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En Comú 
reivindica 
la igualtat de 
drets socials 
al Pirineu 

Polèmica entre la Diputació i el 
PSC pels ajuts a entitats de la salut 

En Comú Podem (ECP) de les 
Terres de lleida, l'Alt Pirineu 
i Aran s'ha adherit al Mani
fest per un Pirineu SOStenible, 
presentat ahir a Tremp (Pallars 
Jussà) i sorgit de la societat civil 
pirinenca. El manifest denun
cia les desigualtats socials que 
imposa la geografia, concreta
des en qüestions com la man
ca d'equitat territorial i el des
poblament, que tenen com a 
conseqüència, entre d'altres, la 
dificultat d'accés a drets bàsics 
de ciutadania. Així, també s'as
senyala a la manca de lideratge 
polític territoria l i al centralis
me administratiu com a factors 
agreujants d'aquesta realitat. 
ECP va manifestar que compar
teix la diagnosi dels impulsors 
i que se suma a l'exigència de 
desenvolupar les delegacions 
territorials al Pirineu, així com 
a apostar decididament per la 
Vegueria com a veritable insti
tució d'autogovern. 

Larrosa diu que el deute supera els set milions però 
l'ens el rebaixa a 694.381 € a pagar aquest trimestre 
Polèmica entre la Diputació 
de Lleida i l'oposició després 
que el PSC denunciés ahir 
que l'ens deu més de 7 
milions a entitats de la 
salut, mentre aquests 
afirmen que la xifra que 
falta és de 694.381 euros, 
un import que "hauria 
d'estar liquidat al llarg del 
primer trimestre de l'any". 

Lleida 
REDACCIÓ 

Els socialistes van assenyalar du
rant la Comissió d'Economia, que 
la corporació acumula "impa
gaments i retards" des de l'any 
2010, un fet que ha provocat el 
cessament d'activitat d'algunes 
d'elles, com per exemple FeSa I ut, 
que es va veure obligat a aturar la 
seva activitat a principis de gener. 

FOTO: ERC I Pas fronterer camí de la Vinyola de Puigcerdà 
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ERC Alt Pirineu reclama que 
es tornin a obrir els passos 
fronterers amb França 
Esquerra Republicana Alt Pirineu 
i Aran reclama l'obertura dels 
passos fronterers amb França. 
Una vintena de passos van ser 
tancats per França ja fa més de 
dos anys i a l'Alt Pirineu i Aran 
continua tancant el camí de la 
Vinyola de Puigcerdà a la Tor de 
Querol. Des d'ERC denuncien 
que el tancament transfronte
rer vulnera el dret europeu de 
lliure circulació de persones i la 

llibertat de moviments a l'espai 
Schengen. D'aquesta manera, 
la regional de l'Alt Pirineu i Aran 
d'ERC se suma a la petició d'una 
trentena d'eurodiputats que 
van demanar al govern francès 
la reobertura immediata dels 
passos fronterers en una carta 
adreçada a ambdós presidents, 
durant la cimera hispano-fran
cesa celebrada la setmana pas
sada a Barcelona. 

ven prestant els seus serveis per 
atendre la ciutadania en matèria 
de salut". 

En un comunicat, el diputat de 
Salut Pública, Albert Bajona, es va 
mostrar sorprès per "la informa
ció falsa difosa des del PSC" i va 
condemnar la "mala fe" de Larro
sa "manipulant la informació que 
de manera transparent li hem fa
cilitat, no molestant-se ni en dis
criminar allò que està pagat d'allò 
que està en tramitació". 

FOTO: LM / Imatge de la façana de la Diputació de lleida 

Del total dels més de 7 mi
lions d'euros que l'Àrea de Salut 
ha mobilitzat des de l'any 2019 
fins al 2022, la xifra pendent de 
resoldre i liquidar és de 694.381 
euros, la majoria dels quals hau
rien d'estar liquidats al llarg del 
primer trimestre d'enguany, se
gons va assenyalar la Diputació 
de Lleida. 

---- -· - -·-·-··- ·····- ------ - - - -

El portaveu socialista a la corpo
ració, Fèlix Larrosa, va titllar els 
impagaments de "lamentables" 
i va assenyalar que la "mala ges-

tió" econòmica del president de 
la Diputació, Joan Talarn, ha pro
vocat "la canceHació de contrac
tes amb professionals que esta-

Crespín visita els diferents 
punts de l'N-240 on l'Estat té 
previst construir tres rotondes 
El projecte té un pressupost de 3,8 milions d'eu ros 

El subdelegat del Govern 
a Lleida, José Cresprn, va 
visitar ahir els diferents 
punts de I'N-240 on el 
Ministeri de Transports, 
Mobilitat I Agenda Urbana 
(Mitma) té previst construir 
tres rotondes reclamades 
pel territori des de fa anys. 

Juneda 
REDACCIÓ 

El projecte, aprovat el passat mes 
de desembre pel Ministeri i en 
fase ara mateix d'informació pú
blica, té un pressupost de 3,8 mi
lions d'euros i preveu la conversió 
en rotondes dels tres encreua
ments o cruïlles situades a l'entra
da de Juneda (quilòmetre 72,500. 
Rotonda de la Cooperativa), en la 
connexió amb la LV-2001, de Ju
neda a Torregrossa (quilòmetre 
74,500) i a la sortida de Juneda 
(quilòmetre 75,500). Crespin va 

FOTO: Subdelegació I Crespín es va reunir ahir amb l'alcalde de Juneda 
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assenyalar que el projecte con
templa la creació de calçades la
terals i camins paral·lels per tal de 
"donar servei a les empreses si
tuades en l'entorn de la carretera, 
així com millorar la connectivitat 

en els desplaçaments als veïns de 
la zona". 

Aquesta actuació té l'objectiu 
"incrementar la fluïdesa en la cir
culació i millorar la seguretat vial 
a la zona". 

cfarre
Resaltado
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Un equip format per cinc 
alumnes de Tremp llança 
un petit satèl·lit capaç de 
rebre i transmetre dades 
L'objectiu és participar en el concurs 
CanSat de l'Agència Espacial Europea 
Tremp 
ACN 

Un grup de cinc alumnes de pri
mer de batxillerat de l'Institut de 
Tremp i tres professors han im
pulsat el projecte Tremp-SAT amb 
què participaran en el concurs de 
l'Agència Espacial Europea Can
Sat. La missió principal del pro
jecte és dissenyar un petit satèl-lit 
de la mida d'una llauna de refresc 
que rebi i transmeti dades com la 
temperatura i la pressió ambient 
durant la caiguda. Aquest cap de 
setmana, l'equip ha volat amb un 

globus aerostàtic a la Conca de 
Tremp per comprovar que el co
et funciona. Amb aquest treball 
de batxillerat s'acosta la recerca i 
la creació tecnològica als estudi
ants, fet amb el qual volen remar
car que el Pallars també pot ser 
centre de recerca tecnològica. 

L'objectiu del projecte és en
senyar tecnologies aeroespacials 
als estudiants que hi participen. 
Durant el concurs cada prototip 
es llança 1 km cap a l'atmosferaJ 
i en caure desplega el seu propi 
paracaigudes per poder-se recu-

perar. Els alumnes pallaresos han 
inclòs un GPS al satèl-lit perquè 
sigui més fàcil trobar-lo després 
de llançar-lo i un altímetre. 

L'equip d'estudiats i professors 
han pogut recollir i analitzar da
des sobre el Pallars Jussà en ha
ver llençat el prototip a 1.500 m 
d'alçada en un globus aerostàtic. 

Aquest repte forma part d'un 
treball de recerca de batxillerat 
entre cinc alumnes i tres profes
sors. El valor afegit d'aquest pro
jecte ha estat precisament aques
ta cooperació interdisciplinària. 

a La Mañana ••• 
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FOTO: ACN I Van utilitzar un globus per fer una prova de llançament 
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