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Solsona descarta sortejar 
animals vius arran  
d’una denúncia ecologista

fauna polèmica

h. maeStro
❘ solsona ❘ L’entitat organitzadora 
de la festa de Sant Antoni Abat 
2017 de Solsona, la comissió de 
Fires i Festes (Cofestas), ha de-
cidit descartar el sorteig d’ani-
mals vius (un porc, un corder 
i dos galls) durant els actes de 
celebració que tindran lloc els 
propers dies 21 i 22 de gener, ar-
ran de la denúncia que ha portat 
a terme per l’entitat ecologista 
Ipcena. 

Segons va informar a SEGRE 
el president de Cofestas, ahir 
al matí van rebre “una notifi-
cació impresa dels Agents Ru-
rals instant-nos a no sortejar 
els animals”. Per aquest motiu, 
“malgrat que és una antiga tra-
dició que mai ens havia donat 
problemes, hem decidit que els 
afavorits en el sorteig siguin 

premiats amb una quantitat de 
diners equivalents al preu de 
l’animal”. Així, en lloc del porc 
viu s’entregaran 90 euros al pre-
miat, mentre que pel corder es 
donaran 60 euros i 30 pels dos 
galls.

S’ha de recordar que Ipcena 
va enviar dimecres passat, 4 
de gener, una carta dirigida al 
cap del servei de Fauna i Flora 
del departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generali-
tat, Ricard Casanovas, una altra 
als serveis territorials d’aquest 
departament i una tercera al 
departament d’Agricultura.  
Ahir va formalitzar la denún-
cia contra el sorteig que pretenia 
portar a terme Cofestas perquè 
“la llei de protecció d’animals 
prohibeix donar com a premi o 
recompensa qualsevol animal”.

redacció
❘ lleiDa ❘ La concessionària de 
l’AP-2, Abertis, pagarà aquest 
any més d’un milió d’euros a 
una quinzena d’ajuntaments 
de Lleida en concepte d’Impost 
de Béns Immobles (IBI) pel pas 
de l’autopista pels seus termes 
municipals. Fins al passat 31 de 
desembre, l’IBI de l’AP-2, així 
com el de l’AP-7, que gestiona 
la mateixa companyia, estava 
bonificat en un 95% d’acord 
amb un conveni firmat entre 
l’adjudicatària i el ministeri 
de Foment. D’aquesta forma, 
Abertis únicament abonava el 
5% de l’impost. Però aquesta 
reducció va finalitzar el mes 
passat i enguany començarà 
a pagar la totalitat de l’IBI a 
una quinzena d’ajuntaments, 
la qual cosa representarà un 

desemborsament d’aproxi-
madament un milió d’euros. 
Entre el 2004 i el 2007, els 
ajuntaments van aconseguir 
que Foment els compensés per 
l’equivalent a l’import que dei-
xaven de cobrar a causa de la 

bonificació i, en el cas dels tret-
ze ajuntaments representats 
per l’Organisme de Recaptació 
de la Diputació, va suposar el 
pagament de quatre milions 
d’euros en quatre anys. Això 
equival a aproximadament un 
milió a l’any, que cobraran en 
el mateix termini que l’IBI d’ur-
bana (entre el maig i el juliol). 
Després del 2007, el Tribunal 
Suprem va començar a senten-
ciar sobre una sèrie de recursos 
contra aquestes compensacions 
i les va anul·lar, de manera que 
es van deixar de cobrar. En el 
cas de Lleida ciutat, el 2009 la 
Paeria va reclamar a la Justícia 
36.793 euros pel que havia dei-
xat de percebre per la bonifica-
ció el 2008. S’hi suma Artesa 
de Lleida, l’ajuntament del qual 
calculava ahir els imports.

abertis pagarà més d’un milió  
per l’iBi de l’aP-2 a lleida
A una quinzena d’ajuntaments, pel final de la bonificació

municipis impostos
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AP-2 i AP-7
z l’acord entre la concessionà-
ria de les dos autopistes i Fo-
ment establia una bonificació 
del 95% de l’iBi dels municipis 
pels quals passen.

Final de la bonificació
z el 31 de desembre va acabar 
la bonificació i abonaran el 
100% de l’import.

Restriccions  
de trànsit per 
obres a Tàrrega

obres

❘ tàrrega ❘ Tàrrega va iniciar 
ahir dimarts els preparatius 
per a la millora del carrer Ur-
gell. El tram del vial que es 
veurà afectat per les obres 
(entre la plaça d’Urgell i el 
carrer Sant Joan) quedarà ta-
llat a la circulació de vehicles 
des de primera hora de di-
jous que ve, dia 12 de gener. 
Els veïns residents en aquest 
carrer i en vials adjacents 
podran fer ús del pàrquing 
municipal de l’avinguda de 
Catalunya de forma gratuïta. 
També es prohibirà estacio-
nar a la plaça Major mentre 
durin els treballs.

Torrefarrera 
amplia el viver 
d’empreses

economia

❘ torreFarrera ❘ L’ajuntament 
de Torrefarrera ha ampliat 
el Centre d’Empreses Inno-
vadores (CEI). En concret, 
ha habilitat un parell de 
despatxos per a dos noves 
empreses, que se sumen a 
les sis ja existents, i arribar 
així a la xifra de vuit firmes 
instal·lades. El consistori ha 
sol·licitat finançament a tra-
vés d’un projecte europeu 
PECT per ampliar la CEI, 
tenint en compte que ja s’ha 
ocupat tot l’espai, i també 
estudia l’habilitació de dos 
nous despatxos.

la reunió sobre aigüestortes ahir a Sort.

acn

r. r. / acn
❘ lleiDa ❘ La Federació d’Hosta-
leria va reclamar ahir participar 
en la promoció d’Aigüestortes i 
col·laborar amb l’administració 
per crear packs d’activitats i al-
tres productes turístics que afa-
voreixin l’afluència de visitants 
durant tot l’any al Parc Nacio-
nal. L’entitat ho va plantejar a 
Sort, durant una trobada amb 
mig centenar de representants 
del parc i dels municipis que for-
men part d’aquest espai protegit 
(vegeu el desglossament).

El president de la Federació, 
Josep Castellarnau, va subrat-
llar que el sector turístic “no 
pretén participar en la gestió 
del parc” ni tampoc modificar 
els criteris de l’administració a 
l’hora de preservar el Parc Na-
cional. Davant de la reivindica-
ció de municipis com ara Espot 
i la Vall de Boí, que plantegen 
obrir-lo a noves activitats ara 
prohibides, com curses de mun-
tanya (vegeu les claus), va asse-
nyalar que “és una cosa que s’ha 
de decidir d’acord amb criteris 
tècnics”.

Promoció
“L’objectiu és donar a conèi-

xer aquest espai i el que s’hi pot 
trobar a cada estació de l’any”, 
va assenyalar Castellarnau. Va 
afegir que “fins ara les políti-
ques de l’administració sobre 
Aigüestortes han sigut molt con-

Els hotelers demanen participar en 
l’explotació turística d’Aigüestortes
En la promoció i a organitzar ofertes per atreure visitants al Parc Nacional || Sense 
alterar els criteris de l’administració per conservar aquest espai protegit

medi ambient turisme

servacionistes” i va defensar 
la necessitat de promocionar el 
parc com a atractiu turístic, tant 
com a mitjà per finançar-ne la 
pròpia conservació com per afa-
vorir el desenvolupament dels 
municipis i de les empreses en 
aquest espai protegit. “La gent 
del territori ha de sentir-se part 
del parc”, va valorar.

Després de la reunió a Sort, 
la federació haurà d’elaborar 
una proposta sobre com forma-
litzar aquesta col·laboració del 
sector privat en la promoció del 
parc, una cosa encara pendent 
de determinar.
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Els límits del Parc Nacional
z el govern ha plantejat durant 
més d’una dècada projectes per 
ampliar el parc, i cap no s’ha 
portat a terme.

Usos permesos i vetats
z el pla d’usos d’aigüestortes 
veta qualsevol activitat que no 
figuri com a permesa. espot i la 
Vall de Boí demanen autoritzar 
curses de muntanya.

Finançament
z la generalitat planteja que els 
parcs obtinguin fonts d’ingres-
sos per contribuir al seu propi 
finançament.

n La Federació d’Hostaleria 
es va reunir ahir dimarts 
amb el president del patro-
nat del Parc Nacional, Josep 
Enric Llebot, i amb repre-
sentants de la Generalitat, 
els consells comarcals i de 
municipis del Pallars Jussà, 
el Sobirà, l’Alta Ribagorça i 
Aran inclosos al parc i a la 
zona perifèrica de protecció. 
Així mateix, hi van assistir 

membres de l’Institut per al 
Desenvolupament de l’Alt Pi-
rineu i Aran (Idapa) i de l’as-
sociació d’empreses d’esports 
d’aventura del Pallars Sobirà, 
entre d’altres. Castellarnau 
va destacar la bona acollida 
de la proposta del sector tu-
rístic i va valorar que “és el 
més important que s’ha fet 
de cara al parc en els últims 
anys”.

Trobada amb 50 representants 
del parc i dels municipis
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La Fira de l’Oli s’uneix a 
l’Slow Food per projectar 
les Garrigues al món
Les Borges Blanques acollirà del 20 
al 22 de gener aquest esdeveniment
Lleida
REDACCIÓ
L’alcalde de les Borges Blanques 
i president del Patronat de la Fi-
ra de les Garrigues, Enric Mir, va 
anunciar ahir durant la presenta-
ció de la 54a Fira de l’Oli Qualitat 
Verge Extra a la Paeria que, en-
guany, l’esdeveniment s’agerma-
narà amb el Moviment Slow Food 
internacional per a projectar la 
comarca i els seus productes ar-
reu del món. El certamen tindrà 
lloc a les Borges Blanques els dies 
20, 21 i 22 de gener. 

Mir també va anunciar altres 
novetats per aquesta edició com 
són l’augment de show-cookings, 
visites guiades per les Borges els 
dies de la Fira i utensilis culinaris 
amb la imatge de la Fira per ven-
dre de record als visitants que 
ho desitgin. Un nou espai de tast 
d’olis, el nou model d’Oli Bar, un 
concurs d’Instagram o l’ampliació 
del recinte cap al parc del Terrall, 
altres de les novetats que s’estre-
nen en aquesta edició. 

Durant la presentació de la Fi-
ra, en aquesta ocasió al Saló de 

FOTO: Núria García / La Sala de Sessions de la Paeria va acollir l’acte

Sessions del Palau de la Paeria, 
van intervenir diferents persona-
litats com el Doctor en Història 
de la Universitat de Lleida, Marc 
Macià, qui va explicar els vincles 
històrics de la ciutat de les Bor-
ges Blanques amb la capital del 
Segrià. Altres de les persones que 
van voler ficar el seu gra de sor-
ra en aquesta presentació van 

ser Rafa Gimena, president del 
Col·legi de Periodistes de Lleida, 
qui va presentar la segona Missió 
de Promoció Internacional de les 
Garrigues, i el cuiner garriguenc 
Xavier Benet, de l’Hostal Benet. 
Finalment, l’Orfeó del Soleràs 
Veus del Camp va amenitzar la 
vesprada amb la interpretació de 
tres peces.

L’escola Jaume Balmes de Cer-
vera va registrar el dilluns un 
problema amb la calefacció del 
centre i la direcció va decidir 
proposar als pares que pogues-
sin que s’emportessin els infants 
a casa ja que la temperatura a les 
aules era molt baixa. Els escolars 
que no van poder marxar van ser 
traslladats a una sala que sí que 
es va poder calefactar. Segons 
va informar la Paeria de Cerve-
ra, una cadena d’errors de l’em-
presa Veolia va deixar el centre 
sense calefacció, començant pel 
fet de d’aturar-la completament 
durant tots els dies de les va-
cances de Nadal ja que això va 
fer que la temperatura del cen-
tre baixés excessivament i quan 
la caldera es va posar en marxa 
no va poder agafar la temperatu-

ra adequada. El centre va recu-
perar ahir de forma progressiva 
la normalitat. Cervera ha exigit 
explicacions a l’empresa Veolia, 
que les ha donat en una reunió 
urgent al consistori en la qual 

han estat presents el paer en 
cap, Ramon Royes, i els regidors 
Ainhoa Barrionuevo i Jaume Ros-
sich, així com la direcció del cen-
tre, tècnics municipals i tres re-
presentants de Veolia.

FOTO: A. C / El centre va demanar als pares que no deixessin els nens

Una cadena d’errors deixa l’escola 
Balmes de Cervera sense calefacció

L’episodi de querelles judicials 
de treballadors de l’Aeroport de 
Lleida-Alguaire continua. Arran 
de la publicació de la querella 
judicial presentada el 1 de de-
sembre per l’exdirector de l’Ae-
roport d’Alguaire, Alberto López, 
contra Aeroports de Catalunya 
per un possible delictes d’acomi-
adament improcedent, denún-
cia falsa i assetjament laboral, 
apareix una denúncia prèvia. En 
aquesta ocasió és contra l’exdi-
rector de l’aeroport. 

Una treballadora de l’aero-
port va presentar el 28 de juli-
ol, un dia després de l’acomia-
dament de López, una querella 
criminal contra l’exdirector de 
l’Aeroport de Lleida per la pre-
sumpta comissió de delicte 
contra la integritat moral i mob-
bing laboral als jutjats de Lleida. 
Aquesta documentació que està 
pendent d’admissió a tràmit per 
part dels jutjats de Balaguer.

Fonts del Departament de 
Territori, va afirmar que havien 
detectat aquesta situació i que 
es va intentar redreçar l’acti-
tud de López amb sessions de 
coaching. Però a falta de resul-

tats, Aeroports de Catalunya es 
va acabar decidint acomiadar a 
l’exdirector. Per aquest motiu, 
des del departament es veuen 
sorpresos davant la querella 
presentada per López per pre-
sumpte assetjament laboral per 
part dels directius d’Aeroports 
de Catalunya. A més, Aeroports 
va afirmar que l’acomiadament 
de López és procedent i poden 
demostrar-ho

L’exdirector de l’Aeroport 
té una querella anterior a la 
seva per ‘mobbing’ laboral

L’exdirector de l’Aeroport de Lleida
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L’Ajuntament de Torrefarrera ha 
ampliat recentment el Centre 
d’Empreses Innovadores (CEI), 
per poder encabir totes les ini-
ciatives empresarials que ho de-
manden. 

En concret, s’han habilitat dos 
nous despatxos per a dues no-
ves empreses, que se sumen als 
sis existents, arribant a les vuit 

empreses instal·lades. L’Ajunta-
ment ha sol·licitat finançament 
a través d’un projecte europeu 
PECT per ampliar el CEI, perquè 
ja s’ha ocupat tot l’espai i no es 
pot ampliar més. Mentrestant, 
s’està estudiant l’habilitació de 
dos nous despatxos, que perme-
trien acollir un total de 10 inicia-
tives empresarials.

Torrefarrera amplia el Centre 
d’Empreses Innovadores que 
ja compta amb 8 iniciatives

Romeva rep 
la família d’un 
identificat        
en una fossa
El conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i 
Transparència Raül Romeva es 
reuneix avui a les 11.15 amb 
els familiars de la persona des-
apareguda durant el franquis-
me identificada en les restes 
d’una fossa a Tremp. El conse-
ller els lliurarà la memòria de 
la intervenció arqueològica i 
l’informe d’identificació.

La regidoria de Medi Ambient de 
Solsona ha habilitat un punt de 
recollida d’arbres de Nadal na-
turals en un extrem de la plaça 
del Camp, a la paret de l’Escola 
Arrels. Els exemplars que hi deixi 
la ciutadania seran utilitzats per 
fer-ne compostatge, de manera 
que s’evita que els arbres vagin 
a parar a l’abocador. Aquesta 
campanya té una durada d’una 
setmana, fins dilluns vinent, dia 
16 de gener. 

Campanya a 
Solsona per reciclar 
els arbres de Nadal




