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Justícia enfría el traslado 
de la córcel pero invierte 
8,3 millones -en su mejora 
La 'consellera' Ubasart anuncia en Lleida que la decisión se tomaró en verano 1 PAG. 6 

FOTO: Núria Garcí Un momento del acto de inauguración, en que se premió a la rumana Anca Damian y al argenti no Juan Pablo Zaramella 

Animac arranca en la Llotja 
con las primeras proyecciones 

La 27• Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, Aní
mac, fue inaugurada ayer en la Llotja. El festival proyectara 288 obras, 
nueve de elias estrenos internacionales. La jornada de boy induye una 
conferencia del cómico y guionista Joaquín Reyes. 

Referéndum 
en la Pobla 
para que una 
calle ya no se 
llame Borrell 
Los ciudadanos de la Pobla de 
Segur podran votar el próximo 
12 de marzo si se retira o no el 
nombre del política socialista 
Josep Borrell, ahora jefe de la 
diplomacia europea, de un pa
sec de la loca lidad del Pallars 
Jussà. er 1ARQUES 1 PAG 16 

Denunciado por 
poner en peligro 
a dos ciclistas 
en Castelló 
El6 de e nero, un conductor de 
85 años adelantó cuando dos 
ciclistas venían de cara en Cas
telló de Farfanya. Ahora ha po
dido ser identificada y denun
ciada. COM P UE I i'~G. 15 

Consulta popular 
en Balaguer para 
ubicar a Gaspar 
de Portolà 

COI'v ARQUES I PAG. 12 

Protestas contra 
el Ejército el 
primer dia de 
Forma Ocupa 
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El Govern invertirà uns 8/3 milions 
. . 

a reformar la presó i 'retarda/ la 
seva reub·icació fora de la ciutat 
Justícia decidirà a l'estiu si realitzarà una actuació integral a 
l'antic centre penitenciari o en construirà un de nova planta 
El Departament de Justicia 
de la Generalitat invertirà 
15 milions d'euros a Ueida 
fins al 2026, dels quals 8,3 
milions es destinaran a 
obres de reforma "urgents" 
al Centre Penitenciari 
Ponent "per dignificar 
l'equipament". 

· lleidas 
XAVIER NADAL 

La consellera de Justícia, Drets i 
Memòria, Gemma Ubasart, ya 
anunciar que la decisió sobre el 
futur dé la presó de Ponent es 
prendrà a l'estiu perquè primer 
vol parlar amb tots els actors im
plicats. Ubasart va recordar que 
"tenim dues opcions a sobre de 
la taula, o bé una reforma inte
gral de l'edifici, que tindria un 
cost d'uns 30 milions d'euros, o 
bé la construcció d'un edifici de 
nova planta, que podria valer 120 
milions d'euros", encara que no 
va aclarir si es farà a la ciutat de 
Lleida o en una altra població. 

fJ 
La Generalitat 
condicionarà 
e~s espais 
judicials del 
Canyeret 
El Departament destinarà S 
milions d'euros d'aquí a l'any 
2026 a millores en diferents 
edificis judicials de la demar
cació, tres dels quals seran 
per al Palau de Justícia, a 
l'edifici del Canyeret, per con
dicionar els espais judicials i 
modernitzar-ne les ínstal·la
cions. També invertirà 1 milió 
d'euros en obres de reforma 
i ampliació del Centre Educa
tiu El Segre, situat a la partida 
de Rufea. A més, hi ha previs
tes actuacions de més de 2 
milions d'euros als jutjats de 
la Seu d'Urgell, Cervera, Sol
sona i Tremp. 

L'alcalde de Lleida, Miquel 
Pueyo, es va mostrar satisfet per 
l'anunci i va destacar que és la pri
mera vegada que la conselleria es 
planteja les dues possibilitats per 
acabar amb la situació deficitària 
del centre penitenciari i va apun
tar que "fa construcció d'un nou 
equipament no ens sabria greu". 

FOTO:. Núria Gan:ía I El paer en cap es va reunir amb la consellera de Justícia al despatx noble de la Paeria 

Cal dir que l'Associació de Veïns 
de Ciutat Jardí va adreçar una 
carta a la consellera de Justícia 
demanant el trasllat de la presó. 

Les inversions previstes a la 
presó serviran per reformar com-

pletament el mòdul residencial 
número 11. S'ampliarà l'espaí de 
les cel·les per fer-les més confor
tables í funcionals i s'adequaran 
els espais comuns (menjadors, 
sales i aules). També s'està duent 

La~ pluja 'desllueix' l'inici del 
Mercat de les Rebaixes de l'Eix 
El Mercat de les Rebaixes de l'Eix 
Comercial va quedar ahir, durant 
la seva primera jornada, força 
deslluït per culpa de la pluja que . 
va caure sobre la ciutat durant 
molts moments de la jornada. Tot 
just una quinzena de parades es 
van atrevir a sortir al carrer. La Fe
deració d'Associacions de l'Eix Co
mercial (FACEC) organitza la 25a 
edició del Mercat de Rebaixes, 
que tindrà lloc fins dissabte, 25 

de febrer. Ahir, la regidora de 
Consum, Comerç, Mercats i Par
ticipació, Marta Gispert, acom
panyada de la presidenta de l'As
sociació de Comerciants de l'Eix, 
Montse Eritja, va fer un recorre
gut per les parades. Enguany, el 
Mercat de les Rebaixes cfesplega 
43 parades amb productes que 
recullen la varietat d'oferta co
mercial de l'Eix. Aquest mercat 
serveix perquè els comerços do-

nin sortida als estocs i els clients 
puguin comprar a preus reduïts. 
La Paeria dona suport a totes les 
iniciatives de les associacions de 
comerciants que participen en 
aquest Mercat de les Rebaixes. 
L'objectiu principal d'aquesta edi
ció és acabar l'estoc de botigues i 
ajudar que el comerç es recuperi 
de la pandèmia. Com a novetat, 
també s'inclouen parades d'ali
mentació del Mercat de l'Hort. 

a terme una reforma integral de 
la cuina del centre. A més, s'ins
tal·laran intèrfons a totes les 
cel·les, es col·locaran sistemes de 
detecció i extinció d'incendis i es 
reformaran els espais interiors de 

la infermeria per poder ubicar-hi 
una unitat ambulatòria de salut 
mental. Així mateix, s'està reno
vant la instaHació elèctrica de la 
presó i es millorarà la xarxa gene
ral de distribució de l'aigua. 

FOTO: Núria Garcfa I La pluja va restar compradors a les parades 
----
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El nou sistema d'alertes al 
mòbil per emergències es 
provarà dimarts a Lleida 
Els 239 ajuntaments de la demarcació ja han 
estat avisats de la realització del simulacre 
Lleida 
CARME QUINTANA' 

El proper dimarts dia 28 de febrer 
a partir de les 11 del matí tots els 
mòbils inteHigents que estiguin 
encesos, i amb cobertura en te
rritori lleidatà en aquell moment 
rebran una alerta per emergència 
per part de la Direcció General 
de Protecció Civil de la Genera
litat. Es tractarà d'un simulacre 
per a què els ciutadans puguin 
conèixer aquest nou sistema de 
comunicació. 

Aquesta nova eina va ser pre
sentada ahir a la Delegació del 
Govern de la Generalitat a Lleida 
i el primer territori de Catalunya 
on es provarà serà precisament 
la demarcació de Lleida, des de la 
Plana fins al Pinneu i la Val d'Aran. 
L'objectiu d'aquest nou sistema 
d'alertes per emergències (fuites 
químiques, inundacions, incen
dis, etcètera) és promoure entre 
els ciutadans la cultura de l'auto
protecció. L'avís de text amb les 
indicacions a fer (evacuacións, 

confinaments) entrarà automà
ticament en el dispositiu mòbil 
precedit d'un so per captar l'aten
ció del ciutadà. L'avís que rebran 
els ciutadans contindrà tipus 
d'emergència, zona d'afectació, 
instruccions a seguir, i l'autoritat 
que l'emet. 

Cal recordar que les instruc
cions que es doni quan s'activi 
per un cas real s'hauran de com
plir obligatòriament per la ciu
tadania ja que es tractarà d'una 
ordre que emet el propi conseller 
d'Interior. Aquest nou sistema 
d'alertes via mòbil es fruit d'una 
directiva europea de l'any 2018 i 
en el cas que s'aplicarà a Catalun
ya prové d'una plataforma desen
volupada per l'Estat espanyol. 

lmma Solé, de la Direcció Ge
neral de Protecció Civil de la Ge
neralitat, deia ahir des de la ciu
tat de Lleida que les instruccions 
que donin els missatges "es ne
cessari que la població les faci 
ja que es tractarà d'emergències 
que poden afectar la seva vida 

Compromís del Govern per 
millorar la carretera que 
creua la zona de la Terreta 
La Plataforma per una Terreta Dig
na s'ha reunit aquesta setmana 
amb el Delegat del Govern de la 
Generalitat a l'Alt Pirineu i l'Aran, 
la cap de l'Oficina de la Delegació, 
i l'Alcaldessa de Tremp on s'han 
exposat els motius de la trobada 
i dels greuges que viu la Terreta 
en la prestació de molts serveis 
públics, posant la carretera i les 
vies d'accés als nuclis de població 
com a principal problemàtica a 
abordar per les Administracions. 
En aquest punt, l'Ajuntament ha 
posat de manifest la seva incapa
citat econòmica de poder gestio
nar en condicions la xarxa viària 
de molts dels pobles agregats del 
seu municipi. Posteriorment s'ha 
debatut sobre les diferents in
tervencions que ja s'han fet a la 

La Plataforma 
veïnal s'ha 

reunit amb la 
Generalitat 

carretera, la importància de tenir 
una carretera en condicions per 
determinats col·lectius de la Te
rreta (infants i joves de l'escola, 
gent gran, negocis, explotacions 
agrícoles, emergències sanitàries, 
etc), i sobre qui i com s'hauria 
d'abordar el problema. 

S'ha arribat a una sèrie de 
compromisos i conclusions ver
bals per part dels assistents a la 

FOTO: C.Q El nou sistema d'alertes es va presentar ahir a lleida 

o seguretat". De totes maneres, 
els sistemes d'avisos per emer
gències que hi ha fins al moment 
continuaran també vigents com 
SMS, missatges a través de les 
xarxes socials, dels mitjans de 
comunicació, sirenes, etc. El nou 
sistema d'alertes per mòbil que 

ahir es va presentar a la ciutat de 
Lleida farà ús de la tecnologia Cell 
Broadcast, és a dir, les antenes de 
la zona afectada detectaran tots 
els mòbils on s'han d'enviar les 
alertes. Els 239 ajuntaments de 
Lleida ja han estat avisats de què 
dimarts es farà el simulacre. 

FOTO: N.r I Accident d'un cotxe a la carretera de la Terreta 
-- --··_,.,.,.--------·--·-···--·-·-·--·-···-·--···---··-----

reunió. La Delegació del Govern i 
l'Ajuntament es comprometen a 
concretar una reunió a la Terreta 
amb la presència del membre del 
Govern de la Generalitat que s'es
caigui per abordar el problema. 

Des de la Plataforma faran se
guiment de la concreció d'aquest 

compromís. 
Tots els presents a la reunió 

creuen que és imprescindible que 
es faci una reunió d'aquestes ca
racterístiques, sobre el terreny 
i a la Terreta, perquè es prengui 
consciència de perquè és urgent 
executar l'obra. N.Castel/s 

En Comú 
pregunta per 
la plaga de 
conills 
El grup parlamentari de Cata
lunya en Comú Podem (ECP) 
al Parlament de Catalunya va 
registrar ahir una bateria de 
preguntes adreçades al Depar
tament d'Acció Climàtica en re
lació a la plaga de conills que 
afecta àmplies zones del pla de 
Lleida, i sobre alguns dels mè
todes que es pretenen posar en 
marxa per combatre-la. En con
cret, ECP qüestiona l'ús de fos
fat d'alumini en una prova pilot 
que es pretén dur a terme en 
una zona no determinada de la 
vegueria de Lleida, malgrat que 
aquest és un producte prohibit. 

Les capitals 
de comarca 
acolliran 
tallers 
científics 
Les Borges Blanques, Bala-_ 
guer, Tàrrega, Cervera, Mo
llerussa, Solsona, el Pont 
de Suert, la Seu d'Urgell, 
Sort, Vielha i Tremp aco
lliran tallers científics or
ganitzats per personal in
vestigador de l'Institut de 
Recerca Biomèdica de Llei
da {IRBLieida) amb l'objec
tiu d'acostar la recerca a la 
població i als infants. A par
tir del mes d'abril, investi
gadores i investigadors de 
I'IRBLieida organitzaran, un 
cop al mes, dos tallers el 
dissabte al matí. 

Campanya 
a Tàrrega per 
impulsar el 
comerç local 
L'Ajuntament de Tàrrega im
pulsa una nova iniciativa en el 
marc de la campanya "Reobrim 
els locals buits", l'objectiu de la 
qual és dinamitzar els establi
ments comercials tancats de la 
ciutat. Així, la Regidoria de Pro
moció Econòmica de Tàrrega 
ha publicat les bases de la pri
mera edició de la mostra-con
curs d'aparadors dissenyats per 
artistes amateurs del territori 
amb l'objectiu de decorar els 
aparadors dels locals comer
cials desocupats per Sant Jordi. 
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Lliuren els 
guardons de la 
primera edició 
del 'Premi 
Càtedra TIM' 
Un treball de recerca sobre la 
recuperació dels antics camins 
del vescomtat de Vilamur, a la 
vall de Siarb, entre els segles 
XVI i XIX, dut a terme per Gem
ma Miquel i un altre sobre la 
recuperació patrimonial de la 
Vall Fosca com a element de 
turisme excepcional, a càrrec 
de Francesc Xavier Gras, han 
estat els dos treballs guardo
nats en el primer Premi de la 
Càtedra de Turisme d'Interior i 
de Muntanya-TIM que impul
sen conjuntament el Patronat 
de Turisme de la Diputació i la 
Universitat de Lleida. 

Acte de suport 
a les protestes 
per les plagues 
de conills 
Unió de Pagesos, Joves Agricul
tors i Ramaders de Catalunya, 
ASAJA i la Federació de Coo
peratives Agràries de Catalun
ya oferiran avui, a partir de les 
10.30 hores a la seu de Lleida 
d'Unió de Pagesos, una roda de 
premsa per mostrar el seu su
port a la plataforma Pagesos o 
Conills i a la manifestació que 
organitzarà a Lleida el pròxim 
divendres 3 de març contra els 
greus danys dels conills als cul
tius de la Plana. 

Membres de la plataforma 
explicaran la situació en què 
es troba la pagesia d'aquestes 
comarques i les propostes que 
planteja contra la plaga. 

La colònia de voltor negre 
als Pirineus es consolida 
amb la reserva de Boumort 
L'espècie està catalogada com a vulnerable i 
a prop de ser considerada en perill d'extinció 
la colònia de voltor 
negre s'ha consolidat 
als Pirineus, 200 anys 
després de desaparèixer. 
El punt neuràlgic de la 
recolonització de l'espècie 
és la Reserva Nacional de 
caça de Boumort, on els 
tècnics han comptabilitzat 
una població de 65 
exemplars. 

Conca de Dalt 
REDACCIÓ 

Aquests han format 18 parelles i 
en l'últim any han nascut 11 polls, 
9 dels quals han sobreviscut. Els 
últims voltors negres havien vis
cut al Pirineu durant la segona 
meitat del segle XIX. l'estat es
panyol acull el 86% del total de 
la població europea de voltor ne
gre, però, així i tot, l'espècie està 
catalogada com a vulnerable tant 
al Llibre vermell de les aus d'Es
panya com al Catàleg Espanyol 
d'Espècies Amenaçades. Actual
ment, a Catalunya, està a prop de 
ser considerada una espècie en 
perill d'extinció. 

La Reserva Nacional de Caça 
de Boumort és el centre neuràl
gic de la reintroducció de l'espè
cie als Pirineus. Dels 65 individus 
observats aquest any, 23 han es
tat reintroduïts, 28 han nascut a 
la colònia i els altres són d'origen 

Imatge d'un voltor negre, una espècie que està en perill de desaparèixer 

exogen, com ara 7 ibèrics o 3 fran
cesos. Segons les dades recopi
lades des de 2010, la taxa de vol 
(pollets que han volat i parelles 
en vol) és del 82% (lleugerament 
superior al 64% observat el 2021), 
i la productivitat (pollets que han 
volat i parelles amb posta d'ous 
) és del 43 % (lleugerament su-

perior a l'observada durant l'any 
2021). 

Davant les 18 parelles que hi 
ha actualment a la colònia, i te
nint en compte que el massís pi
rinenc disposa d'un hàbitat favo
rable suficient, un rang d'entre 
35 i 40 parelles reproductores 
constituirà un nucli fort i clau per 

a la conservaciÓ del voltor negre 
a escala europea. D'altra banda, 
els individus exògens emparellats 
i fixats al territori confirmen el pa
per connector de la colònia piri
nenca entre les poblacions ibèri
ques i les del sud de França, amb 
implicacions en la conservació de 
l'espècie a escala europea. 
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Caixabank 
destina 234 
milions en 
crèdits a 
Lleida 
CaixaBank va destinar durant 
l'any passat 234 milions d'eu
ros per finançar les necessitats 
dels seus clients particulars. 
Aquesta quantitat, que suposa 
un creixement del SS% respec
te a l'any anterior, es pot dividir 
en dos grans grups: finança
ment hipotecari, al qual es van 
dedicar 148 milions, i finança
ment al consum, amb 87 mi
lions d'euros prestats. L'entitat 
va formalitzar durant el 2022 
préstecs hipotecaris per valor 
de més de 148 milions d'euros, 
79 milions més respecte al ma
teix període de l'any anterior. 

La ciutat de Fraga 
amplia les zones 
verdes i crearà 
un parc urbà 

La nova zona verda de la capi
tal del Baix Cinca s'instal-larà 
al costat del Circuit de Pump
track ampliant l'espai lúdic i 
creant una zona d'oci saluda
ble conjunta de més de 4.000 
metres quadrats. Amb aquesta 
nova iniciativa, Fraga do-na un 
pas més cap a la sostenibilitat 
i el respecte al medi ambient 
creant una nova zona verda . 

La Pobla de Segur convoca 
una consulta per si retira el 
nom de Borrell. d'un. passeig 
Està convocada pel diumenge 12 de març a la 
sala de plens d'aquest Ajuntament del Pallars 
l'actual cap de la diplomàcia 
europea, el lleidatà Josep 
Borrell, té dedicat un 
passeig al seu nom al seu 
poble natal, la Pobla de 
Segur. Ara es farà una 
consulta popular per si se li 
retira. 

La Pobla de Segur 
REDACCIÓ 

El diumenge 12 de març de les 9 
del matí a les vuit del vespre les 
persones majors de 16 anys nas
cudes i/o domiciliades a La Pobla 
de Segur estan convocadess a 
la consulta popular pel possible 
canvi de nom del Passeig Josep 
Borrell. 

Les persones que vulguin parti
cipar podran emetre la seva pre
ferència en una urna a la sala de 
plens de l'Ajuntament de la Pobla. 
la consulta proposa als veïns que 
respecte a la proposta de canvi de 
nom de l'actual passeig Josep Bo
rrell, s'han de pronunciar sobre si 
volen mantenir el nom actual de 

FOTO: L M f Imatge de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà 

Passeig Josep Borrell i Fontelles o 
bé canviar el nom del passeig per 
Passeig 1 d'octubre. 

L'alcalde de la Pobla, Marc Baró 
(ERC), afirmava ahir a LA MAÑA
NA que ell està a favor de canviar 
el nom. "Aquest senyor va dir que 
persones com ara jo ens havíem 

Amador 
Marqués 
optarà de nou 
a l'alcaldia de 
Bossòs 

de desinfectar", va afirmar Baró, 
afegint que "és una persona que 
està fora d'òrbita i que s'ha de re
tirar". 

A aquesta consulta poden par
ticipar unes 2.SOO persones, que 
serien les que tenen més de 16 
anys i resideixen en aquesta po-

UNITA 
D'ARA 

blació del Pallars Jussà. 
L'alcalde va explicar ahir que la 

proposta de fer aquesta consulta 
parteix de la legislatura anterior 
però que per motius de la pandè
mia s'ha retardat i es fa ara. 
Josep Borrell, que fou ministre 
d'Obres Públiques, va néixer a 
la Pobla de Segur. Va ser també 
president del Parlament europeu 
i actualment és el cap de la di
plomàcia europea. 

Històric dirigent del PSOE va re
bre fa anys la distinció de fill pre
dilecte de la Pobla quan l'alcaldia 
en aquesta població estava os
tentada per un alcalde socialista. 

Des del PSC denunciaven ahir 
l'actitud de l'alcalde de la Pobla 
per convocar aquesta consulta. 
"Una decisió sectària i electora
lista a tres mesos de les eleccions 
municipals", considerava aquesta 
formació política. 

Oscar Ordeig, del PSC, afirmava 
ahir que "la política ha d'unir els 
ciutadans i no menystenir-los o 
enfrontar-los". 

FOTO: Aj. d'Almacelles I Una de les obres que s'exposaran 

la Hostería Catalana de Bossòst 
va acollir ahir a la tarda l'acte de 
presentació d'Amador Marqués 
(Unitat d'Aran) com a candidat a 
l'alcaldia de Bossòst en les prope
res eleccions municipals de maig. 
Marqués opta a la reelecció amb 
"una il·lusió renovada i amb gent 
nova a la candidatura". Almacelles estrena dissabte 

una mostra escultòrica 
Aquest dissabte tindrà lloc la 
inauguració de la mostra escul
tòrica, coproduïda amb l'Institut 
Català de Recerca en Escultura i 
inclosa dins del projecte Alma 
Parc 2023 a Almacelles. la du-

rada de la mostra serà de tres 
mesos, fins al 28 de maig. Entre 
el Museu d'Arquitectura i Urba
nisme Josep Mas Do rd al, la vila i 
el Parc d'Europa, es podran con
templar uns 70 monuments. 

Entre els seus objectius destaca 
la renovació de la trama urbana i 
del centre històric i la renovació 
d'equipaments d'aquesta pobla
ció del Baish Aran. 

l'Ajuntament està a punt de 
formalitzar la compra al Bisbat 
d'Urgell de l'antic cinema de la 
població, que la intenció segons 
Marqués és convertir-lo en un 
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centre cultural i un viver d'em
preses. 
També es vol millorar la zona es

portiva i per exemple renovar les 
instal-lacions del camp de tennis. 
L'actual alcalde de Bossòst també 
té en ment integrar en un mateix 
lloc els serveis sanitaris d'atenció 
primària i els serveis socials i po
sar en marxa en aquesta població 

del Baish Aran un hotel d'entitats 
on pugui haver espais pels joves i 
l'escola de música. 

Amador Marqués és dirigent 
d'Unitat d'Aran i ahir va estar 
arropat per dirigents de la forma

. ció. 
En els propers dies presentarà 

a les persones que formaran part 
de la candidatura. 

cfarre
Resaltado


