'habitatges 
que han estat saquejats en di
verses ocasions. Va assegurar 
que el cas d'Alcoletge és un 
exemple d'abandó de pisos 
que no compleixen la funció 
d'habitatge social quan és ne
cessaria i podrien fer aquest 
servei en una altra situació. 
Compromís per Tremp tam
bé reclamara al pie el retoro 
a la Sareb de pisos per fer ha
bitatge social. 

ADQUISICIONES V PROYECTOS HOTELEROS, S.l. (Sociedad absorbente) 
FAL GOLF, S.l.U. (Sociedad absorbida) 

Anuncio de fusión por absorción 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modifi
caciones estructurales, se hace público que la Junta General de socios de 
ADQUISICIONES Y PROYECTOS HOTELEROS, S.L. celebrada el pasado 12 
de septiembre de 2022, aprobó por unanimidad la fusión por absorción de 
FAL GOLF, S. L. U. por parte de ADQUISICIONES Y PROYECTOS HOTELEROS, 
S.L., con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida FAL GOLF, 
S. L. U. y absorción en bloque de su patrimonio social por ADQUISICIONES Y 
PROYECTOS HOTELEROS, S. L., quien adquiere por sucesión, a título univer
sal, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio absorbido, 
en los términos y condiciones establecidos en el proyecto de fusión por 
absorción suscrito por el administrador de ambas entidades, ADQUISICIO
NES Y PROYECTOS HOTELEROS, S. L. y FAL GOLF, S. L. U. 

Alcarras enviara una queixa al Govern 
per la reunió d'ERC sobre el pare solar 

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las 
Sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados y los Balances de fusión, así como el derecho de 
oposición que asiste a los acreedores de cada una de las Sociedades, en el 
plazo de un mes en los términos establecidos en el artículo 44 de la ley 
3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales 

Lleida, 13 de septiembre de 2022. Antoine Lecea. Representante. 

1 ALCARRÁS 1 L'alcalde d'Alcarras, 
Jordi Janés, va assegurar ahir 
que l'ajuntament presentara una 
queixa al Govem per denunciar 
un "acord secret" de la conse
lleria d'Acció Climatica (ERC) 
amb els promotors deis pare so
lars en aquest municipi perno 
soterrar les línies d'evacuació 
al se u pas pe] terme municipal, 
mentre que a Lleida sí que es 
fara. 

L'alcalde va assegurar que 
ERC va fer ahir dilluns a l'es-

quena del consistori una reu
nió amb tots els afectats per la 
línia electrica d'evacuació per 
explicar les novetats en relació 
amb el pare solar Rascon i va 
titilar de lamentable l'ús par
tidista per part d'ERC d'infor
mació privilegiada com a grup 
municipal referint-se alllistat 
de ve'ins afectats pels projectes 
de pares solars. Va incidir que 
és greu que Esquerra convoqués 
l'esmentada reunió per explicar, 
va assegurar, unes rebaixes en 

les tarifes del consum electric 
com a compensació per no so
terrar la línia d'evacuació. 

Fonts d'Acció Climatica van 
assegurar que es va tractar 
d'una reunió privada convoca
da per ERC a la qual van as
sistir propietaris de terrenys i 
representants de la demarca ció 
territorial en la qual es va parlar 
de l'estat deis expedients de la 
modificació urbanística feta per 
la Paeria de Lleida que permet 
soterrar les línies. 
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Aran busca 
suports per 
preservar 
l'aranes 
1 VIELHA 1 La síndica d'Aran, 
Maria Vergés, va buscar ahir 
la complicitat deis grups po
lítics al Parlament per sumar 
suports a la iniciativa legis
lativa que el govern d'Aran 
presentara a la cambra per 
exigir la modificació de la 
llei 8/2022 sobre l'ús i apre
nentatge de les llengües ofi
cials en l'ensenyament no 
universitari. Segons Vergés, 
aquesta normativa elimina 
el caracter de llengua vehi
cular de l'aranes. Vergés va 
alertar que l'occita no arriba 
al 20% d'ús social a Aran a 
més que les competencies del 
Conselh Generau estan "la
minades i compartides" amb 
la Generalitat. 

REIVINDICACIONS 

l:'ANC de Tarrega 
contracta 
autobusos per 
celebrar 1'1-0 
1 TARREGAI L'ANC Tarrega per 
la Independencia organitza 
autocars per facilitar el des
pla~ament des de Tarrega 
fins a Barcelona per com
memorar 1'1 d'octubre. Ja 
estan a la venda els tiquets 
per al viatge. L'hora de sor
tida sera a les 14.00 hores del 
carrer Joan Tous de la capital 
de l'Urgell. El preu és de 15 
euros el viatge, més l'assegu
ran~a. Els bitllets es poden 
comprar al local d'Exposi
ció Retrospectiva de Car
tells al carrer del Carme, 
26 de la capital. Les places 
són limitarles. La iniciativa 
s'ha pres després de l'exit de 
l'organització per acudir als 
actes de la Diada de l'Onze 
de Setembre. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
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SERVEIS ENERGIA 

Sense llum i .internet 3.500 clients 
del Pla i les Garrigues per una avaria 
Als municipis de Mollerussa, Miralcamp, les Borges i la Floresta 1 1 Durant més de 

t O -, p la d S nne . O Uila 1 :1 a. elec ica de mi jana tensiÓ 

E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 Una avaria va deixar 
ahir sense subministrament 
electric i internet durant més 
de quatre hores 3.500 abonats 
de municipis del Pla d'Urgell i 
les Garrigues. Es tracta de Mo
llerussa, Miralcamp, les Borges 
Blanques i la Floresta. La inci
dencia es va registrar a les 13.27 
hores del migdia i va quedar so
lucionada a les 18.00 hores, se
gons fonts de la companyia elec
trica Endesa. La incidencia va 
ser dispar en cada municipi, ja 
que a Mollerussa només va afec
tar "parcialment" en alguna zo
na de la capital del Pla. D'altra 
banda, a Miralcamp els abonats 
es van quedar sense llum ni con
nexió a internet fins a les sis de 

INCIDENCIA DISPAR 

A Mollerussa l'afectació va 
ser parcial, mentre que 
a Miralcamp va assolir 
els dos serveis 

lmatge d'arxiu d'una protesta a la Vall Fosca de rebuig del pagament de rebuts que no veuen correctes. 

la tarda, el mateix que a les Bor
ges i la Floresta, on també van 
tenir una afectació diferent i 
van anar recuperant el submi
nistrament gradualment, segons 

Nou tall de subministrament a la Vall Fosca 

. van explicar els veins. Fonts de 
la companyia van apuntar que 
el motiu d'aquesta fallada en 
el subministrament electric va 
ser la desconnexió d'una línia 
de mitjana tensió que alimen
ta aquests pobles de les dos co
marques del pla de Lleida. Els 
tecnics van estar treballant per 
dur a terme una reconnexió de 
la línia i poder restablir el ser
vei electric i també d'internet. 
Van afegir que no hi va haver 
una causa concreta evident que 
provoqués aquesta incidencia de 
desconnexió. 

Tocats del bolet 

• L'ajuntament de la Torre 
de Capdella ha denunciat un 
nou tall de llum al munici
pi. Ahir va assegurar que la 
companyia eléctrica Endesa 
ha suspes el subministrament 
a un veí a qui avalaría una 
sentencia ferma del jutjat de 
Tremp del mes de novembre 
passat en la qua! es dicta que 
l'IVA del rebut electric que 
s'ha d'aplicar a les senes fac
tures és sobre "el preu pactat 
(bonifícat) de 0,0021€/kWh. 
Fonts del consistori asseguren 
que tates les factures que ar
riben a l'afectat incompleixen 
aquesta sentencia, ja que se 

Has anata buscar bolets, EnVJa ns la foto del teu dstell a 
cercle@lsegre.com o puja-la d1rectament a la web. 
Entraras en el sorteig d'una estada pera dos persones a 
I'Hotel La Pleta by Rafael Hoteles de Vaqueira Beret Vall 
d#\ran 
1i tempsfi a 

Segre c:ercle 

li aplica l'IVA en funció del 
preu diari actual de l'energia. 
El consistori va presentar ja 
aquest estiu una denúncia 
davant dels Mossos d'Esqua
dra per suposades coaccions i 
amenaces de !'empresa al veí 
advertint-li que se li tallaría el 
subministrament. Van afegir 

DENÚNCIA 

La Torre de Capdella va 
presentar una denúncia 
davant deis Mossos contra 
la companyia electrica 

que el consistori va facilitar 
ahir a aquest veí un genera
dor perque pogués disposar 
d'electricitat. 

Per la seua par t, fonts de 
la companyia van assenyalar 
que el tall respon a un deute 
posterior a la sentencia. Tres 
resolucions del jutjat de Tremp 
van donar la raó als veins de 
la Vall Fosca que rebutgen des 
de fa més d'una década l'IVA 
dels rebuts de la llum d'En
desa. El consideren excessiu i, 
en lloc de pagar íntegrament 

.les factures, liquiden només 
l'electricitat que consumeixen 
i l'IVA pacta t. 

Amb la col·laboració de; 

.. 
· .... ~~ 

- " ... 
.. ' -
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GUIA 
LLEURE ACTIVITATS 

/guta J 

re ti i . Estudi per millorar la mobilitat 
de les persones amb Parkinson. 

mens El festival d'humor Lo Memefest 
torna a Tarrega del 5 al8 d'octubre. 

SEGRE 
Dimarts, 20 de setembre del2022 

El Centre HistOrie obre les portes· 
Prop de 60 activitats durant tot el cap de setmana organitzades per entitats i establiments del Barri 
Antic 11 Diumenge es recreara el casament de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó 

FONTANERIA 
ant:ó 

ALGUNES PROPOSTES 

lnauguració 13 Obert 
1 Divendres (18.00-18.30 h): La 
pla~a Cervantes acollira l'acte 
que inicia I'Obert del Centre 
Historie. 

Safareig Bisex! 
1 Divendres (19.30-20.30 h): Co
lors de Ponent organitza una 
activitat per commemorar el 
Día Internacional de la visibili
tat Bisexual. 

Pregó festa major I'Ereta 
1 Divendr~:s (l0.00-21.00 h)· Ar
ranquen les testes de I'Ereta 
amb el pregó, a carrec de I'As
sociació de Ve'ins a la pla~a de 
I'Ereta. 

Jocs per a petits 

Representants de les entitats i comer~os del Barrí Antic al costat de !'alcalde, Miquel Pueyo, i a la regidora Montse Pifarré. 
1 o¡, ~bte (12.00-14.00 h): Els 
bars Epap, Trivial, Terrasseta 
deis Vins i I'Associació de la Fes
ta de Moros i Cristians organit
zen una jornada de jocs per als 
més petits a cimec de la com
panyia Sac Espectacles. 

R.GASQUE 
1 LLEIDA 1 Visites guiades, concerts, 
vermuts, exposicions, tallers, 
teatre, achvitats familiars, cí
viques i culturals seran alguns 
deis actes que es duran a ter
me a la 13 edició de l'Obert del 
Centre Historie, que organitza 
la Paeria ambla coHaboració de 
prop de seixanta entitats, asso
ciacions i negocis del barrí entre 
els· dies 23 i 25 de setembre. 

Durant la preseiltació de 
l'Obert del Centre Historie, l'al
calde, Miquel Pueyo, va desta
car la implicació del teixit as
sociatiu i vei:nal que allotja i va 
assenyalar que l'Obert és una 
exceJ.lent ocasió per redesco-

brir el Centre Historie. Durant 
aquests dies es podra visitar el 
Centre d'Art la Panera, el Mu
seu de Lleida, la galería d'art 
Espai Cavallers, la Biblioteca 
Pública, el Museu de l'Aigua 
o el Parador de Turisme, així 
com les associacions de Moros 
i Cristians, Sant V icen~ de Paül 
o la de Pessebristes, entre al
tres equipacions i entitats. Ai
xí mateix, es portaran a terme 
activitats familiars amb jocs al 
carrer, una gimcana o un taller 
d'art urba, entre d'altres. La mú
sica també sera protagonista un 
any més de l'Obert del Centre 
Historie amb propostes com per 
exemple rumba, rock o DJ o el 

La presentació del festival Vianda, ah ir a la diputa ció de Lleida. 

CONEIXER EL BARRI 

Tant !'alcalde com la 
regidora Montse Pifarré van 
animar els lleidatans a 
coneixer el Centre Historie 

concurs de bandes emergents, 
entre moltes altres propostes 
programa des. 

Perla seua part, la regido
ra del barri, Montse Pifarré, 
va animar tata la ciutadania a 
participar i disfrutar de l'Obert, 
que s'inaugurara aquest diven
dres a les 18.00 a la pla~a Cer
vantes. "Vull destacar el paper 

que l'Obert té pera l'ajuntament 
com a instrument de cohesió, 
prosperitat i millar a del Centre 
Historie", va afirmar i va subrat
llar la importancia de la impli
cació de les entitats, comerc;os 
i velns del barri per impulsar 
aquesta festa. 

Així mateix, peral divendres 
23 s'ha programat un passeig 
nocturn perla Seu Vella i una 
activitat per commemorar el dia 
Internacional de la Bisexuali
tat organitzada per l'associació 
Colors de Ponent. Diumenge 
se celebrara una nova edició 
del Casament Reial entre Ra
mon Berenguer IV i Peronella 
d'Aragó. 

CERTAMENS PRODUCTORS 

Nit de rumba i garrotín 
1 1 ~o 23 h La 
pla~a del Diposit acollira la Nit 
de Rumba i Garrotins organit
zada per I'Associació cultural i 
recreativa Els Pagesos. 

Casament reial 
1 Dium ng (17.30-19.30 h) L'As
sociació de la Festa Moros i Cris
tians de Lleida recreara els ca
saments reíais entre Ramon Be
renguer IV i Peronella d'Aragó. 

La Pobla de Segur estrena dissabte 
el festival Vianda de gastronomia km O 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 La Pobla de Se
gur acollira dissabte la primera 
edició del festival gastronomie 
Vianda, que se celebrara a la 
zona de la Serradora. El certa
men, que havia d'estrenar-se 
el 2020 i es va ajornar per la 
pandemia, pretén potenciar el 
productor local i de proximi
tat. Així, el programa compta 
amb diverses demostracions de 
cuina, i tastos gastronomies, a 
més d'un esmorzar i actuacions 
musicals i infantils. Un d'aquests 

showcookings anira a carrec del 
cuiner del programa Cuines de 
TV3 i conductor de ]oc de car
tes, Marc Ribas. Així mateix, hi 
haura un Espai Brasa, on els vi
sitants podran comprar als pro
ductors locals les hamburgueses 
que hauran preparat i cuinar-les 
ells mateixos a la brasa. 

Durant la jornada hi.haura 
dotze pararles de productors 
deis dos Pallars, l'Alt Urgell i 
l'Alta Ribagor~a, mentre que 
a l'Espai Brasa hi haura cinc 

productors locals. L'alcalde 
de la Pobla, Marc Baró, va 
explicar ahir que en aquesta 
primera edició s'ha potenciat 
"!'hamburguesa de km O" com 
a protagonista. 

De cara a futures edicions, 
l'organització vol ampliar di
es i el contingut del festival. A 
l'acte de presentació també va 
assistir el regidor de Promoció 
Economica, Josep Maria Tirbió, 
i el tecnic de dinamització, Da
río Albert. 
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