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INFRAESTRUCTURES MOBILITAT

Torrefarrera rebaixa l’IBI
a famílies monoparentals

Reclamen alliberar
el peatge de l’AP-2
en lloc de l’autovia

Mitja dotzena s’han acollit a aquesta mesura || Rebaixa de fins
a cent euros per a les d’un fill i fins a 200 per a les de dos
A. TORREFARRERA

REDACCIÓ

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera bonificarà a partir
d’aquest any l’impost de béns
immobles (IBI) a famílies monoparentals. Ho farà a través
d’una subvenció de fins a 100
euros per a les que tinguin un
fill i de 200 per a les que en tinguin dos, una quantitat que es
restarà directament del rebut
de l’IBI. La primera convocatòria d’aquests ajuts conclou
avui i, segons el consistori, s’hi
ha inscrit mitja dotzena de famílies. L’alcalde, Jordi Latorre,
va explicar que aquesta mesura pretén equiparar aquest
col·lectiu amb les famílies nombroses, per a qui la llei ja preveu bonificacions. La rebaixa
en l’IBI a través d’aquestes subvencions s’aplicarà a les famílies monoparentals que ho
sol·licitin sense distinció de renda. “De la mateixa manera que
s’aplica a les famílies nombroses”, va puntualitzar Latorre,
que va indicar que aquesta mesura pretén rebaixar la pressió fiscal a aquest col·lectiu. Es
tracta d’una decisió acordada
al ple a finals de l’any passat i
que es posarà en marxa ben
aviat després de concloure el
període per presentar sol·licituds. El nombre de sol·licitants
en aquesta primera convocatòria està per sota dels 40 aproximats que el consistori havia
previst inicialment.

Vista aèria del polígon industrial del municipi.

LES CLAUS

IBI i famílies
❚ La llei preveu descomptes en
l’IBI per a les famílies nombroses, però no contempla rebaixes
per a les monoparentals.

Subvenció
❚ Torrefarrera aplicarà la bonificació a famílies monoparentals
a través d’una subvenció indirecta, que es restarà de l’import
del rebut de l’IBI. És un mètode
similar al que va aplicar en el
seu dia per evitar cobrar plusvàlues per desnonaments.

D’altra banda, el consistori
deTorrefarrera ha posat en marxa la nova convocatòria dels
ajuts que, en els últims anys,
han beneficiat l’entitat organitzadora del mercat setmanal de
Torrefarrera per ajudar a persones en risc d’exclusió social
a l’hora d’instal·lar-se en aquest
espai i prestar-los assessorament.

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’Ateneu Popular Garriguenc va insistir ahir que
alliberar el peatge de l’autopista AP-2 entre Lleida i
Montblanc és una opció “més
econòmica”, amb “major
consens polític” i amb menor
impacte ambiental que desdoblar la N-240. L’entitat, que
forma part de la plataforma
Prou Morts a la N-240, calcula que construir 25 quilòmetres d’autovia tindria un
cost d’uns cent milions d’euros, una xifra superior al que,
segons el seu parer, requeriria rescatar el peatge de tot
el tram de 58 quilòmetres
d’autopista. Responen així a
la proposta de Foment per
prohibir el pas de camions per
la carretera nacional i desviar-los per l’AP-2 amb un
peatge bonificat (vegeu SEGRE de dijous).
“Cada any que passa, es
redueix el cost de rescatar
l’AP-2 entre Lleida i Montblanc”, argumenta l’Ateneu,

que considera que fer-ho el
2016 costaria 85,8 milions, i
71 milions el 2017. “És la solució més econòmica, sostenible i de major abast”, va
subratllar l’Ateneu, que va
recordar que va instar totes
les parts a treballar en aquesta “abans que acceptar qualsevol mitja solució” que, si bé

MÉS BARAT CADA ANY

El cost d’alliberar el
peatge decreix a mesura
que s’atansa el final de la
concessió, el 2021
pot donar “algun rèdit polític i electoral” a curt termini,
a la llarga “acabarà sent només un pegat”. La proposta
de Foment, celebrada per la
Generalitat com un avanç, ha
rebut en canvi crítiques dels
transportistes, de la Cambra
de Comerç i els ajuntaments
de la N-240.

A. VILA-SANA

La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

FORMACIÓ

INFRAESTRUCTURES AEROPORT

Endesa obre
les centrals
als escolars
A través del programa
Educa de la companyia

Promoció del turisme
del Pirineu a Israel i
satisfacció per Arkia

❘ LLEIDA ❘ Un miler d’escolars han
visitat el 2014 les centrals hidroelèctriques de Lleida a través del programa d’Endesa
Educa de la companyia elèctrica amb l’objectiu de fomentar entre els joves el coneixement de l’energia des de
l’educació, oferint a tots els
centres un servei complet de
recursos i activitats educatives gratuïtes i assessorament
a estudiants i professors en
l’aprenentatge d’aquesta matèria.
L’objectiu és conscienciar
sobre el valor energètic per
comprendre la necessitat d’un
consum eficient.A més, la iniciativa dedica part de les
seues accions a formació per
als ajuntaments, associacions
i tècnics titulars.

❘ LLEIDA ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, va expressar ahir la seua satisfacció davant de la decisió de la companyia israelianaArkia de volar entre Tel Aviv i Alguaire el
pròxim estiu (tal com va avançar SEGRE el passat dia 24).
L’ens provincial va recordar
que el patronat de Turisme ha
col·laborat amb la campanya
promocional d’Arkia per a
aquests vols i va assenyalar
que promocionarà les rutes
d’evasió dels jueus pel Pirineu
de Lleida a la fira de turisme
deTelAviv, que se celebrarà el
pròxim mes de febrer. S’ha de
recordar que Arkia està actualment operant els seus vols
d’hivern a l’aeroport lleidatà.
Per la seua part, la Gene-

ralitat va corroborar que Arkia organitzarà una vintena de
vols (deu d’anada i altres tants
de tornada) entreAlguaire iTel
Aviv entre el 26 de juny i el 30
d’agost. El Govern va atribuir la decisió de la companyia
israeliana als “bons resultats
que va obtenir l’estiu passat”,
quan va operar per primera
vegada a Lleida i va obtenir el
84 per cent d’ocupació en els
seus primers deu vols.

Meteorologia a la Seu
D’altra banda, meteoròlegs
de l’agència estatalAemet donaran servei a l’aeroport de La
Seu d’Urgell, a l’espera de vols
comercials després de la seua
inauguració el dia passat 8.
Personal d’Aemet treballa també a l’aeroport d’Alguaire.

Delimitació de terme de Vila-sana ■ La població va acollir

ahir la firma de les actes de delimitació del terme de Vilasana amb les poblacions veïnes del Pla d’Urgell.
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Pedagogia bulímica

privat

l’ascensor

El Barça i
l’Espanyol

sitari, si pot ser amb màster inclòs. I si es
stà bé del cap, vostè?” Segons una
pot, un doctorat, que queda molt bé
anècdota, hi havia un individu
emmarcat a la saleta. Els títols, malgrat la
que, passejant pels carrers d’Ediminflació acadèmica que patim, són una gaburg, s’entretenia a formular a totrantia –no absoluta– de trobar feina. Senhom aquesta pregunta. Les persones inse títol també se’n troba, és clar, dels 578
terpel·lades solien respondre, desconcerassessors eventuals del govern de l’estat,
tades però ben segures, que, naturalment,
68 no tenen graduat escolar. On vull anar
estaven perfectament bé, del cap. L’india parar és al fet que tothom s’esforça –semvidu, però, seguia amb el seu interrogabla que exclusivament– per obtenir títols,
tori.
–M’ho pot demostrar, això, que vostè
i per això el model d’aprenentatge més
està mentalment sa?
estès és el bulímic. Hom s’atipa de dades
L’interrogat, és clar, passava de la sor- Hom s’atipa
i més dades –empolla, en terminologia espresa a la indignació, en alguns casos. És de dades i més
tudiantil–, després vomita a l’examen, en
clar que no ho podien acreditar. Estaven
forma de respostes correctes a preguntes
bé i ja està. És que calia alguna prova que dades, ‘empolla’,
concretes i aprova. D’aquesta manera hom
no estaven bojos?
es purga de les dades adquirides i té la
després vomita
Aleshores l’individu deia, cofoi i rialler:
memòria a curt termini disposada per al
–Jo sí que puc acreditar que estic bé del a l’examen
proper tip. Els estómacs intel·lectuals recap. Miri, miri. I ensenyava un document i aprova
tornen l’ingerit sense haver-ho paït ni insignat i segellat, on hi posava: “Certificat
tegrat. Molts estudiants només fan això:
d’alta del manicomi.”
si se’ls demana que facin alguna extraLa titolitis, o hipertròfia de reconeixement dels títols polació personal o que estableixin relacions entre el que
acadèmics, està molt estesa.Tothom vol tenir un títol i si han estudiat, no saben què dir. L’endemà de l’examen
pot ser, dos. Ja no n’hi ha prou amb el d’ESO, que ja l’ano- ja no recorden res.Aquest model educatiu és el signe dels
menen melic perquè el tenen fins i tot els pobres; amb el nostres temps: estudiar per aprovar i no pas per aprende Batxillerat o amb qualsevol mòdul de grau mitjà o su- dre.Així, senyores i senyors, renunciem a tenir caps ben
perior tampoc no es va enlloc; ara cal un títol univer- fets per tenir-los només plens... de títols.

E

MAGDALENA ALTISENT

El president de
CaixaBank, Isidre
Fainé, va donar ahir en
la presentació dels
comptes de l’entitat
una lliçó més de
l’eclecticisme dels
banquers. Un
periodista li va
preguntar qui creia
que guanyaria la final
de la Copa, el Barça o
l’Espanyol, i Fainé va
respondre:
“L’Espanyol!”. Després
va somriure i va
confessar a un altre
company de la
premsa:“Si no, no em
parla.” Jaume Giró,
director de
comunicació, va
apostar ràpidament
per un Barça-Bilbao... i
tots contents.

Allò que el vent
s’endugué
A l’hostaleria del
Pirineu li està pujant la
mosca al nas amb tant
anunci de temporal de
neu o vent cada cap
de setmana d’aquest
hivern. És cert que els
perjudica, però val
més curar-se amb
salut.

la imatge
del dia

Jordi Latorre
Alcalde de Torrefarrera, que pren una bona
iniciativa a l’aplicar
rebaixes en l’impost
de béns immobles
(IBI) a les famílies
monoparentals.

Jaume Moya
Un dels integrants de
Conscients Cervera
que ofereixen ajuda
jurídica, psicològica i
arquitectònica per 5
euros, destinats a finalitats socials.

José Manuel Soria
El ministre d’Indústria
va assegurar que amb
el nou sistema de subhasta el preu de
l’electricitat baixaria.
Aquest mes de gener
ja ha pujat un 3%.

Els nens, per
la pau i contra
la violència
El 30 de gener del 1948
va morir assassinat
Mahatma Gandhi i en el
seu record els nens de les
escoles lleidatanes van
celebrar ahir el dia de la
no-violència i la pau, tot
recordant que queda
molt per fer.

Francisco Rubio
President del Comitè
de Competició de la
Federació Espanyola
de Futbol, les decisions del qual sobre Arda Turan i Cristiano
provoquen estupor.

12 comarques | sábado 31 de enero de 2015
Torrefarrera
celebra la Festa
de les Àguedes
el 7 de febrer

La CUP vol la
biblioteca de
Sort a l’edifici
de turisme

Torrefarrera acollirà el dissabte 7
de febrer la Festa de les Àguedes
2015. A les 12.00 hores hi haurà
processó i missa, acompanyada per la banda de tambors de
Torrefarrera. A les 20 hores hi
haurà sessió de ball amb l’orquestra Frenesi. En un altre de
coses, l’Ajuntament d’aquesta
població del Segrià està fent un
recull de receptes de la cuina de
Torrefarrera.

El premi Pica
d’Estats d’enguany
rep 212 treballs
periodístics

ACN / L’edifici està en obres

FOTO: ACN / La companyia israeliana operarà entre el 26 de juny i el 30 d’agost des de l’aeroport d’Alguaire

La Diputació de Lleida donarà a
conèixer els guanyadors del 26è
Premi Pica d’Estats de Premsa,
Ràdio, Televisió i Internet al maig
en un acte on es farà públic el veredicte i es procedirà a l’entrega
dels guardons. El jurat es va reunir el dissabte 24 de gener per
deliberar en relació amb els 212
treballs presentats a concurs en
aquesta edició.

La companyia israeliana
Arkia tornarà a operar
a l’estiu des d’Alguaire

Exhaurides
les entrades a
l’acte d’Emili
Duró a Alpicat

Vint vols uniran Tel-Aviv amb Lleida

L’Ajuntament d’Alpicat i la Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida,
han organitzat una ponència a
càrrec del lleidatà Emili Duró,
que tindrà lloc el divendres 6
de febrer a les 19.30 hores a la
Unió. L’interès de la xerrada ha
desbordat totes les previsions
i en només quatre hores s’han
esgotat totes les invitacions en
el que era el primer dia que es
podien recollir a les oficines de
l’Ajuntament.

L’Aran presenta
els resultats de la
recollida selectiva
a tota la vall
El conselhèr de Territori d’Aran,
Eduardo Valdecantos va presentar ahir al Conselh Generau
d’Aran els resultats de la recollida selectiva a la Val d’Aran durant
l’any 2014. Valdecantos va afirmar que “els resultats són bons i
això és gràcies a la implicació de
tots els veïns d’Aran. Ara hem de
seguir explicant la importància
de fer-ho bé”.

El president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé va
celebrar ahir que l’aerolínia
israeliana Arkia consolidi
la seva aposta per Lleida
i programi nous vols per
aquest estiu a l’Aeroport de
Lleida-Alguaire.
Alguaire
redacció
L’aerolínia israeliana Arkia, la segona més important del país, va
confirmar ahir que aquest estiu
tornarà a operar a l’aeroport de
Lleida-Alguaire amb un mínim de

20 vols (anades i tornades) entre
Lleida-Alguaire-Tel-Aviv. Arkia, que
ara es troba en plena temporada
d’hivern a Lleida-Alguaire, torna a
apostar per l’aeroport català gràcies als bons resultats que va obtenir la temporada d’estiu passada
(84% d’ocupació), la primera que
operava des de la base lleidatana.
Per tant, del 26 de juny al
30 d’agost de 2015 hi haurà un
vol setmanal que cobrirà la ruta
Tel-Aviv-Lleida-Alguaire.
El tipus d’avió serà, igual que
l’any passat, un Embraer 190 amb
capacitat per a un total de 110 pas-

satgers per vol.
Els bitllets ja es poden comprar
a la pàgina web de la companyia.
Arkia és la segona aerolínia d’Israel, amb una flota de nou avions
que serveixen 50 destinacions a 28
països europeus i a antigues repúbliques soviètiques.
La companyia ofereix també serveis turístics, tant directament com
mitjançant empreses subsidiàries,
possibilitant la contractació de paquets de vacances d’esquí, tours i
estades en hotels, especialment en
grans ciutats europees i en destinacions mediterrànies.

L’Agència estatal de Meteorologia ja presta
servei a l’Aeroport d’Andorra-la Seu
La Agencia Estatal de Meteorología, adscrita a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, ha iniciat la prestació dels seus serveis
meteoròlogics per a operacions
aèries a l’Aeroport d’Andorra-la
Seu d’Urgell.
Aquest servei inclou la provisió
de la informació meteoròlogica
que es requereix per a la seguretat, regularitat i eficiència de les
operacions aèries.

Des de la nova oficina, personal qualificat de l’Agència Estatal
proporciona a les tripulacions, el
servei de control a l’aeroport i la
informació sobre les condicions
atmosfèriques observades i previstes, en particular de fenomens
meteoròlogics que incideixen en
el desenvolupament de les operacions.
La nova oficina de l’Agència
Estatal a l’Aeroport d’Andorra-la

Seu s’incorpora a la xarxa de 46
oficines de l’Agència que proporcionen els serveis aeronàutics als
aeroports o bases aèries obertes
a l’Estat espanyol.
L’Agència destaca que fenomens com la turbulència, les
tormentes, el vent o les boires
poden tenir un impacte negatiu
sobre el desenvolupament normal de maniobres com l’aterratge
o enlairament.

La CUP demana una solució definitiva per la Biblioteca Comarcal de
Sort i que la ubicació definitiva sigui a la primera planta de l’edifici de
l’Oficina Comarcal de Turisme. Actualment, la biblioteca es troba a un
edifici de La Caixa. El contracte de
lloguer ha finalitzat i els baixos han
de quedar buits el pròxim mes de
febrer. L’Ajuntament planteja reubicar la biblioteca en un espai de lloguer de manera provisional. La CUP
ha iniciat una recollida de signatures
a través de la plataforma Change.
org demanant que és destinin un
mínim de 585 metres quadrats de
l’Oficina de Turisme a la biblioteca
i s’enderroquin les obres de l’edifici
que l’havia d’acollir i es van abandonar fa uns deu anys.

La Diputació
promociona el
Pirineu a una fira
dels Països Baixos
La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat Intercomarcal de Turisme, promocionarà
durant aquest cap de setmana
l’oferta de natura i de turisme
actiu del Pirineu i les Terres de
Lleida a la Fiets en Wandelbeurs
d’Amsterdam, considerada pels
experts en turisme la mostra de
turisme actiu més important dels
Països Baixos.

Taller gratuït
de Carnaval
per a nens a la
Seu d’Urgell
El Pla Educatiu d’Entorn de la
Seu d’Urgell ha organitzat per dimarts 10 de febrer un taller gratuït de Carnaval adreçat a nens
i nens a partir de 5 anys, que
s’iniciarà a dos quarts de sis de
la tarda al centre cívic l’Escorxador. Els infants que hi participin
hauran d’anar acompanyats per
una persona adulta que se’n faci
responsable.

