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COMER~ EQUIPAMENTS 

La majoria deis paradistes del 
mercat de Fleming hauran de tancar 
La Paeria comunica als cinc que hi són a precari que no podran continuar 

L'entrega de claus. 

Nou pis de 
masoveria urbana 

S. COSTAD. 

1 LLEIDA 1 La Paeria va entregar 
ahir les claus del cinque pis 
que ha estat reformat amb 
el sistema de masoveria ur
bana. L'Empresa Municipal 
d'Agenda Urbana i la Coo
perativa Obrint Portes han 
gestionat l'ac~és a l'habitat
ge, al carrer Ager, a la Bor
deta, de tres jo ves de 20 a 22 
anys, que han efectuat obres 
de reforma del pis, a canvi 
de commutar-los ellloguer 
unsmesos. 

1 LLEIDA 1 El govern muiúcipal va 
informar dilluns passat els cinc 
para distes del mercat municipal 
de Ronda-Fleming que no tenen 
contracte -la majoria deis que 
queden- que en deu dies rebran 
una notificació informant-los 
que hauran de tancar. Una me
sura que ha pres després que 
en el pie del febrer no s'apro
vés la rehabilitació del mercat i 
perque aquests paradistes "des 
del novembre del 2020 no te
nen contracte en vigor i durant 
dos anys han mantingut una si
tuació a precari sense cap títol 
habilitant per disfrutar deis es
país del mercat", segons fonts 
municipals. La majoria deis pocs paradistes del mercat de Fleming, ahir. 

El Comú debat sobre 
economia i ocupació 
1 LLEIDA 1 El Comú va orga
nitzar ahir un debat sobre 
la situació del mercat labo
ral a Lleida i els reptes que 
afronten el comer~, l'empresa 
i l'economia social. 

Van afegir que no poden tor
nar a licitar la concessió de les 
parades si el mercat no s'adap
ta a la normativa vigent i que 
es mantenía a precari aquests 
paradistes perque la rehabili
tació de l'edifici a través d'una 
concessió encara era possible 
fins que es va rebutjar en el pie. 
Arran d'aixo, van afirmar que 

EDUCACIÓ ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

"desapareix la raó de mantenir 
la relació a precari amb els cinc 
paradistes, en compliment de la 
llei de Patrimoni, se'ls va comu
nicar que, no tenint cap relació 
contractual ambla Paeria, es 
procedira a resoldre legalment 
la seua situació". 

El govern remarca, en aquest 

Prova de la nova seledivitat més · 
competencial i menys memorística 
1 LLEIDA 1 Alumnes de primer de 
Batxillerat de sis centres ca
talans (cinquanta a tot l'Estat 
espanyol) van participar ahir 
en una prova pilot de la nova 
selectivitat, més competencies 
i menys memorística, que es co
men~ara a implantar el juny del 
2024. Els alumnes van efectuar 
dos exercicis, un d'una assigna
tura comuna (castella i llengua 
estrangera o filosofía) i un al-

tre d'una materia obligatoria 
de modalitat (dibuix artístic, 
llatí, humanitats o matemati
ques). A més, han completat 
uns qüestionaris cognitius i 
s'han entrevistat amb tecnics 
del ministeri d'Educació, que 
permetran analitzar !'impacte 
de la prqva. La responsable de 
l'area d'avaluació nacional de 
l'Institut Nacional d'Avaluació 
Educativa, Ruth Martínez, va 

Joan Oró 
i Florensa 

afirmar que aljuny disposaran 
de models de totes les materi
es, que facilitaran a alumnat i 
professorat per aplicar des del 
curs vinent. 

D'altra banda, el delegat 
d'Educació a l'Alt Pirineu i 
Aran, Ramon Jordana, va dir 
que els alumnes dels Pallars 
Sobira i Jussa continuaran fent 
la selectivitat al Pallars perno 
despla~ar-se a Lleida. 

Univers Oró. Acte de record i concert d'homenatge al científic lleidata. 
Dissabte, 18 de mar~ a les 12 h. 
Edifici H3 del Pare Agrobiotech. Turó de Gardeny, Lleida. 

Amb la presencia de familiars de Joan Oró i personalitats científiques. 
Acció musical a carrec del Col·lectiu Free't. 

LA. PAEtiiA 

• Ajuntament de Lleida 

sentit, que "en cap moment es 
va parlar de tancar el mercat, ja 
que hi ha operadors queman
tenen els contractes en vigor i 
mantenen els drets a desenvo
hipar activitat". 

Per la seua part, paradistes 
a precari van confirmar que la 
Paeria els va dir que en deu di-

es rebran un avís informant-los 
que han de tancar i van respon
dre_ que presentaran un recurs i 
estudiaran mesures legals. 

Van indicar que "veiem 
aquesta mesura com una ma
nera de pressionar-nos perque 
intentemmediar amb l'oposició 

RES POSTA 

Els paradistes afectats no 
descarten prendre mesures 
legals per poder seguir 
al mercat municipal 

i arribar a un acord", una cosa 
que el govern va negar rotun
dament. Al seu torn, van instar 
"a buscar una solució que ens 
benefici1 a tots i pensant en el 
bé de la ciutat", i van criticar 
que "el govern no aconsegueix 
reformar el mercat, ens fa fora i 
ni ens assessora ni ajuda a bus
car una nova ubicació, ho veiem 
bastant injust i nos al tres volem 
quedar-nos aquí". 
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EOUCACIÓ UNIVERSITAT 

Tremp preveu abrir 
el 20241a facultat 
d'lnfermeria 
X.R./ ACN 
1 TREMP 1 Tremp preveu estre
nar la facultat d'lnfermeria 
del Pirineu el curs 2024-
2025. De moment, a partir 
del setembre deu alumnes 
de la Universitat de Lleida 
(UdL) faran el quart curs 
íntegrament en centres sa
nitaris i residencies del Pi
rineu. En el primer semestre 
estaran tots a Tremp i en el 
segon es distribuiran perles 
comarques de muntanya (ve
geu SEGRE d'ahir). 

El gerent del Servei Ca
tala de la Salut al Pirineu, 
Miquel Abrantes, va expli
car després de la reunió del 
consell de direcció de l'admi
nistració territorial Cie l'Alt 
Pirineu i Aran que aixo sera 
una "prava pilot per veure 
si com el Pirineu estem pre
parats per poder tenir una 
futura universitat". Des de 
consellena de Salut van asse
nyalar que és "un primer pas 
molt important per arribar a 
ten ir una unitat docent d'In-

fermeria al Pirineu el curs 
2024-2025 i poder així atreu
re professionals al territori". 
També van assenyalar que la 
decisió final dependra de la 
conselleria d'Investigació i 
Universitats. L'alcaldessa de 
Tremp, Pilar Cases, va mos
trar la seua satisfacció i va 
destacar que "fa temps que 

GENERALITAT 

El Govern desplegara 
en sis meses les 
conselleries de Cultura 
i Educació al Pirineu 

treballem" per aconseguir 
la facultat, que s'ubicara a 
l'institut. 

D'altra banda, ahir es va 
anunciar el desplegament de 
les conselleries de Cultura i 
Educació al Pirineu. La pri
mera s'ubicara inicialment 
a l'arxiu comarcal del Pont 
de Suert. 

COMARQUES 1 13 1 

ESQU( CONFLICTE LABORAL 

El personal d'Espot i Port 
Ainé posa fi a la vaga 
Malgrat no haver-hi acord, i les dos parts s'emplacen a continuar 
negociant J --.C.C rr ante e s descompte .... · l 50~'o en el forfet 

X. RODRfGUEZ 
1 LLEIDA 1 El personal d'Espot Es
quí i Port Ainé va decidir ah ir 
posar fi a la vaga després de les 
mobilitzacions que van tenir 
lloc entre el divendres i el diu
menge de la setmana passada. 
Aquestes van paralitzar tates 
dos estacions entre les 10.00 i 
les 13.00 hores i van provocar 
queixes d'alcaldes i del sector 
turístic. La protesta va arri
bar després de desacords en 
la negociació del nou conveni 
coHectiu. 

En un comunicat, el comite 
d'empresa va assegurar que 
desconvoquen les aturades 
previstes de dijous a dissabte 
"al ser conscients del perjudi
ci que causa la nostra lluita a 
al tres negocis de la zona i ve
ient l'immobilisme per part de 
!'empresa". Es mostren oberts 
a "escoltar les propostes que 
diu )'empresa que té prepara
des, si és que té la voluntat de 
continuar negociant el conve
ni, per arribar a bon port com 

Empleats de Port Ainé, el divendres de la setmana passada. 

més aviat millar i evitar nous 
conflictes a !'iniciar la tempo
rada que ve". La vaga també va 
afectar l'estació de la Malina . 

Perla seua part, Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC), propi
etaria de les tres estacions, va 
valorar positivament la decisió 
"perque ens permet continuar 

negociant i arribar al nostre 
objectiu, que és tancar un bon 
conveni coHectiu a finals de 
temporada". 

Malgrat el final de la vaga, 
es mantindran les rebaixés del 
50% en el preu del forfet que 
s'havia establert per als dies de 
mobilitzacions. 

.¡ 

,¡ 
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AIGÜES SEQUERA 

La calor fon una quarta part de 
les reserves de neu al Pirineu 
La primera quinzena de marc; ha registrat records de temperatures en 22 anys 
H.C./M.M.B./X.R. 
1 LLEJDA 1 La calor deis darrers 
dies ha fos una quarta part de 
les reserves de neu al Pirineu. 
Segons dades de la Confedera
ció Hidrografica de l'Ebre, les 
cap~aleres de la Valira, el.Se
gre, la Noguera Pallaresa i la 
Ribagon;ana sumaven dilluns 
271,2 hectometres cúbics d'ai
gua en forma de neu en cap<;a
lera, davant deis 356,4 hecto
metres de la setmana anterior, 
la qual cosa suposa una caiguda 
del24%. Bona part de la neu 
fosa va als rius i s'acumula als 
pantans, queja registren un lleu 
repunt de reserves. Tanmateix, 
si el desgla~ és rapid a causa de 
la calor, una part d'evapora i es 
perd. Pel que fa als rius, el Se
gre a la Seu ahir tenia un cabal 
de 17,3 i 16,6 metres cúbics per 
segon, de manera que Oliana i 
Rialb van recuperar 1,6 hecto
metres cúbics en un día (86,4 
hm). A la Pallaresa, on aquest 
cap de setmana comencen les 
primeres baixades del rafting, al 
migdia el cabal osciHava entre 
els 17,5 metres cúbics d'Escaló 
i els 37,3 registrats a Collegats. 
La calor va oferir ahir una treva 
amb l'entrada d'un front fred 
després de quatre dies de ma
ximes vorejant els 29 graus. A 
Catalunya feia 22 anys que un 
mes de mar~ no era tan calid. 
Gimenells, Sant Mar tí i Raimat 
van registrar records de tem
peratures d'un mes de mar<; en 
vint anys. 

La Noguera Pallaresa, on comen~a aquest cap de setmana la temporada de rafting, a !'altura de Sort. 

Castell de Mur també regula l'estalvi d'aigua 
• L'ajuntament de Castell 
de Mur s'ha sumat a ls de 
les Borges Blanques i Bell
puig i també ha aprovat una 
ordenan<;a per regular l'estal
vi d'aigua al municipi. L'al
calde, Josep Maria Mullol, 
va explicar ahir que aquesta 
normativa afecta les noves 
construccions i projectes de 
rehabilitació d'edificis. 

TRANSPORTS INICIATIVES 

Més de 4.700 abonaments 
per viatjar gratis als trens 
de Manresa i de la costa 
X. RODRrGUEZ 
1 LLEIDA 1 Renfe ja ha expedit 
4.730 abonaments per viatjar 
gratis en els trens que uneixen 
Lleida i Barcelona per Manresa 
(R-12) i perla costa (R-13 iR-
14). Aquests bitllets seran va~ 
lids fins al proper 30 d'abril i 
donen continui:tat als més de 
5.800 que van estar en vigor 
entre el setembre i el desem
bre de l'any passat. Els títols 
es poden obtenir a les taqui
lles de les estacions o a les ma
quines d'autovenda de bitllets. 
Per aconseguir-los és necessari 
abonar una fian<;a que es torna
ra si s'efectua un mínim de 16 
viatges entre el gener i !'abril. 

Així mateix, fonts de Renfe 
van assegurar que des del gener 
també s'han venut2.724 abona
ments multiviatge per als trens 

Avant amb un cinquanta per 
cent de descompte. Aquesta és 
una altra de les mesures que va 
promoure el Govern central per 
impulsar l'ús del transport pú
blic. La iniciativa es va incloure 
en els pressupostos generals de 
l'Estat i su posa una inversió de 
més de 700 milions d'euros. 

En el conjuntd'Espanya s'han 
expedit dos milions d'aquests tí
tols, tenint en compte els abo-

. naments de Rodalies, Mitjana 
Distancia i Avant, segons va 
anunciar dilluns la ministra de 
Transport, Raquel Sánchez. 

A més, alguns títols de l'Auto
ritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM) de Lleida també comp
ten amb un descompte del 50 
per cent. En concret, s'aplica a 
la T-10, la T-10/30, la T-50/30 i 
la T-Mes. 

Per exemple, la nova orde
nan<;a obliga a insta Bar siste
mes per captar l'aigua de pluja 
en les edificacions que inclo
guin el manteniment d'espais 
que hagin de ser regats i que 
tinguin una superfície de més 
de 400 metres quadrats. 

També insta a desplegar re
guladors de pressió de !'entra
da de l'aigua i airejadors en ai-

xetes i dutxes. A més, exigeix 
que les noves piscines de més 
de quaranta metres quadrats 
tinguin diposits per reutilitzar 
l'aigua sobrant. L'ordenan<;a 
preveu sancions d'entre 750 i 
3.000 euros. 

Mullol va indicar que la 
previsió és que entri en vi
gor a comen<;aments del mes 
d'abril. 

lmatge d'arxiu de l'estació de tren de Lleida ciutat. 

LESCLAUS 

Abonaments de Renfe. Fins a 4.730 lleidatans ten en un abo
nament per viatjar gratis en els trens de Manresa (R-12) i de la 
costa (R-13 i R-14). Aquests títols van entrar en vigor al gener i 
seran valids fins al 30 d'abril. També han venut 2.724 abona
ments pera I'Avant amb un descompte deiSOo/o. 

Viatges amb descompte a I'ATM. Quatre títols que permeten 
viatjar en els autobusos de I'ATM de Lleida i el tren de la Pobla 
(T-10, T-10/30, T-50/30 i la T-Mes) tenen un descompte deiSOo/o. 
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tarrega demana informes 
sobre la tala d'arbres 
1 TARREGA 1 Tarrega afavorira 
l'equilibri entre el medi na
tural i el manteniment de 
cursos i marges, després de 
la tala d'arbres que va de 
nu nciar el Grup d'Ecologia 
i Medí Ambient (GEMA). El 
consistori ha demanat un in
forme a la Generalitat perque 
"la normativa urbanística de 
la finca afectada no és prou 
clara", informa L.P. 

Guimera rebutja plaques 
solars en sol agrícola 
1 GU IMERA 1 L'ajuntament de 
Guimera ha publicat al web 
municipal un manifest en el 
qual es mostra contrari a la 
instaHació de centrals solars 
en sol agrícola. 

Reunió d'empreses de 
turisme de la Vall de Boí 
1 LA VALL DE BOf 1 El Patronat de 
Turisme de la Vall de Boí va 
reunir ahir empreses turísti
ques locals i els va exposar el 
pla de sostenibilitat turística. 

Alcaldes del Pirineu 
opten a la reelecció 
1 LLEJDA 1 L'alcalde de Vilamos 
Oriol Sala (UA), va anuncia; 
ahir que optara a la reelecció. 
També ho fara el primer edil 
de Llavorsí, Josep Vida!, se
gons Pallars Digital. 

Nous carrers i places de 
parquing a Vielha 
1 VIELHA 1 Vielha ha adjudicat 
obres a la zona de Coto Mar
<;o que permetran obrir nous 
carrers i habilitar 48 places 
de parquing. 

Nova sentencia 
contra Renfe 
per vulnerar 
el dret,de vaga 
• Nova sentencia contra 
Renfe per vulnerar el dret 
de vaga a Lleida. El jutjat 
social li ha imposat una 
indemnització de 12.000 
euros per a una treballa
dora que va secundar les 
aturades del 8 de mar<; de 
2021. La sentencia con
sidera que els serveis mí
nims assignats a !'afectada 
van ser "una mesura in
necessaria, excessiva i no 
justificada". També haunl 
d'abonar 30.000 euros al 
sindicat CGT. 

Des de Renfe van as
senyalar ahir que recor
reran aquesta sentencia 
i van destacar que com
pleixen amb els serveis 
mínims que dicta la Ge
neralitat. Perla seua part, 
fonts proximes van expli
car que !'empresa acumula 
més de 130.000 euros en 
indemnitzacions. 
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