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La sort de tenir un 
parc per a gossos 

Sr. Director: 
Al diari del dia 10 de febrer, 

a la secció de les cartes al di
rector, apareix una carta signa
da per uns desconeguts veïns 
dels jardins Jaume Magre en 
què fan una sèrie de queixes 
sobre el funcionament del que 
vostès anomenen despectiva
ment "pipicà" i que en reali
tat és un parc per a gossos i 
agility on els animals poden 
socialitzar tot jugant amb al
tres gossetes i gossets. La ma
joria dels actuals usuaris del 
parc (en tenim més de 100 de 
registrats als nostres grups) ja 
portàvem les nostres masco
tes al mateix lloc, que actual
ment és el parc matí i tarda, i, 
per poder deslligar-los sense 
perill de ser sancionats, vam 
començar una campanya de 
recollida de signatures per de
manar la construcció d'un parc 
per a gossos amb gran èxit. Ja 
que en molt pocs dies en vam 
recollir gairebé 1.000 (962 en 
concret), les vam presentar a 
l'ajuntament el 2017 i allí ens 
van demanar vehicular la pe
tició a través de l'Associació 
de Veïns del Camp d'Esports, 
cosa que vam fer i vam poder 
participar en els pressupostos 
participatius de l'any vinent 
al ser escollíts com a projecte 
guanyador pels vots populars 
de la gent. La informació del 
projecte hi va ser tota, tant per 
part de l'associació de veïns 

LA CARTA DEL DIA 

Denúncia a la Paeria 
SR. DIRECTOR: voler escoltar. Li vaig portar la documentació 

Jo tenia un bar situat al passeig de Ronda, al gestor i em vaig oblidar del tema. Sembla-
25, de Lleida que vaig traspassar el març del va senzill: la Paeria s'equivoca, ho justifico i 
2021 coincidint amb la meva jubilació. El se suposa que se soluciona. Doncs, no. Aques
setembre del 2022, la Paeria em va enviar ta setmana m'han descomptat d'una factura 
la taxa de la terrassa corresponent a l'exer- que la Paeria m'havia de pagar l'import de 
cid 2022. El primer que vaig pensar és que l'esmentada terrassa amb el corresponent 
els nous titulars del negoci no havien fet el recàrrec. 
canvi de nom i els vaig anar a veure perquè Intento de nou parlar amb la Paeria i, un 
es fessin càrrec de la taxa. altre cop, la porta als morros. Diuen que ho 

La sorpresa va ser que ells havien rebut la he de solucionar telemàtica ment. Ningú no 
mateixa taxa al seu nom, o sigui, la Paeria s'ha dignat a escoltar-me 
havia emès dos rebuts a dos noms diferents Estic molt enfadada i decebuda i no sé com 
de la mateixa terrassa. resoldre el meu problema. 

Vaig intentar resoldre-ho personalment i No sé jo si és que els funcionaris no en 
a la Paeria em van dir que això s'havia de saben més o és que estan fent el llit a l'equip 
resoldre telemàticament i ni tan sols em van de govern. 

com de la premsa, que va se
guir tot el procés de les signa
tures i del projecte amb molta 
atenció, fet que agraïm molt. 

Parleu en el vostre escrit 
que el parc resta obert les 24 
hores. Nosaltres mai ens hem 
oposat a canviar aquest punt i 
no ens importaria complir un 
horari que anés de 8 o 9 del 
matí a 9 o 10 de la nit. De tota 
manera, a les nits qui en fa ús 
solen ser grups de joves gaire
bé sempre sense gossos (espe
cialment a l'estiu) que aprofiten 
per fer botellots, i l'endemà al 
matí els mateixos usuaris ens 

NEUS GUIU RODRIGUEZ 

encarreguem moltes vegades 
de recollir ampolles de vidre 
o litrones i llaunes, a vegades 
amb les ampolles trencades, 
amb el que això suposa de pe
rill per a les mascotes. Els gos
sos borden, és una cosa natural 
en ells, de la mateixa manera 
que nosaltres parlem o cridem, 
però procurem que sigui com 
menys millor i sempre en ho
rari normal per no interrompre 
el descans dels veïns. També 
parleu de gossos sense lligar 
fora del parc, però això sí que 
no és responsabilitat nostra, ja 
que precisament solen ser gos-

sos que no entren al parc, com 
no ho són les tifes que hi ha 
als carrers, això és problema 
d'alguns propietaris que no es 
cuiden de recollir-les. Nosal
tres mateixos vam fer una cam
panya amb cartells a la plaça 
Joc de la Bola que instava a 
recollir les merdes. Si entreu 
al parc veureu que és possible
ment l'únic parc de Lleida net 
de cagades perquè els usuaris 
ho controlem i les recollim si 
alguna vegada n'hi ha alguna. 
De les que hi ha fora del parc, 
no en som responsables. 

Però no solament treballem 

i ens preocupem pels drets 
dels animals, també ens dol 
l'augment de l'abandonament 
animal i la poca ajuda que les 
institucions donen als grups i 
col·lectius de voluntaris que 
treballen per poder donar vi
da i carinyo als animals, i per 
això organitzem anualment 
recoHectes i recapte de men
jar i material a benefici de les 
protectores de Lleida . Estem 
en un moment en la nostra so
cietat que hi ha gent que no 
vol res a la vora de casa, coses 
que comprometen la vida a les 
nostres ciutats com obres, bars 
o terrasses, esglésies, escoles, 
parcs infantils, vies de tren, 
residències· de joves, albergs, 
pisos tutelats o centres oberts, 
entre moltes altres coses. Men
tre tots els barris de la ciutat 
demanen tenir parcs per a gos
sos, alguns voldrien treure els 
que hi ha. Per sort, la societat 
cada vegada està més menta
litzada en la cura i la protecció 
dels animals, i la prova la te
nim en la recentment aprovada 
llei de Benestar animal, en què 
es recull coses com l'obligació 
de treure'ls almenys un cop al 
dia, sota perill de sancions en 
cas d'incompliment, les reco
manacions de socialitzar els 
gossos i el dret a estar lliures 
sense lligar sempre que puguin 
i no siguin un perill per nin
gú. De tota manera, ens oferim 
a parlar amb tothom, també 
amb vostès, quan vulguin i on 
vulguin. 

JOAN MIQUEL BALLESTt 
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COL· LABORACIO 

Pressupost de la Generalitat 2023. Posem 
Catalunya, Lleida, Pirineu i l'Aran en marxa 

DIPUTAT DEL PSC PER LES COMARQUES 
DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN 

AQUEST 2023 és un any parti
cularment excepcional, no no
més per les diferents cites elec
torals que esdevindran en els 
propers mesos, sinó que també 
pels reptes a nivell econòmic i 
social. Uns reptes que, des del 
Grup Parlamentari Socialistes
Units per Avançar, afrontem 
des de la responsabilitat que 
ens dona ser l'alternativa de 
govern. 

I és des d'aquesta responsa
bilitat que sempre hem estès 
la mà per arribar a una entesa 
amb el Govern de la Generali
tat i acordar uns pressupostos 
per tornar a posar en marxa el 
país practicant la política útil 
que dona solucions als ciuta
dans i als territoris. 

L'acord assolit suma més de 
4.000 milions d'euros al pressu
post i arriba a 41.025 milions, 
el més elevat de la història i que 
ha de permetre fer front a un 
moment especialment complex 
(increment de preus, recupera
ció econòmica postcrisi de la 
covid, l'impacte de la guerra 
d'Ucraïna ... ), en què la ciuta
dania està vivint situacions 
complicades, però que gràcies 
també a les polítiques decidi
des del Govern d'Espanya (re
forma laboral o l'impuls dels 
fons Europeus del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència) 
podem superar sense deixar 
ningú enrere. L'acord per al 
pressupost de la Generalitat 
per a aquest 2023 s'agrupa en 4 

grans infraestructures de país, 
que inclouen el Servei de Roda
lies gestionat pel Govern i, per 
tant, que suposarà desencallar 
el Pla de Rodalies de Lleida. 
També incrementa considera
blement la inversió en indús
tria, assolint els 200 milions, 
es destinen més de 180 milions 
a l'acceleració de la instal·lació 
de fonts de producció d'energia 
renovable, es recuperen les in
versions per al programa Barris 
per a la rehabilitació d'edificis 
en entorns de vulnerabilitat so
cioeconòmica, més places resi
dencials, més mestres i més re
cursos a l'escola i més mossos. 
Vull destacar, però, que després 
d'anys de retallades, Salut asso
leix un increment de 1.284 mi
lions, fins a arribar als 12.212, 
i incrementa el pes de l'atenció 
primària fins a arribar al24%. 

Si posem la mirada a les 
nostres comarques, l'acord de 
pressupost desencalla projectes 

pendents des de fa massa anys 
a Lleida, a més de l'esmentat 
Pla de Rodalies, com són el 
desdoblament de la carretera 
Lleida-Balaguer, la variant de 
Tàrrega, l'Eix Transversal de 
Ponent o la variant de la C-26 
a Alfarràs. 

El Parc Científic i Tecnolò
gic Agroalimentari de Lleida, 
que ja compta amb 7 milions 
de l'Estat, rebrà també finança
ment de la Generalitat. Es con
certen 20 places de centre de 
dia per a gent gran de Cappont 
de Lleida i es garanteix la cons
trucció de l'Institut del mateix 
barri. Els comptes contemplen 
partides també per a les millo
res de l'escola de Torre-serona 
i de les estacions d'autobusos 
de Lleida i de Tàrrega. 

Al Pirineu, el pressupost in
clou partides addicionals com 
els 22 milions més per al re
gadiu, noves línies de finan
çament a l'ICF per facilitar 

la modernització de cultius i 
explotacions agroramaderes. 
O el milió per a l'estudi de mi
llora i seguretat de la C-28 a 
l'Aran, així com el compromís 
del Govern d'executar tots els 
acords assolits a la Comissió 
Bilateral de la Generalitat i el 
Conselh Generau del mes de 
gener. També aconseguim par
tides per a habitatges socials a 
Oliana i Salàs de Pallars, refor
çar el ferm de la C-1311 entre 
Tremp i el Pont de Montanyana 
i continuar amb les obres de la 
primera fase de modernització 
i ampliació del reg de la Conca 
de Tremp, aturat des del2015. 

Caldrà, però, millorar la 
capacitat de gestió i generar els 
consensos polítics necessaris 
per fer realitat aquest acord. 

En definitiva, parlem d'un 
pressupost que, després de 
massa anys de paràlisi, posa 
Catalunya, Lleida, Pirineu i 
l'Aran en marxa. 

cfarre
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GENERALITAT EQUIPAMENTS 

Justícia preveu decid~r a l'estiu si 
reforma la presó o en fa una de nova 
La meitat de la inversió a Lleida va per a Ponent, amb reformes de 8,3 milions 
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L.GARCIA 
I LLEIDA I La consellera de Justí
cia, Drets i Memòria, Gemma 
Ubasart, va assenyalar ahir que 
el seu departament podrà fer 
una valoració aquest estiu de si 
porta a terme una reforma in
tegral del Centre Penitenciari 
Ponent, la qual cosa suposarà 
una inversió de trenta milions 
d'euros, o si finalment constru
eixen un edifici nou, que podria 
representar 120 milions. Durant 
una visita institucional a Llei
da, la consellera va dir que les 
dos opcions encara són sobre 
la taula i que hauran d'estudiar 
quina és la millor en consens 
amb tots els actors implicats. 
En cas d'optar per una presó 
nova, encara no s'ha debatut si 
seguiria a Ciutat Jardí o en un 
altre emplaçament. L'alcalde de 
Lleida, Miquel Pueyo, va asse
gurar en aquest sentit que "un 
nou equipament no ens sabria 
greu" i va destacar que és la pri
mera vegada que una consellera 
de Justícia admet la situació de 
la presó i es compromet a bus
car una solució consensuada. 
Després d'admetre deficiències 
a la presó, la segona més antiga 
de Catalunya, la consellera va 
anunciar que es portarà la mei
tat del pressupost d'inversió a la 
demarcació, que és de 15 mili
ons en total. Així, es destinaran 
8,3 milions d'euros a reformes a 
Ponent fins al2026, com la del 

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, al centre, ahir durant la visita als jutjats de Lleida. 

EMERGÈNCIES FOCS 

mòdul residencialll, la cuina 
o la infermeria. També es des
tinarà un milió per al centre de 
justícia juvenil El Segre. Pel que 
fa a l'administració de Justícia, 
Ubasart va anunciar una inver
sió de 3,5 milions d'euros per a 
millores en espais de la seu dels 
jutjats de Lleida al Canyeret. 
Unes obres que es tornaran a 
licitar després de-quedar de-

Bombers al carrer General Brito després de rebre un avís d'incendi. 

Denúncia per fer una barbacoa 
en un habitatge de General Brito 
I LLEIDA I La Guàrdia Urbana va 
denunciar ahir el propietari 
d'un habitatge del carrer Ge
neral Brito per fer una barba
coa dins de casa, cosa que va 
gene rar una gran fum ar ad a 
per la qual van ser alertats els 
Bombers. L'avís es va rebre poc 

abans de les cinc de la tarda i 
fins al lloc es van activar quatre 
dotacions de Bombers, així com 
Urbana i Mossos. La Policia Lo
cal va aixecar acta per incomplir 
l'ordenança de civisme. El fum 
va afectar l'escala de l'immoble, 
però no hi va haver ferits. 

sert el concurs l'any passat, i la 
intenció és executar-les el que 
ve. També es destinaran més 
d'1,5 milions als jutjats de la 
Seu d'Urgell, Çervera, Solsona 
i Tremp. 

A més de la seua visita a la 
Paeria, al matí en va fer una 
altra a la presó i als jutjats de 
Lleida per "conèixer de primera 
mà" les necessitats_ 

Presó per tràfic de 
coca-ina a Lleida 
I LLEIDA I L'Audiència de Lleida 
va condemnar ahir en una 
vista per conformitat a cinc 
anys de presó i una multa de 
100_000 euros per tràfic de 
cocaïna. Va rebre un paquet 
amb 1,3 quilos de cocaïna, 
que havia comprat a l'Equa
dor per distribuir a Lleida. 

Incident a les portes 
obertes d'un institut 
1 LLEIDA I Mossos d'Esquadra i 
efectius del SEM van haver 
d'acudir ahir a l'institut Guin
dàvols per tranquiHitzar una 
persona que va causar desor
dre als tallers dels cicles de 
FP, durant la jornada de por
tes obertes. 

'Cacen' un escapat de la 
justícia al Barri Antic 
1 LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
va arrestar al carrer Gairoles 
un home a qui li constava una 
ordre de detenció. 

li 

LLEIDA I 11 I 

INVESTIGACIÓ 

Alarma per 
llançaments 
de vidres des 
d'una finestra 
A la plaça Espanya, i la 
Urbana ho investiga 

I LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
busca un veí de la plaça Es
panya per llançar vidres i al
tres objectes des de la fines
tra del seu immoble, amb la 
qual cosa va posar en risc els 
conductors i transeünts que 
passen per aquesta zona fre
qüentada. Es tractaria d'un 
inquilí de l'edifici situat al 
número 2 que encara no ha 
estat identificat i que dime
cres passat va tirar a la via 
pública un tros de vidre i un 
ou. L'última infracció va te
·nir lloc ahir dijous, quan va 
llançar un pot de salsa de to
mata. A pocs metres d'aquest 
lloc es troba el col·legi Maris
tes Montserrat de Lleida, que 
ahir va enviar un comunicat 
als pares alertant d'aques
ta situació. Van assegurar 
que "estem treballant amb 
la comunitat de veïns i els 
Mossos per intentar trobar 
el responsable. Mentrestant, 
us demanem que prengueu 
les mesures que considereu 
adequades". 

cfarre
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COMARQUES Veïns de Torà contraris q la 
segregació exigeixen una consulta. 
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Multes de 1.000 € per sostreure aigua 
de dipòsits contra incendis a Pinell. 
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SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 

Detecten a Lleida 10 fraus elèctrics per setmana 
i la ¡maria' consumeix el 51 per cent de la llum 
Les plantacions de marihuana disparen els 'quilowatts fantasma' destapats i Endesa doblarà aquest any 
les inspeccions li Van ser en total 562 expedients amb llD consum de 14.772.108 KWh, un 14~o i. 
L.G./H.C. L'elèctrica rep 

més de 60.000 
denúncies contra 
les punxades 

I LLEIDA I La companyia Endesa 
va detectar l'any passat a Llei
da 526 connexions irregulars 
a la xarxa elèctrica, la qual co
sa representa una mica més de 
deu cada setmana, i la meitat de 
l'energia consumida de forma 
fraudulenta a través d'aquestes 
punxades procedia de planta
cions de marihuana. Segons el 
balanç de la companyia sobre 
les inspeccions dutes a terme a 
Catalunya el 2022, només 48 
dels 526 expedients de frau re
gistrats a les comarques de Po
nent i el Pirineu corresponien al 
cultiu il·legal de maria, si bé la 
llum estafada i, per tant, resca
tada (els anomenats quilowatts 
fantasma), va ser de 7.547.077 
KWh en el cas de la marihuana 
per 14.772.108 KWh en total: 
el 51% de l'energia sostreta la 
consumien les plantacions de 
droga. Els quilowatts recupe
rats a Lleida equivalen al con
sum de 4.206 llars (2.156 no
més la maria). Les dades sobre 
les connexions iHegals no han 
deixat de créixer en els últims 
anys, encara que el 2017 es 
va registrar la xifra rècord de 
1.283 casos i 19.685.000 qui
lowatts hora. El 2020 van ser 
7.489.813 quilowatts hora; el 
2021: 11.892.749 i 680 ·expe
dients i el passat 2022 van ser 
14.772.108 (un 24% més). La 
proliferació del cultiu de ma
rihuana explica bona part de 
l'increment. Al balanç anterior 
suposava només el 27% de la 
llum defraudada i ara s'ha gai
rebé duplicat. Segons la compa-

Les plantacions indoor de marihuana requereixen molta electricitat per a llum i calor. 

• Endesa va rebre l'any 
passat fins a 62.769 de· 
núncies contra fraus elèc
trics en el conjunt de l'Es
tat, tant per telèfon com a 
través del web de la com
panyia o via formulari. 
Aquesta xifra equival a 
unes 172 denúncies cada 
dia sobre possibles pun
xades a la xarxa. Segons 
fonts de l'empresa, la xi
fra d'inspeccions dutes a 
terme el 2022 derivades 
de denúncies de clients 
va ser un 75% superior 
a les de l'any anterior. 
D'aquestes punxades van 
derivar 21.195 inspecci
ons a tot l'Estat. Aquest 
2023 es preveuen doblar 
a Catalunya, de manera 
que es contractarà més 
inspectors. 

MEDI AMBIENT FAUNA 

FRAUS A CATALUNYA 

Equivalen a 3,03 gigawatts hora 
consumits de llum, el consum de 
86.646 llars. El cultiu de maria es 
va emportar el42% de la llum. 

' 

nyia elèctrica, la situació s'ha 
agreujat i Endesa ha reforçat 
la coHaboració amb les forces 
de seguretat per lluitar contra 
aquesta problemàtica. El2022 

Fins a 65 exemplars de 
voltor negre a Boumort 
I LLEIDA I La població de voltor 
negre s'està consolidant al Pi
rineu. Això és el que indiquen 
les últimes xifres aportades per 
l'entitat Trenca en el marc del 
projecte de preservació d'aques
ta espècie, que compta amb la 
coJ.laboració d'Endesa. Així, el 
2022 es van comptabilitzar a la 
Reserva Nacional de Caça de 
Boumort un total de 65 voltors, 
es van formar divuit parelles 
i van nàixer onze cries, de les 
quals nou van arribar a volar. A 

quatre d'aquests últims se'ls va 
instaJ.lar un dispositiu GPS per 
conèixer els seus moviments. En 
el projecte de radioseguiment 
intervenen la Generalitat, el 
Govern d'Aragó, la reserva de 
Boumort, els Agents Rurals i la 
Universitat Autònoma de Barce
lona (UAB), entre d'altres. 

Dels 65 exemplars albirats, 
23 han estat reintroduïts, 28 
han nascut a la colònia, set són 
d'origen ibèric i els altres tres 
són francesos. 

ALTRES DADES 

4 
LLARS 

El frau a Lleida (14.772.108 KWh) 
equival al consum de 4.206llars. 
Només les plantacions de maria 
suposen el de 2.156. 

van dur a terme conjuntament 
2.000 operacions a l'Estat per 
destapar frau elèctric ja que, en
tre altres factors, suposa un pro
blema d'inseguretat per a la ciu-

lnspe((ions 
I El 2022 es van portar a terme 
més de 21.000 inspeccions a l'Es
tat. A Catalunya es doblaran. 

Plantacions indoor 
I El cultiu interior de maria és més 
productiu i requereix molta elec
tricitat per a llum i calor. 

tadania. Aquest 2023, van asse
gurar fonts d'Endesa, es preveu 
doblar el nombre d'inspeccions 
a Catalunya, per a les quals con
tractarà més inspectors. 

MUNICIPIS PARTICIPACIÓ 

Riscos per als veïns 
Un dels factors en els 

quals incideix la compa
nyia per lluitar contra el 
frau elèctric és el perill 
que suposen les punxa
des per als veïns i fins i tot 
per als autors. Aquestes 
connexions han provocat 
en ocasions descàrregues 
elèctriques, electrocuci
ons i incendis. 

La Pobla recupera la consulta per 
rebatejar el passeig Josep Borrell 

·x. RODRrGUEZ 
I LA POBLA DE SEGUR I La Pobla de 
Segur ha convocat per al pro
per 12 març la consulta per 
decidir si rebateja el passeig 
dedicat al polític Josep Borrell, 
nascut en aquesta localitat. Va 
ser ministre socialista i ara és 
l'Alt Representant de la Unió 
Europea per a Política Exterior. 

La iniciativa va sorgir el 
2018, després de les crítiques 
de Borrell al moviment in
dependentista, i el setembre 

d'aquell mateix any el ple va 
aprovar celebrar la consulta. 

Tanmateix, la convocatòria 
es va haver d'ajornar primer 
per la pandèmia de la covid i 
després per la dissolució del 
Consorci Urbanístic la Po
bla-Renfe, segons va explicar 
ahir l'alcalde, Marc Baró. Ara, 
els veïns de 16 anys o més po
dran elegir entre mantenir el 
nom actual o canviar-lo per 
"1 d'Octubre". A més, l'ajun
tament busca voluntaris per 

formar part de la mesa de la 
votació. 

Crítiques del PSC 
Per la seua part, des del 

PSC van criticar la consulta 
i van titllar l'actitud de Baró 
de "sectària i electoralista" al 
faltar només tres mesos per a 
les eleccions municipals. En 
aquest sentit, el primer edil 
va recordar que la celebració 
de la votació és un compromís 
del govern local. 

cfarre
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EQUIPAMENTS INICIATIVES 

Tàrrega potencia la 
cultura al carrer Major 
I TÀRREGA I El ple de Tàrrega 
va aprovar ahir una modifi
cació del POUM per canvi
ar la qualificació de la Casa 
Pedrolo i de Cal Calçada, al 
carrer Major, per utilitzar-les 
com a equipaments i desti
nar-les a activitat cultural. 
D'altra banda, el ple de Bala
guer va ratificar un augment 
de l'aportació per a la bwre
fineria, que passa a 14.000 € 
(vegeu SEGRE d'ahir). 

L'aeroport d'Alguaire acollirà un 
festival de música amb trenta DJ 
Proposta pionera amb música màquina i dance en dos escenaris el 20 de maig 

Amador Marqués optarà 
a la reelecció a Bossòst 
I sossòsT I Amador Marqués 
optarà a la reelecció com a 
alcalde de Bossòst a les elec
cions municipals i tornarà 
a liderar la llista d'Unitat 
d'Aran. Marqués es va com
prometre ahir a "acabar la 
reforma de la trama urbana" 
i "donar un nou protagonis
me als equipaments". 

Qüestionen l'ús de 
biocida contra els conills 
I LLEIDA I ECP va qüestionar 
ahir l'ús de fòsfor d'alumini 
contra la plaga de conills i 
va criticar que no s'opti per 
espècies depredadores o la 
reintroducció d'altres. 

Denuncien una actuació 
a la Mata de València 
I ALT ÀNEU I lpcena i Depana 
van denunciar ahir que la 
conselleria d'Acció Climà
tica "planteja actuar greu
ment al bosc de la Mata de 
València", a Alt Àneu. Les 
dos entitats han presentat al
legacions al tràmit ambiental 
del projecte. 

X. RODRfGUEZ 
I ALGUAIRE I L'aeroport -d'Alguaire 
acollirà dissabte vinent, 20 de 
maig, un festival de música en el 
qual actuaran trenta DJ. Es trac
ta del Lleida Airport Remember 
Festival i comptarà amb dos es
cenaris, un a l'interior i un altre 
a l'exterior, en els quals s'oferi
rà música màquina comercial i 
cançons dance com les que se 
sentien a les discoteques Won
der o Big Ben, tancades fa anys. 
El certamen l'impulsa l'empresa 
Macroaplec, que fa més d'una 
dècada que organitza festivals 
i dins de la qual es troba la fir
ma que gestiona la cafeteria de 
l'aeroport. 

DEU HORES NON-STOP 

La música es prolongarà 
entre les 20.00 i les 06.00 
hores i evocarà discos com 
la Wonder o Big Ben 

El Lleida Airport Remember 
Festival començarà les 20.00 i 
s'allargarà fins a les 06.00 hores. 
Fonts de l'organització van indi
car ahir dijous que les entrades 
es podran comprar a partir de 
1'1 de març i el cartell d'artistes 
s'anunciarà en els propers dies. 
Així mateix, van destacar que 
es tracta d'una iniciativa pione
ra a Catalunya i Espanya i van 
assenyalar que en altres països 
com els Estats Units o els Països 

MEDI AMBIENT ENERGIES ALTERNATIVES 

Reclamen ubicar 
plantes solars i molins en 
terrenys ja degradats 
I LLEIDA I Experts i entitats eco
logistes de Catalunya van 
insistir ahir en la necessitat 
d'instaHar plantes solars i 
parcs eòlics en espais urbans, 
infraestructures viàries i àre
es rurals degradades perquè 
aquestes instaHacions no hi
potequin el sòl agrari o el re
gadiu. Joan Vazquez, en repre
sentació d'lpcena i Ecologistes 
de Catalunya, va posar com a 
exemple els macroprojectes 
d'instaHacions fotovoltaiques 
previstos a Alcarràs que inci
deixen en superfices agríco
les i nous regadius. En aquest 
sentit, van remarcar que "és 
incongruent que es permeti 
la construcció d'aquests parcs 
en aquestes zones quan hi ha 
àrees on no suposarien afe~;:
tació al sector primari ni a 

les superfícies forestals". El 
professor Sergi Saladié, de la 
Universitat Rovira i Virgili, 
va exposar el seu estudi per 
instaHar plantes de renova
bles en espais antropitzats (ja 
afectats per l'acció humana) a 
Tarragona, que podrien com
portar gairebé l'autoconsum, 
una actuació que és extrapo
lable a altres províncies. En 
aquest sentit, es va exigir a 
Acció Climàtica una correcta 
planificació per a aquestes no
ves infraestructures. Precisa
ment, la conselleria va treure 
ahir a informació l'autorització 
per construir la planta solar 
Morellols promoguda per Fo
restalia i que afecta Talarn, 
Tremp, Gavet i Isona i Conca 
Dellà. La inversió s'acosta als 
38 milions d'euros. 

Imatge de la passada edició del Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. 

Baixos ja se celebren festivals 
en aeroports. 

Fa anys que Alguaire diver
sifica la seua activitat més en
llà dels vols comercials. De fet, 
aquest hivern és el primer en el 
qual no hi ha vols d'esquiadors, 
després que el hiroperador suec 
Quality Travel decidís traslladar 
la seua operativa a Tolosa. Gran 
part de les operacions d'Alguai
re corresponen a la formació de 
pilots (vegeu el desglossament 
lateral). 

INVERSIONS PLENS 

Exhibicions aèries, anuncis i 
activitat industrial i comercial 
• La Generalitat aposta actu
alment pels usos industrials 
per a l'aeroport. En aquest 
sent it, acull més de vint-i
cinc empreses d'aquest sec
tor i de formació de pilots i 
mecànics. A més, també és la 
seu del Lleida Air Challenge, 
que el mes de juny passat va 

reunir un centenar d'expo
sitors i exhibicions d'ultra
lleugers. Alguaire ha estat 
també el plató de rodatge de 
diversos anuncis de televisió. 
Quant a vols regulars, només 
compta amb el de Palma, que 
s'ofereix els dilluns, els di
vendres i els diumenges. 

El Sobirà dobla el pressupost, que 
assoleix els 12,8 milions d'euros 
Incorpora el pla de camins i el projecte turístic Bike-Natura 
E. FARNELL 
1 SORT I El consell comarcal del 
Sobirà va aprovar ahir el pres
supost del 2023, que arriba als 
12,8 milions d'euros. El presi
dent de l'ens comarcal, Carlos 
Isús, va assegurar que es dobla 
respecte als comptes del 2022 
a l'incorporar els gairebé dos 
milions d'euros que s'inverti
ran a millorar 300 quilòmetres 
de camins rurals de la comarca 
i 700.000 euros més en acces
sos. Va afegir que també s'in
crementa la partida destinada 
als Serveis Socials i al servei 
de transport escolar de la co
marca, ja que s'han incremen
tat els costos dels carburants. 
Isús va destacar que la principal 
inversió per a aquest any és el 
desplegament del projecte Bike 
Natura-Aventura Pallars Sobi-

rà, que aposta pel cicloturisme. 
Aquesta iniciativa destaca la 
millora de circuits i la creació 
de noves rutes, a més de la ins
taHació de tres bike parks a la 
comarca. Va afegir que aquest 

RESIDUS 

Inversió d'un milió per a 
la planta de residus d'Esterri 
i millorar el servei de 
recollida comarcal 

projecte, que rebrà més de 2,3 
milions dels fons Next Genera
tion de la Unió Europea, ha de 
convertir la comarca en "un re
ferent del cicloturisme". Segons 
va indicar Isús, a banda de crear 
noves rutes, es preveu aprofitar 

les instaHacions de les estacions 
d'esquí, com els remuntadors, 
per crear circuits d'enduro i s'in
novarà amb el desplegament de 
carregadors per a bicis elèctri
ques. Els comptes per a aquest 
exercici també preveuen una 
partida per millorar la planta 
de residus d'Esterri d'Àneu amb 
una inversió de 700.000 euros i 
la millora del servei de recolli
da d'escombraries a la comarca 
(que utilitza el sistema porta a 
porta), amb 300.000 euros més. 

El president de l'ens comarcal 
va assegurar que aquest pres
supost és el més alt que s'ha 
aprovat mai a la comarca i que 
compta amb el consens de la res
ta de grups, "sense la qual no 
hauria estat possible impulsar 
uns comptes tan ambiciosos", 
va dir. 
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TRANSPORT MOBILITZACIÓ 

Descarten una vaga de 
taxis durant el Mobile 
I BARCELONA I L'assemblea de 
taxistes celebrada ahir va de
Cidir "per unanimitat pràc
ticament" treballar durant 
el Mobile World Congress 
(MWC), que se celebrarà del 
27 de febrer al 2 de març a 
Barcelona. Així ho va expli
car el_ portaveu d'Élite Taxi, 
Tito Alvarez, després que el 
sector plantegés la possibili-

tat de convocar una vaga si 
el Govern no res:eonia a les 
seues demandes. Alvarez va 
avalar les modificacions que, 
segons ell, s'introduiran a la 
llei d'acompanyament dels 
pressupostos, com el blm
datge de la tarifa regulada o 
l'obligació que les empreses 
d'intermediació paguin im
postos a Espanya. 

Monument al fundador de les Germanetes d'Aitona 
I BARCELONA I El monestir de Montserrat ha inaugurat un mo
nument dedicat al fundador de les Germanetes dels Ancians 
Desamparats d'Aitona, Celestina López Novoa. S'ha instat
lat a l 'espai on hi ha l'escultura de la santa Teresa Jornet, 
originària d'aquest municipi del Baix Segre. 

La covid va reduir els tests de malalties cerebrals 
I BARCELONA I La covid va reduir el 2020 un 8,4 per cent les 
tomografies computeritzades (utilitzades per exemple per 
detectar càncer o malalties cerebrals) a l'Estat, segons un 
mforme de l'OCDE. El document també alerta que en el 
sistema educatiu hi ha "limitacions persistents" per poder 
formar infermeres. 

Un fàrmac per combatre el càncer de pròstata 
I BARCELONA I Un estudi ha identificat un fàrmac que podria 
allargar la vida dels pacients amb càncer de pròstata més 
agressiu. La investigació demostra que els malalts tractats 
amb rucaparib (un inhibidor de reparació de l'ADN) tarden 
gairebé el doble a empitjorar que els tractats amb quimio
teràpia convencional. 

El senyor 

. 
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TURISME RECONEIXEMENTS 

Premien treballs sobre 
el patrimoni del Pallars 
Centrats en la Vall de Siarb i la Vall Fosca I Primera edició dels 

on ~ C e ... a ae erior i Muntanya 
I LLEIDA I Un treball de final de 
grau sobre els antics camins de 
la vescomtat de Vilamur, a la 
Vall de Siarb, i un altre de final 
de màster que parla de la recu
peració patrimonial de la Vall 
Fosca van rebre ahir el premi 
de la Càtedra de Turisme d'In
terior i de Muntany-a, que im
pulsen el Patronat de Turisme 
de la Diputació i la Universitat 
de Lleida. El primer treball és 
obra de Gemma Miquel i el se
gon, de Francesc Xavier Gras. 

Aquesta és la primera edi
ció del premi i cada un dels re
coneixements està dotat amb 
300 euros. El guardó té com 
a objectiu impulsar treballs 
d'investigació sobre el turis
me a Lleida. El director de la 
càtedra, Eduard Cristóbal, i la 
vicepresidenta del patronat, 
Rosa Pujol, van explicar que 
aquest premi busca fomentar 
el talent, organitzar activitats 
de formació, promoure la co
mumcació i difusió de notícies 
turístiques, activitats, semina-

Pujol, Miquel, Gras i Cristóbal, ahir en l'entrega dels premis. 

El senyor 

ris, cursos i premis relacionats 
amb el turisme a les comarques 
de Lleida i fomentar la investi
gació en aquest àmbit. 

Així mateix, van manifestar 
que la càtedra vol posar infor
mació de qualitat sobre el turis
me al servei de les administra
cions, les empreses del sector, 

les organitzacions socials i la 
ciutadania. 

D'altra banda, l'acte d'en
trega dels premis es va fer 
coincidir amb la celebració de 
l'XI Jornada de Turisme que 
es va celebrar ahir al campus 
de Cappont de la Universitat 
de Lleida. 

Josep Carulla Raymat 
"Pean". 
Ha mort cristianament el dia 23 de febrer del 2023 als 87 anys. 
(A.C.S.) 

La seva esposa, Lola; fills, Dolors i Josep Maria; nets, Núria, Lídia, Josep M. i 
Genís i família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els 
preguen una oració per l'etern descans de la seva ànima. 

La cerimònia tindrà lloc demà dissabte, dia 25, a les 10.00 hores del matí, a la 
sala ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana. 

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 24 de febrer del 2023 

José Murguí Bordalba 
Ha mort a Giión el dia 22 de febrer del 2023 als 88 anys. 
(A.C.S.) 

La seva filla, Katerina Murguí Fernandez, i familiars, María, MarisQI, Patricia, cosines i cosins. 

El funeral se celebrarà avui divendres dia 24 de febrer a la parròquia de Santa Teresita a les 11.30 h, a 
la plaça de les Missions, 1. Posteriorment, l'enterrament serà a les 13.15 h al cementiri de Lleida. 

/ 

I 
Lleida, 24 de febrer del 2023 
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