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Al barri de Pardinyes, diversos carrers van quedar gairebé negats.

orveparD

Queixes en tres barris a 
l’estar obturats els embornals
Això va generar grans bassals a Cappont, Pardinyes i la Bordeta

urbanisme via pública

m. mArquèS / S.c.d
❘ lleiDa ❘ La forta tempesta de 
dijous passat a les 21.00 hores, 
que va deixar deu litres per me-
tre quadrat a la ciutat, va gene-
rar queixes als barris de Par-
dinyes, Cappont i la Bordeta 
perquè va evidenciar que molts 
embornals estaven obturats. El 
president de l’Organització de 
Veïns de Pardinyes, Joan Tor-
né, va assenyalar que “la tem-
pesta va fer evident la falta de 
manteniment dels embornals, 
ja que la majoria estan plens de 
fulles o altres residus, la qual 
cosa va provocar que l’aigua no 
pogués ser absorbida i hi havia 
llocs on es va entollar fins una 
altura considerable”. Va afegir 
que “ja fa dies que denunciem 
que la neteja dels carrers no es 
fa com s’hauria de fer”. Per la 
seua part, la presidenta de la 
Bordeta, Mari Carmen Guer-
rero, va explicar que a causa 
de la tempesta es va inundar 
la sala d’actes del centre cívic. 
“L’aigua sortia de la paret, era 

impressionant”, va assegurar i 
va afegir que “també va cau-
re un arbre al carrer Hostal”. 
Guerrero va denunciar que hi 
havia carrers amb molts bas-
sals d’aigua “per culpa de la 
brutícia”. Per la seua banda, 
la presidenta de Cappont, Veni 
Ros, va explicar que “el clave-

gueram del carrer Agustins es 
va embussar, igual que a Doc-
tora Castells”. A més, va de-
nunciar que “aquesta setmana 
van acumular totes les fulles a 
l’embornal del carrer Vilaller, 
cosa que va provocar que que-
dés obturat”. Va demanar que 
“es netegi més la ciutat”.

aavv cappont

un dels carrers de cappont amb els embornals embussats.

El Comú veu “errors de càlcul” en el pla 
de Torreblanca i demana retirar-lo

urbanisme al·legacions

❘ leiDa ❘ El grup municipal del 
Comú va presentar ahir set 
al·legacions al pla director del 
polígon de Torreblanca-Quatre 
Pilans, que veu “sobredimen-
sionat i amb estimacions d’im-
pacte poc creïbles”. L’edil Sergi 
Talamonte va reclamar que es 
paralitzés per revisar l’estu-
di ambiental i el de mobilitat, 
en el qual asseguren que han 
detectat “errors de càlcul que 
suposen una nul·litat de pro-
cediment”. Va apuntar que in-

clouen “una previsió d’energia 
elèctrica més de 4.000 vegades 
inferior de la que es consumirà 
i menys de la meitat de mobi-
litat que es generarà”. També 
va reclamar que no es poden 
implantar “indústries contami-
nants” i va assenyalar que les 
emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle són “tres vega-
des superiors a les que planteja 
l’estudi”. 

La regidora Elena Ferre va 
dir que “ja hi ha 1.810 hectà-

rees disponibles de sòl indus-
trial a Lleida”, per la qual cosa 
proposa reduir el nou polígon 
“desafectant la part de Quatre 
Pilans”. Va plantejar limitar 
l’aigua per a les activitats del 
polígon i va proposar que els 
propietaris de terrenys afec-
tats puguin elegir entre el me-
canisme d’expropiació i el de 
compensació. El Comú espera 
que s’incorporin les seues al-
legacions, però no descarta un 
recurs de reposició.

Imatge de l’oració d’ahir al migdia al Palau de Vidre.

religió equipaments

❘ lleiDa ❘ La comunitat musul-
mana Ibn Hazm, la principal 
de la ciutat, va tornar ahir a 
resar al Palau de Vidre des-
prés que hagi saldat el deu-
te de tres mesos del lloguer 
–gairebé 6.000 euros– que 
mantenia amb Fira de Llei-
da, titular de l’edifici. Així 
ho va confirmar el director 
de la Fira, Oriol Oró, que va 
indicar que de moment l’en-
titat només ha demanat uti-
litzar l’edifici els divendres. 
No obstant, va avançar que 
representants de la comuni-

tat han manifestat la intenció 
de renovar el contracte de 
lloguer en breu, perquè ja el 
mes de novembre el Palau de 
Vidre torni a acollir les pre-
gàries diàries. Tal com va pu-
blicar aquest diari, l’entitat 
islàmica havia deixat de pa-
gar l’arrendament arran d’un 
conflicte intern entre mem-
bres de la seua junta direc-
tiva i l’imam Abdelwahhab 
Houzi i els seus seguidors. 
Precisament, Houzi va ser 
l’encarregat de dirigir l’ora-
ció d’ahir al migdia.

el palau de vidre torna a 
servir com a mesquita

amaDo forrolla

ERC demostra 
que va demanar 
com a partit el 
Museu de l’Aigua
Contradiu la versió 
adduïda per Larrosa

política

❘ lleiDa ❘ La portaveu d’ERC, 
Jordina Freixanet, va des-
tacar ahir, aportant docu-
mentació, que el passat 5 de 
maig van demanar “com a 
partit polític, i no com a 
grup municipal”, l’ús dels 
jardins del Museu de l’Ai-
gua per a la presentació de 
Miquel Pueyo com a can-
didat a l’alcaldia. Així ma-
teix, va afegir que “no es 
cobra a ningú” per utilitzar 
aquest espai, a diferència 
del Mercat del Pla. Freixa-
net va replicar així al cap de 
l’oposició, el socialista Fè-
lix Larrosa, que va afirmar 
que a l’hora de sol·licitar el 
Mercat del Pla (cosa que va 
fer com a grup municipal) 
per a la seua presentació 
com a alcaldable del PSC 
va utilitzar “els mateixos 
protocols i recomanacions 
que ERC per al Museu de 
l’Aigua”. El govern, format 
per ERC i JxCat, reclama al 
PSC 1.175,02 euros de la ta-
xa per utilitzar el Pla. Frei-
xenet va remarcar que a la 
comissió de Transparència 
debatran sobre aquest tema.

El PSC denuncia el 
retard pressupostari
❘ lleiDa ❘ L’edil del PSC a la 
Paeria, Begoña Iglesias, 
va lamentar ahir “el des-
govern del bipartit d’ERC 
i Junts a la Paeria perquè 
encara no ha precisat ni el 
calendari ni les prioritats 
amb què pensa treballar els 
pressupostos per al 2023”. 
Iglesias va recordar que el 
PSC proposa invertir més 
en polítiques socials, habi-
tatge assequible, polítiques 
verdes, seguretat i a impul-
sar econòmicament la ciu-
tat, pensant en les petites i 
mitjanes empreses i en els 
autònoms.

Aval als hospitals Santa 
Maria i de Tremp
❘ lleiDa ❘ El servei de Farmà-
cia i la Comissió Farmaco-
terapèutica dels hospitals 
Santa Maria i el Comarcal 
del Pallars, gestionats per 
GSS, han renovat aquest 
octubre la certificació ISO 
9001:2015. 

Són normes de gestió i 
de millora contínua de la 
qualitat de les empreses 
que té una àmplia implan-
tació i reconeixement a 
nivell mundial. Inclou el 
servei d’atenció farmaco-
lògica, la gestió dels gasos 
medicinals, la docència ex-
terna i la nutrició clínica i 
dietètica.
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Arriben cinquanta refugiats 
per frenar la despoblació
Ja viuen en 16 pobles de Lleida i ahir es van incroporar els 
últims || Projecte de l’Associació de Micropobles i Govern

municipis demografia

m.molina
❘ torre-serona ❘ Una cinquan-
tena de persones amb estatus 
de refugiats han arribat a 16 
pobles de Lleida, la qual cosa 
permetrà reobrir cases buides 
i frenar la despoblació rural. 
La iniciativa s’emmarca dins 
del projecte impulsat per l’As-
sociació de Micropobles de Ca-
talunya en col·laboració amb el 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) i amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Són 
municipis de menys de 500 ha-
bitants que faciliten a aquestes 

famílies un habitatge i feina du-
rant 12 mesos per aconseguir la 
seua integració social. Hi par-
ticipen els ajuntaments d’As-
pa, Almatret, la Sentiu de Sió, 
Ciutadilla, Torre-serona, Tor-
rebesses, Bellaguarda, Talarn, 
Preixens, Llardecans, Nalec, 
Baix Pallars, els Omells de na 
Gaia, Farrera, Conca de Dalt i 
Tírvia. La parella d’uruguaians 
formada per Renzo i Yanaina 
va ser de les primeres a arribar 
a Aspa a finals de setembre i 
ahir van recalar a Torre-sero-
na Washington i Verónica, de 

l’Equador, pares de dos nenes 
de 8 anys i 11 mesos que van 
recórrer aquesta població en 
la qual viuran a partir de di-
lluns, ja que el cap de setmana 
faran la mudança des de Santa 
Coloma de Gramenet. “Estem 
molt contents de començar una 
nova vida i superar els nostres 
problemes econòmics”, van dir. 
Segons el president de l’Asso-
ciació de Micropobles, Mario 
Urrea, ahir també va arribar 
una família del Pakistan a Tor-
rebesses, població de la qual 
és alcalde.

amaDo forrolla

Verònica i Washington a la casa de Torre-serona per la qual pagaran un lloguer social.

La taula de l’aire de les Garrigues, al novembre
❘ lleiDa ❘ La taula de la qualitat de l’aire de les Garrigues es 
constituirà al novembre. El delegat del Govern, Bernat Solé, 
va explicar que serà un òrgan informatiu per prendre “les 
millors decisions” i analitzarà si les activitats que es duen 
a terme a la comarca “incideixen en la qualitat de l’aire”.

Més de 400 entrevistes laborals a la Seu d’Urgell
❘ la seu D’urgell ❘ La Seu d’Urgell va celebrar ahir un Workshop 
Ocupacional, en el qual es van portar a terme 404 entrevis-
tes. Hi van participar 107 persones que buscaven feina i 23 
empreses (dotze d’Andorra i onze de l’Alt Urgell) que van 
oferir unes seixanta places laborals.

aJuntament De la seu

m.molina
❘ lleiDa ❘ La Generalitat ha do-
nat llum verda a un import de 
766.477 euros per a la redacció 
dels projectes de modernització 
de regadius per a aquesta anu-
alitat i el pròxim 2023. Així, la 
conselleria d’Acció Climàtica 
ja pot encarregar a l’empresa 
pública estatal Transformación 
Agraria SA (Tragsa) la redacció 
d’aquests projectes que s’execu-
taran amb fons Next Generation 
de la Unió Europea. 

Un dels beneficiaris és la co-
munitat de regants del Canal 
d’Urgell, on es podran executar 
les primeres obres a finals de 
l’any que ve amb una inversió 
de més de 28 milions, segons 
afirmen fonts de la comunitat. 
És el primer pas de l’ambici-
ós projecte de modernització 
del regadiu històric, valorat en 
1.400 milions d’euros.

Projectes per modernitzar el Canal d’urgell
El Govern dona llum verda a més de 766.000 euros per al seu finançament i encarregarà 
a l’empresa estatal Tragsa que comenci la redacció per abordar obres a finals del 2023

regadius inversions

imatge d’ahir de la noguera ribagorçana a l’altura del Pont.

aJuntament Del Pont De suert

D’altra banda, l’Associació 
Catalana de Comunitats de Re-
gants (Acatcor) promourà la in-
vestigació universitària al sector 
del regadiu. La intenció és moti-

var els estudiants universitaris 
catalans perquè facin els seus 
treballs de final de grau, final de 
màster o les seues tesis doctorals 
sobre els regadius.

Les pluges 
incrementen el 
cabal dels rius
n Les pluges dels últims 
dies han donat un res-
pir a la sequera i han fet 
augmentar els cabals dels 
rius Noguera Pallaresa i 
Ribagorçana. El primer 
portava ahir fins a vint 
metres cúbics per segon a 
Escaló, mentre que el se-
gon en transportava més 
de 28 al Pont de Suert. Les 
precipitacions van deixar 
97,6 litres per metre qua-
drat a Espot entre aquest 
dimecres passat i ahir. Al 
port de la Bonaigua van 
caure 63,6 litres i al Pont 
de Suert, 52,8, segons el 
Meteocat.

Protesta avui contra Nova 
Tracjusa a les Borges
❘ les borges blanques ❘ La plata-
forma Aturem la Incinerado-
ra a Juneda ha programat per 
avui una protesta contra No-
va Tracjusa a les Borges Blan-
ques. Ahir van fer una reunió 
informativa sobre el projecte 
a la capital de les Garrigues, 
en la qual va participar Pep 
Martí, doctor especialista en 
contaminació.

Corbins congela taxes  
i tributs per al 2023
❘ Corbins ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Corbins ha aprovat 
la congelació de taxes i tri-
buts per al 2023 i una modi-
ficació de crèdit de 24.000 
euros per afrontar l’incre-
ment de l’energia i obres 
municipals.

Espai juvenil al sindicat 
de Torrefarrera
❘ torrefarrera ❘ Torrefarrera 
està rehabilitant els baixos 
de l’antic sindicat com un 
espai de lleure juvenil, que 
costarà un total de 43.000 
euros.
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27 fira autotardor GalEria d’Expositors

AUTODALSER-DALMAU, concessionari oficial a Lleida i província d’automòbils Skoda. Visiti’ns a la Fira Autotador 
amb una àmplia gamma de vehicles d’ocasió o al polígon industrial el Segre, 117, c/ Josep Baró i Travé de Lleida, 
o a l’av. de Cervera, 16, de Tàrrega. Tel.: 973 727 605. www.skodaautodalser.es.

SERVISIMÓ. Vingui a veure la gamma de vehicles d’Audi Selection Plus i VW Das Weltauto, promocions exclusi-
ves per la Fira Autotardor. www.servisimo.es.

GARAJE DALMAU, S.A. Vehicles Volkswagen i Audi seminous, km 0 i d’ocasió, fins a dos anys de garantia i cer-
tificats per Das Welt Auto. Av. de l’Exèrcit, 44, de Lleida. Tel.: 973 288 090. Visiti’ns a www.garajedalmau.com.

AUTANSA 3000 MOLLERUSSA. Vehicles d’ocasió, seminous i km 0, revisats i amb garantia Renault Ocasió. 
Carretera N-II, km 484,3 (25230) Mollerussa. Tel.: 973 600 400. www.autansa3000.com.

❘ lleiDa ❘ ERC va presentar ahir 
a Tremp el programa marc 
del partit per a les municipals 
de maig de l’any que ve. Els 
republicans aposten per la 
justícia social, la sostenibili-
tat ambiental i la participa-
ció ciutadana. La secretària 
general de la formació, Mar-
ta Vilalta, va remarcar que 
Esquerra és la primera força 

municipalista de Catalunya 
i “volem continuar creixent 
per poder implantar el repu-
blicanisme als ajuntaments, 
perquè són l’administració 
més pròxima a la ciutada-
nia”, va dir. El programa 
marc defineix la formació 
com una eina útil al servei 
del país i com un partit de 
base municipalista.

eRC es prepara per a les 
municipals al Pirineu

política municipals 2023

Air Nostrum manté 
els vols de la Seu  
a Madrid el 2023

infraestructures

❘ la seu ❘ Air Nostrum és 
l’única companyia que s’ha 
presentat per assumir l’ex-
plotació de la línia aèria en-
tre l’aeroport d’Andorra-la 
Seu i Madrid per a l’any que 
ve. L’actual adjudicació, a 
la mateixa companyia, fi-
nalitza el proper dia 31 de 
desembre. Andorra pre-
veu ampliar fins a tres els 
vols setmanals que van a 
Madrid.

Creix l’ocupació en 
les 41 empreses  
del CEEILleida

empreses

❘ lleiDa ❘ Els llocs de treball 
de les empreses instal·lades 
al viver del CEEILleida han 
augmentat un 24% en un 
any. Dels 178 que existien 
a finals de l’any passat, s’ha 
passat als 210 actuals. Ara 
hi ha 41 empreses i l’índex 
d’ocupació és del 89 per 
cent. El pressupost del CE-
EILleida per a l’any que 
ve ascendeix als 809.500 
euros.

Autotardor posa a la venda 
300 cotxes a Mollerussa
El cap de setmana, amb preus que van dels 2.300 als 78.000 euros 
|| El president del consell del Pla va inaugurar el certamen

fires vehicles d’ocasió

j.g.m.
❘ molleRussa ❘ Mollerussa va in-
augurar ahir la 27a edició de 
la fira Autotardor, que posa a 
la venda uns 300 vehicles de 
segona mà amb preus que van 
dels 2.300 euros als 78.000. 
L’alcalde i president de Fira de 
Mollerussa, Marc Solsona, va 
destacar que les expectatives 
són “bones” i va assegurar que 
si s’aconsegueixen les xifres de 
vendes de l’any passat, d’1,6 
milions d’euros, el sector auto-
mobilístic que participa en les 
fires de la capital del Pla d’Ur-
gell haurà generat aquest any 
un volum de negoci de fins a 
nou milions d’euros. En aquest 
sentit, s’ha de remarcar que la 
Fira organitza anualment la de 
Sant Josep, dedicada al vehicle 
nou, i Autotrac i Autotardor, 
al d’ocasió. L’alcalde va indi-
car que aquest any és el pri-
mer després de la pandèmia 
en el qual se celebraran els 
tres esdeveniments, ja que el 
2020 no se’n va poder realitzar 

cap i el 2021 no va organitzar 
Autotrac. El director de la Fi-
ra, Xavier Roure, va recordar 
que Autotardor compta amb 
la participació d’una vintena 
d’expositors que han fet un 
“esforç important” per poder 
omplir de vehicles d’ocasió els 
tres pavellons firals.

L’encarregat d’inaugurar el 
certamen va ser el president 
del consell comarcal del Pla 
d’Urgell, Rafel Panadés, que va 
remarcar que “les fires de Mo-
llerussa perduren perquè no es 
limiten a la ciutat o a la comar-
ca”, sinó que atreuen un públic 
de variades procedències.

j.gómez

L’acte inaugural del certamen.
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Carla Simón dirigirà una 
residència de guionistes
Projecte impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català || Arnau 
Vilaró, coguionista d’‘Alcarràs’, entre els primers usuaris

cine presentació

agèncieS
❘ barCelona ❘ L’Acadèmia del 
Cinema Català obrirà al no-
vembre una residència de 
guions, una incubadora pio-
nera a Catalunya per a l’es-
criptura de llargmetratges de 
ficció que estarà dirigida per 
la cineasta Carla Simón, en 
una “aposta contundent per 
la creació”, va explicar ahir la 
presidenta, Judith Colell. La 
residència oferirà un progra-
ma d’acompanyament integral 
durant nou mesos, en el qual 
els residents rebran un asses-
sorament personalitzat, forma-
cions impartides per guionistes 
i cineastes internacionals i tro-
bades amb televisions i plata-
formes, així com una retribució 
mensual de 1.400 euros i un 
espai de treball a Barcelona. 

El programa s’ubicarà a l’Es-
pai Joan Brossa i al Centre de 
Recerca del Museu Picasso, i 
inclourà dos retirs a la Faber-
llull d’Olot, gràcies a la col·la-
boració amb l’Institut Ramon 

Llull. En aquesta primera edi-
ció, a la qual s’havien presentat 
366 propostes, s’han selecci-
onat vuit projectes, entre els 
quals Els homes i els dies, del 
lleidatà Arnau Vilaró, coguio-
nista juntament amb Carla Si-
món d’Alcarràs. Aquesta va 
ressaltar que sis dels vuit pro-

jectes són en llengua catalana, 
sis compten amb dones en la 
proposta i dos són de guionis-
tes menors de trenta anys. Si-
món va recordar que ella ha 
estat al lloc dels residents en 
nombrosos tallers i residències 
i que podrà “entendre el que 
necessiten”.

efe

carla Simón, ahir amb la presidenta de l’acadèmia, Judith colell.

Taylor Swift col·lapsa Spotify amb el nou disc
❘ nova York ❘ La cantant Taylor Swift va publicar ahir el seu 
nou disc, Midnights, que suposa la tornada de Swift al pop 
després dels dos últims discos folk. El llançament va provocar 
fins a 7.844 talls de servei a la plataforma musical Spotify.

La dansa catalana se cita a Tremp el 31 d’octubre
❘ Tremp ❘ Tremp serà un dels sis municipis catalans que acollirà 
Tardor en Dansa, una iniciativa pilot que forma part del Pla 
d’Impuls per promoure la difusió de la dansa al territori. El 
31 d’octubre, la plaça Capdevila rebrà cinc companyies que 
oferiran diferents peces de curta durada, uns vint minuts, 
per a tots els públics.

El Premi Viladrich s’exposa a l’Espai iX de l’IEI
❘ lleiDa ❘ L’Espai iX de l’Institut d’Estudis Ilerdencs va inau-
gurar ahir l’exposició En medio (entre nosotros) fluyen los 
ríos, una mostra emmarcada en el Premi Miquel Viladrich 
d’Arts Visuals, que es basa en l’exploració i l’estudi del riu 
Noguera i els seus voltants, a més de la investigació de l’eco-
sistema fluvial, social i natural a través de tallers amb veïns 
de Torrelameu. L’exposició podrà visitar-se a l’IEI fins al 13 
de novembre.

Rosalía estrena versió de ‘Bizcochito’
❘ miami ❘ Rosalía va presentar dijous passat una nova versió 
del tema Bizcochito amb la col·laboració del raper dominicà 
Haraca Kiko. En aquesta ocasió, la catalana aposta pel ritme 
amb sabor caribeny del dembow, originari de la República 
Dominicana, encara que el tema manté el so i el cor de la 
versió original i només pot escoltar-se a la plataforma mu-
sical d’Amazon.

‘The Crown’ reprèn el rodatge a Barcelona
❘ barCelona ❘ La sèrie britànica The Crown reprèn avui a Bar-
celona el rodatge de les escenes de la sisena temporada, que 
va parar després de la mort de la reina Isabel II d’Anglaterra. 
Ahir els responsables de la sèrie de Neflix van iniciar els 
preparatius a l’avinguda Pau Casals i la plaça Francesc Macià 
per rodar les escenes en què apareix una rèplica del cotxe 
on va morir Lady Di a París. La cinquena temporada de la 
sèrie estarà disponible a partir del 9 de novembre.

iei

laia peDróS

El Segamots explica contes per la Segarra ■ El pati de la Universitat de Cervera va acollir ahir 
l’estrena del festival de narració oral Segamots, que s’allargarà fins demà per la Segarra. La 
primera sessió es va completar a Guissona amb el Tastamots, contes per a adults amb vi i tapa.
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