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El Pirineu creix 
en població 
amb la Covid 
I LLEIDA I Les comarques del Pi
rineu i Aran van guanyar un 
1,86% de població el 2020, 
el primer any de la Covid. 
Aquest és l'increment d'em
padronaments més gran en 
tretze anys. La Cerdanya és 
la comarca que més va créi
xer (3,8%) i la segueixen 
l'Alta Ribagorça (3,1%) i el 
Pallars Sobirà (2,46%). 

Els demògrafs consideren 
que l'arribada de nous resi
dents pot tenir un "impacte 
fort" en municipis petits, en
cara que van descartar par
lar d'un "èxode urbà" per la 
Covid. 

CERTÀMENS 

Lleida presenta 
la seua oferta 
turística a Fitur 
I MADRID I El Patronat de Tu
risme de la Diputació pro
mociona l'oferta turística de 
Lleida a Fi tur, la fira del sec
tor que se celebra a Madrid 
des d'avui i fins diumenge 
que ve. Donarà a conèixer 
els atractius del Pirineu i del 
pla, basats en la naturalesa, 
la sostenibilitat i la quali
tat, amb la neu, el turisme 
actiu i el patrimoni cultural 
com a màxims exponents. El 
president, Joan Talarn, i la 
vicepresidenta del Patronat, 
Rosa Pujol, assistiran avui al 
certamen. 

POLÍTICA RELLEUS 

Joan Carles 
Garcia, de JxCat, 
deixa l'escó al 
Parlament 
Per centrar-se en 
l'alcaldia d'Alfarràs 
I LLEIDA I Joan Carles Garcia, di
putat de JxCat per Lleida, va 
anunciar ahir que deixarà el 
seu escó al Parlament per cen
trar-se en l'alcaldia d'Alfarràs. 
El rellevarà l'advocada palla
resa i número 6 de la candid·a
tura, Jeannine Abella, en el ple 
de dimarts. Garcia va explicar 
que després d'un any al Parla
ment ha pogut comprovar que 
no pot compatibilitzar aquest 
càrrec amb el d'alcalde. "He 
decidit prioritzar l'alcaldia per
què crec que el meu compro
mís és amb el meu municipi", 
va dir. Per això, va comunicar 
que deixarà la cambra catala
na per dedicar-se "plenament 
a l'alcaldia aquest any i mig 

COMARQUES I 15 I 

INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

La Diputació refà la carretera de 
Sant Llorenç, que tancarà tres mesos 
Les obres començaran tan aviat corn Telefónica retiri pals i garanteixi la cobertura 
a la zona li Per recuperar e doble sentit en un tram de dos quilometres 

Comencen les 
obres per fixar 
el talús de Gerb 
• Les obres per estabi
litzar el talús de l'Espígol 
de Gerb (Os de Balaguer) 
i evitar el despreniment 
de pedres que podrien 

·El mur de contenció perquè la via tingui doble sentit es farà al marge al costat de l'embassament. 

_afectar magatzems agrí
coles i la carretera local 
començaran avui, segons 
va anunciar l'alcaldes
sa, Estefania Rufach. El 
gruix de l'actuació es farà 
divendres, quan un heli
còpter d'Infraestructures 
de Muntanya portarà el 
material al cim. En les 
últimes setmanes s'han 
detectat moviments al 
talús gràcies als sensors 
instaHats. 

MARIA MOLINA 
I CAMARASA/OS DE BALAGUER I La Di
putació començarà ben aviat 

. la reconstrucció de la carrete
ra LV-9047 a Sant Llorenç de 
Montgai (Noguera), en els més 
de 2,5 quilòmetres afectats pel 
despreniment de roques de se
tembre de l'any passat. Els tre
balls la mantindran tancada tres 
mesos. Es farà un mur escullera 
de contenció a la calçada pròxi
ma a l'embassament que garan
teixi la circulació en els dos sen-

tits. En l'actualitat es dona pas 
alternatiu. La nova via tindrà 
quatre metres d'ample, segons 
la corporació provincial. 

La intervenció està prevista 
per a finals d'aquesta setmana 
o principis de la vinent, després 
que Telefónica retiri pals iga
ranteixi les comunicacions a la 
zona per evitar que els veïns es 
quedin sense cobertura, com va 
succeir l'estiu passat. La nova 
carretera també tindrà un pas 
per a vianants. El tall viari afec-

Jeannine Abella i Joan Carles Garcia. 

que queda fins a les eleccions 
municipals". "Ara mateix és 
el que realment em motiva i 
em va animar a entrar en po
lítica", va apuntar. Abella es 
va mostrar molt satisfeta "per 
l'honor que suposa ser diputa
da", una tasca que assumeix 
"amb una gran responsabili
tat" i va assegurar que Garcia 

"ha deixat el llistó molt alt". El 
coordinador de JxCat a Lleida, 
Eloi Bergós, va agrair el treball 
de Garcia al Parlament, on "ha 
defensat el nostre territori", i 
el secretatio d'organització del 
Pirineu, Joaquim Delgado, va 
dir que Abella "segur que farà 
un treball enorme pel Pirineu 
i tot Lleida". 

tarà el transport escolar d'una 
quinzena de nens que resideix 
a Sant Llorenç i que cursen Pri
mària a Camarasa. Hauran de 
fer un trajecte de gairebé mit
ja hora amb cotxe des de la 
localitat fins a Balaguer i des 
d'allà a Camarasa mentre duri 
l'actuació. 

L'ajuntament de Camarasa 
facilitarà un bus i sufragarà el 
menjador a aquest grup d'es
colars en aquests tres mesos, 
segons l'alcaldessa, Elisabet 

ENERGIA MUNICIPAL 

Lizaso. La resta d'alumnes de 
la zona es continuaran despla
çant per la C-13 mentre durin 
les negociacions entre consell 
i Educació per aconseguir dos 
línies de transport escolar entre 
Sant Llorenç i Balaguer i Cama
rasa i Balaguer, evitant el trairi 
perillós de l'LV-9047. Lizaso 
va demanar celeritat perquè 
les obres no afectin el turisme 
per Setmap.a Santa, del10 al17 
d'abril. Per aquesta via passen 
168 vehicles diaris. 

Llimiana iniciarà contades 
amb empreses per al 
traspàs de les seues línies 
R.R. 
I LLEIDA I L'ajuntament de Llimia
na iniciarà ben aviat contactes 
amb empreses per al traspàs de 
les seues línies elèctriques mu
nicipals, i mantindrà mentres
tant el subministrament a veïns. 
Així ho va explicar el cpnsistori, 
que va puntualitzar que du a 
terme aquesta activitat de forma 
directa des de fa anys i que no 
disposa d'una companyia elèc
trica adaptada a la normativa 
actual. Estudis encarregats pel 
municipi per avaluar la possibi
litat de regularitzar aquesta si
tuació van concloure que Llimi
ana no assoleix els requisits mí
nims que exigeix la normativa 
per constituir una .distribuïdora 
i que una comercialitzadora re
sulta econòmicament inviable, 
al tenir només 140 subminis-

traments i pel reduït consum 
que suposen (vegeu SEGRE de 
diumenge passat). 

Tan sols nou municipis més 
Una vegada Llimiana tras

passi les seues línies elèctriques, 
només quedaran a Lleida nou 
municipis que subministraran 
llum als seus veïns. Són Alme
nar, Albatàrrec, Montoliu de 
Lleida, Ponts; Salàs de Pallars, 
Sudanell, Talarn, Tírvia i Tor
res de Segre. Tots tenen en co
mú el fet de disposar de línies 
elèctriques pròpies, gestionades 
per distribuïdores municipals, i 
també empreses comercialitza
dares pròpies. D'altra banda, la 
CUP ha dirigit preguntes parla
mentàries a la Generalitat sobre 
si prendrà mesures per preser" 
var aquesta activitat pública. 
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HISTÒRIA REHABILITACIÓ 

Entrada del refugi rehabilitat a la zona dels Salats. 

Agramunt recupera un nou 
refugi antiaeri als Salats 
I AGRAMUNT I L'ajuntament 
ha rehabilitat un nou refu
gi antiaeri de la Guerra Ci
vil a l'antic camp d'aviació 
dels Salats. El refugi té uns 
9 metres quadrats i un ac
cés d'una mica més de 7 me-

CIÈNCIA POLÈMICA 

tres de llarg, similar al que 
va ser recuperat el2013 en 
aquesta zona. Com altres 
espais de memòria històrica 
d'Agramunt, el consistori vol 
que aquest pugui ser també 
visitable. 

Neguen experiments 
amb cadells beagle 
I BARCELONA I La Universitat 
de Barcelona (UB) va des
mentir ahir que estigui pre
vist el sacrifici imminent de 
38 cadells de gos de la raça 
beagle al Parc Científic de 
Barcelona, després que el 
col·lectiu animalista revelés 
que el laboratori Vivotecnia 
presumptament 'havia ex
perimentat amb ells i tenia 
previst sacrificar-ne alguns 

dilluns vinent. La UB va ne
gar rotundament una actu
ació d'aquest tipus, encara 
que va admetre que té previst 
iniciar la fase d'experimen
tació en 32 gossos al març, 
"amb tots els requisits de les 
normatives autonòmiques, 
estatals i europees". El Partit 
Animalísta va convocar una 
manifestació per dissabte a la 
plaça Sant Jaume. 

El senyor 

José Romero García 
Veterinari 

La Junta Directiva del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lle ida 
assabenta tots els companys de tan sentida pèrdua i trasllada a 

tota la seva família i amics el més sincer condol. 

Restarà al Tanatori de Lleida durant tot el dia d'avui, i el funeral 
se celebrarà aquest dijous 20 de gener, a les 11 .15 hores, a la 

parròquia de Santa Teresina (Lleida). 

Lleida, 19 de gener de I 2022 
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TRIBUNALS JUSTrCIA INTERNACIONAL 

Aniversari amb incògnites 
Es compleixen 25 anys de la mort a Ruanda de la cooperant de 
Tremp Flors Sirera I Dddes sob. .. L "' .. s"'~ a...,sussinat, eh 0'-"' 

I MANRESA I Ahir es van complir 
25 anys de l'assassinat a Ruan
da de la infermera cooperant 
de Tremp Flors Sirera, quan 
tenia 33 anys i desenvolupa
va tasques humanitàries per 
a l'ONG Metges del Món. Un 
quart de segle després, ningú 
ha pagat per l'assassinat de la 
infermera, nascuda a Tremp 
el1964 i establerta amb la se
ua família uns anys després 
a Manresa. El diari Regió 7 
va recordar ahir que la causa 
judicial segueix oberta i amb 
novetats. 

L'advocat de la fann1ia Sirera 
té en el punt de mira informes 
que l'ONU ha mantingut en se
cret durant aquests 25 anys. El 
lletrat Jordi Palou-Loverdos 
assegura que hi ha dos infor
mes confidencials i 37 annexos 
dipositats al Palais Wilson de 
Ginebra, seu de l'Oficina de 
l'Alt Comissariat de les Naci
ons Unides per als Drets Hu
mans, "amb informació clau" 
sobre l'assassinat. 

Imatge d'arxiu de la cooperant Flors Sirera a Ruanda. 

La seua existència va ser 
revelada per un membre de la 
missió de l'ONU que va estar 
treballant al lloc de l'atac, a 

El senyor 

Ruhengeri, i se n'ha sol·licitat 
la inclusió com a prova en el 
procés obert a la Sala Penal de 
l'Audiència Nacional. 

L'advocat té com a objectiu 

"processar i portar a judici, 
com a mínim, 23 dels 40 mili
tars ruandesos sobre els quals 
l'any 2008 es va dictar ordre 
d'arrest internacional". 

Manuel Buil Berdala 
Ha mort el dia 18 de gener del2022 als 93 anys. 
(E.P.R.) 

La seva esposa, Remei; fill s, Manel (t), Josep (t), Xavier i Marí Mar; germans, 
cunyada, nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes. 

Els actes de funeral tindran lloc avui dimecres dia 19, a les 11.30 hores, a la Sala 
Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana. 

Lleida, 19 de gener del 2022 

El señor 

José Romero García 
Ha fallecido cristianamente el día 18 de enero de 2022. 
(E.P.D.) 

Su esposa, Margarita; hijos, José Alberto y Montse, Jorge y Eva; nietos, Mauro, 
Koke y familia toda os agradecen las muestras de condolencia recibidas y os 
ruegan una oración por su reposo eterna. 

La ceremonia tendra lugar mañana jueves día 20, a las 11.15 horas, en el 
Santuari de Santa Teresina - Lleida. 

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 19 de enero de 2022 
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