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UN SANT JOAN ATÍPIC 

La Paeria autoritza 15 fogueres i 
demana extremar la precaució 
Queda prohibit llan~ar petards a menys de 500 metres de les 
zones agrícoles i boscoses i des de les finestres i els balcons 
Lleida 
REDACCIÓ 

La Paeria ha autoritzat la instal-la
ció de 15 fogueres a la ciutat i a 
I'Horta i 14 casetes temporals 
per a la venda de material piro
tecnic. Les 15 fogueres autorit
zades es t roban tant a la ciutat 
com a I'Horta. En el primer cas, 
destaquen les del Camí del Burot 
a Balatia, el carrer la Llum al Seca, 
el punt quilometric 9,4 de LL-11, 
el carrer Hostal de la Bordeta, a la 
confluencia deis carrers Salvador 
Espriu i Riu Ebre a Cappont o al 
carrer Gran de Llívia. També s'han 
autoritzat fogueres a les partides 
de Torres de Sanui, Monteada, la 
Caparrella, Rufea i Femosa. 

El paer en cap, M iquel Pueyo, 
va dictar ahir un ban d'alcaldia 
per tal d'alertar tota la ciutadania 
de la necessitat d'extremar la pre
caució i les mesures de seguretat 
davant la situació d'elevat risc 
d'incendi forestal, intensa seque
ra i altes temperatures que s'esta 
vivint al Pla de Lleida i coincidint 
amb la celebració de la revetlla 
de Sant Joan dema dijous. 

FOTO: Tony Alcántara 1 Una ciutadana gaudint l'any passat de la festa i la foguera situada a Cappont 

El ban remarca que, d'acord 
amb la normativa vigent, queda 
totalment prohibit tirar petards i 
coets a menys de 500 metres de 
les zones agrícoles i boscoses; en 
aglomeracions de persones; des 
de finestres i balcons i en el mo
biliari urba de la ciutat. 

També s'aconsella seguir totes 
les recomanacions de Protecció 
Civil pel que fa a la manipulació 

de productes pirotecnics, que no 
se n'encengui cap dins les cases o 
amb Jíquids inflamables a la vora, 
i es recorda que és imprescindi
ble disposar d'autorització per 
poder encendre fogueres. 

L.:"alcalde també demana als 
ve·ins i ve"ines de la ciutat que li
mitin l'ús deis petards i coets a les 
revetlles i la diada de Sant Joan, 
tot pensant en les persones que 
necessiten descans, pateixen 
d'hipersensibilitat auditiva o tras
torns de l'espectre autista i tam
bé en els animals de companyia. 

La Federació d'Associacions de 
Vei"ns de Lleida (FAVLL) va dema-

La Generalitat descarta 
que hi hagi una prohibició 
generalitzada de pirotecnia 
La portaveu del Govern, Patrícia 
PlaJa, va assegurar que l'execu
tiu catalá "no preveu una pro
hibició generalitzada" deis pe
tards per Sant Joan. Després del 
Consell Executiu setmanal, Plaja 
va apuntar que si és necessari 
es prendran "mesures quirúrgi
ques" en fundó de les necessitats 
de cada territori. "A Catalunya hi 
haura una revetlla amb petards i 

es descarten les restriccions ge
neralitzades", va insistir tot fent 
una crida a "l'autoresponsabilitat 
i prudencia" davant la situació de 
sequera 1 de l'episodi important 
d'incendis que s'ha viscut en els 
últims dies. Plaja va recordar que 
esta prohibit llan~a r material pi
rotecnic en zones boscoses i que 
només es podran encendre fo
gueres en zones autoritzades. 

nar a les famílies, infants i ado
lescents extremar la prudencia 
en l'ús de petards i articles piro
tecnics, així com assistir només a 
les foguerers degudament notifi
cades a les autoritats i autoritza
des.També sol·licita a la Paeria i 
a la Generalitat restringir l'ús de 
petards i elements pirotecnics, li
mitant-los a les fogueres autorit
zades i a !loes molt concrets aco
tats i previament definits amb 
l'assessorament deis Bombers i 
els Tecnics de Protecció Civil. 

El cap de l'oposició a la Paeria, 
Felix Larrosa, va demanar que es 
faci un especial control respecte a 

--- -- --- - -- ----

Sant Joan i les fogueres i va sol-li
citar a la Paeria que faciliti que 
a les fogueres hi hagi punts d'ai
gua per evitar disgustos i contro
lar l'ús de la pirotecnia en zones 
com I'Horta de Lleida. La porta
veu de Ciutadans a Lleida, Maria 
Burrel, va sol·licitar a l'equip de 
govern restringir la realització 
de fogueres i l'ús de material pi
rotecnic en solars privats durant 
la revetlla de Sant Joan. La regi
dora no adscrita, Ángeles Ribes, 
va demanar valorar la restricció 
de fogueres, permetent només 
aquelles que puguin estar asse
gurades en tot moment. 

FOTO: Bemat Vilaró (ACN) / la portaveu del Govern, Patrícia Plaja 

Alcarras reparteix 
fulls amb mesures 
de seguretat per 
passar la vetllada 
L.:"Ajuntament d:A.Icarras des
tina dos agents a informar 
de les mesures de precau
ctó a tenir en compte per a 
la revetlla de Sant Joan, que 
tindra lloc a partir de les 21 
hores d'aquest dijous a la 
pla~a del Mercat. Els flyers 
informatius es reparteixen 
pels !loes de més concurren
cia del municipi, com Lo Ca
sino, la Llar de Jubilats, les 
botigues del poble i a les ca
setes on venen materia l pi
rotecnic. 

Pobles del Pallars 
Jussa prohibeixen 
encendre focs i 
rús de pirotecnia 
L.:"Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga, a través d'un ban 
del seu alcalde va prohibir 
aquesta setmana llen~ar pe
tards i encendre fogueres de 
Sant Joan perla sequera, una 
decisió que segons avan~ava 
ah ir Vi/aweb també han pres 
els consistoris de Llimiana, 
Conca de Dalt, Senterada, 
Salas de Pallars llsona. 

Almacelles tindra 
dijous dues 
revetlles, una 
amb un concert 
Almacelles acollira dues re
vetlles, una al Pla de la Creu 
(20.30 hores) i una altra al 
carrer Anna Minguell, amb el 
concert del grup Ziro. L.:"arri
bada de la flama del Canigó 
esta prevista entre les 20.30 i 
les 21 hores al Pla de la Creu. 
El foc sagrat es traslladara a 
la foguera que s'ubicara da
rrera de la sala polivalent. 
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Intervinguts més de 20.000 
euros a la duana de la Farga de 
Moles, a la frontera amb Andorra 
La Guardia Civil aixeca una acta per blanqueig de capitals 
Els efectius de la Guardia 
Clvil van intervenir aquesta 
setmana 20.450 euros a 
la duana de la Farga de 
Moles, a les Valls de Vallra 
(Ait Urgell), a un home de 
43 anys amb passaport 
de la República de Malta i 
originari de Rússia. 

La Farga de Moles 
REDACCIÓ 

Els fets van tenir !loe dilluns, quan 
l'individu va accedir amb el seu 
cotxe al recinte duaner procedent 
d'Andorra i pel carril on s'indica 
que no té "res a declarar" amb 
dos acompanyants. Els agents 
van aturar el vehicle en un con
trol rutinari i van preguntar als 
ocupants si portaven diners en 
efectiu. Aleshores, ell va dir que 
tenia 3.000 euros pero a les seves 
pertinences hi van localitzar fins 
a 21.540 euros. Per aquest moti u, 

FOTO: Guardia Civil 1 La quantitat de diners Ém metal·lic intervinguda 

es va procedir a aixecar una acta 
per haver infringit la normativa 
sobre blanqueig de capitals. 

L'home va poder continuar el 
seu viatge amb normalitat amb 
1.000 euros en concepte de "mí-

La nova Llei de muntanya 
comen<;a a caminar amb 
1' aprovació de la memoria 
El Govern va aprovar ahir la 
memoria preliminar per elabo
rar la nova llei de muntanya, al 
mateix temps que s'inicia la con
sulta pública a la ciutadania amb 
la seva publicació al Portal de la 
Transparencia. Substituira i ac
tualitzara la llei d'alta muntanya 
del1983 per adaptar-la a !'actual 

context de digitalització, inter
nacionalització i canvi climatic. 
Impulsar projectes economics 
tractors, atreure capital huma, in
novar en la prestació de serveis, 
la digitalització, la governanc;a i 
l'adaptació de les polítiques pú
bliques a l'especificitat del terri
tori de muntanya, seran alguns 

nim de supervivencia" i la resta 
de diners van quedar dipositats a 
la duana a disposició de la Comis
sió per la Prevenció del Blanqueig 
de Capitals i lnfraccions Mone
taries del Banc d'Espanya. 

deis principals pals de pa lier de 
la nova llei, ara hi 300 municipis 
de muntanya. Segons la normati
va vigent, componen els territoris 
de muntanya I'Aran i les comar
ques de !'Alta Ribagorc;a, el Pallars 
Sobira, el Pallars Jussa, I'Ait Urge-
11, la Cerdanya, el Solsones, el Ber
gueda, el Ripolles i la Garrotxa, 
juntament amb els municipis de 
les anomenades zones de mun
tanya, fora del territori pirinenc. 
En conjunt, són 300 municipis 
que representen el 46% de la su
perficie de Catalunya, el 32% deis 
municipis i el4,5% de la població. 

Ferida lleu una 
parapentista 
que pilotava 
pel Monstec 
Els Bombers van rescatar una 
persona que es va accidentar 
mentre anava en parapent pel 
Pare Astronomic del Montsec, 
Ager. En aquest sentit, els ser
veis d'emergencies van rebre 
l'avís a les 13.39 hores i es va 
activar el protocol. L'helicop
ter va rescatar a la parapentis
ta i el SEM la va traslladar, feri
da lleu, a !'hospital de Tremp. 

Bolea un canlió que 
transportava pedra 
a l'L-501, a Alcanó 
La carretera L-501 en el seu pas 
pel terme municipal d'Aicanó es 
va veure afectada ahir a prime
ra hora del matí per un accident 
de transit, un camió que trans
portava pedres s'havia sortit de 
la vía i havia bolcat. En aquest 
sentit, els Bombers i el SEM es 
van dirigir al !loe deis fets, una 
vegada allí van comprovar que 
el conductor havia sortit iHes i 
el servei de carreteres es va fer 
carrec del gruatge del ca mió. 

Apaguen un foc que va cremar 2 hect~uees 
i mitja de rostolls en una patida d~lmenar 
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en un incendi de ros
tolls que es va originar en una partida d'Aimenar. Els serveis d'emer
gencies van rebre l'avís a les 11.30 hores i en aquest sentit, les do
tacions deis bombers es van dirigir al !loe deis fets on van poder 
comprova r que el foc havia afectat 2 hectarees i mitja de rostolls. 

Ferida la conductora d'un cotxe en topar 
contra un comió a la C-13, a Térmens 
La carretera C-13 en el seu pas per Térmens es va ve u re afectada ah ir 
per un accident de transit. Emergencies va rebre un avís a les 10.20 
hores sobre un xoc entre un cotxe i un camió. Dos vehicles de bom
bers i !'ambulancia del SEM es van dirigir al !loe. El SEM va atendre 
la conductora del cotxe, que havia resultat ferida lleu per un mareig. 

Desactivat l'avís per partícules 
a Barcelona pero es manté 
actiu a Ponent i al Prepirineu 
El Departament d'Acció Climati
ca, Alimentació i Agenda Rural 
va desactivar ahir l'avís preven
tiu per contaminació atmosferi
ca per nivells moderats de par
tícules de diametre inferior a 
10 micres (PMlO) en l'ambient 
atmosferic als 40 municipis que 
conformen la Zona de Protecció 

Especial de la conurbació de Bar
celona. Ara, continua actiu a les 
Terres de Ponent i Prepirineu, on 
conti nua la pols africana . La mi
tj ana diaria deis nivells de PM10 
durant dilluns va ser superior al 
valor de 50 micrograms per me
tre cóbic en dos punts de mesu
rament a les Terres de Ponent. 
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Polemica a les Borges perque 
els socorristes de la piscina 
municipal no parlen catala 
Les Borges Blanques 
ACN 

Polemica a les Borges Blanques 
(les Garrigues) perque els so
corristes de la piscina municipal 
no parlen ni entenen el catala. 
Després que ho hagués denun
ciat un usuaria les xarxes socials 
I'Ajuntament va respondre que 
la normativa estatal els obliga a 
fer el contracte d'adjudícació del 
servei per concurs i que aquest 
l' ha guanyat una empresa de 
Jaén, perla qual cosa, els socor
ristes no parlen catala. 

Així mateix, assegura que es 
vetllara per a que "es complei
xi estrictament la prohibició de 
no fumar". Aquesta resposta 
del consistori va generar indig-

Sandra Hervas, 
nova consellera 
al Consell del 
Pallars Jussó 
Durant el pie del Consell Co
marcal del Pallars Jussa d'ahir 
va prendre possessió del seu 
carrec de consellera Sandra 
Hervas Marco, regidora de 
l'ajuntament de Tremp per 
Compromís per Tremp. Her
vas ocupa ara el lloc que fins 
a finals de l'any passat ocupa
va Francesc Borrell, alcalde de 
Salas de Pallars. 

El concurs el 
va guanyar 

una empresa 
de Jaén 

nació entre altres usuaris de la 
xarxa social i fins i tot l'entitat 
Plataforma perla Llengua s'hi va 
pronunciar apuntant que l'Ajun
tament pot establir clausules 
lingüístiques en la contractació 
1 que encara que aquestes no 
existeixin, en cap cas, !'empresa 
prestadora del servei pot incom
plir la llei. 

Destinen :l,S milions 
d'euros a Lleida per 
la recollida selectiva 

El director de !'Agencia de Resi
dus de Catalunya (ARC), Isaac 
Peraire, va anunciar ahir l'ator
gament de 21,7 milions d'euros 
a 74 ens locals per fomentar la 
recollida selectiva deis residus 
municipals, inclosos més de 
300.000 euros pera productors, 
com Mercabarna, o activitats 
de compostatge en empreses i 
campings. A Ponent i I'Alt Pirineu 
es destinaran 2,5 milions d'euros 
en ajuts pera 7 ens locals. 

El municipi d~lgerri acaba el projecte 
de recuperació i adequació deis Trullets 
Amb el suport de la Diputació de U e ida, Algerri ha finalitzat el projec
te de recuperació i adequació deis Trullets, una actuació, que ha de 
servir com un reclam turístic important peral municipi i les comar
ques del Pla de Lleida, així com un element rellevant dins de !'oferta 
patrimonial. 

Ajuntament 
+ ' d'Esterri d'Aneu 

ANUNCI 
El Pie de I'Ajuntament d'Esterri d'Aneu en la sessió del dia 25 de maig de 
2022 aprova inicialment la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanistica 
mumcipal, redactada per l'arquitecte Josep Bunyesc Palacin, que té com 
objecte modificar la posició de l'ordenació de l'edificació de la parcel.la cadastral 
6309214CH4260N0001MM, del C. Major, núm. 97, clau urbanlstica 3c.2 del POUM. 
D'acord amb el que disposen els articles 85196 del DL 112010, Text refós de la Llei 
d'urbamsme i demés normativa vigent d'aplícació, s'obre un termini d'informació 
pública d'un mes a comptar des de la darrera pubhcació d'aquest anunci, per 
tal que els 1nteressats puguin consultar l'expedient i presentar les allegacions 1 
observacions que estimin adients 

• Consulta i obtenció de documentació i informació: 
a) En!ltat: Ajuntament d'Esterri d'Áneu 
Dom1c1li: Pla~ de la Glosa, núm. 1 
Localltat i codi postal: 25580 Esterri d'Aneu 
Teléfon: 973626005 Fax: 973626750 
Horari d'oficina: de les 10 a les14 hores 
b) Al tauler electrónic de I'Ajuntament d'Esterri d'Áneu 

Esterri d'Aneu, 14 de juny de 2022 
L'alcalde, Pere Ticó Domingo 

' Ager reivindica ten ir un 
metge a 1' ambulatori 
els caps de setmana 
Fa anys que només hi és entre setmana 
i els pacients han d'anar cap a Balaguer 
Ager 
J.C. 
El municipi d'Ager reclama poder 
tenir un metge í/o infermera els 
caps de setmana, ja que, des de 
fa anys no en tenen i les persones 
que necessiten ser ateses s'han 
de despla~ar fins a Balaguer. L'al
caldes~a Mireia Burgués expli
ca que, durant la setmana, cada 
dia hi ha el metge i la infermera 
o almenys un deis dos per poder 
atendre les persones que ho ne
cessiten. 

Algunes de les persones ne
cessiten cures recurrents i els 
caps de setmana es veuen obli
gats a haver d'anar a Balaguer 
per rebre-les. Burgués assegura 
que fa "molts anys que passa" i 
que "no hi veig la llum" perque 
des de Salut "ens diuen que no hi 
ha personal". 

En aquest sentit, l'alcaldessa 
entén que "si hi ha poc personal, 
es posi a Balaguer que hi ha mol
ta més gent" pero "si volen que 
continuem vivint als pobles és ba
sic que tinguem serveis". De fet, 

CA.juntament de 
Balaguer aprova 
els pressupostos 
per a rexercici 
del2022 
L'equip de govern de la Paeria 
de Balaguer va aprovar ahir; en 
un pie extraordinari, els pressu
postos del 2022. Els comptes as
cendeixen a 18 milions d'euros i 
contemplen una partida d'inver
sió de 700.000 euros. Entre les 
obres, destaquen la pavimenta
ció i reordenació de la pla~a de 
Sant Salvador amb 424.000 eu
ros, deis quals 250.000 euros es
taran subvencionats pel PUOSC. 

Segons va explicar ahir l'alcal
de Jordi lgnasi Vidal en declaraci
ons a Radio Balaguer, és una pla
~a "noble" en la qual es fara una 
actuació "integral", no només del 
terra, sinó que també es renova
ra la xarxa d'aigua, clavegueram i 

FOTO: Diputació de Llelda/lmatge d'arxiu del municipi d'Ager 

exposa que "seria important que 
poguessin venir, encara que tos
sin dues hores els caps de setma
na". 

Per l'alcaldessa, aquesta man
can~a suposa un agreujant del 
despoblament. "Tenim una sen
sació d'abandonament", exposa. 
En aquest sentit, concreta que 

durant l'estiu Ager quatruplica la 
població en ocasions i "s'ha de
manat, de forma puntual, que es 
posés el servei els caps de setma
na pero ens diuen que no hi ha 
personal". 

Aquest diari va intentar con
tactar, sense exit, amb el Depar
tament de Salut. 

FOTO: ACN/ Els comptes ascendeixen a 18 milions d'euros 

enllumenat. 
En els comptes es contemplen 

altres inversions com l'arranja
ment de la passareHa nova; la pa
ret del camp de futbol; la compra 
de cistelles de basquet; maquines 
per esporgar i l'acabament de la 
iHuminació lateral de la pla~a de 
Sant Domenec. 

D'altra banda, en el capítol 1, 

el de personal, es contempla un 
augment deis sous del 2% i la cre
a ció de diverses places amb la 
categoría corresponent arran de 
la jubilació d'alguns funcionaris i 
una pla~a de nova creació. En de
claracions a Radio Balaguer, !'al
calde Jordi lgnasi Vidal va defen
sar que es tracta d'un pressupost 
"sensat" 
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