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la segarra reactiva els seus 
parcs eòlics després de 
l’impuls a les renovables

és notícia ❘ 3

Cappont reclama que la cavalcada passi pel seu barri
El canvi de recorregut de la ca-
valcada de Reis i el fet que no 
passi el 5 de gener per Cappont 
(ho feia des del 2014) ha desen-
cadenat les protestes dels ve-

ïns, que ahir van sortir al carrer 
per mostrar el seu malestar. La 
presidenta veïnal, Veni Ros, va 
criticar l’edil del seu barri, Ig-
nasi Amor, per la decisió. guia ❘ 35

mAgdAleNA AltIseNt

Una veïna de Cappont que viu 
amb la filla i la mare de 83 anys, 
amb Alzheimer i que necessi-
ta cadira de rodes i bombona 
d’oxigen, denuncia que té una 
ordre de desnonament per avui 
i no té on anar, ja que fa dos 
dies va rebre una carta que li 
comunicava la denegació d’un 
pis de la taula d’emergència. Per 
la seua part, la Paeria assegura 
que no les deixarà al carrer i els 
donarà empara.

Desnonen una dona sense 
feina que viu amb la seua 
mare dependent de 83 anys
Sense alternativa || 
La taula d’emergència 
li ha denegat un             
pis social

Paeria || Assegura 
que no les deixarà al 
carrer i els oferirà un 
hotel uns dies

lleida ❘ 6

mAIte moNNé

L’afectada, amb la seua 
mare dependent.

Concurs. mollerussa torna a ser la 
capital dels Vestits de Paper / pàg. 47

1,30 €

comarques | pàg. 13
el Jussà protegirà i conservarà 
l’Hospital de Cartró, construït el         
1911 per a la central i únic al món

L’ajuntament de Lleida va 
desallotjar ahir a la tarda entre 
vuit i deu inquilins del número 
33 del carrer Major a l’aparèi-
xer esquerdes a l’edifici, situat 
al costat del Casino Principal. 
Els afectats van ser reallotjats 
pels serveis socials en un hotel 
pròxim. El desallotjament és 
temporal a l’espera de l’anàlisi 
tècnica. El bloc compta amb una 
botiga de roba interior i quatre 
plantes més.

lleida ❘ 10

Desallotjats una 
desena de veïns 
per esquerdes    
en una casa del 
carrer Major
Edifici de cinc plantes 
vora el Casino Principal

lleida ❘ 12

El jurat veu culpable   
Puig-Gros però només   
pot imputar-li homicidi

Tribunals

guia ❘ 42

Busquen un boletaire 
de 94 anys de Rosselló 
perdut a Viacamp

emergències

la Paeria no descarta 
incorporar dones com        
a ‘reines magues’
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n Més d’un centenar de 
municipis de Lleida estan 
amenaçats per la pèrdua de 
població derivada de l’èxo-
de rural. Aquesta situació 
afecta localitats de totes les 
comarques i al Pirineu, el 
creixement de població es 
va concentrar l’any passat 
en només 12 municipis, se-
gons les dades de l’Obser-

vatori del Món Rural (vegeu 
SEGRE de dimarts). Així ma-
teix, les Garrigues i el Jussà 
són les comarques lleidata-
nes amb un índex més elevat 
d’envelliment i un de cada 
quatre veïns ja té 65 anys o 
més. En aquest sentit, en uns 
altres dotze municipis, més 
del 30% dels jubilats té 85 
anys o més.

Un territori amenaçat per 
l’envelliment de la població

Imatge d’arxiu d’Arbeca, on la Sareb ven una casa.

segre

x.r. / AgèncIeS
❘ lleiDa ❘ La Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Rees-
tructuració Bancària (Sareb) ha 
posat a la venda 76 habitatges 
en vint municipis les comarques 
de Lleida, en el marc d’una cam-
panya per dinamitzar petites 
poblacions, lluitar contra la des-
població i afavorir la recupera-
ció de l’anomenada Espanya 
buidada. 

Es tracta de localitats d’entre 
uns 3.000 veïns com Rosselló 
o la Pobla de Segur i 191 habi-
tants, com és el cas de la Pobla 
de Cérvoles.

Moltes de les poblacions de 
Lleida en les quals el banc do-
lent ha posat a la venda aquests 
habitatges estan afectades per 
la despoblació i l’envelliment 
dels seus veïns, uns processos 
demogràfics que es donen tant 
al Pirineu com al pla (vegeu el 
desglossament). 

Els immobles es venen a 
preus que oscil·len entre els 
34.900 euros d’un pis de 48 
metres quadrats a Talarn i els 
285.600 euros que demanen per 
una casa a Montferrer i Castell-

La Sareb ven 76 cases a Lleida            
per lluitar contra la despoblació
En vint municipis de fins a 3.000 veïns, a preus d’entre 35.000 i 285.600 euros

habitatge iniciatives

bò. També es poden trobar ca-
ses adossades i apartaments a 
Anglesola, Arbeca, Castelló de 
Farfanya, la Coma i la Pedra, la 
Pobla de Cérvoles o Vallfogona 
de Balaguer.

A més a més, estan a la ven-
da cinc garatges a Rosselló. En 
aquest municipi del Segrià tam-
bé ofereixen la possibilitat de 
llogar un habitatge de 78 metres 
quadrats per uns 400 euros al 
mes.

Més de 400 habitatges catalans
A Catalunya, la Sareb ven 

404 habitatges sota la denomi-
nació de “cases de poble” i tam-
bé es poden trobar habitatges al 
Pirineu d’Osca. 

Així mateix, a tot l’Estat, 
aquests immobles suposen un 
total de 2.653 habitatges en mig 
miler de poblacions de menys de 
5.000 veïns. 

Aquesta iniciativa, segons 
assenyala l’entitat, es dirigeix 
a “potencials compradors, tant 
locals com procedents d’altres 
llocs, que busquin retrobar-se 
amb el poble familiar o, sim-
plement, vulguin apartar-se 
de la ciutat i reconnectar amb 
la naturalesa”.

El banc dolent va assegurar 
que tenen en cartera un “gran 
nombre d’actius ubicats en loca-
litats poc poblades” i pretén “es-
timular l’activitat immobiliària 
en aquests municipis i les seues 
regions, on el mercat evoluciona 
a una menor velocitat”.

promocIó
el ‘banc dolent’ busca 
estimular l’activitat 
immobiliària en mig miler 
de pobles de l’estat

Almacelles licita               
la recollida de la 
brossa orgànica

residus

❘ almacelles ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles ha tret a lici-
tació el servei de recollida i 
transport de les escombraries 
orgàniques i de la fracció res-
ta (no reciclable), per 227.000 
euros. 

El contracte té una du-
rada d’un any i contempla 
una pròrroga per a una altra 
anualitat. El servei inclou la 
neteja dels contenidors, la re-
collida de residus desbordats 
i d’objectes voluminosos.

L’associació Acord 
busca extreure oli  
de les llavors

projectes

❘ lleiDa ❘ L’Associació Coope-
ració Rural pel Desenvolu-
pament (Acord) treballa en 
un projecte per extreure oli 
de les llavors. L’entitat va 
celebrar ahir el seu cinquè 
aniversari al castell de Mont-
sonís i va posar de relleu la 
seua acció contra la despo-
blació i el paper de la dona en 
l’entorn rural. La consellera 
d’Agricultura, Teresa Jordà, 
va assistir a l’acte.

Juneda millora un 
tram del carrer       
Prat de la Riba

actuacions

❘  juneDa ❘  L’ajuntament de 
Juneda ha aprovat, mitjan-
çant una resolució d’alcaldia, 
el projecte per a l’adequació i 
la millora d’un tram del car-
rer Prat de la Riba, una de 
les principals vies d’aques-
ta localitat. En aquest sen-
tit, l’actuació contempla un 
pressupost de 42.000 euros, 
aproximadament. El projec-
te es troba ara en exposició 
pública.

Ajuts per a usuaris 
de la teleassistència 
a les Garrigues

serveis

❘ les borges blanques ❘ El consell 
de les Garrigues ha convo-
cat subvencions dirigides a 
les persones que utilitzen el 
servei de teleassistència per 
a gent gran de la comarca. 
Els ajuts oscil·len entre el 
50 i el 75 per cent de l’im-
port d’aquest servei (11,44 
euros al mes), segons consta 
en l’ordenança que regula 
de la concessió d’aquestes 
subvencions.

ecologia aliments
ajuntament De bell-lloc

La sessió va tenir lloc a La cultural.

Cicle de tallers per evitar el 
desaprofitament de menjar al Pla
❘ bell-lloc ❘ La sala La Cultural 
de Bell-lloc va acollir dimecres 
passat un taller per aprofitar 
al màxim els aliments i reduir 
així la producció de residus. 
Organitzat pel servei de Medi 
Ambient del consell comarcal 
del Pla, va anar a càrrec de La 

Cuina de l’Araceli i va reunir 
unes cinquanta persones. Hi 
ha hagut sessions similars en 
diferents municipis, com per 
exemple Linyola o Miralcamp, 
i avui divendres se celebrarà 
a la Llar de la Gent Gran de 
Vilanova.

comunicacions obres
ajuntament De vilanova

Les obres s’han portat a terme en diversos camins rurals.

Vilanova de Bellpuig utilitza àrids 
reciclats per millorar camins
❘ vilanova De bellpuig ❘ L’ajunta-
ment de Vilanova de Bellpuig 
ha portat a teme obres de millo-
ra en diferents camins rurals, 
entre aquests el de Mollerussa 
i Belianes. En concret, s’han 
aplicat àrids reciclats proce-
dents de la construcció per mi-

llorar el ferm d’aquestes vies 
que són altament utilitzades 
per vehicles agrícoles. 

Les obres han comptat amb 
un pressupost de 41.945 euros 
i una subvenció de 23.950 eu-
ros de l’Agència del Residus de 
Catalunya.
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El senyor

Manuel Antonio de la Cruz Jaraba
Metge

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Lleida expressa 
el seu més sentit condol.

 Lleida, 13 de desembre del 2019

Col·legi Oficial de Metges de Lleida

agèncieS
❘  BARCELONA ❘  L’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) 
de Barcelona va aprovar ahir 
per sorpresa la creació d’un 
nou bitllet multipersonal que 
es dirà T-Familiar i donarà dret 
a fer vuit viatges per 10 euros 
en un període de 30 dies. La 
creació d’aquesta nova targeta 
arriba després de les crítiques 
que va ocasionar la retirada 
de la tradicional T-10 que se-
rà substituïda per la T-Casual, 
més cara i unipersonal. Les fa-
mílies van ser el col·lectiu que 
va sortir més perjudicat amb 
el canvi de tarifes perquè els 
nous títols no permetien fer vi-
ages multipersonals de manera 
consecutiva.

Aquest nou títol està pen-
sat per a les famílies de quatre 
membres que facin viatges oca-
sionals en un trajecte d’anada i 
tornada, segons va explicar el 
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet. La T-Fa-
miliar entrarà en vigor a partir 
de l’1 de març, per la qual cosa 
entre l’1 de gener del 2020 i el 
29 de febrer es podrà continuar 
utilitzant la T-10. 

El preu de la nova T-Familiar 
serà de 10 euros a la primera 
zona, de 19 a la segona, 27 a 
la tercera, 35 a la quarta, 40 
a la cinquena i 42 a la sisena: 
“Aquest servei el poden utilit-
zar famílies que baixen oca-
sionalment a Barcelona. Si és 
una família amb més de dos 
fills ja tenen els avantatges de 
família nombrosa”, va assegu-
rar Calvet.

Durant la roda de premsa 
també va anunciar que que els 
costos d’expedició de la T-16 
passaran de 35 euros a ser gra-
tuïts, per la qual cosa serà un 
títol “totalment a preu zero” 
per fomentar l’ús del transport 
públic entre nens i adolescents, 

encara que, en cas de pèrdua, la 
gestió sí que costarà 35 euros.

Per a la tinent d’alcalde de 
l’ajuntament de Barcelona, Ja-
net Sanz, la creació de la T-Fa-
miliar i la gratuïtat de la T-16 
són una “molt bona notícia” i 
“milloren el canvi de model”. 
Segons va afegir, l’objectiu és 
“donar millor cabuda” a les pe-
ticions que els han fet arribar 

ciutadans i associacions d’usu-
aris del transport públic. 

“Treballem per aconseguir 
que no ens deixem ningú en-
rere”, va assenyalar Sanz, que 
també va reiterar la seua apos-
ta perquè el transport públic 
a Barcelona tingui un preu 
“assequible” i sigui accessible 
per a tota mena de persones i 
famílies.

L’ATM treu un bitllet    
pensat per a famílies
La t-Família costarà 10 euros i tindrà 8 viatges multipersonals || 
Arriba després de les crítiques que va rebre la nova T-Casual

TRANSPORT BARCELONA

el conseller de Territori i la tinent d’alcalde Janet Sanz.

T-Familiar. La nova T-Familiar està dissenyada per a l’ús si-
multani d’una família de fins a quatre membres. Comptarà 
amb vuit viatges (pensats per a l’anada i per a la tornada), 
tindrà un cost de 10 euros i caducarà als 30 dies de la primera 
validació. Per a famílies de més de quatre membres el Govern 
va informar que existeixen reduccions de família nombrosa.

T-Casual. La T-Casual és la que substituirà la tradicional T-10 
i costarà 11,35 euros, 1,15 euros més del que costa la targeta 
actual. El títol permetrà realitzar deu viatges amb possibili-
tat de trasbord en el sistema de transport públic però serà 
unipersonal. Aquesta nova alternativa va generar les queixes 
entre la població, sobretot entre les famílies.

T-16. La targeta per a joves de fins a 16 anys s’expedirà de ma-
nera gratuïta (fins ara costava 35 euros l’abonament) i només 
s’haurà d’abonar la gestió (35 euros) en cas que l’abonament 
es perdi. Aquesta tarifa intenta fomentar que els joves utilit-
zin el transport públic.

leS TariFeS

ACN

Recerca d’un ancià 
de Rosselló que 
buscava bolets

SUCCESSOS OSCA

❘ VIACAMP ❘ La Guàrdia Civil 
i els Bombers buscaven des 
d’ahir al migdia un ancià de 
Rosselló de 94 anys que es va 
perdre quan buscava bolets 
en un paratge situat entre el 
Pont de Montanyana i Via-
camp. L’home havia acudit a 
la zona acompanyat pel seu 
fill, que el va perdre de vista 
quan estaven en una pineda i 
no va poder tornar a contac-
tar amb el seu pare.

El dispositiu de recerca va 
començar a primera hora de 
la tarda amb la participació 
de dos mitjans aeris, que es 
van retirar amb l’ocàs, Bom-
bers de la Guàrdia Civil amb 
les unitats canines de la Ri-
bagorça aragonesa i l’Alt Gá-
llego, agents de la Guàrdia 
Civil i veïns. El mal temps, 
amb pluja i vent, i l’orografia 
de la zona van complicar els 
treballs dels serveis d’emer-
gència. “Ha estat una tarda 
molt complicada perquè hi 
havia molt vent i les tempe-
ratures també eren molt bai-

xes”, va explicar l’alcalde de 
Viacamp, Alfredo Pociello. 
A mesura que avançava la 
nit, els mitjans es van anar 
retirant.

Aquest any han disminuït 
les recerques de boletaires 
perduts a les comarques de 
Lleida perquè la temporada 
de bolets no ha sigut bona. 

L’any passat, un boletaire de 
Guissona de 70 anys va es-
tar en parador desconegut 
durant 5 dies entre l’Alt Ur-
gell i el Solsonès. Els Bom-
bers aconsellen extremar les 
precaucions, evitar anar sol, 
anar equipat i portar mòbil o 
un GPS, menjar i aigua quan 
se surt a la muntanya.

MenYS PerDUTS
Aquest any la recerca de 
boletaires a Lleida ha 
disminuït a causa de la 
mala temporada

Fridays for 
Future assegura 
que la cimera 
“els ha fallat”
convoquen una vaga 
general per avui

CLIMA

❘ MADRID ❘ Els joves activistes 
mediambientals que lideren 
la plataforma Fridays for 
Future van convocar per 
avui una “vaga global” 
en protesta pels resultats 
“insuficients” aconseguits 
en la Cimera del Clima 
(COP25) que finalitza de-
mà a Madrid.

“Aquesta COP ens ha 
fallat”, van denunciar els 
portaveus del moviment ju-
venil, que van criticar que 
els polítics, “en lloc d’en-
frontar el problema i tre-
ballar en solucions reals” 
contra el canvi climàtic, es-
tan “allunyant-se més i més 
dels compromisos adoptats 
en l’Acord de París”. 

D’altra banda, van acu-
sar els mandataris d’estar 
“silenciant la veu de la so-
cietat civil”.

Malgrat les intervencions 
dels diferents representants 
dels països, els avenços as-
solits en la COP han estat 
molt pocs a causa de les di-
ferències i de l’obstaculit-
zació dels EUA, la Xina i 
l’Índia.

El ‘New York Times’ 
valora en positiu 
un raïm de Tremp

VITICULTURA

❘ WASHINGTON ❘ La varietat 
ancestral de raïm pirene, 
amb la qual la família Tor-
res està experimentant a la 
seua finca de San Miguel de 
Tremp a Lleida, és una de 
les varietats amb què s’ela-
bora un dels vins destacats 
aquest any pels crítics del 
diari New York Times, en-
tre una dotzena a nivell 
mundial. El van descriu-
re com a “brillant, vivaç i 
fresc”.

La Panera acull un 
taller de reflexió 
sobre el ‘queer’

ACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ Prop de 35 perso-
nes van participar ahir en 
un taller organitzat per la 
Panera i Apropa Cultura 
a càrrec de R. Marcos so-
bre la teoria queer, basada 
a qüestionar la “norma-
litat” i posar de relleu el 
que és diferent. També s’hi 
van analitzar les conductes 
que s’adopten de manera 
inconscient per posar fi a 
cadenes de micro i macro 
violències.


