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Governant per a la Lleida sencera 
quest mandat municipal, que es va iniciar amb les 
eleccions municipals de 2019 i que esta a punt de fi
nalitzar, ha estat irremeiablement marcat per la pan-

demia de la Covid que, d'un dia per l'altre, va obligar a aturar 
la marxa del planeta. Ningú no sabia com actuar, pero en el 
cas d'alcaldesses i alcaldes novells aquel! imprev1st podría ha
ver estat demolidor d'esperances i de voluntats de millora de 
les nostres poblacions. De cap i volta, vam haver de reformu
lar les nostres prioritats i, vull dir-ho de manera clara, alcal
desses i alcaldes, regidors i regidores, van estar a l'al~ada del 
que el vefnat necessitava: seguretat, empatia i lideratge en la 
lluita contra els efectes del virus, tant sanitaris com soci
oeconomics. És ev1dent que aquest fet ens ha marcat el 
mandat complet, i de fet, tata una vida. 
A 1 govern de la Diputació que tinc !'honor de presidir, el 
virus ens va agafar també iniciant una nova etapa, en la 
qua! vam decidir substituir els ajuts directes discrecio
nals per un sistema de repartiment deis fans sobre ba
ses equitatives, públiques, transparents i objectivables; 
reconeixent l'autonom1a municipal a !'hora de decidir la 
destmació de la inversió a cada poble; i aplicant crite
ris de discriminació positiva en favor deis municipis en 
risc de despoblament o que pateixen el condicionant 
de viure en l'entorn de muntanya. Vam trencar així un 
repartiment falsament igualitari en base a la població 
censada, ja que no són iguals els reptes que afronta un 
municipi de 500 habitants mal comunicat que una ca
pital de 15.000 persones amb serveis basics més ben 
garantits. 
És en la recta final del mandat quan em cree obligat a pas
sar comptes del resultat de la governan~a republicana que 
defineix aquesta forma d'entendre l'administració pública, tal 
com vaig tenir l'oportunitat de fer la setmana passada davant 
d'alcald1es i pres1dencies de consells comarcals i ara voldria 
resumir aquí de cara a l'opinió pública en general. 
Aquest mandat hem incrementat un 25,70% els diners direc
tament destinats a ajuntaments i consells comarcals respecte 
del mandat anterior, passant de 153,6 milions d'euros a 193,1 
mllions entre 2019 i 2022. Amb un matís fonamental que cal 
reten ir sempre, que parlem de tots els ajuntaments i consells 

comarcals com a beneficiaris de ·manera equitativa, no d'uns 
quants. La combinació de l'equitat i els criteris de discrimina
ció positiva ha tingut la conseqüencia que els increments més 
espectaculars de repartiment deis fans de la Diputació els tro
bem en aquelles comarques on historicament més es notava 
la desinversió pública .i que són les comarques actualment 
més afectades pel despoblament, com el Solsones, amb un 
56% d'increment respecte del mandat anterior; la Segarra, un 
49,7%; I'Ait Urgell, un 47%; el Pallars Sobira, un 39%; les Garri
gues, un 32,4%; el Pallars Jussa un 32%; I'Urgell, un 30,9%; i la 
Noguera, un 26,9%. 1, si entréssim al detall, veuríem que, dins 

de comarques amb creixements més minsos, com podrien ser 
el Segria i el Pla d'Urgell, existeixen ajuntamerits que han vist 
duplicades les aportacions de la Diputació. Per que? Per.c¡ue 
no tots els ajuntaments rebien, ni de bon tras, el tracte que de 
la Diputació, l~juntament deis ajuntaments, mereixien. 
E 1 gran gruix d'aquests plans s'ha destinat a les des peses or
dinaries, manteniments i inversions d'ajuntaments i consells 
comarcals, en un 40%, així com a inversions i millares en ma
teria de salut pública, el 25%. Els exemples són notoris, des de 
la construcció de places infantils a la millora de més de 100 
quilometres de canonades d'aigües, passant per consultoris 
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medies, l'organització de fires locals i la permanent posada al 
dia deis serveis que cada ajuntament ofereix a la seva ciuta
dania. És tot allo que permet fer arrelar projectes de vida als 
municipis. 
H em demostrat apostar per les oportunitats del nostre ter
ritori quan hem multiplicat per quatre els ajuts als camins lo
cals, pero també quan hem multiplicat per cinc el foment a 
les polítiques d'igualtat i la dignificació feminista. Demostrem 
apostar per les oportunitats del nostre territori quan creem 
el nou Pla Triennal per a lnversions de Salut, que permetra 
injectar fins a 24 milions d'euros en infraestructures sociosa-

nitaries locals fins al 2025, i també quan obrim una línia 
de suport pera museus locals. Demostrem apostar per 
les oportunitats del nostre territori quan despleguem 
un pla per abri r nous accessos a !'autopista, per fi lliure 
de peatges; quan reivindiquem l'accés als serveis finan
cers en nuclis deis quals ha fugit la banca i quan exi
gim la reactivació deis fans europeus que el Gobierno 
de I'Estat ha negat a la majar part deis municipis de la 
demarcació. 
Vam demostrar apostar per les oportunitats del nostre 
territori quan vam donar suport a una pel·lícula que 
creiem que ens explicava al món i que s'ha convertit en 
un tot un fenomen social que ha suposat l'esclat de ser 
de Lleida, de ser rural, de ser de poble! A Carla Simón, 

·Arnau Vilaró i les lleidatanes i lleidatans que han atret 
masses als cinemes de tot el món els este m eternament 
agrafts per fer-nos sentir l'orgull de la ruralitat lleidatana 
com mai no havia passat abans. 

Personalment, em sento orgullós d'aquest balan~, tot i reco
neixent que en certs moments hem patit els colls d'ampolla 
que imposa una rigidesa administrativa excessiva, de la qual 
som víctimes tates les administracions avui en día. 1 política
ment em sento avalat per reivindicar que hem treballat en fa
vor de la Lleida sencera, la que conformen els 231 municipis, 
les més de Í.300 entitats de població, els 13 consells comar
cals i el miler llarg d'entitats i associacions del teixit social que 
conformen les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, una 
demarcació orgullosa de ser com és i que, ara, la resta de Ca
talunya esta redescobrint. 

L'Horta de Lleida: un sentiment de pertinenfa 
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1 cap de setmana passat i durant tata aquella setmana 
va m celebrar la Festivitat de Sant Antoni. Enguany, la 82a 
edició del patró deis animals i protector deis. pagesos i 

pageses, amb una gran varietat d'actes i xerrades, vam tornar a 
gaudir d'una de les setmanes més celebra des a !'Harta. Un es
pecial agrafment a I'Associació Cultural i Recreativa els Pagesos, 

al Marc, al Sergi i a tata la junta directiva perla incansable pro
meció deis valors d'aquesta festivitat a tates les generacions. 
Amb la celebrac1ó de l'esmorzar popular, la missa en honor a 
Sant Antoni, la benedicció de les carrosses, carros i cavalleries, 
els tradicionals tres tombs a la creu i la resta d'actes relacionats 
ambla celebració de Sant Antoni Abat, vam tornar a demostrar 
la vitalitat i la implicació de grans, joves i infants en la promoció 
de I'Horta de Lleida. És especialment rellevant la implicació del 
¡ovent de I'Horta. Perque la millar forma de preservar les tradi
CIOns és transmetre-les de generació en geríeració, traslladant 
el sentiment de pertinen~a a una terra i un grup de persones. 
També vull agrair als tecnics municipals de la regidoria de !'Har
ta per la seva predisposició a ajudar en el correcte funciona
ment i desenvolupament de tots els actes de la festivitat de 
Sant Antoni. El mateix dissabte passat, va m celebr¡1r la gala deis 

Premis Horta 2023. El fet que coincideixin la gala i la celebració 
de Sant Antoni, no és casualitat. Dones Sant Antoni representa 
molts deis valors que la marca Horta i els seus premis repre
senten. L'objectiu d'aquests guardaos és reconeixer aquelles 

persones, entitats o iniciatives que treballen o han treballat pel 
desenvolupament i la promoció de I'Horta de Lleida, tant des 

del punt de vista agrari, com cultural, o qualsevol altre aspecte 
remarcable. Els Premis Harta es basen en tres eixos: premi al 
reconeixent de la trajectoria de promoció i desenvolupament 
de I'Horta de Lleida, Premia la innovació en l'activitat agraria a 
I'Horta i la Menció a projectes liderats perdones. 
Aquest any, des del jurat deis Premis Harta, hem reconegut en 
l'ambit de la trajectoria de promoció i desenvolupament al se

nyor Francesc Rosselló. Una persona implicada des de fa deca
des amb !'Harta, el moviment ve'inal i, sobretot, en la promoció 
de !'Harta de Lleida. Per altra banda, el Premi a la innovació 
en l'activitat agraria a !'Harta va reconeixer al senyor Josep 
Va lls de !'empresa Hortivalls destacant la seva tradició pagesa 
i la seva ferma transició cap al cultiu d'horta'lisses provinents 
d'altres indrets del món. L'empresa Hortivalls és una explotació 

singular pel seu cultiu de verdures minoritaries, en especial la 

maduixeta de Lleida i un ventall de verdures i hortalisses per 

a la comunitat magrebí i brasilera de Lleida. El Josep Valls és 
una persona molt activa com a pages de I'Horta en tata mena 
de festivitats i esdeveniments relacionats amb !'Harta i la ciutat 
de Lleida en general, la qual cosa ens enorgulleix. Finalment, 
la Menció a projectes liderats perdones, vam distingir a la se
nyora Neus Betriu. Una dona emprenedora en la seva empresa 
familiar dedicada a la venda al detall, al mercat, i per la seva 
capacitat d'adaptació a les eines de comercialització en línia, 

destacant p_er la seva producció f~uitera. 1 sobretot, una dona 
implicada amb I'Horta, la família i que transmet els va lors i cul
tura de I'Horta. 

És un orgull coma regidor de la Paeria poder impulsar i donar 
valor a projectes que reconeixen la trajectoria de les persones, 

del talent, de la participació i compromís amb I'Horta de Lleida. 
Perque I'Horta de Lleida és un deis elements ~istintius de la 
nostra ciutat que hem de preservar i promocionar. Perque la· 
millor forma de preservar les tradicions i el sentiment de per

tinen~a cap a tot el que representa I'Horta, és transmetre els 
valors de les nostres arrels a les proximes generacions. Perqué 
ells i elles són els que hauran de continuar fent I'Horta gran. 
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Insten a crear 
una taula per 
simplificar els 
tramits de 
la pagesia 
El Parlament de Catalunya insta 
el Govern a constituir i convo
car, en el termini maxim de dos 
mesos, la Taula de Desburocra
tització de la Pagesia després 
d'haver aprovat una moció pre
sentada per Junts per Catalun
ya. Segons va explicar el diputat 
Salvador Vergés, la taula té tres 
objectius: ""simplificar els tra
mits, integrar millor els diferents 
agents públics i establir mesures 
efectives contra la bretxa digi
tal". La moció proposa la data 
del30 de juny d'enguany per pu
blicar un informe de valoració i 
conclusions de la taula, "perque 
la iniciativa no quedi en paper 
mullat", va assenyalar Vergés. 

La Noguera posa 
en marxa l'Oficina 
Comarcal de 
Transició Energetica 

La Noguera va estrenar el pas
sat mes de desembre !'Oficina 
Comarcal de Transició Energe
tica, que té l'objectiu d'acom
panyar en la transformació del 
sistema de producció i consum 
energetic a través de la pro
moció i divulgació ciutadana i 
cooperar amb el territori en la 
implementació del Pla territo
rial d'instal·lacions d'energies 
renovables a Catalunya. 

Una entitat de Tremp intenta 
recaptar 150.000 euros per 
reabrir la histórica Lira V ella 
Aquest edifici va ser espoliat durant la Guerra Civil 
i ara valen que sigui seu de I'Ateneu del P_allars 
Una entitat del Pallars vol 
recollir 150.000 euros per 
tornar a donar vida a l'espai 
cultural la Lira Vella de 
Tremp, espoliat durant la 
Guerra Civil. 

Tremp 
ACN 

Un grup de persones vol recupe
rar aquest edifici historie amb un 
doble objectiu: tornar a donar-li 
vida i convertir-lo en la seu de 
I'Ateneu del Pallars. ~s un edifici 
privat i per adquirir-lo els seus 
impulsors estan utilitzant el ma
teix sistema de finan~ament que 
fa cent anys ja va permetre a la 
Societat Coral La Lira comprar 
l'immoble. L'Ateneu ha emes 300 
emprestits de 500 euros retorna
bies els quals se sostenen sobre 
el valor de l'edifici. 

L'Ateneu del Pallars ha nascut 
per una inquietud deis joves del 
Jussa pel desenvolupament so
ciocultural del Pallars. Fer-ho des 
d'un edifici emblematic dona un 
valor afegit al projecte i com as-

FOTO: Marta Uuvlch (ACN) 1 Estat actual en que es troba l'edifici 

senyalen els seus promotors, vo
len fer servir "un símbol del pas
sat pera revitalitzar el present". 

Els promotors de I'Ateneu del 
Pallars consideren que "és una 
responsabilitat de tota la societat 
preservar la memoria i treballar 
per construir un futur social i dig-

ne per a tothom". 1 amb aquesta 
idea han cíeat la figura del soci 
impulsor, per avaluar el suport 
social del projecte i sumar socis 
compromesos. 

Consideren que aquest edifici 
ha de retornar a la societat, qui 
el va adquirir fa cent anys, no a 

les institucions ni a un particular 
i d'aquesta manera dignificar-lo. 
Des de I'Ateneu Pallars també 
han creat la figura deis socis im
pulsors. Es tracta de persones 
que aporten una quota d' inscrip
ció i es converteixen en socies 
de l'entitat. Des de la Federació 
d'Ateneus de Catalunya els donen 
suport i han iniciat una campanya 
per a recollir donacions pel pro
jecte paliares com a iniciativa sin
gular en la recuperació d'ateneus 
espoliats pel franquisme. 

La Societat Coral La Lira, fun
dada el 1877, va comprar l'edifici 
el1922 fent una gran tasca de di
namització cultural. Ja aleshores, 
grades a la coHaboració ciutada
na, es va a conseguir adquirir la Li
ra Vella a través d'emprestits de 
vint-i-cinc pessetes de diversos 
socis. Va ser el centre neuralgic de 
la vida cultural de Tremp i roda
líes fins que va arribar la Guerra 
Civil i va ser espol iat. Actualment, 
esta en un estat d'abandonament 
on les restes de La Lira Vella ha
vien quedat ocultes. 

FOTO: Reviure les Valls 1 Van participar una desena de joves 

Tuixent i la Vansa organitza 
un club de lectura juvenil 
Tuixent i la Vansa han endegat 
un nou club de lectura juvenil, 
que va viure la seva primera 
sessió el pass~t dimecres, amb 
la participació d'una desena de 

joves. L'obra escollida per part 
deis organitzadors va ser No /le
giré aquest /libre (Editorial Gale
ra), deis autors Jaume Copons i 
Osear Jul\re. 

LliUREN ELS PREMIS DE TRANSFORMACIÓ ECONOMICA DE LA DIPUTACIÓ 
Gairebé 200 alumnes han estat guardonats en la primera edició d'aquests premis, que són el 
resultat deis tallers escola rs d'iniciació a la bioeconomia que es van organitzar en el marc de 
la primera Setmana de la Transformació Econbmica i en la qual van prendre part més de 500 
alumnes de 22 escoles de la demarcació de Lleida. FOTO: Diputació 

----·-·------·-
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Ferit crític un home en 
ser atropellat a 1' N-260, a 
Prullans, mentre buscava 
el seu cavall escapolit 
La víctima va ser traslladada a la Vall 
d'Hebron i el xofer a !'Hospital d~ la Seu 
lleida 
REDACCIÓ 

Un veí de Montella va resultar 
ahir ferit en estat crític en ser 
atropellat al quilometre 203 de 
I'N-260, al terme municipal de 
Prullans. Es dona el casque l'ho
me va ser envestit pel turisme 
quan caminava per la via perque 
estava buscant el seu cavall, el 
qual s'havia escapat. Va ser tras
lladat en helicopter a !'Hospital 
de la Vall d'Hebron de Barcelona. 

Pel que fa als fets, els serveis 
d'emergencies van ser alertats a 

les 7.57 hores que en la citada via 
s'havia produ"it un atropellament 
d'una persona. De fet, l'alertant 
era el conductor del turisme. Ra
pidament, es va activar el proto
col i fins al lloc es van despla~ar 
sis dotacions deis Bombers, entre 
ells l'helicopter, els Mossos d'Es
quadra i els facultatius del Sis
tema d'Emergencies Mediques 
(SEM) amb dues ambulancies i 
l'helicopter. Finalment, el ferit 
crític va ser evacuat a !'Hospital 
de la Vall d'Hebron de Barcelo
na pel SEM, mentre que el xofer 

del turisme, d'uns 30 anys i que 
va patir un atac d'ansietat, va ser 
traslladat menys greu a !'Hospital 
de la Seu d'Urgell. Al tancament 
d'aquesta edició es desconeixia 
l'evolució de la víctima. 

D'altra banda, una dona va re
sultar ferida de caracter menys 
greu en ser atropellada per un tu
risme quan es trobava al passeig 
Horta de Valira de la Seu d'Urgell. 
En aquest cas, emergencies va 
ser informada a les 12.40 hores i 
la citada persona va ser portada a 
!'hospital de la localitat. 

Jutgen un deis 8 acusats de vendre 
'coca'a un menor d/Artesa de Segre 
L'Audiencia de Lleida jutjara el 
proper dijous dia 2 un deis vuit 
acusats de vendre coca·ina a-un 
menor de 15 anys d'Artesa de Se
gre que va acabar a l'hospitall'any 
2018. L'home no es va presentar 
al judici fa un any, quan els altres 
set acusats van acceptar 2 anys 
de presó per un delicte contra la 
salut pública. la Fiscalía demana
va inicialment 7 anys de pre~ó, 

Cremen cotxes 
als termes de 
Golmés i els 
Plans de Sió 
Un turisme va quedar ahir to
talment calcinat en incendiar-se 
quan circulava pel quilometre 
489 de I'A-2, al terme municipal 
de Golmés. Emergencies va ser 
alertada a les 10.54 hores i es va 
despla~ar una dotació deis Bom
bers. A més, a le 9.28 hores va 
cremar la part davantera d'un tu
risme a l'l-310, als Plans de Sió. 
En cap cas va haver-hi ferits. _ 

pero un acord entre les parts va 
permetre rebaixar-los la pena a 2 
anys després que reconeguessin 
els fets. la Sala va ordenar llavors 
la detenció de l'acusat que no es 
va presentar a la vista i aquest se
ra jutjat per aquests fets el 2 de 
febrera les 11.30 hores. 

Previament, la Sala acollira un 
altre judici, a partir de les 9.30 
hores, el qual es jutjara una per-

sona acusada d'un delicte contra 
la salut pública. En aquest cas els 
fets van tenir lloc a lleida l'any 
2018 i segons la Fiscalía, l'acusat 
va ser sorpres venent marihuana, 
hero"ina i coca"ina a tercers. Així, 
el ministeri públic sol·licita que se 
l'imposi una pena de 3 anys i mig 
de presó. A més, dimecres es jut
jara un home per violar a la seva 
neboda a la capital del Segria. 

FOTO: N. Garda / lmatge del punt on va cremar un cotxe a Golmés 

El GRAE rescata 
un escalador ferit 
en un turmell a la 
Torre de Capdella 
Els efectius del GRAE de Bombers 
van rescatar ahir un escalador 
que es trobava ferit, amb una le
sió al turmell, en ca u re en una zo
na amb gel al barranc del Ginen
te, al terme municipal de la Torr~ 
de Capdella. Pel que fa als fets, 
emergencies va ser informada de 
l'accident a les 11.51 hores i la ci
tada persona va ser trasiJada en 
helicopter a !'Hospital de Tremp. 

Bolea un comió 
carregat 
de gasoil a 
Torregrossa 
Un camió que transportava 
gasoil va bolear ahir després 
de xocar amb un porc senglar 
quan circulava pel quilome
tre 4,5 de l' lV-2001, al terme 
municipal de Torregrossa. Així 
mateix, s'ha de dir que el con
ductor va ser il·les. El sinistre es 
va produir a les 16.15 hores i es 
van despla~ar dues dotacions 
deis Bombers i els Mossos. 

Denúnda per circular 
camp a través per Sant 
Esteve de la Sarga 

Els Agents Rurals van denunciar 
recentment a un conductor d'un 
vehicle tot terreny per circular 
campa través i estacionar a l'en
torn natural de Sant Esteve de la 
Sarga. En aquest sentit, a través 
de les xarxes socials els efectius 
del cos van recordar que al medí 
natural els vehicles motoritzats 
només poden circular per ca
mins i pistes. Així mateix, també 
van demanar a la ciutadania que 
es respecti la normativa. 

Ajuntament 
de les Borges Blanques 

FOTO: Bombers 1_ Moment en que 

l'home era rescatat 

Perdonen un dente 
a una pensionista 
que va avalar el fill 

El jutge del jutjat de Primera Ins
tancia número 6 (mercantil) de 
lleida ha perdonat un deute de 
576.799 euros que havia acumu
lat una pensionista d'Agramunt, 
M. V. M., després d'avalar el seu 
fill en un negoci de l'hostaleria 
que va fracassar i va haver de 
tancar les portes sense poder fer 
front als pagaments. El magistrat 
aplica a la dona, representada 
per Bergada Asociados, la llei de 
la Segona Oportunitat. 

Formació sobre 
procediments 
de seguretat als 
Agents Rurals 
Efectius del cos d'Agents Rurals 
de les comarques de Lleida han 
participa! durant aquesta set
mana en la formació teorica 
sobre els procediments de se
guretat, tal com va explicar ahir 
a través de les diferents xarxes 
socials. En aquest sentit, cal in
dicar que les sessions s'han im
partit a I'Escola Agraria de Vall
fogona de Balaguer. 

EDICTE 
La Junta de Govern Local de I'Ajuntament de les Borges Blanques en sessió 
de data 25 de gener de 2023 va acordar: 

Primer.- Aprovar inicialment el PLA DE MILLORA URBANA PMU-01 
FARINERA de les Borges Blanques, redacta! per l'arquitecte municipal Lluís 
Guasch Fort i promogut per aquest Ajuntament. 
Segon.- Acordar la suspe[lsió de !licencies de parceHació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instaHació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot l'ambit 
del Pla de Millora Urbana, duran! el termini de tramitació de l'expedient 
d'aprovació del Pla de Mili ora Urbana, que no podra excedir de dos anys. 
Tercer.- Sotmetre el document del PLA DE MILLORA URBANA PMU-01 
FARINERA de les Borges Bl_anques a informació pública pel termini d'un 
mes, mitjan9ant la publicació d'edictes al Butlletl Oficial de la Provincia de 
Lleida i a través de l'e_tauler municipal, la seu electrónica de I'Ajuntament i 
un diari de maxima difusió en la provincia. 
Les Borges Blanques, 26 de gener de 2023 

Núria Palau Minguella. Alcaldessa 
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