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Monas sin in ación 
~ El Gremi de Forners de Lleida 
mantiene los precios a pesar de 
la subida de gastos en materias 

Los pasteleros prevén este 
año una cifra de 185.000 monos 
vendidas en la demarcación 

~ Las nuevas tendencias sin 
gluten o sin lactosa se obren 
poso en algunas pastelerías 
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FOTO: Núria Garcia I Un cliente recogía, ayer por Ja mañana, la mona en una pastelería de lleida 

Empate del 
lleida ante el 
Peña Deportiva 
a pesar de jugar 
contra diez (1-1) 
Hasta 75 m1nutos estuvo ayer 
el Lleida Esportiu jugando con
tra el Peña Deportiva en supe
nondad dado que el equipo 
rival se quedó con diezjugado
res desde el minuto 16. Pera ni 
as1 pudo protagonizar una vic
tona. El arbitro sí fue el prota
gonista pitando 15 tarjetas. 

ELAEMCAEEN 
UNPOLÉMICO . 
PARTIDO 
CONTRA EL 
LOGROÑO (2-1) 

1-
ELFORÇA 
LLEIDA PIERDE 
EN LA PISTA 
DEL COLISTA, EL 
PEÑAS HUESCA 

FOTO: N. Garcia [ El arbitro, protagonista del enc!Jentro, pitó 15 tarjetas I 

GARANTIA ILERDENT 
LABORATORI PROTÈTIC PROPI PER A LA 
FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE "Tv PUS 

L... PROTESIS ~ t::t-<ULES DENTALS 

ET GARANTIM LA COORDINACIÓ D'ODONTOLEGS 
I PROTETICS, DES DEl DISSENY ANS A 
LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA 
TEVA PRÒTESI O FÈRULA 

El nuevo equipo 
de Bombers en 
Tremp, clave 
para prevenir 
los iricendios 
El nuevo equipo de Bombers 
en Tremp es clave para preve
ni r los incendies forestales en 
toda la demarcación. El GEPIF 
hara tareas de mantenimiento 
de infraestructuras de preven
ción de incendies y campañas 
durante los meses de la siega 
en las comarcas leridanas. 
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Un Camí del Riu poc 'hospitalari I 
Un pagès ha barrat el pas amb troncs i recrimina aquells que 
passen, mentre que més endavant hi ha gossos agressius 
Allò que hauria de ser un 
tranquil i atractiu passeig 
vora el riu Segre, aigües 
amunt del Parc de la 
Mitjana, sovint esdevé una 
excursió truncada i que pot 
resultar desagradable. 

lleida 
Dl EGO ARANEGA 

transcorre per la zona de servitud 
de pas que determina la llei d'ai
gües. Tot i que es van fer les ne
gociacions amb la propietària per 
incorporar-la a l'acord, tot indica 
que aquest no ha arribat. 

El tram nord, conegut també 
com el camí medieval, ha estat 
protagonista d'un intens litigi en
tre les entitats que el volien recu
perar -l'Associació d'Amics del Riu 
Segre, el Centre Excursionista de 
Lleida i I'Orvepard, l'entitat veï
na l de Pardinyes- i els pagesos de 
la zona . Els primers afirmen que 
els marges del riu són de domini 
públic i que el dret de pas està 
garantit. Per contra, els propieta
ris afirmen que els terrenys són 
privats i que ningú no pot passar 
sense permís. 

Ja són molts els caminants o ci
clistes que han patit dificultats 
i problemes en passar per una 
finca del tram nord del Camí del 
Riu, on hi ha una barrera feta de 
troncs i branques i amb cartells 
que diuen: "Prohibit el pas. Pro
pietat particular". Molta gent gira 
cua en veure els cartells, però per 
contra hi ha qui considera que és 
un accés públic i tira endavant. I 
allà comença "l'esport d'aventu
ra", segons un dels afectats. Més 
d'un s'ha trobat que alguna per
sona relacionada amb la propie
tat, els hi ha recriminat l'acció i en 
algun cas s'ha produït una certa 
tensió. Algun excursionista tam
bé s'ha queixat que més enllà, 
prop del Molí de Picabaix, s' ha 

FOTO: A. B. / El Camí del Riu està barrat en un tram i aquells que passen poden tenir problemes 
Els pagesos no veuen amb 

bons ulls la presència de gent 
pels camins tan a prop de les fin
ques perquè és molt difícil com
paginar els treballs agraris arnb 
l'esport o l'oci, segons l'època de 
l'any, ja que la gent es pot veure 
afectada per diferents tasques 
agràries com sulfatar els arbres. 

vist sorprès per gossos sense mo
rrió i agressius que el perseguien. 

Ja fa uns 7 mesos que la Pae
ria va rehabilitar i reobrir al pas 
aquest tram històric, que permet 
resseguir tot el marge dret del 

El PP acusa el govern de 
tenir el Parc de les Arts ple 
de matolls i "abandonat// 
L'anomenat Parc de les Arts, a 
Joc de la Bola, està ple de males 
herbes i "abandonat", segons 
el portaveu del PP a la Paeria, 
Xavier Palau. El paer va criticar 
l'equip de govern perquè sem
pre diu que "defensa i promou 
les zones verdes i enjardinades, 
però a la pràctica és evident que 
enganyen i menteixen". 

Palau considera que aquest 
espai, al costat del carrer Alcal
de Pujol, hauria d'estar obert 
als ciutadans i no ple de males 
herbes, com és el cas. Segons ell, 
aquesta "negligència" municipal 
és evident a la major part de les 
zones verdes de la ciutat i, per 
tant, "exigim que compleixen la 
seva paraula". 

riu. Però poc després un dels pa
gesos afectats va voler barrar el 
pas. Segons la Paeria, la titular de 
la finca és l'única propietària que 
no va signar el conveni que per
metia habilitar el camí, mentre 

que l'Ajuntament es comprometia 
a fer el manteniment del vial, les 
millores i més delimitacions per 
evitar que els passejants s'endin
sessin més en els seus terrenys. 

La Paeria afirma que el vial 

La Diputació licita obres per 1,3 
milions d'euros en quatre actuacions 
Els projectes Camins tradicionals 
dels Pirineus i Camí de Sant Jau
me, que lidera el Patronat de Pro
moció Econòmica i finançats amb 
fons europeus FEDER, la Diputa
ció de Lleida i els municipis im
plicats, han obert la licitació per 
a les obres de 4 actuacions inclo
ses en aquests projectes. Es trac
ta de les obres per a l'execució 
dels projectes d'adequació i sen
yalització de camins a les comar
ques de la Cerdanya, l'Alt Urgell, 
la Val d'Aran, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el 
Solsonès i el municipi de la Baro
nia de Rialb, que formen part del 
projecte Camins tradicionals dels 
Pirineus, amb un pressupost de li
citació de 900.805,90 euros, i una 
durada d'execució de 4 mesos. 

D'aquesta manera s'impul
sarà la pràctica del senderisme 
en aquestes comarques i la pro
moció de la xarxa camins històrics 
del Pirineu, que suposarà la reac
tivació econòmica d'aquests terri
toris. També s' ha obert la licitació 
de les obres per a la construcció 
d'un mirador principal i dos de 

FOTO. Diputaà6 de lleida I Molí de 
Puigverd d'Agramunt 

secundaris, així com la millora 
dels accessos i la senyalització a 
la Roca Regina, que està situada 
al municipi de Castell de Mur, a 
la comarca del Pallars Jussà, que 
compta amb un pressupost de li
citació de 165.951,50 euros, i una 
durada d'execució de 4 mesos. 
L'objectiu amb aquests miradors 
a la carena de la Roca Regina és 

fer gaudir als senderistes d'unes 
vistes espectaculars del paisatge 
de la Conca de Tremp i el Barranc 
del Bosc. 

EIX ANTIC DE BARBENS 

Pel que fa a les dues licita
cions obertes per a l'execució 
de les obres de les actuacions 
en el projecte Camí de Sant Jau
me: Xarxa pel Pa_trimoni, s'ha 
obert una licitació per l'obra de 
restauració i reforma de la pavi
mentació existent de l'eix antic 
dels carrers de Barbens, en el 
seu pas pel carrer Dr. Albertí, que 
compta amb un pressupost d'ad
judicació de 100.357,40 euros, 
amb una durada d'execució de 3 
mesos. I una alt ra per a l'execu
ció de les obres de recuperació 
del molí de Puigverd - molí del 
Siscar - molí del Senyor, al mu
nicipi de Puigverd d'Agramunt, 
obra que compta amb un pres
supost de 191.229,99 eu ros, amb 
una durada per a la seva execu
ció de 6 mesos. Per a aquestes 
dues actuacions es destinaran 
291.587,39 euros. 
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El nou equip de Bombers a Tremp 
esdevé clau per prevenir.els focs 
forestals a tota la demarcació 
El GEPIF farà tasques de manteniment d'infraestructures de 
prevenció d'incendis i campanyes durant els mesos de la sega 
Lleida 
Ó. BUETAS I REDACCIÓ 

El nou Grup Especial de Prevenció 
d'Incendis (GEPIF) a Tremp ja està 
operatiu amb l'objectiu de fer tre
balls de prevenció d'incendis a les 
comarques lleidatanes. De fet, la 
tasca de les sis persones, amb ve
hicles específics, esdevé tant lla
vors com en la primera interven
ció en focs agrícoles i forestals. 

Mostra d'això és que entre les 
seves funcions està la de revisió 
de punts d'aigua, i això inclou la 
neteja del perímetre, i la com
provació i reparació si escau del 
subministrament d'aigua; tam
bé el manteniment dels camins 
de la xarxa bàsica de prevenció 
d'incendis forestals, que inclou 
les franges de protecció a banda 
i banda del camí, l'obertura d'es
pais per facilitar l'entrada dels ve
hicles d'extinció i el manteniment 
dels giradors per facilitar les ma
niobres en cas d'incendi. A més, 
es farà el mantemment dels ta
llafocs estratègics existents i de 
les zones de seguretat d'aquells 
espais molt visitats durant l'estiu i 
que en cas d'incendi poden oferir 
zones segures als visitants. 

FOTO: A. C. A. A. R I Membres d'un dels equips del Grup Especial de Prevenció d'Incendis (GEPIF) 

D'altra banda, cal recordar 
que aquesta primavera també es 
portarà a terme la campanya del 
borrissol. En aquest cas, es trac-

ta d'actuar en aquelles zones on 
estadísticament es produeixen 
els incendis per l'acumulació del 
borró dels pollancres (molt in
flamable). Aquests incendis co-

Un dona, ferida en una sortida de via quan 
circulava per la C-13, a Vilanova de la Barca 
Una dona va resultar dissabte, a les 20.34 hores, ferida de caràcter 
menys greu quan el turisme que conduïa v~ patir una sortida de via al 
quilòmetre 14 de la C-13, a Vilanova de la Barca, i va ser traslladada a 
l'Hospital Arnau de Vilanova. A més, ahir a les 17.49 hores un cotxe es 
va sortir de I'A-22, a Lleida, i el xofer va quedar atrapat mecànicament. 

Sanejaments de façana per l'arrebossat 
caigut a Tàrrega i al nucli de Vall-llebrera 
Els Bombers de la Generalitat van realitzar dissabte a la nit un saneja
ment de façana d'un edifici situat en el número 32 del carrer Raval del 
Carme, a Tàrrega, en caure part de l'arrebossat a la via pública. Emer
gències va ser informada a les 23.05 hores i van anar-hi els Bombers. 
A més, ahir a les 13.28 hores, en una casa de Vall-llebrera, nucli perta
nyent a Artesa de Segre, es va fer la mateixa actuació. 

mencen en els boscos de ribera i 
es poden estendre ràpidament a 
les masses forestals properes. Per 
aquesta raó, l'actuació del GEPIF 
consisteix a mullar amb aigua mi-

El GRAErescata un 
espeleòleg exhaust 
d'un pou a 35 metres 
de profunditat 
El GRAE de Bombers va resca
tar ahir un espeleòleg que es
tava exhaust i no podia conti
nuar quan es trobava al Pou de 
la Grallera Gran del Corralet, a 
Sant Esteve de la Sarga, a uns 
35 metres de profunditat. A les 
18.33 hores emergències va 
ser alertada i s'ha de dir que no 
estava ferit. D'altra banda, els 
efectius del cos van rescatar un 
excursionista a la Vall de Boí i 
un a Bellver de Cerdanya. 

., ~· ·---·-··-----·--. 
tjançant els camions les acumula
cions per canviar la seva estructu
ra i evitar la propagació explosiva. 

També en cas d'activació del 
nivell 2 del Pla alfa en les dife-

Pablo Hasel, en vaga 
de fam d'un dia en 
suport a Sibels Balaç 
i Gokhan Yildrim 
El raper lleidatà va participar 
ahir, des del Centre Penitenci
ari de Ponent, en una vaga de 
fam d'un dia que va ser coor
dinada en suport als turcs em
presonats Sibels Balaç i Gokhan 
Yildrim. En aquest sentit, cal 
indicar que els dos porten més 
de 100 dies de vaga de fam a la 
presó de Silivri, a Turquia, per 
exigir un judici just, segons van 
explicar ahir des de la Platafor
ma Llibertat Pablo Hasel. 

rents zones de treball, aquestes 
unitats deixarien momentània
ment les feines silvícoles per fer 
tasques de vigilància. El Pla alfa 
és el procediment operatiu que 
té establert el Cos d'Agents Ru
rals per definir les actuacions dels 
efectius de vigilància i prevenció 
d'incendis forestals desplegats 
sobre el territori, davant les situa-

• 

Està format . per s1s 
persones amb 

vehicles 

cions de perill d'incendi que es 
produeixin. 

A més, de 1'1 de juny fins al 30 
de setembre se centraran en la vi
gilància i primera intervenció en 
incendis, que inclou la campanya 
de la sega, exclusivament pensa
da per donar suport a la pagesia 
en la recol·lecció del cereal. La 
presència del GE PIF en el territori 
durant les vuit hores de més risc 
permet, d'una banda, un efecte 
dissuasiu i d'una altra la ràpida 
primera intervenció. 

FOTO: L. M. / El lleidatà Pablo 
Hasel, a la presó de Ponent 
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Els comuns adverteixen que no 
salvarien Aragonès si la CUP 
activés la qüestió de confiança 
Albiach afirma que no faran seu el projecte actual dels Jocs 
d'Hivern encara que la ciutadania l'avali en la consulta 
Barcelona 
ACN 

Els comuns no donarien la con
fiança al president del Govern, 
Pere Aragonès, si ara es presen
tés a una qüestió de confiança, 
tot i que li allarguen la mà per a 
tirar endavant polítiques "pro
gressistes i valentes". 

Així ho va dir ahir la presiden
ta d'En Comú Podem, Jéssica 
Albiach, que creu que pertoca 
a la CUP dir si Aragonès ha de 
sotmetre's o no a una qüestió 
de confiança el 2023, com van 
pactar en la investidura, però as
senyala que també servirà per a 

veure si el president "és de pa
raula i compleix els acords als 
quals arriba". D'altra banda, Al
biach va dir que els comuns no 
faran seu el projecte dels Jocs 
Olímpics d'hivern encara que la 
ciutadania els avali en la consul
ta, prevista al juliol. 

La dirigent dels comuns la
menta que el Govern "no sem
pre" ofereix estabilitat a Ca
talunya. Tres mesos després 
d'haver pactat amb ells els pres
supostos, apunta que el compli
ment en departaments com Sa
lut o Educació és pràcticament 
nul. Pel que fa a l'acord pel ca-

El PNB celebra l'Aberri 
Eguna i ofereix un pacte a 
Bildu ''si vénen a construir" 
El president del PNB, Andoni Or
tuzar, va fer aquest diumenge una 
oferta d'"entesa" i "pacte" a EH 
Bildu "per tirar endavant aquest 
país i respondre a les demandes 
de la gent", amb la condició que 
mostrin "un mínim de respecte" 
i que "vinguin a construir i no a 
destruir". Ortuzar va estendre la 
mà del PNB a la formació abert-

zale liderada per Arnaldo Ortegi, 
oferiment que va fer extensiu a 
la resta de partits bascos, en el 
discurs de celebració de la 90a 
edició de l'Aberri Eguna, que es 
va tornar a celebrar de manera 
presencial aquest Diumenge de 
Resurrecció a Bilbao, després de 
dos anys de forçada suspensió 
per la pandèmia del Covid-19. 

Artadi s'ofereix com a únic 
canvi davant d'uoa ERC 
que és "crossa" de Colau 
La vicepresidenta de JxCat i alcal
dable per Barcelona, Eisa Artadi, 
va assegurar ahir que a les elec
cions municipals del 2023 serà 
l'única candidata capaç de garan
tir un "canvi" a l'Ajuntament de 
Barcelona, en contrast amb Er
nest Maragall, d'ERC, que actua l
ment exerceix de "crossa" d'Ada 
Colau. Artadi va explicar que el 

seu objectiu és "doblar" els cinc . 
regidors que va obtenir JxCat als 
comicis del 2019 i convertir-se 
en la primera força al consistori: 
"Nosaltres governarem si guan
yem les eleccions", va sentenciar. 
"Pot sonar estrany, però les fluc
tuacions que hi ha a nivell muni
cipal a Barcelona donen perquè 
això pugui passar. Ha passat al-

en 
talà, registrat per PSC-Units, 
ERC, JxCat i En Comú Podem, 
però del què Junts se'n va fer 
enrere, la iniciativa arribarà al 
ple la darrera setmana d'abril 
i Albiach no contempla que el 
grup liderat per Albert Batet no 
hi formi part. "És molt impor
tant que JxCat hi sigui, tot i que 
moltes vegades estem als an
típodes, per mantenir la trans
versalitat", va assenyalar. 

FOTO: Sílvia Jardí (ACN) I La líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach 

Pel que fa al cas Borràs, Al-· 
biach va reclamar a Junts, ERC 
i CUP que siguin "valents" i que 
es "mantinguin" en la reforma 
del reglament que van pactar. ·----·-------------

El líder del PNB es va diri
gir especialment a EH Bildu en 
la seva intervenció en euskera i 
els va avisar que "només han de 
mostrar un mínim de respecte. 
Que vinguin a construir i no pas 
a destruir". Ortuzar va fer aques
ta oferta de col· laboració al par
tit d'Otegi després de criticar-los 
perquè "estan tan obsessionats 
per treure'ns del mig que els és 
igual tot" i per faltar al respecte 
allehendakari Urkullu per anar al 
Parlament Basc amb "mesures, 
amb plans, amb iniciatives per 
fer front a la crisi per la guerra a 
Ucraïna". 

tres vegades i, per tant, aquest és 
el nostre objectiu", va afirmar. 

Artadi vol capitalitzar el "des
contentament de la ciutadania 
amb el govern municipal" que li
dera Ada Colau en coalició amb el 
PSC de Jaume Collboni: "Les elec
cions del 2023 seran un plebiscit, 
Colau sí o no", va advertir. 

Segons Artadi, qui vulgui que 
Colau continuï com a alcaldes
sa "té tres opcions: votar els co
muns, votar el PSC, que és el seu 
soci, o votar ERC, que és la seva 
crossà en tots els temes". De ma
nera que "si la gent vol canvi", " ha 
de votar Eisa Artadi". 

FOTO: EFE I El PNB celebra l'Aberri Eguna a la plaça Nova de Bilbao 

El PP de Galícia convocarà avui 
el congrés extraordinari per 
escollir al successor de Feijóo 
La Junta directiva del PPdeG es 
reuneix avui dilluns amb la pre
visió de convocar el congrés ex
traordinari que escollirà el suc
cessor d'Aiberto Núñez Feijóo 
com a president del partit a Galí
cia. Núñez Feijóo, que va renun
ciar com a president del PPdeG 
a principis d'abril abans de ser 
elegit per liderar el PP nacional, 

intervindrà davant aquest òrgan 
del partit, així com el secreta
ri general dels populars gallecs, 
Miguel Tellado. D'aquesta cita 
congressual s'espera que surti 
elegit com a nou líder l'actual 
vicepresident de la Xunta i pre
sident dels populars de Ponte
vedra, Alfonso Rueda, ja que els 
barons li han brindat suport. 
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