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Els organismes autònoms
de la Diputació gestionaran
28 milions de pressupost
El Patronat de Turisme comptarà amb 5,3 milions
d'euros per promocionar l'oferta turística de Lleida
lleida
REDACCIÓ
Els organismes autònoms de la
Diputació de lleida van aprovarla proposta dels seus pressupostos per a l'any 2022, que hauran
de ser ratificades en el plenari del proper dijous 16 de desembre i que, en total suposen
28.098.444€ en les actuacions
previstes pel Patronat de Promoció Econòmica, l'Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació
de Tributs Locals (OAGRTL), el
Patronat de Turisme de les Terres de Lleida i l'Institut d'Estudis

llerdencs (IEI). El pressupost del
Patronat de Promoció Econòmica per a l'any 2022 aprovat al seu
Consell Rector és de 4.397.528 €.
La principal línia d'actuació per al
2022 és consolidar les actuacions
vinculades a l'agenda compartida
del Pla de Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i l'Aran i impulsar l'emprenedoria i l'empresa per tal de donar
resposta a les necessitats actuals
i que contribueixi a la fixació de
la població i arreli el talent al
nostre territori. Aquestes actuacions han de reforçar la capacitat

El secretari general d'Indústria
diu que els Next Generation
seran claus a les zones rurals
El Secretari General d'Indústria
i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, Raúl Blanco, va
visitar ahir diverses empreses a
Oliana (Taurus, Cooperativa del
Cadí i Exquisitarium). En la visita,
Blanco va desyacar que-"els fons
europeus Next Generation són
i seran clau per aquest període

de recuperació econòmica del
país, sobretot a les zones rurals
i de muntanya". En aquest sentit, cal recordar els "quasi 70.000
milions en inversions· i reformes
per al període 2021 a 2023, que
es basen en la transició, digitalització, cohesió territorial i igualtat de gènere" i, va afegir Blanco,
"incidint en la cohesió territorial
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del món local per liderar aquesta
transformació econòmica amb
l'ajut dels fons europeus.
La Junta General del Patronat
de Turisme va aprovar un pressupost de 5.353.580 €, basat en la
necessitat de continuar promocionant i difonent el conjunt de
l'oferta turística de la demarcació, donant suport al sector públic i privat, i fomentant una gestió turística més sostenible que
l'any vinent es vol traslladar als
ajuntaments perquè també puguin obtenir la certificació Biosphere sustainable lifestyle. El Pla

i la lluita contra el despoblament
és on els next generation juguen
un paper cabdal per un territori
com aquest, densament poc poblat però que té múltiples oportunitats, com ho demostren les
iniciatives empresarials que avui
visitem".
En la mateixa línia, el diputat
del PSC per Lleida, Pirineu i Aran,
Òscar Ordeig, va posar de relleu que "Taurus, la Cooperativa
del Cadí i Exquisitarium són tres
exemples, cada un en seu àmbit
d'acció, de les capacitats de les
terres de Lleida i les comarques
de muntanya".

d'actuacions del Patronat per a
l'any 2022 prioritza les seves accions al mercat estatal amb una
aposta adreçada al consumidor
final i de proximitat amb els productes de natura, actiu, cultura,
gastronomia, moturisme, ornitologia, pesca i turisme esportiu.
L'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs
locals va aprovar un pressupost
de 7.891.445 €, mentre que L'I El,
va donar llum verda un pressupost de 10.455.890 €, que han
de servir per definir el nou mapa
d'ajuts en matèria cultural.

ERC vol que
els contraris
ala MAT del
Pallars vagin
al Parlament
Esquerra Republicana de Catalunya, amb el suport d'altres
grups parlamentaris, ha demanat la compareixença de l'Ajuntament de Tremp, del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, i de
les plataformes NO a l'Autopista Elèctrica del Pallars i Salvem
lo Pallars al Parlament de Catalunya per explicar les seves
al-legacions en contra de la
MAT del Pallars.
El diputat Eugeni Villalbí i
portaveu de la comissió d'Acció Climàtica, acompanyat del
acompanyat del diputat de l'Alt
Pirineu i Aran, Antoni Flores, va
recollir, durant la seva visita a
Tremp, el malestar del territori
que es mostra contrari a aquesta autopista elèctrica. Una autopista que afectarà a quatre
municipis (Tremp, Isona i Conca Dellà, Castell de Mur i Gavet
de la Conca) i a diverses zones
d'interès geològic, que formen
part del Geoparc Orígens.
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Nou anys de presó per apunyalar
un jove i apallissar el seu germà
Va succeir a Balaguer i els tres nois també hauran
d'indemnitzar les víctimes amb 51.000 eu ros
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L'Audiència Provincial de Lleida
ha condemnat a 9 anys de presó
cadascun dels tres nois acusats
d'intentar matar un jove, a qui
van propinar diversos cops amb
una barra de ferro i van apunyalar amb un ganivet i un tornavís,
la matinada del 17 de novembre
de 2019, durant una baralla al
pàrquing d'un supermercat de
Balaguer, i donar-li una pallissa
al seu germà. La Sala considera
provats els fets i els condemna
a 6 anys de presó per un delicte
d'homicidi en grau de temptativa, ja que, tal com van declarar
els forenses, la punyalada a l'abdomen "tenia risc vital". També
condemna a 3 anys de presó més
cadascun d'ells per un delicte de
lesions agreujades per apallissar

FOTO: L Cortés (ACN) I Els tres acustats, durant el judici a l'Audiència
----~------

el germà de la víctima. La sentència de l'Audiència, que es pot recórrer, obliga els acusats a indemnitzar amb 45.000 euros al jove
apunyalat i amb 6.000 euros al
seu germà. També se'ls hi prohi-

--

beix aproximar-se a les víctimes,
defensades per l'advocat Xavier
Prats, de Prats Advocats, a menys
de 100 metres durant 7 anys.
Els Mossos van detenir els
tres autors entre el 21 i el 25 de

novembre de 2019. Un d'ells és
d'origen senegalès i veí de Balaguer i els altres dos són de nacionalitat espanyola i veïns, un de
Balaguer i l'altre de Barcelona.
Tots tres van passar a disposició
judicial al jutjat de guàrdia de Balaguer, que va ordenar l'ingrés
provisional a la presó. Els tres joves, de 23 anys, es troben en presó provisional des de llavors.
Segons, la sentència la baralla
es va originar perquè els germans
estaven de festa amb dues noies,
una de les quals tenia una relació
sentimental amb un dels agressors, i quan es van trobar, la parella d'una d'elles va apallissar els
dos germans, amb l'ajuda de dos
amics. Durant el judici els forenses van dir que si la víctima amb
la punyalada "no s'hagués tractat
d'urgència hauria mort".

Allau a la Vall
d'Aran i gruixos
demésde60
centímetres de neu
La Vall d'Aran va registrar ahir
una allau de neu. A més, el vent
també va complicar la situació
al Pirineu i la neu va deixar gruixos de més de 60 centímetres
per sobre dels 2.200 metres,
segons va informar TV3. D'altra
banda, Protecció Civil va desactivar la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc
d'allaus a Catalunya i va passar
a fase de prealerta.

Pateix ferides lleus
en caure per un
forat d'una casa
de Balaguer
Un home de 33 anys va patir
ahir ferides de caràcter lteu en
caure per un forat de dos metres d'alçada dins d'una casa
del carrer Riu Flamisell de Balaguer. Els serveis d'emergències van ser alertats a les 16.13
hores i va caure en trepitjar una
planxes que tapaven un forat
fet per realitzar un celler. Va ser
traslladat al CAP.

Demanen 4 anys de pre~ó
per quedar-se dues màquines
llogades valorades en 94.076€

FOTO: Bombers I Moment en què els Bombers de la Generalitat portaven a terme les tasques d'extinció

Un espectacular foc crema
tres naus d'una ·empresa de
palets d'Artesa de Segre
Tres naus d'una fàbrica de palets situada a l'avinguda Eduard
Maluquer d'Artesa de Segre van
quedar ahir totalment calcinades,
amb tota la maquinària que hi havia en el seu interior, arran d'un

fins a 21 dotacions dels Bombers
de la Generalitat, tot i que a la
vegada van arribar a estar treballant 14. Quan els efectius vanarribar el foc estava completament
desenvolupat en dues de les tres
naus de l'empresa, encara que la
intens incendi que es va originar tercera també va acabar calcinade matinada. En aquest sentit,
da. També van cremar palets que
els serveis d'emergències van ser hi havia a l'exterior. A les 2.08 hoalertats del foc a les 00.17 hores - res els Bombers donaven el foc
i ràpidament es va activar el cor- per estabilitzat i cap al migdia per
responent protocol, activant-se
extingit. No va haver-hi ferits.

Fiscalia demana quatre anys de
presó i una multa de 7.200 euros per un home acusat d'un delicte d'apropiació indeguda. Els
fets van ser dfNlunciats al jutjat
de Tremp i segons l'escrit del ministeri públic, el 2 de setembre i
el 2 d'octubre del 2015 l'acusat
va llogar a una empresa dues
màquines d'obres, una amb un
valor de 68.672 euros i l'altre de
25.404 euros. El 17 de desembre del mateix any, l'empresa va

anar a fer una inspecció on havien d'estar treballant, però les
màquines no es van trobar al lloc
i es desconeixia a on estaven, així com tampoc va ser localitzat
l'acusat. El jutjat de primera instància número 21 de Saragossa
i l'Audiència de Saragossa el van
condemna a tornar-les, però
l'acusat no ho ha fet ni tampoc
ha pagat la quota de lloguer. Fiscalia també demana una indemnització de 94.076€.

Cremen 500
metres quadrats
de matolls al
nucli de Gerb

Un conductor, ferit
lleu en un accident
a la C-53, a Penelles

Un incendi va calcinar ahir
una superficie de 500 metres
quadrats de matolls a Gerb,
nucli pertanyent a Os de Balaguer. Els Bombers també van
apagar un altre petit incendi
a I'A-2, a Alcarràs, que va cremar plàstics i neumàtics i a la
mateixa via però a Sidamon 15
metres quadrats d'espona.

Una persona va resultar ahir
ferida de caràcter lleu quan el
vehicle que conduïa va patir una
sortida de via al quilòmetre 131
de la C-53, al terme municipal de
Penelles. D'altra banda, un turisme va quedar totalment calcinat
en incendiar-se quan es trobava
al quilòmetre 11 de I'A-22, a Almacelles. En aquest cas, els fets
van tenir lloc a les 11.53 hores i
no va haver-hi cap ferit.

