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Els pressupostos de la Seu
pera l'any 2022 ascendeixen
fins als 24,5 milions d'euros
Són considerats els "més expansius del segle XXI" i
es vol consolidar I'INEF i incrementar habitatges
la Seu d'Urgell
ACN
El pressupost de I'Ajuntament de
la Seu d'Urgell per l'any 2022 arriba als 24,5 milions d'euros amb
l'objectiu de donar cobertura als
més "vulnerables" amb més habitatges i despesa social, contribuir a la recuperació economica i
un pla d'invers1ons que prioritzara I'INEFC Pirineus i la millora de
la via pública". Així ho va explicar
el seu alcalde, Francesc Viaplana,
que va afegir que tot plegat es
duu a terme gracies a un "bongovern" que esta "gestionant bé els
recursos municipals i treballant
per aconseguir recursos externs".
En aquest sentit, ha remarcat que
els comptes són "els més expansius del segle XXI", sobretot, gracies a l'increment deis recursos
provinents de subvencions, ja
que els ingressos propis augmenten uns 780.000 euros.
Els comptes suposen un increment d'un ter~ respecte als
de 2020 i suposen una "aposta
clara" en les partides socials per
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ter front a la crisi sanitaria actual, garantir la cohesió i la igualtat
d'oportunitats, tal com va explicar
el vicealcalde i regidor d'Hisenda,
Jordi Fabrega.
En aquest sentit, va detallar
que es construiran o rehabilitaran setze habitatges per a ús so-

cial, amb una inversió de gairebé
dos milions d'euros que anira a
parar als deu pisos que s'han de
fer a l'edifici de Cal Pensament i la
compra i reforma de sis més a un
immoble situat al carrer Iglesias
Navarri. A més, va dir que un 32%
de la inversió l'assumeix l'em-

Lleida compta
amb 6.370
tones de sal i
55 móquines
llevaneu
El subdelegat del govern espanyol
a Ueida, José Crespín, va visitar
ahir les instal·lacions del Centre
de Conservació i Explotació que el
Ministeri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana té situat a Torrefarrera on s'emmagatzema una
part del material disponible per
fer front a possibles nevades a la
xarxa de carreteres estatals de la
demarcació. A Lleida, el MITMA
disposa per a la campanya 20212022 (novembre-finals d'abril)
d'un total de 55 maquines llevaneu i 6.370 tones de fundents de
sal i salmuera (aigua i sal) distribu"its en 15 sitges i magatzems o diposits gestionats des deis Centres
de Conservació.

Alba Jussa realitzara
estades amb persones
amb discapacitat en
habitatges de la Pobla
La cooperativa Alba Jussa
oferira un servei d'habitatge i
acompanyament a la vida independent pera persones amb
discapacitat inteHectual (igual
o superior al 33%) a la comarca
del Pallars Jussa. Amb l'objectiu
que els usuaris puguin coneixer bé el servei abans de decidir-se, aquest gener, organitzaran estades per les persones
interessades.

Jesús Eierro
és nomenat
director general
de muntanya

Estudis de la UAB
constaten que
el tritó pirinenc ·
gaudeixde
bona salut
lnvestigadors de la UAB han descartat la presencia de fongs quitridis en el tritó deis Pirineus a
Catalunya en un estudi en que
n'han mostrejat 642 exemplars.
En l'estudi han mostrejat també
495 exemplars d'altres cinc especies d'amfibis que cohabiten amb
ell: el tritó palmat, la salamandra,
la granota pirinenca, el gripau comú, i el totil. Així dones, aquest
estud1 realitzat en 15 zones de
3 pares naturals (Cadí-Moixeró,
Cap~aleres del Ter i del Freser i Alt
Pirineu) constata la bona salut del
tritó pirinenc a Catalunya. La detecció d'un deis fongs en un punt
del Pirineu emfatitza la impor-

presa del tercer sector Habitat 3,
en virtut del canveni signat amb
ells aquest any 2021.
Pel que fa al Consorci d'Atenció a les Persones de I'Ait Urgell
(CAPAU), s'incrementen en un
27% els recursos, sobretot per finan~ar el nou contracte programa
que ha d'incrementar els serveis
prestats i l'augment de les despeses del nou Servei d'Ajuda al
Domicili amb !'empresa SUMAR.
En aquest ambit, també pujara la
despesa per la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) i el Pla de
Transició al Treball (PTI) amb la
nova modalitat de forestal; i l'inici del projecte deis Educadors de
Carrer destinat al jovent.
Pel que fa a l'educació universitaria, es consolida el projecte
d'INEFC Pirineus amb la construcció de l'edifici docent amb una
inversió de 4.750.000 euros, deis
quals un 19% es financen amb
recursos propis del consistori. La
resta, un 81%, prové de la subvenció compromesa per part de
la Diputació de Lleida.
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tancia de continuar monitorant
aquestes poblacions, va assenyalar Maria Puig Ribas, investigadora del projecte.
"No hem detectat cap tritó
positiu a cap deis dos fongs quitridis en les mostres analitzades i
podem dir que les poblacions del
tritó del Pirineu a Catalunya són

lliures deis patogens", va explicar
Osear Cabezón, investigador del
Departament de Medicina i Cirurgia Animals. "Únicament hem
detectat B. dendrobatidis en el
punt més oriental del Pirineu, en
el límit de distribució del tritó, i
en una altra especie, el totil", va
afegir Cabezón.

l'expresident del Consell Comarcal de I'Ait Urgell Jesús Fierro va ser nomenat ahir nou director general de Polítiques de
Muntanya i del Litoral en substitució d'Aibert Alins. Nascut a
Tremp l'any 1961, és graduat en
Direcció d'Empreses Tecnologiques per la URL. A més d'estar
al capdavant de l'ens comarcal
alturgellenc entre els anys 2007
i 2019, també va ser regidor i
tinent d'alcalde de I'Ajuntament
de la Seu d'Urgell des de 2003
i fins la passada legislatura. Al
consistori va ocupar arees de
responsabilitat de governació,
hisenda, urbanisme i policía
municipal. En aquest període
també va ser president del Grup

L:'expresident del Consell Comarcal

d'Acció Local (Leader) Alt Urgell
- Cerdanya. A més, va ser diputat a la Diputació de Lleida entre
2003 i 2007. Previament, també
ha exercit carrecs de direcció a
!'empresa privada. A més, ha estat vinculat durant molts anys al
món del basquet.
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La instal·lació de plaques en
edificis de pisos requeriró la
majoria simple deis ve'lns
El Consell Executiu va aprovar ahir, a proposta del Departament de Justicia, un decret
llei que afavoreix que els ve'ins
d'una comunitat puguin prendre acords per instaHar sistemes d'eficiencia energetica o
d'energies renovables. Amb la
nova normativa, que modifica
els articles relatius a la propietat horitzontal del llibre cinque

del codi civil catala, els acords
entre ve'ins només requerira la
majoria simple de la comunitat,
la meitat més un deis vots emesos, per tirar endavant la proposta. En aquest sentit, el canvi
va acompanyat de 32,4 milions
d'euros deis fans europeus, i es
calcula que un total de 25.000
habitatges podrien sortir-ne beneficiats.

Lleida rebró 3,5 milions
deis Next Generation per
actuacions turístiques
S'executaran entre el 2022 i el 2024
i se centraran en la transició verda
Lleida
ACN

Celebren a Lleida el judici
pel conflicte a la residencia
Nostra Senyora de la Pobla
Les treballadores de la Residencia Nostra S~nyora de Ribera, a
La Pobla de Segur, van assistir al
judici que es va celebrar al Jutjat
Social número 2 de lleida. En un
comunícat, la CGT apunta que
aquesta vista oral se celebra arran de la demanda interposada
per les treballadores i el sindicat CGT lleida pel conflicte collectiu laboral amb I'Ajuntament

de la Pobla de Segur, titular del
centre residencial. Defensen
que les treballadores van acabar
presentant la denúncia davant la
"imposició d'un calendari laboral que consideren injust i abusiu (que ara mateix estan assumint des del marc; passat) i que
representa una carrega de treball inassolible per a la majoria
de treballadores".

Tórrega omple
d 'art els locals
comercials
buits del centre

Torre-serona treu a
licitació el servei del
bar-casal del poble

La Regidoria de Promoció Económica de Tarrega ha posat en
marxa una iniciativa per solucionar la problematica deis
locals comercials tancats. El
projecte, que s'ha batejat amb
el nom de Posem llum als aparadors, omplira d'obres d'art,
materials artístics i elements
promocionals els aparadors
deis establiments del centre.

t:Ajuntament de Torre-serona
ha tret a licitació el servei d'explotació del bar-casal municipal,
que es traba situat a la Plac;a
doctor Serés d'aquest municipi
del Segria. Cal destacar que el
pressupost de licitació és d'un
total de 4.356 euros (IVA indos)
amb una durada de contracte
de tres anys. D'aquesta manera,
resta obert el període per a poder presentar les ofertes de qui
hi estigui interessat.

La Mostra Gastronomica de les Garrigues
serveix 1.400 menús en la seva 27a edició
La 27a Mostra Gastronómica de les Garrigues ha servit enguany més
1.400 menús, repartits en sis restaurants durant els caps de setmana
i festius del 6 de novembre al19 de desembre. Dilluns va tenir lloc el
sopar de cloenda de la M ostra al restaurant Els Fogons de la Carme a
Cervia de les Garrigues, on es va fer balanc; de l'edició.

L' Ateneu Cooperatiu de 1' Alt Pirineu
rebra 720.000 euros pels propers 3 anys
El Departament d'Empresa ha subvencionat amb 720.000 euros, per
a tres anys, el projecte de I'Ateneu Cooperatiu de I'Ait Pirineu i Aran.
Aquesta subvenció suposa la consolidació del projecte de promoció,
difusió i foment de l'economia social i cooperativa que es va engegar
a finals del 2016.

El projecte 'Naturalment lleida',
presentat pel Patronat de Turisme, mitjanc;ant la Diputació de
lleida, ha obtingut 3,5 milions
d'euros del fans Next Generation
de la Unió Europea en la convocatoria extraordinaria deis Plans
de Sostenibilitat Turística. Les diferents actuacions turístiques del
projecte en materia de sostenibilitat, que afecten practicament el
conjunt de la demarcació, s'executaran durant els anys 2022,
2023 i 2024.
S'articulen en quatre grans eixos: transició verda i sostenible,
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transició energetica, transició digital i competitivitat territorial. A
la demarcació de Ueida, també - turalment Ueida' representa "l'es- vant el territori".
es benefiéiaran deis Next Geneforc;" de !'estrategia seguida des
En menor o majar grau, tates
ration deis Plans de Sostenibilitat
del Patronat i del conjunt del ter- les comarques de la demarcació
Turística els projectes de la Vall
ritori", amb "una aposta clara pels es veuran beneficiades pels 3,5
de Boí i del Consorci Segre Rialb.
espais naturals com a gran actiu milions d'inversió associada al
la vicepresidenta del Patronat
de la demarcació i pel desenvolu- projecte, que sota el paraigua del
de Turisme de la diputació lleidapament turístic sostenible com el desenvolupament turístic sostetana, Rosa Pujol, va manifestar
requeriment necessari per crear nible vol emprar els espais natuahir que l'aprovació de les actuaun model que sigui capac; de ge- rals com a palanca de la transforcions previstes en el projecte 'Nanerar riquesa respectant i preser- mació sectorial i territorial.

Agramunt ·
comptaamb
un nou vehicle
electric per
als serveis
municipals
l:Ajuntament d'Agramunt disposa des d'aquesta setmana
d'un nou vehicle electric del
qual en fara ús l'equip de serveis municipals. Es tracta d'un
vehicle model Goupil G4 amb
una carga útil de fins a 1.275kg i
una autonomía de 135 km amb
bateries de 14kWh de liti. Com
va explicar el regidor de l'area
de la deixalleria Joan Pijuan
"amb aquestes compres volem
ampliar els serveis que oferim
des de la deixalleria, millorar la
gestió de la neteja urbana, i tenir cura del medi ambient".
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Balaguer acull una mostra
del volcó de la Palma
Un total de quatre fotoperiodistes catalans exposen des
d'aquest dilluns a I'Ajuntament
de Balaguer 80 imatges tetes
amb dron i des de terra que
mostren la doble cara del volea

de la Palma. "Cada fotografía representa !'experiencia de tot el
que va m viure, des de l'espectacularitat de l'erupció fins al que
hi ha darrera", explica el pilot de
dron, Caries Rabada.

