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L'acord entre ERC i el PSC va desencallar ahir el pressupost de la Generalitat per al2023, que s'aprovarà 
avui i que a les comarques de Lleida suposarà impulsar Rodalies i el polígon de Torreblanca, entre altres 
compromisos. També hi ha partides per a carreteres, estacions d'autobusos, centres sanitaris i escoles. 

POLÍTICA CATALANA 

ERC i PSC desencallen el pressupost 
impulsen Rodalies i Torreblanca • 

I 
Els comptes inclouen 2,5 milions per a les estacions de bus de Lleida i Tàrrega 
X. RODRIGUEZ I H. CULLER~ 
I LLEIDA I ERC i PSC van tancar 
ahir finalment l'acord que per
metrà aprovar el pressupost de 
la Generalitat per al 2023, que 
a Lleida implicaran un impuls a 
la implantació del servei de Ro
dalies i al desenvolupament del 
polígon de Torreblanca-Quatre 
Pilans de la capital del Segrià. 
Pel que fa als trens, també su
posarà un augment de les fre
qüències (vegeu el desglossa
ment superior), mentre que en 
el cas de la nova zona industrial 
el pacte preveu l'aprovació del 
pla director urbanístic i els pro
jectes d'urbanització. 

L'Executiu ratificarà avui ma
teix el pressupost per a aquest 
any, que segons la informació 
facilitada ahir per republicans 
1 socialistes també contempla 
importants mversions per a les 
carreteres de la demarcació. 
Per exemple, inclou gairebé 30 
milions per al manteniment de 
carreteres, 5 per a la millora de 
la xarxa viària d'àrees rurals 
i de muntanya i 5 per a l'Eix 
Transversal de Ponent, una in
fraestructura sobre la qualla 
Generalitat i les Garrigues Altes 
van debatre el passat dia 26. Ai
xí mateix, els comptes segellen 
el compromís per presentar en 
sis mesos un projecte de millora 
de l'Eix de l'Ebre (C-12) entre 
Amposta i Lleida que garantei
xi una conducció més fiable i 
segura. 

Entre les partides per a les 
comarques de Lleida desta
quen també les inversions en 
centres sanitaris i educatius de 
la demarcació (vegeu les claus). 
També hi ha 12,1 milions per a 
la línia de tren de la Pobla, 2,5 
per a les estacions d'autobusos 
de la capital del Segrià i de Tàr
rega i 1,7 per al nou pavelló firal 
de Lleida ciutat. 

Així mateix, uns altres 8,6 
milions es destinaran a la mi
llora de les instaHacions de les 
estacions d'esquí de Boí Taüll, 
Espot, Port Ainé i La Molina. 

Quant al Conselh Generau 
d'Aran, les transferències s'ele
varan fins als 33,6 milions, la 
qual cosa representa un incre
ment de 3 milions. A més, el 
pressupost implicarà l'inici de 
les obres de la reivindicada nova 
comissaria dels Mossos d'Esqua
dra a Mollerussa. 

Impuls a les renovables 
L'acord entre ERC i el PSC 

ha salvat els principals esculls 
que hi havia en la negociació. 

Infraestructures 
I Els comptes inclouen S milions 
per a l'Eix Transversal de Ponent 
i 1 per a la C-28. També hi ha par
tides per a la variant de la C-14 a 
Tàrrega i la de la C-26 a Alfarràs, 
a banda de l'acabament de les 
obres de connexió de la C-13 entre 
Lleida i Balaguer. 1,6 milions més 
són per a la C-1311 entre Tremp i 
el Pont de Montanyana. També 
hi ha 1,4 milions per a l'aeroport 
de la Seu. 

LES INVERSIONS 

Educació 
I Fins a 12,3 milions per a centres 
educatius, que inclouen el nou 
institut de Cappont i obres a les 
escoles d'Albesa, el Palau d'An
glesola o Torre-serona. 

Salut 
I Vora 13 milions per a centres 
sanitaris, dels quals 7,5 són per a 
l'Arnau de Vilanova. També n'hi 
ha 1,5 per a l'hospital del Pallars 
i el de la Cerdanya. 

Habitatge 
I Impuls a la reforma de l'antiga 
residència de la Guàrdia Civil a 
Oliana per a habitatge social i re
habilitació de dos pisos per a la 
mateixa finalitat a Salàs. 

Parc Agrobiotech 
I En el marc de l'acord, estudiaran 
fórmules per promoure la viabi
litat econòmica i la sostenibilitat 
financera del Parc Agrobiotech de 
Lleida ciutat. 

Imatge d'arxiu dels Docs de Lleida ciutat, on es preveu la nova estació d'autobusos. 

Aquests se centraven en tres 
grans projectes: la "modernit
zació" de l'aeroport de Barcelo
na, el complex de Hard Rock del 
Camp de Tarragona i la futura 
carretera B-40, que haurà d'unir 
Sabadell, i Terrassa. 

En línies generals, el pressu
post aposta principalment per 
les inversions en energies re
novables, amb 180 milions per 
a l'autoconsum, i també per la 
gestió de l'aigua i l'impuls de la 
modernització dels sistemes de 
regadiu. 

De la mateixa manera, el pac
te implica posar en marxa un pla 
de simplificació del sector pú
blic, que suposarà una reducció 
del10% a les entitats públiques 
(vegeu més informació a les pà
gines 4 i 5). 

REACCIONS 

11Eis comptes apuntalen sectors 
com la salut o l'educació" 
• Montse Fornells, diputada 
d'ERC per Lleida, va desta
car que el fet que "Catalunya 
tingui un pressupost és molt 
important i necessari". Va 
assenyalar que, per exem
ple, els comptes serviran per 
"posar recursos per millo
rar la vida de la ciutadania" 
i "apuntalar sectors com la 
salut o l'educació". 

Òscar Ordeig (PSC) també 
va fer una valoració positiva 

de l'acord i va apuntar que 
"posem els interessos del pa
ís per sobre dels interessos 
partidistes". Anna Feliu (Jx
Cat) va avisar en canvi que 
"torna el tripartit a Catalu
nya" i va avançar que presen
taran esmenes que els facin 
arribar des del territori. No
gay Ndiaye (CUP) va mostrar 
el seu enuig per "com tracten 
els serveis públics i el territo
ri" en els comptes. 

Compromís 
per ampliar les 
freqüències de la 
línia de Manresa 
• El pacte de pressupos
tos inclou el compromís 
de treballar per al des
ptegament de Rodalies a 
Lleida i de negociar amb 
Renfe per ampliar ja les 
freqüències a les línies que 
uneixen la capital del Se
grià amb Barcelona per 
Manresa (R-12) i per la 
costa (R-13 i R-14). Tam
bé insta a iniciar el2025, 
quan es preveu que Ferro
carrils assumeixi el servei 
de l'actual R-12, el desple-

. gament de Rodalies tenint 
en compte les quatre línies 
de la demarcació, que in
clouen també la que uneix 
Lleida amb Monsó i la de 
la Pobla. 

Així mateix, l'acord 
aposta per un servei de 
trens gestionat des de 
Catalunya i contempla 
acordar amb Renfe les 
actuacions per adquirir i 
millorar combois i tallers 
mentre la Generalitat no 
compti amb un operador 
en disposició de fer-ho. 

Més de 20 milions 
per modernitzar 
regadius 
• El acord entre ERC i 
PSC preveu destinar més 
de 22 milions a la moder
nització de regs a Catalu
nya . En concret, quinze 
milions seran d'inversió 
directa i els altres set, en 
ajuts a les comunitats de 
regants. 

D'altra banda, també 
s'incentivarà la transfor
mació dels regs a través 
d'una esmena al projecte 
de llei de mesures fiscals i 
crearan una línia de finan
çament a través de prés
tecs de l'Institut Català de 
Finances (ICF). 

Així mateix, el pacte 
preveu iniciar l'amplia
ció i modernització del 
reg de la Conca de Tremp 
"una vegada assolides les 
adhesions suficients de la 
comunitat de regants". 
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ES NOTICIA 

POLÍTICA ELS COMPTES PER AL 2023 I LES REACCIONS 

"Són els pressupostos 
més elevats': diu ERC 
L'Executiu vol que siguin aplicables al març 

AG~NCIES 
I BARCELONA I El president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, va 
celebrar que Catalunya compti 
amb els pressupostos "expan
sius" més elevats de la història 
amb 41.025 milions d'euros que 
permetran "millorar la vida 
dels catalans". L'encarregada 
de detallar l'acord amb el PSC 
va ser, no obstant, la conselle
ra de la Presidència, Laura Vi
lagrà, que va anunciar que els 
comptes seran aprovats avui en 
el Consell Executiu per passar 
ja al tràmit parlamentari amb 
l'objectiu que entrin en vigor a 
mitjans de març. 

La Generalitat, que va car
regar contra el PSC per la de
mora del pacte, va celebrar 
que Catalunya pugui comptar 
ja amb uns nous comptes que 
permetran, entre alt res coses, 
impulsar el Pacte Nacional per 
la Indústria, tirar endavant un 
pacte per l'aigua o impulsar 
infraestructures clau. Així, en 
l'acord es reflecteix el compro-

. mís d'executar la totalitat dels 
680 milions d'euros consignats 
per al pacte industrial, així corn 
posar en marxa nous ajuts de 
suport al sector industrial i a la 
seua modernització, així corn 
invertir en el desplegament de la 
llei de la ciència de Catalunya. 

Entre les mesures en matèria 
de drets socials destaquen noves 
inversions per reduir a la meitat 
el temps d'espera per a la va lo-

JUNTS 

r ació dels graus de dependèn
cia i discapacitat o destinar 56 
milions més a incrementar en 
2.000 les places en residències 
o centres de dia per a les perso
nes grans. 

Reg i Rodalies 
L'acord inclou també un pacte 

nacional de l'aigua per millorar 
plantes potabilitzadores, gesti
onar els aqüífers o invertir en 
infraestructures de regeneració 
d'aigües. Així, en aquest apar
tat s'especifica el compromís 

AMPLIACIÓ DEL PRAT 

ERC assegura que el pacte 
no inclou el compromís 
d'"ampliar" l'aeroport, 
només de "modernitzar-lo" 

de durant els propers cinc anys 
invertir 120 milions d'euros per 
doblar el volum d'aigua regene
rada a Catalunya fora de l'àrea 
metropolitana de Barcelona o 
elevar les inversions per moder
nitzar i millorar els sistemes de 
regadius. 

També s'inclou al document 
rubricat entre Govern i socia
listes la cessió a la Generalitat 
de la titularitat de les infraes
tructures de Rodalies "que pu
guin ser segregades de la xarxa 
ferroviària d'interès general"; 
una actualització del Pla de 

Rodalies, amb el concurs de la 
Generalitat, i acordar entre el 
Govern i Renfe "les actuacions 
necessàries per adquirir i millo
rar els trens i els tallers" mentre 
la Generalitat "no disposi d'un 
operador propi preparat", amb 
referència a FGC. També s'in
clou plans de millores en vies 
ferroviàries i carreteres. 

Aragonès i lila es donen la mà 
després de firmar el pacte. 

Junts acusa ERC d'aparcar la majoria 
independentista i tornar al tripartit 
I BARCELONA I El president de Junts 
al Parlament, Albert Batet, va 
considerar que "torna el tripar
tit" de la mà del president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, 
arran de l'acord de Pressupostos 
del Govern amb el PSC. "Avui 
no tornem al2017, avui tornem 
al 2004, i avui es constata un 
canvi de cicle en la política ca
talana. Aragonès ha abandonat 
la majoria independentista, ha 
abandonat el 52 per cent", va 
lamentar. 

El pacte entre PSC i la Ge
neralitat va arribar després 
que dimarts a la nit el secretari 
general de Junts, Jordi Turull, 
enviés una carta al president 
Aragonès oferint-li "estabilitat 
institucional" si es comprometia 
a mantenir la unitat estratègica 
de l'independentisme, crear un 
front comú a Madrid i replan
tejar la taula de d ià leg entre 

Albert Batet. 

la Generalitat i el Govern cen
tral. Junts va trencar amb ERC 
a l'octubre i va sortir del Govern 
perquè considerava que no s'es
taven fent "avenços clars cap a 
la indepçndència" incomplint , 
segons ells, l'acord de legislatura 

que tenien amb els republicans. 
Aquest cop va deixar ERC amb 
un dificultós govern en mino
ria. Un veto del Parlament als 
pressupostos hauria estat un cop 
per a Aragonès, que s'hauria 
revés en la disjuntiva de resistir 
precàriament amb uns comptes 
prorrogats en ple any electoral 
-amb les municipals al maig- o 
convocar eleccions anticipades, 
amb el PSC liderant les enques
tes. Però l'acord pressupostari 
dona a Aragonès oxigen per 
poder acabar els dos anys de 
legislatura. 

Per la seua part, l'ANC va 
acusar el Govern de priorit
zar "ltaliança amb l'esquerra 
espanyola del155" abans que 
buscar un acord per defensar la 
independència després del pacte 
pressupostari. "Lamentem que 
s'hagi desaprofitat el 52%", va 
apuntar. 

Més inversió en sanitat 

SEGRE 
Dijous, 2 de febrer del 2023 

Més places de residències 

EL PACTE~ 

I La inversió en sanitat pujarà fi ns als 
12.200 milions d'euros, 1.200 més dels 
previstos, per millorar les condicions 
dels profess ionals, redui r les ll istes 
d'espera i destina r més inversió a la 
salut mental. 

I Increment de 56 mil ions de la inver
sió destinada a la residència i els cen
tres de dia amb l'objectiu de crear du
rant aquest any 2.000 noves places. 

Regeneració d'aigua 

Suport a les guarderies 
I Compromís per destinar 52,3 milions 
d'euros més per finançar guarderies 
amb l'objectiu d'incrementar les pla
ces gratuïtes de P2. 

I D'altra banda, inversions per valor de 
120 mil ions d'euros en cinc anys per 
doblar el volum d'aigua regenerada a 
Catalunya fora de l'àrea metropolitana 
de Barcelona. 

Rodalies 
Pacte per la Indústria 
I L'acord obliga a executar la totalitat 
dels 680 milions d'euros consignats al 
desenvolupament del Pacte per la In
dústria. A més s'incrementen les inver
sions per donar impuls al sector. 

I L'acord inclou també la cessió a la 
Generalitat per part del Govern central 
de la titularitat de les infraestructures 
de Rodalies "que puguin ser segrega
des de la xarxa ferroviària d'interès 
general". 

COMUNS 

11EI PSC s'ha afegit al 
pacte que ja teníem" 
I BARCELONA I La líder dels co
muns al Parlament, Jéssica 
Albiach, va celebrar que Ca
talunya tingui ja garantida 
l'aprovació dels pressupostos 
del2023 després que "el PSC 
s'hagi afegit a l'acord que ja 
teníem nosaltres amb el Go
vern des d'abans de vacances". 
"Hem estat molt crítiques amb 
l'actitud del PSC, però no és 
un dia de retrets, sinó per po
sar de relleu l'acord de pressu
postos entre comuns i Govern, 
que es farà efectiu", va soste
nir Albiach . 

MACROPROJECTES 

Albiach assegura que 
els grans projectes com 
el del Ha rd Rock es 
quedaran com estan 

En r el ació amb e l H ard 
Rock, l'ampliació de l'aeroport 
de Barcelona-el Prat i el Quart 
Cinturó de la B-40, va celebrar 
que "s'ha complert la línia roja 
de no incloure partides" per 
a aquests projectes en l'acord 
amb el PSC. 

En aquest sentit va afirmar 
que "difícilment podran dur
se a terme aquests projectes, 
ja que en el cas del casino s'ha 
quedat tal com estava; en el 
cas de l'aeroport, es crearà 
una comissió per fer un debat; 
i amb la B-40 hi ha un compro
mís de fer un estudi que ja s'ha 
fet en altres ocasions i que ha 
anat caducant". 

Així mateix , va assegu rar 
que el pacte amb els socialis
tes inclou mesures defensades 
pels comuns i va advertir Pere 
Aragonès que "els acords es
tan per complir-los". 



SEGRE 
DiJous, 2 de febrer del 2023 

DETALL 

Transparència 
I Compromís de revisar i aprovar un 
pla de simplificació i ordenació de 
l'Administració de la Generalitat, amb 
una reducció d'almenys el 10% dels 
ens vigents, excepte en sanitat, edu
cació i investigació. 

Macroprojectes 
I Com demanava el PSC, el pacte in
clou el compromís de posar en marxa 
el projecte del Ha rd Rock, el del tram 
de la B-40 entre Terrassa i Sabadell i 
!'"ampliació de la capacitat" de l'Ae
roport del Prat, sempre respectant la 
zona protegida per la Unió Europea 
dels aqüífers del delta del Llobregat. 
Aquests macroprojectes van ser els 
que més esculls van generar de cara a 
l'acord pressupostari. 

ESPANYA 

Per a Moncloa, 
l'acord ''és una 
gran notícia" 
I MADRID I El ministre de la Pre-
sidència, Félix Bolaños, va 
afirmar ahir que l'acord entre 
ERC i el PSC pels pressupos-
tos de la Generalitat "és una 
gran notícia per a Catalunya 
i una gran notícia per a Espa-
nya", perquè "és una mostra 
de la Catalunya del futur" 
que diu "adeu als blocs i a 
l'enfrontament". 

"Això és el que fa Sal-
vador Illa a Catalunya, i és 
exactament el que no fa el 
senyor Feijóo a Espanya",a 
va etzibar. 

"Ara toquen acords, bus-
car el millor per a les pers o-
nes, inversions, oportunitats 
per a la Catalunya del futur" 
en contraposició "a la Cata-
lunya del passat, del conflicte 
i l'enfrontament, d'on les em-
preses fugien", va assenyalar 
en declaracions als mitjans. 

Sense renda bàsica 
I El Govern no ha inclòs en els pres
supostos de la Generalitat per al 2023 
cap partida per al pla pilot de la ren
da bàsica universal, si bé "aprovarà 
la dotació pressupostària necessària" 
per implementar-ho una vegada entri 
en vigor la normativa que ho reguli. El 
PSC havia demanat la suspensió del 
pla pilot per a aquest 2023, argumen
tant que els 40 milions que el Govern 
planejava destinar-hi podien dedi
car-se a altres mesures. 

Sense menció a les delegacions 
I El pacte entre Govern i PSC no inclou 
cap menció a l'obertura de noves de
legacions catalanes a l'estranger, cosa 
que els socialistes van assegurar que 
era "una línia roja". 

PARTIT POPULAR 

Feijóo situa 
el PSC fora de 
la Constitució 
I MADRID I El líder del Partit Po-
pular, Alberto Núñez Feijóo, 
va situar ahir el PSC fora del 
constitucionalisme al donar 
"suport a l'independentisme" 
arran de l'acord pressuposta-
ri que ha tancat amb el Go-
vern que presideix Pere Ara-
gonès. Després d'acusar els 
socialistes catalans de buscar 
"repartir-se el poder" amb 
ERC en municipis i diputa-
cions, va advertir que hi ha 
"risc" que Pedro Sanchez 
permeti un referèndum a Ca-
talunya i va garantir que el 
seu objectiu és "impedir-ho" 
guanyant les generals. En 
aquest sentit, el president del 
PP de Catalunya, Alejandro 
Fernandez, va assegurar que 
el pacte d'ERC amb el PSC i 
els comuns "erosiona les ins-
titucions democràtiques de 
tot Espanya". 

ÉS NOTÍCIA I s 

• 
lila: "Im puI sa gra ns 
infraestructures de país" 
Amb més fons per a sanitat, educació i renovables 

I BARCELONA I El primer secretari 
del PSC, Salvador Illa, va ser 
l'encarregat d'anunciar que 
s'havia arribat a un acord pres
supostari amb el Govern que 
permetrà tirar endavant els 
comptes per al 2023 . Illa, que 
va titllar el pacte de "mínims", 
va defensar que la proposta ser
virà perquè Catalunya passi de 

CUP 

Reguant: "S'obre 
la porta a les 
retallades" 
I BARCELONA I La portaveu de 
la CUP al Parlament, Eulà-
lia Reguant, va avisar que 
l'acord pressupostari assolit 
entre el Govern i el PSC per 
als comptes del 2023 "obre 
la porta de nou a les retalla-
des". "Perquè si no, què vol 
dir aquesta reducció del lO 
per cent al sector públic en 
l'acord?", es va preguntar 
la diputada cupaire en ro-
da de premsa a la Cambra 
catalana. 

Reguant, que no va aclarir 
si la seua formació presenta-
rà esmena a la totalitat, va 
subratllar que aquest acord 
"consolida la transferència 
de diners públics a mans pri-
vades" i va acusar l'Executiu 
de Pere Aragonès de tirar a 
la paperera "tota ètica i prin-
cipis" amb la firma d'aquest 
acord. 

la "inèrcia a l'acció". En aquest 
sentit, va destacar que recull 
els compromisos per impulsar 
"grans infraestructures de pa
ís". Així, s'inclou el compro
mís de completar aquest any el 
procés per iniciar el projecte del 
Hard Rock a Tarragona; d 'avan
çar en la construcció del tram 
de la B-40 entre Sabadell i Ter
rassa; una "modernització" de 
l'aeroport de Barcelona-el Prat 
que al seu torn "protegeixi" el 
delta del Llobregat o millores a 
Rodalies de Renfe, reivindica
cions que els socialistes dema
naven per a l'acord. 

Illa va voler deixar clar que 
aquest acord pressupostari 
"no és més que això, un pacte 
puntual", i va remarcar que en 
cap moment pot interpretar-se 
com "un acord de legislatura". 
Així mateix, va remarcar la 
necessitat de tirar els comptes 
endavant perquè "Catalunya 
prosperi". I és que, a banda del 
capítol dels macroprojectes, el 
pacte'ïnclou altres mesures en 
matèria de sanitat, educació, 
foment de l'energia renovable 
o transparència. 

En concret, en matèria sanità
ria s'incrementa la partida fins a 
més de 12.200 milions d 'euros, 
1.280 milions més dels previs
tos, que es destinaran a millorar 
les condicions i retribucions dels 
sanitaris, millorar la capacitat 
de l'atenció primària, incremen
tar els recursos destinats a la 

salut mental o continuar amb el 
desplegament de la. llei de salut 
bucodental. 

Altres apartats 
Pel que respecta a l'apartat 

d'educació, destaca l'increment 
en 52,3 milions per al finança
ment de guarderies amb l'objec
tiu de mantenir la gratuïtat de 
P2; l'augment del pressupost en 
39 milions per al concert edu
catiu, o el compromís d'incre
mentar els equipaments de FP 
a causa de l'alta demanda. 

SENSE SUPORT PERMANENT 
El PSC emfatitza que 
el pacte pressupostari 
és una cosa puntual i nó 
un acord de legislatura 

Govern i PSC van acordar 
també invertir en el foment de 
les energies renovables. Així, 
destaca la inversió de 180 mi
lions d'euros (un 50% més) en 
l'acceleració de la instaHació de 
fonts de producció d'energies 
netes per al consum domèstic 
i industrial. 

Quant a transparència, es va 
segellar el compromís d'aprovar 
un pla de simplificació i ordena
ció de l'Administració de la Ge
neralitat, amb una reducció d'al
menys el10% dels ens vigents, 
excepte en sanitat i educació. 

MÉS REACCIONS 

Pi mec diu que s'impulsa "el Consellera Garriga: "Aposta 
progrés econòmic i social" com mai per la cultura" 
• El president de Pimec, Antoni • La consellera de Cultura, Natà-
Cañete, va celebrar l'acord entre el lia Garriga, va assegurar que els 
Govern i el PSC per aprovar els pres- pressupostos de la Generalitat per 
supostos del 2023 i va assegurar al 2023 són expansius i "apostaran 
que impulsen "el progrés econòmic com mai per la cultura", arribant a 
i social" de Catalunya. destinar 1'1,5% al seu departament. 

Per a la consellera, aquest incre-
Els sindicats lamenten que ment és un pas més per abastar 
s'hagi "perdut temps" el 2% per al sector cultural. ''Cele-

brem-ho, repercutirà en positiu a 
• CCOO i UGT van celebrar l'acord, tot el sector, en tota la gent." 
encara que van lamentar que les 

La cineasta Judith Colell: negociacions "s'hagin retardat tant" 
i, també, l'aplicació de les polítiques 

li Absolutament necessari" 
socials pactades, com l'actualització 
de l'Indicador de Renda de Suficièn- • La presidenta de l'Acadèmia del 
cia (IRSC). Cinema Català, Judith Colell, va ce-

El Col·legi d'Economistes 
lebrar l'acord per als pressupostos, 
que va qualificar d"'absolutament 

vol una tramitació ràpida necessari" ja que preveu 100 mili-
ons d'euros més per al departament 

• El degà del Col-legi d'Economis- de Cultura, una cosa que per a Colell 
tes de Catalunya, Carles Puig de Tra- "serà de gran ajuda per consolidar 
vy, va demanar que els pressupos- l'escenari" actual del cine i l'audiovi-
tos de la Generalitat es tramitin i sual català. També va demanar més 
s'aprovin "amb la màxima celeritat" finançament per a TV3: "Necessitem 
per començar a aplicar-los "com que torni a ser el nostre suport per 
més aviat millor". liderar els projectes." 



SEGRE 
Di¡ous, 2 de febrer del2023 113 

El projecte de l'abocador de Seròs L:Aibagés farà un tanatori en una 
rep una dotzena d'al·legacions. vella fàbrica que trencava ametlles. 
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EQUIPAMENTS I CIDÈNCIES 

La CHE clausura un túnel de la presa 
de Canelles al caure una gran roca 
La galeria uneix Catalunya i Aragó i és utilitzada per caçadors, pescadors i 
excursionistes I ..... 1 u .P m 

La roca de grans dimensions que es va desprendre del sostre de la galeria. 

E.FARNELL 
I OS DE BALAGUER I Una pedra de 
grans dimensions en un túnel de 
la presa de Canelles ha obligat a 
tallar des d'ahir l'antic camí de 
Blancafort que uneix Catalunya 
i Aragó des d'Os de Balaguer. La 
Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre (responsable del control 
i la vigilància del Domini Públic 
Hidràulic) va tancar l'accés a la 
presa de forma indefinida pel 
temor a nous despreniments. 

Per la seua part, l'alcaldes
sa d'Os de Balaguer, Estefania 
Rufach, va apuntar que aques
ta via, tot i que no registra una 
gran densitat de trànsit, sí que 

és molt utilitzada per caçadors, 
pescadors i excursionistes. Va 
assegurar que el perill recau en 
la possibilitat que es registrin 
més despreniments, atès que la 
galeria passa per dins de la mun
tanya i és necessari garantir-hi 
la seguretat. 

"El sostre del túnel també és 
de roca i existeix la possibilitat 
que es desprenguin més pedres 
i puguin causar danys pitjors", 
va dir. 

Va afegir que la CHE haurà 
d'inspeccionar tota la zona du
rant els propers dies i determi
nar quina actuació dur a terme 
en tot el traçat de la galeria. "El 

Emociona't amb la neu del Pirineu de Lleida 

tall de l'accés obligarà caçadors 
i excursionistes a buscar una via 
alternativa per creuar la fronte
ra entre Catalunya i Aragó", va 
assenyalar Rufach. 

Aquest incident es registra 
quatre anys després (2018) d'un 
altre despreniment de roques i 
terra, que va destrossar una ca
seta de serveis i el desaigüe de 
fons de la presa, obligant també 
a tallar el camí d'accés a la cota 
de coronació de l'embassament. 
Aquesta allau va portar a ins
tal·lar sistemes per monitorar 
i detectar desplaçaments del 
pendent de Blancafort, on es 
va registrar el moviment. 

Talls a la C-13 
per obres al talús 
deia Font de 
les Bagasses 
• Carreteres de la Gene
ralitat tallarà la circula
ció avui i demà a la C-13 
a l'altura de la Font de les 
Bagasses per dur a terme 
les últimes obres de sane
jament al talús on es va 
registrar una allau el mes 
d'octubre passat. Fonts del 
departament de Territori 
van explicar ahir que que
den per instaHar barreres 
dinàmiques a la zona afec
tada i sanejar els blocs de 
roques que es van quedar 
per sota d'altres barreres. 

Així mateix, van apun
tar que amb els treballs 
previstos avui i demà 
haurien de quedar fina
litzades les obres de sa
nejament. Van recordar 
que ja han instaHat al 
talús de la C-13, a l'accés 
al Pallars Jussà des de la 
Noguera, malles i barreres 
dinàmiques per evitar el 
despreniment de roques 
de grans dimensions. Les 
obres han suposat una in
versió de 850.000 euros. 
A començaments d'aquest 
mes es va registrar un al
tre despreniment de pe
dres que :va causar danys 
en dos vehicles a la matei
xa zona de la C-13. 

JJ estacions d 'esquí amb més de 500 Iem de pistes i 140 empreses amb oferta de neu i serveis complementaris: 
Aronsa • Baqueiro Beret • Boí Taü/1 • Espat • Lles cie Cerdanya • Port Ainé • Part del Comte • SantJoan cie l' Erm • Tava>(an • Tuixent-/a Vansa • Virós-Vallferrero 

• 

PATRIMONI 

Amplien el 
termini per 
comprar La Lira 
de Tremp 
I TREMP I L'Associació Ateneu 
del Pallars ha ampliat quinze 
dies el termini per aconse
guir el finançament neces
sari per comprar l'emblemà
tic edifici de l'antiga Lira de 
Tremp. La finalitat és reunir 
150.000 euro s a través de la 
coHaboració ciutadana. Per 
a la campanya es van emetre 
300 emprèstits de 500 euros 
retornables, que es basen so
bre el valor del mateix edi
fici. L'entitat ha aconseguit 
ja 50.000 euros de més de 
100 persones i falten encara 
60.000 euros. Ja compta amb 
200 associats. 

BALANÇ 

El turisme de 
Lleida ratifica 
el seu rècord de 
pernoctacions 
I LLEIDA I El sector turístic de 
Lleida va tancar l'any pas
sat amb un 9,7% més de 
pernoctacions que el 2019, 
abans de la pandèmia, cosa 
que implica el millor registre 
de tots els temps i confirma 
el balanç positiu del Patro
nat de Turisme del mes de 
novembre del2022. Tots els 
sectors d 'allotjament han 
millorat en aquest àmbit. El 
càmping ha crescut un 31%, 
el turisme rural un 28%, 
els apartaments turístics un 
9,8% i l' hostaleria també 
s'ha situat per sobre de 1'1% 
d'increment. 

A UTÈNTICA 
DIFERENT 
N ATURAL 

IIOSPHUt 
<tf' l dCN' • JUp .. 
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CARRETERES PROJECTES 

Impuls per a una futura 
variant al sud de Mollerussa 
Estudi per a la ronda entre la capital del Pla, Fondarella i 
Miralcamp li I e ... treure e rànsit pesan de la ca rete a N-Il 

E.F. 
I MOLLERUSSA I La Generalitat s'ha 
compromès a impulsar aquest 
any l'estudi informatiu d'un 
tram de la futura via Orbital, 
una carretera supramunicipal 
per unir Mollerussa, Fondare
lla i Miralcamp. Farà les funci
ons d'una variant al sud de la 
capital del Pla d'Urgell i haurà 
de treure el trànsit de camions 
de l'N-Il. 

Els tres ajuntaments han 
consensuat un projecte comú 
per al traçat d'aquesta via, en 
funció de les necessitats de ca
da municipi. Ahir el van pre
sentar al secretari de Mobilitat, 
Marc Sanglas, i el director d'In
fraestructures de la Generali
tat, David Prat. El Govern es 
va comprometre a encarregar 
l'estudi informatiu de la nova 
carretera aquest any, perquè 
el 2024 es pugui redactar el 
projecte definitiu que permeti 
iniciar obres. 

Els t res alcaldes i tècnics 
municipals van explicar ahir 
a Mollerussa als representants 
d'Infraestructures la millora de 
la mobilitat que suposarà la via 
i la connexió de les tres loca
litats. L'alcalde de Mollerussa, 
Marc Solsona, va apuntar que 
la Generalitat s'ha compromès 
i accepta fer l'estudi informa
tiu amb la proposta des del 
v ial nord de Mollerussa fins 
a la rotonda de la variant de 
Miralcamp. 

I Una proposta ja inclosa ·en el pla 
urbanístic del Pla d'Urgell 
• El pla director del Pla 
d'Urgell de l'any 2010 ja 
contemplava aquesta vari
ant, d'àmbit supramunici
pal, amb una proposta de 
la Generalitat que ara ha es
tat modificada per l'acord al 
qual han arribat els tres mu
nicipis que es beneficiaran 
d'aquesta carretera. 

La nova proposta plan
teja una gran rotonda a la 
carretera de Torregrossa 
LV-2001, preveu millorar 

l'accés al Parc de la Serra, 
que concentra espais lúdics 
i equipaments esportius i 
educatius, i substituirà dos 
rotondes previstes en el 
projecte inicial per millo
rar la seguretat i afavorir la 
construcció d'un carril bici 
en aquest tram amb més ga
ranties per als usuaris. La 
carretera s'ha de convertir 
en una ronda de Mollerussa 
pel sud de la capital del Pla 
d'Urgell. 

SEGRE I 
Dijous, 2 de feb rer del 2023 

Salut accepta assumir el Centre Sanitari del Solsonès 
I SOLSONA I El departament de Salut ha manifestat la seua 
voluntat de "traspassar l'activitat assistencial del Centre 
Sanitari del Solsonès", ara en mans del consell comarcal, i 
que l'assumeixi "un ens públic gestionat pel Servei Català 
de la Salut". L'ens comarcal reclama que el canvi no suposi 
perdre especialitats mèdiques. 

Tremp inaugura l'escola municipal de música 
I TREMP I Tremp va inaugurar ahir l'Escola Municipal de Música, 
en un acte amb l'alcaldessa, Pilar Cases, i el conseller d'Edu
cació, Josep Gonzàlez-Cambray. Aquest es va trobar amb 
una protesta de docents que demanava revertir retallades. 

Corbins inverteix 500.000 eu ros en l'edifici La Creu 
I CORBINS I Corbins invertirà 506.243 euro s en la rehabilitació 
de l'edifici La Creu amb una ajuda dels fons europeus. Es 
preveu també la incorporació de sistemes d'eficiència ener
gètica, segons el subdelegat a Lleida, José Crespín. 

L'lOAPA nomena una nova directora 
I TREMP I El consell rector de l'Institut de Desenvolupament de 
l'Alt Pirineu (IDAPA) va escollir ahir Eva Fiter com a nova 
directora d'aquest organisme en substitució de Pere Porta. 

Os regula el pàrquing i ús de l'àrea d'autocaravanes 
I os DE BALAGUER I Os de Balaguer ha aprovat regular usos i ho
raris de l'àrea d'autocaravanes municipal, i sancionarà les 
infraccions amb multes d'entre 50 i 150 euros. El pàrquing 
és gratis i la connexió elèctrica costa S euros cada 12 hores. 

' 

. METEOROLOGIA CALOR INFRAESTRUCTURES AEROPORTS OBRES 

Un jove en samarreta ahir a Rialp, a més de 20 graus. 

En samarreta al Sobirà després 
d'un gener especialment fred 
1 LLEIDA I Veïns de Rialp camina
ven ahir pels carrers en samar
retamentre els termòmetres su
peraven els 20 graus. Aquesta 
imatge inusual a l'hivern arriba 
després que Sort marqués di
marts la temperatura màxima 
de Catalunya amb 18 graus. 

Aquest ràpid ascens arriba des
prés d'un gener especialment 
fred al Pirineu lleidatà. Segons 
un balanç publicat ahir pel Ser
vei Meteorològic de Catalunya, 
les temperatures van ser entre 
1,3 i 1,6 graus més baixes que 
la mitjana. 

Prova dels llums de vol nocturn a la Seu. 

Amenaça de vaga en l'única 
aerolínia d'Alguaire i la Seu 
I LA SEU I Els pilots d'Air Nos
trum, l'única aerolínia que ope
ra a Alguaire i la Seu, amena
cen amb una vaga indefinida. 
Si es confirmar en els propers 
dies la convocatòria del sin
dicat Sepla, l'aturada podria 
afectar els vols entre Lleida i 

Palma i els que uneixen l'Alt 
Urgell i Madrid. En un altre 
ordre, l'aeroport de la Seu va 
provar ahir els nous llums per 
a vols nocturns, en un acte amb 
el conseller de Territori, Juli 
Fernàndez, i membres del Go
vern d'Andorra. 

La licitació 
d'obres va caure 
fins als 38 M€ 
al final del 2022 
X.R. 
I LLEIDA I La licitació d'obres 
a Lleida va caure en l'últim 
trimestre del 2022 fins als 
38,15 milions, quan entre el 
juliol i el setembre aquesta 
xifra es va situar en 73,41 
milions. Així es desprèn 
d'un informe de la Cambra 
de Contractistes d'Obres de 
Catalunya, que apunta que 
durant tot l'any passat van 
sortir a concurs obres per 
188,54 milions . Destaquen 
els gairebé 36 de l'edifici de 
consultes externes de l'ho·s
pital Arnau de Vilanova i els 
més de 21 per refer el ferm 
de dos trams més de l'A-2. A 
tot Catalunya, els projectes 
licitats van ascendir a 4.000 
milions, un 34% més, i 573 
concursos van quedar de
serts entre 2021 i 2022. 
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TRANSIT EMERGÈNCIES 

Ferit a l'encastar-se a una camioneta 
que s'havia quedat sense gasoil 
L'accident es va produir a les 13.29 h entre Lleida i els Alamús li El camioner havia 
~ na a pe a buscar combustible quan la furgoneta va impactar amb el seu vehicle 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA I El conductor d'una fur
goneta va resultar ahir ferit greu 
al xocar el seu vehicle contra 
una camioneta que s'havia que
dat sense gasoil i estava parada 
en un lateral de la carretera Ll-
11, entre Lleida i els Alamús, en 
direcció Barcelona. Els serveis 
d'emergències van rebre l'avís 
a les 13.29 hores i fins al lloc es 
van traslladar cinc dotacions 
dels Bombers de la Generalitat 
i tres ambulàncies del SEM, així 
com patrulles dels Mossos d'Es
quadra. Segons fonts pròximes, 
el conductor de la camioneta 
va haver de parar al quedar-se 
sense gasoil i va deixar el vehi
cle en un lateral mentre anava 
fins a una gasolinera propera. 
Quan tornava, ja amb el com
bustible, es va trobar que una 
furgoneta havia xocat contra la 
part posterior del seu vehicle. 
El mateix conductor de la ca
miOneta va alertar els serveis 
d'emergències. 

Els Bombers van haver de 
rescatar el xòfer de la furgoneta, 
al quedar atrapat a l'interior del 
seu vehicle. Una vegada estabi
litzat, una ambulància del SEM 
va evacuar el ferit amb pronòs
tic greu a l'hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida. L'accident 
va causar retencions importants 
a la carretera mentre s'extreia 
el conductor atrapat i es retira
va els dos vehicles implicats en 
l'accident. Segons el Servei Ca
talà de Trànsit, els Mossos van 
desviar la resta de vehicles pel 
lateral i es va donar per norma
litzada la circulació poc abans 
de les 17.00 hores. 

D'altra banda, a primera hora 
de la tarda es van registrar algu
nes retencions a l'N-230 a Tor
refarrera a causa d'un control 
rutinari de trànsit dels Mossos 
d'Esquadra. 

EMERGÈNCIES BOMBERS 

Vista de la furgoneta que và xocar ahir amb una camioneta a I'LI-11 entre Lleida i els Alamús. 

LES CLAUS 

Gener negre. Les carreteres lleidatanes han tancat el mes de 
gener amb més víctimes mortals de carretera des del2019, amb 
tres morts. Els Mossos han incrementat els controls, sobretot a 
les carreteres de la Segarra i l'Urgell. 

A prop de casa. El Servei Català de Trànsit va assenyalar ahir 
que dels 14 morts en accidents de trànsit a Catalunya el mes de 
gener, tretze vivien a prop del lloc del sinistre. ~s el cas de les 
tres víctimes lleidatanes. Dels 12 accidents mortals a Catalunya, 
nou van ser amb més d'un vehicle implicat, cinc dels quals van 
ser per col·lisions frontals. 

Balanç de sinistralitat 
Les carreteres lleidatanes han 

tancat el pitjor mes de gener des 
d'abans de la pandèmia, amb 
tres víctimes mortals, quan el 
mateix mes de l'any passat n'hi 

va haver una. Com ja va pu
blicar SEGRE, els Mossos han 
incrementat la vigilància i els 
controls de velocitat després 
de l'onada d'accidents mortals 
d'aquest 2023. Estan actuant 

sobretot en carreteres de la 
Segarra i l'Urgell com l'L-310, 
l'L-311, l'L-303 i la C-14 arran 
dels dos accidents mortals que 
es van registrar en tot just una 
setmana a Tàrrega i Cervera, 
els dies 11 i 17 de gener. 

Així mateix, tretze dels 14 
morts en accidents que s'han 
registrat aquest gener a Cata
lunya vi~ien a prop del lloc del 
sinistre. Es el cas de les tres víc
times lleidatanes, dos joves de 
Guissona de 27 i 23 anys que 
van perdre la vida a Tàrrega 
i Cervera i la veïna de Lleida 
de 51 anys que va morir en un 
xoc a la C-12 a Corbins. Dels 12 
accidents mortals a Catalunya, 
nou van ser amb més d'un vehi
cle implicat, dels quals cinc van 
ser xocs frontals. 

Aparatós incendi d'un 
tractor a la C-26 a Navès 
REDACCIÓ 
I NAV~SI Els Bombers de la Gene
ralitat van sufocar ahir al matí 
un aparatós incendi en un trac
tor que circulava per la carre
tera C-26 al terme municipal 
de Navès, al Solsonès. Van ser 
alertats a les 10.17 hores i fins 
al lloc van acudir dos dotacions. 
El foc va calcinar el vehicle, de 
grans dimensions, mentre que 
el remolc, que portava buit, no 
va quedar afectat. L'incendi es 
va produir a la zona de Coma-

bella i, malgrat estar al costat 
d'un bosc, les flames no es van 
arribar a propagar a la superfí
cie forestal. 

D'altra banda, els Bombers 
van sufocar ahir a la tarda dos 
incendis en contenidors a la Seu 
d'Urgell. El primer es va produir 
a les 14.20 hores a la plaça Ma
jor i el segon, a les 16.09 hores 
al barri de Sant Antoni. 

A més, també van acudir a 
Alpicat per apagar un foc de 
matolls. Imatge del tractor després de l'incendi. 

SEGRE 
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INTERIOR 

Simulacre a 
Lleida del nou 
·sistema d'avís 
d'emergències 
Protecció Civil enviarà 
missatges al mòbil 

I LLEIDA I El conseller d'Interior, 
Joan Ignasi Elena, va anun
ciar ahir que en els propers 
quatre mesos Protecció Civil 
farà simulacres per provar el 
nou sistema d'alertes per mò
bil davant d'una emergència, 
que va entrar en funciona
ment ahir després de fer-se 
efectiu el traspàs de compe
tències per part del Govern 
central. 

El primer simulacre es 
farà el proper 28 de febrer 
a Lleida, al Pirineu i Aran. 
Amb aquest nou sistema, els 
ciutadans de la zona afecta
da rebran un missatge quan 
s'activi una alerta davant de 
casos "concrets", com un in
cendi o un accident natural 
que comporti l'activació dels 
ciutadans. 

Així, es donaran les ins
truccions a seguir. El missat
ge arribarà als telèfons que 
siguin dins de l'àrea d'influ
ència de l'emergència i s'ani
rà reproduint als mòbils men
tre estigui activa. 

Rescaten una 
escaladora a Ager 
I AGER I Els GRAE dels Bom
bers i un sanitari del SEM 
van rescatar a primera ho
ra de la tarda d'ahir una es
caladora ferida a Àger. Van 
ser alertats a les 13.48 hores 
i van acudir-hi en helicòp
ter. A les 14.38 hores es va 
fer l'extracció de la dona i 
l'acompanyant. Després de 
ser atesa, la dona va decidir 
anar pel seu compte a un cen
tre mèdic. 

Denuncien un caçador 
al Pallars Jussà 
I TREMP I Els Agents Rurals han 
denunciat aquesta setmana 
un caçador per utilitzar un 
carregador amb capacitat de 
tres cartutxos al Pallars Jus
sà. En armes semiautomàti
ques, els carregadors només 
poden portar un màxim de 
dos cartutxos. Els Agents 
Rurals van portar a terme 
una inspecció per vetllar 
que els caçadors complissin 
la normativa. 

Pràdica de salvament 
a Mequinensa 
1 MEQUINENSA I Bombers, Guàr
dia Civil, Creu Roja, Protec
ció Civil, el112 d'Aragó i En
desa, entre d'altres, van fer 
ahir un simulacre d'accident 
a la central hidroelèctrica de 
Mequinensa. 
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3 -Memòria. Soriguera recupera més de 
200 metres de trinxeres de la Guerra Civil. 

Albert Velasco revela per a què 
serveix un historiador de l'art en un llibre. 
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PROMOCIÓ GASTRONOMIA 

Un lleidatà amb molta estrella 
Joan Bertrand, un agricultor de 25 anys, és el protagonista de la nova campanya publicitària 
de la cervesera Damm li Es la quarta generació d una fam ia dedicada al cultiu d'ordi 

ES"TREllAOAMM 

Joan Bertrand en una de les preses del televisiu anunci d'Estrella Da mm. 

pot idealitzar l'agricultura i la 
gent jove ja sap de què va aquest 
món, és un tr eball molt dur i 
som molt pocs els que decidim 
quedar-nos al camp. A la meua 
família ni la meua germana ni 
els meus cosins seguiran amb 
el llegat familiar. El problema 
de la falta de relleu ja s'està no
tant i no sembla que s'hagi de 
solucionar en un futur pròxim", 
explica Bertrand. 

R. GASQUE 
I LLEIDA I Joan Bertrand Mayo
ral és un agricultor lleidatà de 
25 anys que d'un dia per l'altre 
s'ha convertit en la imatge de la 
campanya D'aquí que Estrella 
Damm ha llançat aquesta set
mana en televisió i mitjans di
gitals. Bertrand, que treballa a 
la finca Torre-ribera de Lleida, 
és la quarta generació d'una fa
mília dedicada al cultiu de l'ordi 
a la capital del Segrià i que pro
veeix d'aquest cereal l'empresa 
cervesera. 

"La veritat és que mai no 
m'havia plantejat participar en 
una cosa així. La gent d'Estrella 

Damm va venir a Lleida bus
cant un agricultor d'entre 35 i 
50 anys i tenien previst fer-li 
la prova al meu pare, però em 
van veure a mi, suposo que els 
vaig agradar més i em van aca
bar elegint", va explicar a SE
GRE Bertrand. El llançament 
d'aquesta campanya va agafar 
Bertrand de vacances a Lanza
rote, per la qual cosa encara no 
s'ha pogut veure a la pantalla. 
"La setmana passada vam aca
bar la feina a la finca i me n'he 
anat de viatge. Em van avisar 
que l'anunci podia sortir aques
ta setmana o la que ve i pel que 
he vist al final ha sortit aquesta. 

POLÍTIQUES DRETS SOCIALS 

El Govern espera augmentar 
les famílies d'acollida 
I BARCELONA I El conseller de Drets 
Socials, Carles Campuzano, va 
fer ahir una "crida a la societat 
cata la na" per incrementar la 
xifra de famílies d'acollida. Ho 
va dir ahir durant la Comissió 
d'Infància que es va celebrar 
al Parlament, on va alertar que 
dels 500 menors que esperen 
poder trobar una llar, un total 
de 212 són nens i nenes menors 
de sis anys que, d'acord amb la 
llei, haurien d'estar convivint 
amb famílies i no en centres. En 

aquest sentit, va assegurar que 
vol acompanyar la seua crida 
amb "polítiques concretes" que 
permetin multiplicar la xifra de 
900 famílies d'acollida actuals. 
" Qualsevol nen sempre esta
rà millor amb una família", va 
apuntar. També es va referir a 
les adopcions internacionals, 
que s'han reduït significativa
ment. Així, va assegurar que 
el Govern "es planteja" recupe
rar les competències en aquest 
àmbit. 

Ara per ara ningú no m'ha escrit 
per dir-me que m'han vist o co
mentar-me alguna cosa, així que 
ho buscaré quari torni a Lleida 
per veure'm", assegura l'agri
cultor. Sobre la repercussió de 
l'anunci, Bertrand diu que no 
tindrà cap efecte més enllà del 
de publicitar la cervesa. "No es 

CERVESA DE PROXIMITAT 

L'empresa cervesera 
Damm té una malteria 
a la localitat lleidatana 
de Bell-lloc d'Urgell 

L'anunci protagonitzat per Jo
an Bertrand forma part d'una 
campanya publicitària acom
panyada per una nova coHecció 
de nou ampolles amb etiquetes 
fetes a base de retalls de notí
cies, una de les quals publicada 
per SEGRE, sobre els ingredi
ents .amb què s'elabora la cer
vesa (ordi, arròs i llúpol), així 
com les persones que treballen 
per proveir Damm de les seues 
matèries primeres. 

CONTRACTES PROGRAMA 

Imatge de l'ampolla. 

Una etiqueta amb 
notícies de SEGRE 
• El diari SEGRE és un 
dels protagonistes de la 
nova col·lecció d'ampo
lles d'Estrella Da mm, amb 
una etiqueta que reprodu
eix una notícia publicada 
el12 d'agost passat sobre 
Toni Parrot, un agricul
tor d'ordi de Castelló de 
Farfanya. 

Inserció laboral per a 22 refugiats 
d'Ucraïna a Lleida a través del SOC 
L. GARC(A 
I LLEIDA I Un programa del Servei 
d'Ocupació de Catalunya ha 
permès a vint-i-dos persones 
procedents d'Ucraïna incorpo
rar-se laboralment a diferents 
ajuntaments i consells comar
cals de les comarques lleida
tanes. Concretament, dotze 
persones seran contractades 
per l'ajuntament de Tàrrega, 
el consistori amb més peticions 
a Catalunya juntament amb el 
de Santa Coloma de Gramenet; 

tres, a l'ajuntament de Cervera; 
tres, al consell comarcal del Pla 
d'Urgell; dos a l'ajuntament de 
la Pobla de Segur; un al con
sell comarcal del Pallars Jus
sà, i un al consell comarcal de 
les Garrigues. Fonts del SOC 
van assenyalar que aquestes 
persones ja s'han incorporat o 
s'incorporaran en els pròxims 
dies als seus nous llocs de tre
ball. Són contractes a temps 
complet i parcial, amb una du
rada de sis mesos o d'un any. 

L'objectiu d'aquest programa 
és facilitar l'arrelament dels re
fugiats a Catalunya així com 
impulsar el seu accés al mercat 
laboral i el SOC finança amb 
quatre milions d'euros aquests 
contractes. El conseller d'Em
presa i Treball, Roger Torrent, 
va assenyalar ahir en un acte 
a Manresa que les persones 
contractades també tindran 
un acompanyament per mi
llorar la seua adaptació al lloc 
de treball. 
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SEGRE 
Dijous, 2 de febrer del 2023 

Cercle 
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i lleida TV. 
També ens pots trobar al Magazine Diari de Nit de lleida TV. 

GUIA I 39 ~ 

Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, com a mfnim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte). 

Avui és el sant de la reina d'una casa republicana, moltes 
felicitats de part de tota la família. Petonets! 

La nostra mare i iaia fa 83 anys. Felicitats, Elena, i 
desitgem que conservis aquesta energia i l'alegria! 

Avui és un dia molt especial a casa nostra. Moltes felicitats, 
bonica meva. T'estimem! 

Fred. Rius de neu a la Vall Fosca, imatge de l'Arnau. Neu. "Gaudint de la màgia de la neu", diu el Carles. 

Participa i guanya: 
El teu temps, l,hivern 

El fred, la boira i la neu ... l'hivern ja és 
aquí! 
Envia'ns fotos so tire l'hivern a 
cercfe@segre.com o puja-les al web (fins al 
10 de març) i entraràs en el sorteig d'un 
cap de setmana per a dos persones a 
l'Hotel Casa Irene d'Arties (Val d'Aran). 
El guanyador es publicarà el14 de març. 

8i!5es 'l!Tlatges a 

segre.com/cercle 

Amb la collaborac1ó 
de l'Hotel Casa Irene 

Entre tots fem Cercle I Totes les imatges a .SEGREcom 

Camps. La fusió de la gebrada i el sol, pel Josep. 

Tombs per la ciutat. 
"Ombres i flors caminant 
pel carrer de Berga, a la 
Vila de Gràcia de 
Barcelona", ens mostra el 
Pere Guiu en un dels seus 
passejos per la capital 
catalana en un dia 
assolellat. 
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