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Perdonen un deute de més de 
47.500 euros a un hostaler 
que va tancar per la pandèmia 
És del Pla d'Urgell i el jutjat mercantil aprova un 
pla de pagament perquè pugui fer front al que deu 
Lleida 
ACN 

El jutjat de Primera Instància nú
mero 6 de Lleida ha perdonat un 
deute de 47.513,65 euros a un 
hostaler del Pla d'Urgell arran del 
tancament del seu negoci de res
tauració per la pandèmia. 

Es tracta d'un cas on s'ha apli
cat la Llei de la segona oportuni
tat i a més a més, el jutge també 
ha perdonat la meitat del deute 
públic i ha aprovat un pla de pa
gament dels deutes que l'home, 
representat pel despatx Bergadà 
Asociados, havia assumit amb 
l'Agència Estatal de l'Administra
ció Tributaria i la Tresoreria Gene
ral de la Seguretat Social. Aquests 
deutes pujaven a 4.950,83 euros 
i ara els podrà afrontar amb un 
pagament de 75 euros mensuals 
durant 5 anys. 

Després de començar el pro
cés concursa! el 21 d'abril, l'advo
cada de l'Estat, en representació 
de l'Agència Estatal de l'Admi
nistració Tributària, va demanar 
l'exclusió dels crèdits de dret pú
blic, oposant-se així al Benefici 
d'exoneració de passiu insatisfet 
que havia demanat la lletrada de 
l'afectat. Malgrat tot, el jutge de 
Primera Instància número 6 de 
Lleida, en una sentència de 30 de 
maig, va desestimar la demanda 
presentada per I'AEAT i la TGSS i 
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va assenyalar que a la Llei concur
sa I no s'hi inclouen els deutes pú
blics, pel simple fet del seu origen. 
Això significa, segons el bufet que 
representa l'afectat, que l'Estat no 
pot incloure a la seva nova norma 
una excepció contrària al dret de 
la Unió. En un auto amb data del 
passat 28 de setef11bre, el magis-

El consistori d' Aitona 
acaba la renovació de 
la plaça Francesc Macià 
L'Ajuntament d'Aitona obrirà la 
nova plaça Francesc Macià, un 
cop ja han finalitzat les obres de 
remodelació que el consistori ha 
dut a terme al llarg de les darre
res setmanes en aquest espai pú
blic. Prèviament, ahir l'alcaldessa 
d'Aitona, Rosa Pujol, va visitar la 
instal-lació per a avaluar-ne de 
primera mà el seu estat. "Des 
d'aquesta setmana comptarem 

al centre del poble amb una nova 
plaça més moderna, més segura i 
més sostenible perquè en puguin 
gaudir tots els nostres veïns i veï
nes; especialment, els infants. Ai
xí, donem compliment a un dels 
reptes que ens hem anat marcant 
des de l'inici del mandat: millorar 
la nostra via pública i adaptar-la 
a les necessitats i usos de la nos
tra població", recalca Rosa Pujol. 

trat va donar per finalitzat el pro
cés concursa! de l'hostaler, va ar
xivar les actuacions, i va concedir 
el benefici d'exoneració del passiu 
insatisfet amb caràcter provisi
onal així com també va aprovar 
el pla de pagament dels deutes 
segons la proposta presentada 
a l'abril que preveia que aquest 

mai havia de superar els 5 anys de 
durada. Segons el bufet, una ve
gada hagi passat aquest termini, 
l'hostaler demanarà l'exoneració 
definitiva d'aquest deute. El bufet 
destaca que l'hostaler es troba
va en una "situació límit" ja que 
també havia de fer front a ajudes 
familiars. 
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Cervera acull 
avui la segona 
jornada sobre 
salut mental 

l'Auditori Municipal de Cervera 
acollirà avui, 6 d'octubre, la se
gona Jornada de Treball de Sa
lut Mental i Joves, organitzada 
per l'Equip d'Atenció Primària 
Cervera i la Paeria de Cervera, 
amb l'objectiu d'abordar la pro
blemàtica de la salut mental en 
adolescents i joves. la Jornada 
servirà per adquirir nous conei
xements i per posar en comú 
tota la feina que s'ha fet fins 
ara des de diferents entitats i 
administracions. Joan Santa
cana, alcalde de Cervera, in
augurarà la Jornada juntament 
amb Xavier lchart, cap d'Àrea 
de Gestió Clínica de la Direcció 
d'Atenció Primària lleida, i Pere 
Vergés, psiquiatre. 

El Jussà busca. 
voluntaris per 
participar al 
voluntariat 
per la llengua 
El Pallars Jussà ha endegat 
una campanya per cap
tar voluntaris que vulguin 
participar al programa vo
luntariat per la llengua. En 
aquests moments al Jus
sà hi ha diverses persones 
d'orígens i motivacions 
diverses interessades en 
aprendre català, per aquest 
motiu des del Servei Co
marcal de Català ~el Pallars 
Jussà s'ha fet una crida per 
aconseguir incrementar el 
nombre de persones que hi 

- vulguin participar. 

les obres han tingut una inversió 
total de 76.095,085€, dels quals 
68.079,36€ han estat subvenci
onats per la Diputació de lleida. 
Així, l'actuació ha consistit en eli
minar el sorral i els murs d'obra 
que hi havia anteriorment a la 
plaça i substituir els jocs infantils 
i mobiliari urbà com els bancs, les 
papereres i la font. 

Sota els nous jocs, adaptats a 
les normatives actuals, s'ha col
lacat cautxú continu i una tanca 
tubular metà Hi ca per a millorar la 
seguretat. Finalment, en el marc 
d'aquesta reforma també s'han 
substituït les lluminàries per tec
nologia led i s'ha plantat nou ar
brat al perímetre. 
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La Granja organitza aquest 
dissabte una jornada sobre 
com fer inclusiu el patrimoni 

Al voltant 
de la Passera 
del Bosc de 
Sant Jaume 

L'Associació d'Amics de I'Ermi- , 
ta i l'Ajuntament de La Granja 
d'Escarp han organitzat la jor
nada 'Fem inclusiva la Passera 
del Bosc de Sant Jaume', una ac
tivitat emmarcada dins les Jor
nades Europees de Patrimoni i 
que destaca pel fet que posa en 
valor aspectes socials, inclusius i 
naturals. • La cita tindrà lloc aquest dis
sabte, 8 d'octubre, a partir de les 
10.00 hores amb inici a la Passe
ra. Durant les dos hores que es 
preveu que duri l'activitat, els 
alumnes de l'Institut Ronda ex
plicaran el seu treball d'adap
tació dels plafons informatius i 
presentaran activitats guiades 

per a persones sordes i cegues, 
fent passar voluntaris amb els 
ulls i les oïdes tapades pér sen
sibilitzar i així experimentar 
aquesta visita d'oci inclusiu. 

L'acte es complementarà 
amb jocs i activitats simultànies 
adaptades. 

ERC pregunta a Calviño 
què farà el Govern amb 
els pisos de la Sareb 
La portaveu adjunta d'Esque
rra Republicana- EH Bildu al Se
nat, Sara Bailac, va preguntar 
dimarts a la vicepresidenta pri
mera del govern, Nadia Calviño, 
"què pensa fer el govern per ga
rantir l'ús social dels habitatges 
de la SARES". Va recordar a la 
vicepresidenta que el govern ha 
pres el control d'aquesta entitat 
adquirint una participació majo
ritària del seu capital social, per 

tant, "és qüestió de voluntat po
lítica que demà mateix aquests 
pisos puguin ser vivenda públi
ca". "Ningú entén què està fent 
el govern davant la crisi d'habi
tatge", va denunciar la republi
cana, que va manifestar que la 
"prioritat del govern hauria de 
ser tornar els diners del rescat 
bancari als que porten anys llui
tant contra un sistema que ofe
ga els que estan alsmarges". 

L'Espai E~mengol de la Seu 
fa 1:1na visita guiada a les 
muralles aquest dissabte 
En el marc de les Jornades Euro
pees de Patrimoni i dins del cicle 
'Desenterrant el passat' i les 'Ru
tes a Peu per l'Alt Urgell', l'Espai 
Ermengol-Museu de la Ciutat de 
la Seu d'Urgell organitza la visita 
guiada 'Les muralles de la Seu 
Medieval' que tindrà lloc aquest 
dissabte 8 d'octubre, a les sis de 
la tarda. 

La sortida, que s'iniciarà a 
l' Espai Ermengol, anirà a càrrec 
de Pilar Alaez, acompanyada de 
la guia intèrpret amb llengua 
de signes catalana (LSC), Marta 
Pampalona . 

Aquesta visita consistirà en 
un recorregut exterior pel cen
tre històric per conèixer, a tra
vés dels diferents espais patri
monials com la Casa de la Vila, 
el Portal Vell d'Andorra i el jaci-

En el marc de 
le~ Jornades 
Europees de 
Patrimoni 

ment arqueològic de l'antic pati 
de Les Monges, el context de la 
Ciutat d'Urgell a nivell històric i 
urbanístic. 

Aquesta és ja la segona visita 
guiada amb intèrpret que s'ofe
reix aquest any. La primera va 
ser el passat dia 13 de maig que 
va consistir en una visita teatra
litzada en el marc del Dia Inter
nacional dels Museus. 

Rescaten 6.500 truites 
al canal de la central 
hidroelèctrica de Sossís 
Els exemplars rescatats han estat 
alliberats a l,a Noguera Pallaresa 
Conca de Dalt 
ACN 

Responsables de la central hi
droelèctrica d'ENGIE amb la 
col·laboració dels Agents Rurals i 
el Departament d'Acció climàtica 
han rescatat més de 6.500 trui
tes i altres espècies de riu al ca
nal d'aquesta central situada a la 
Conca de Dalt, al Pallars Jussà. En 
una operació que es porta a ter
me des de fa més de 20 anys per 
garantir el manteniment i la con
servació d'aquest canal, enguany 
s'ha batut el rècord d'exemplars 
rescatats amb un total de 4.276 
truites, 2.105 crancs autòctons 
i 162 barbs rojos. Les espècies 
rescatades són alliberades al riu 
Noguera Pallaresa, al tram més 
proper dins de l'àrea de distri
bució de lés espècies de la zona, 
d'acord amb les recomanacions 
dels Agents Rurals. El canal de 
la central hidroelèctrica, que fa 
uns 6 quilòmetres de llargada, 
es va construir al 1914. Enguany 
ha estat bo pel que fa al nombre 
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d'exemplars salvats i també ha 
estat una sorpresa, després de les 
fortes pluges de principis d'any, 
que han provocat una reducció 
dels alevins al curs del riu. Desta-

ca el volum de crancs de riu au
tòctons que s'han extret, ja que 
es tracta d'una zona on els Agents 
Rurals estan treballant per a la 
reintroducció d'aquesta espècie. 

L'Ajuntament d'Alcoletge 
captura un total de 1.043 
coloms durant un mes 
L'objectiu d'aquesta prova pilot és frenar 
la gran proliferació d'aquesta espècie 
Alcoletge 
REDACCIÓ 

l'Ajuntament d'Alcoletge ha cap
turat 1.043 coloms durant un 
mes a través d'una prova pilot 
posada en marxa amb l'objectiu 
de combatre la gran proliferació 
d'aquesta espècie al municipi. 

El control s'ha dut a terme en 
diferents indrets d' aquesta po
blacio de la comarca del Segrià, 
identificats prèviament, per tal 

de realitzar les captures. 
Cal destacar que aquestes aus 

estan causant molèsties als veïns 
i veïnes pels residus que deixen, 
principalment, a les teulades de 
les cases. 

MÉS CAPTURES 

Per aquest motiu, es va posar 
en marxa la prova pilot, que des 
del consistori es valora positiva
ment pels resultats aconseguits i 

es preveu continuar amb l'actua
ció, ja que la població de coloms 
ascendeix als 4.000 exemplars. 
Les captures d'aquestes aus es 
fan seguint tots els protocols i les 
normatives establertes i vigents 
actualment. 

En aquest sentit, des d~ l'Ajun
tament d'Alcoletge agraeixen la 
col·laboració del veïnat, que ha 
permès l'actuació en les seves ca
ses particulars. 
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