
MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 la Mañana12 COMARQUES

TECNOLOGIA

Endesa renova la 
subestació de la 
Cerdanya, 
situada a Alp
LLEIDA •  Endesa ha finalitzat re-
centment treballs de renovació 
tecnològica a la subestació Cer-
danya, situada a Alp, per incre-
mentar la qualitat i la continuïtat 
del subministrament elèctric a to-
ta la comarca. En resulten afec-
tats 23.000 usuaris de 17 munici-
pis de la zona. L’actuació ha con-
sistit en instal·lar un nou sistema 
de telecontrol que permet ac-
cionar a distància els dispositius 
de maniobra des del centre de 
control de la companyia a Bar-
celona. S’eviten, així, desplaça-
ments d’equips sobre el terreny 
en cas d’incidències, s’estalvia 
temps en la localització d’avaries 
i s’agilitza la resolució i el temps 
d’interrupció.

A LA MONCLOA

Andorra tracta 
amb Rajoy 
l’associació     
amb la UE
ANDORRA LA V. •  Les negocia-
cions entre Andorra i Espanya 
per establir un conveni de do-
ble imposició i el futur acord 
d’associació del Principat amb la 
Unió Europea van centrar la re-
unió d’ahir al matí entre el Cap 
de Govern d’Andorra, Antoni 
Martí, i el president del Govern 
espanyol, Mariano Rajoy, al Palau 
de la Moncloa.

Martí i Rajoy també van coinci-
dir en l’oportunitat que s’obre per 
a Andorra amb el mandat de ne-
gociació d’un acord d’associació 
amb la Unió dels tres estats euro-
peus de reduïda dimensió territo-
rial (San Marino, Mònaco i Ando-
rra) que els permeti un ple accés 
al mercat interior.

AMB ‘SHOPPER’

Solsona fa una 
ruta pel comerç 
del casc antic
SOLSONA •  El primer dissab-
te d’octubre, dia 4, la reconegu-
da assessora d’imatge i personal 
shopper Andrea Vilallonga farà 
de guia en una ruta pels princi-
pals comerços de roba, calçat i 
complements del nucli antic de 
Solsona. És una ocasió per als 
solsonins de descobrir els esta-
bliments de la pròpia ciutat i, al 
mateix temps, rebre consells so-
bre els colors o els teixits.

LLEIDA REDACCIÓ

Membres de Cos d’Agents Rurals del 
Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural han realitzat des de primers 
d’any, a la demarcació de Lleida (to-
ta la demarcació excepte el Solsonès 
i la Val d’Aran), més de 1.500 inspec-
cions de pesca recreativa. En con-
cret, s’han fet 667 inspeccions de 
pesca de salmònids (truites i barbs) 
i 892 inspeccions de pesca de ciprí-
nids (principalment carpa, lluci, llu-
ci-perca i silur).

Fruit d’aquestes inspeccions s’han 
redactat 374 denúncies per infrac-
cions a la normativa de pesca conti-
nental. La infracció més denunciada 
és la manca del permís de la Zona 

de Pesca Controlada (142 denún-
cies), seguida de la manca de llicèn-
cia de pesca (82 denúncies). S’han 
fet 8 denúncies per pescar en refu-
gi de pesca, 7 denúncies per no res-
pectar el límit de captures, 5 denún-
cies per no respectar la mida míni-
ma autoritzada, 30 per utilització de 
xarxes i d’esquers prohibits, i 58 per 

altres infraccions, com per exemple 
pescar en aigües no autoritzades, 
pescar a mà o pescar amb més de 
dues canyes a la vegada.

En total, s’han comissat 367 can-
yes de pesca, 16 xarxes de pesca, 60 
peixos vius i 241 peixos morts. Les 
canyes de pesca es retornen a la per-
sona denunciada un cop ha pagat la 

sanció. Les xarxes de pesca són d’ús 
prohibit i no es retornen en cap cas. 
Els peixos vius, si són autòctons, són 
retornats a l’aigua in situ pels Agents 
Rurals. I els peixos morts es gestio-
nen com a residu orgànic. S’han fet 
92 serveis d’antifurtivisme de pes-
ca en horari nocturn, i s’han aixe-
cat 42 denúncies per pescar de nit. 
La pesca és prohibida des d’una ho-
ra després de la posta fins a una ho-
ra abans de la sortida del Sol. Desta-
ca també l’ús d’una embarcació se-
mirígida del Cos d’Agents Rurals per 
a les inspeccions de pesca i de na-
vegació als embassaments de Llei-
da, principalment Santa Anna, Ca-
nelles, Rialb, Sant Antoni, Oliana i 
Camarasa.

ACTIVITAT DELS AGENTS RURALS A LLEIDA DES DE PRINCIPIS D’ANY 

Agricultura tramita 374 denúncies 
per infraccions en l’àmbit de pesca

Els agents 
han comissat 
367 canyes 
de pesca, i 241 
peixos morts

La majoria 
es refereixen 
a manca 
de permís i 
de llicència 

L E S  B O R G E S  B L A N Q U E S  •  
L’Ajuntament de les Borges Blanques 
ha posat en marxa una ruta turística 
pel centre de la ciutat que incorpo-
ra codis QR, els quals permeten ac-
cedir a informació més detallada so-
bre els bombardejos que van afec-
tar la capital de les Garrigues durant 
la Guerra Civil. Amb la incorporació 
d’aquestes noves tecnologies els vi-

sitants podran accedir al nom dels 
diferents punts de parada, les fo-
tografies antigues que mostren els 
efectes de les bombes del 1938 en 
aquest indret i l’explicació dels fets a 
més d’un plànol amb tot l’itinerari a 
seguir. De moment, s’ofereix el ser-
vei en llengua catalana tot i que es-
tà previst que més endavant es pu-
guin afegir d’altres idiomes.  El regi-
dor de Cultura, Francesc Macià, ha 
explicat que amb aquest nou servei 
de millora de la senyalització turís-
tica de la ciutat, el consistori pretén 
“atansar el patrimoni de les Borges 
tant als visitants com als veïns de la 
ciutat, per a conèixer de més a prop 
la nostra història més recent”. 

Les Borges crea 
una ruta que 
indica els llocs 
bombardejats

GUERRA CIVIL / INFORMACIÓ DETALLADA

La nova ruta turística pel centre de les Borges incorpora codis QR

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

ACTE DE COMIAT DEL PUBILLATGE ROSSELLONENC / FESTA MAJOR DE SANT ANTOLÍ

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

ROSSELLÓ • El passat diumenge, 31 d’agost, més de 50 pubilles i hereus 
d’arreu del territori català van participar en l’acte de comiat del pubillatge 
rossellonenc d’aquest any. La jornada, organitzada per la Regidoria de Fes-
tes i emmarcada en el programa de la Festa Major de Sant Antolí, va co-

mençar amb la recepció de pubillatge a l’Ajuntament de Rosselló, seguida 
d’una cercavila fins el Casal Rossellonenc amb els gegants, grallers i autori-
tats. Allí es va fer un concert en honor al pubillatge i es va tancar l’acte amb 
un petit refrigeri.

Rosselló reuneix més de 50 pubilles i hereus de tota Catalunya


