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Un mUió d'euros per 
digitalitzar ens locals 
I LLEIDA I La Diputació rebrà 
un milió d'euros per afavo
rir la digitalització d'ajunta
ments i altres ens locals llei
datans. Es tracta de fons de 
la Unió Europea administrats 
per l'Estat, que la corpora
ció provincial ha destinat a 
l'adquisició de servidors per 
emmagatzemar les pàgines 
web oficials dels consistoris 
i per a la posada en marxa 
d'una plataforma de teletre
ball municipal, entre altres 
accions. 

Seròs reforma la 
plaça de les Escoles 
I SERòs I L'ajuntament de Seròs 
reformarà la plaça de les Es
coles, una actuació que re
presentarà una inversió de 
250 000 euros dels pressu
postos generals de l'Estat i 
que consistirà en la supres
sió de voreres en diferents 
altures i la substitució del 
paviment. 

······ ................................ ., ...... . 

La PAC inclou la doble 
tarifa de llum a regants 
I LLEIDA I L'Associació Catalana 
de Comunitats de Regants 
(Acatcor) celebra que la nova 
PAC inclogui la doble tarifa 
elèctrica per a les comunitats 
de regants. Entrarà en vigor 
a primers d'any i l'entitat or
ganitzarà una jornada per 
divulgar-la. 

Insten a corregir impactes 
de les energies netes· 
I LLEIDA I Unió de Pagesos de
nuncia que molts projectes 
eòlics i fotovoltaics no pre
veuen mesures correctores i 
no compensen la producció 
agrària que es perdria. 

Guimerà condemna ades 
vandàlics en edificis 
I GUIMERÀ I L'ajuntament de 
Guimerà va condemnar 
ahir les pintades en façanes 
de diversos edificis públics i 
privats de la localitat la nit 
del26 al27. 
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Més de 100 pobles sense ajuts de la 
UE per a projectes d'energia neta 
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X. RODRIGUEZ I L. PEDRÓS 
1 LLEIDA I Més de cent pobles de 
Lleida s'han quedat sense ajuts 
del fons Next Generation de la 
UE per a 174 projectes d'ener
gies netes i estalvi energètic. Es 
tracta de la línia de subvenci
ons DUS 5000 per a municipis 
de menys de 5.000 habitants. 
El ministeri per a la Transició 
Ecològica ho va atribuir a falta 
de pressupost, malgrat haver 
ampliat dos vegades la partida 
inicial. Això va provocar indig
nació entre els alcaldes de les 
localitats afectades. 

Les peticions de fons de 107 
ajuntaments lleidatans han estat 
denegades. Tampoc els rebran 
els consells del Jussà i del So
birà, el Conselh Generau ni les 
EMD de Baldomar i Gerb. Els 
174 projectes rebutjats són més 
de la meitat dels desestimats a 
Catalunya, que és la comunitat 
amb més iniciatives rebutjades, 
un total de 335. Les actuacions 
descartades a Lleida són el 
16% de les desestimades a tot 
Espanya. 

Ager no tindrà subvencions 
per als sis projectes que hi op
taven, entre els quals un per re
novar l'enllumenat i un altre per 
instaHar panells solars en equi
paments públics. L'alcaldessa, 
Mireia Burgués, va manifestar 
el seu enuig i va assenyalar que 
aquestes accions haurien supo
sat un "estalvi energètic impor
tant". El consistori de Farrera 
tampoc rebrà ajuts per ~ cinc 
projectes. El primer edil, Angel 
Bringué, va assenyalar que es 
tractava de projectes d'energies 
renovables. "Em fa sospitar que 
Catalunya sigui el territori on 
s'han denegat més sol·licituds", 
va dir. 

A Montellà li han rebutjat 
cinc sol·licituds de subvenci
ons. L'alcalde, Josep Castells, 
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va lamentar que "és molta fei
na per a res". Fonts de consul
tories van destacar que hi ha 
ajuntaments que van gastar 
entre 10.000 i 15.000 euros en 
honoraris per redactar els pro
jectes. En aquesta línia, l'alcalde 
de Granyanella, Jordi Portí, es 

va mostrar "indignat" al veure 
com li rebutjaven cinc petici
ons perquè "ens hem gastat els 
diners a elaborar projectes per 
a res". Tampoc el consell del 
Jussà rebrà ajuts per a estalvi 
energètic a l'edifici del CITA, 
una actuació valorada en més 

de 300.000 euros. Per la seua 
banda, el president, Josep Maria 
Mullol, va afirmar que "hau
rem de buscar finançament per 
fer-ho". Fins a principis de mes 
s'havien atorgat ajuts d'aquest 
programa a tretze ajuntaments 
i consells de Lleida. 
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-Infància. El Gran Camarlenc va arribar ahir a 
Lleida per recollir les cartes als Reis. 

Homenatge. Ofrena floral i poesia en el 80 
aniversari de la mort de Màrius Torres. 

El Cap d/Any més esperat 

I 31 

Primera nit de Cap d'Any sense restriccions després de dos anys li Molts restaurants lleidatans 
ja haJll copat les reserves, 1 algunes festes estan a punt de penjar el cartell de complet 

REDACCIÓ/ L.P./ J-G-
1 LLEIDA I Després de dos nits de 
Cap d'Any en format reduït - el 
2020 les reunions familiars es
taven restringides a un màxim 
deu persones i el2021 els pubs 
i discoteques estaven tancats i 
hi havia toc de queda- , els llei
datans tenen ganes d'acomia
dar aquest any en gran. Mostra 
d'això és que la majoria de res
taurants i sales de festes coqsul
tats per aquest diari han penjat 
el cartell de complet. A Lleida 
ciutat, la Llotja tornarà a con
vertir-se en discoteca amb un 
aforament per a més de 2.400 
persones i de moment ja han ve
nut un 90% de les entrades. En 
tan sols deu diès es van esgotar 
les de sopar i festa, de 149 i 159 
euros, i ara només queden a la 
venda les que permeten l'accés 
a la festa, per 69 euros. També 
el Grup Bonobo ha venut un 
80% de les entrades per a les 
celebracions de Cap d'Any als 
pubs, oberts fins a les 04.30 ho
res. Així mateix el restaurant 
Carballeira oferirà sopar de Cap 
d'Any per a 81 comensals. Tam
bé estaran plens els restaurants 
Lo Racó d'en Carles de Fonolle
res, amb 300 reserves; Els Com
dals de Cervera, amb 40 reser
ves; o La Fontana de Bellpuig 
amb un centenar de comensals 
i també amb aforament complet 
per a la festa posterior amb el 
DJ Bluetonic. 

D'altra banda, d'altres ja fa 
anys que opten per no celebrar 
sopar de Cap d'Any sinó que 
ofereixen plats per emportar. 
Es tracta, per exemple, de l'Hos
tal del Carme de Vilagrassa,.des 

FESTA A LA LLOTJA 

La celebració a la Llotja ha 
esgotat les entrades per al 
sopar i només en queden 
unes quantes per a la festa 

d'on fan una valoració positiva 
de les comandes que han rebut. 
Altres establiments opten per 
deixar de banda els grans so
pars i només acullen festes per 
donar la benvinguda a l'any 
2023. És el cas de la Fonda del 
Nastasi de Lleida, un dels clàs
sics de Cap d'Any que ja ha om
plert les reserves per a la seua 
festa, una alternativa que han 
adoptat municipis com Tàrrega, 
Cervera, Montgai, o la Vall de 
Boí, per posar-ne només alguns 
exemples. 

Últims preparatius. La Llotja tornarà a converti r-se en 'discoteca' per donar la benvinguda al 2023. Operaris 
estaven ultimant ahir el muntatge per a la celebració d'aquesta gran festa, que gairebé ha esgotat entrades. 

Opcions per a totes les butxaques 
des dels 10 fins a més de 130 € 
• Els establiments d'oci noc
turn, els restaurants i els ajun
taments ofereixen propostes 
de Cap d'Any per a tots els 
gustos i butxaques, amb preus 
que van des dels deu fins a 
més enllà dels cent euros. El 
Pont de Suert, per exemple, 
organitza demà al pavelló 
poliesportiu una fest a amb 
música en directe, cotilló i 
una consumició per un preu 
de 10 euros. També Albatàr
rec proposa una celebració al 
Casal Cultural amb l'orques
tra Quartz, per 15 euros. A 
~ollerussa, el sopar serà als 
pavellons poliesportius i ja 
compta amb unes 250 perso
nes inscrites, amb un preu de 
85 euros el menú adult i 45 
l'infantil. Els participants tin
dran accés a la festa posterior, 
a partir de mitjanit. 

Així mateix, el restaurant 
Resquitx de Golmés recupe-

Muntatge ahir de la revetlla de Cap d'Any a Mollerussa. 

ra aquest any la festa de Cap 
d 'Any després que en edici
ons passades s'optés pel menú 
per emportar a causa de les 
restriccions. El menú degus
ta cio té un preu de 130 eu ros 

i el ritme de reserves és bo, 
segons afirma el restaurant. 
A partir de la una de la mati
nada, també hi haurà música 
dels anys 80 i 90, a SO euros 
per persona. 

I ALGUNES PROPOSTES I 

La Granja d'Escarp 
I El Centre Cívic Lo Ball acollirà 1 ~ 
a les 21 .30 hores un sopar de 
Cap d'Any amb aperitius, plat 
principal i postres. Més tard, hi 
haurà una festa amb entrada 
gratuïta. 

Les Borges Blanques 
I Sopar per acomiadar l'any 
2022 al Pavelló de l'Oli. El se-
guirà una festa, amb entrada 
lliure, que inclourà música de 
l'orquestra Madison i, a partir 
de les 03.00 hores, sessió del DJ 
Mil u. I .. 
Artesa de Segre 
I Revetlla de Cap d'Any al po-
liesportiu, amb sopar a partir 
de les 21.30 hores i ball des de 
la mitjanit amb l'orquestra Me-
diterrànea i DJ. L'accés a la festa 
té un preu de 10 eu ros. 

Tremp 
I Música al Pavelló del Casal a 
partir de la 1 de la matinada, 
amb La Tribut FM i, a les 03.30 
hores, amb el DJ Adrià Ortega. 
A deu eu ros l'entrada. ¡ ~ 

Ager 
I El municipi diu adeu al 2022 
amb el concert de Dry Gin. 
El seguirà el DJ Paul Bugs. El 
preu de les entrades és de 20 i 
25 euros, amb una consumició 
inclosa. 

Lleida 
I Els Pixie Dixie i Sonsonite tor-
nen demà al Cafè del Teatre per 
a la seua ja tradicional revetlla 
de Cap d'Any. La festa, que obre 
portes a les 00.30 hores, costa 
25 eu ros a taquilla (20 € l'entra-
da anticipada). 

Alcarràs 
I Ball i animació a Lo Casino per 
donar la benvinguda al 2023. 
L'entrada, a un preu de 10 eu-
ros, inclou una botella de cava 
cada quatre persones. 

l"" 
Térmens 
I Sopar al pavelló poliesportiu. 
Quan acabi l'àpat, hi haurà una 
festa amb servei de barra. 

Os de Balaguer 
I El consistori municipal convi-
da a seguir les campanades a 
la plaça de la Font, on cada veí 
haurà de porta r els seus dotze 
grans de raïm. 
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