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La Justicia no admet la querella contra Xavier Espot 
1 ANDORRA LA VELLA 1 La Justícia andorrana no ha acceptat a 
tramit la querella criminal presentada pel que va ser el ma
xim accionista de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini 
Cierco, contra el cap de Govern del Principat, Xavier Espot. 
Aquest va assegurar que aixo demostra que "les imputacions 
que es formula ven no tenien fonament". La denúncia partia 
de la intervenció del banc el2015, després que la divisió de 
delictes financers dels EUA afirmés que l'entitat actuava com 
una "organització criminal" que permetia i participava en 
un suposat blanqueig de capitals. 

Capdella, a la xarxa del Museu de la Ciimcia Ua Tecnica 
1 LA TORRE DE CAPDELLA 1 La Generalitat va aprovar ahir que el 
Museu Hidroelectric de Capdella passi a ser una secció del 
Museu de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya. El fons de 
l'equipament del Jussa, amb gairebé 600 peces i 4.000 foto
grafíes, explica !'origen de la primera gran central hidroelec
trica de Catalunya i com l'electricitat del Pirineu va proveir 
la indústria. Amb la declaració es consolida una xarxa de 
27 centres que expliquen la industrialització de Catalunya. 

Millora el servei electric d'Ait Urgell i Solsones 
1 JOSA 1 TUIXENT 1 Endesa ha invertit 1,5 milions d'euros en la 
digitalització de la subestació de Cercs, una actuació que 
pennet millorar el servei a 34.000 clients de cinc comarques. 
Entre els beneficiaris es traben Josa i Tuixent, la Coma i la 
Pedra i Guixers. La subestació també alimenta les pistes 
d'esquí de Port del Comte. 

Regants animen a sol·licitar la doble tarifa electrica 
1 LLEIDA 1 L'Associació Catalana de Comunitats de Regants 
(Acatcor) anima els agricultors a iniciar els tramits per sol
licitar la contractació de la doble tarifa electrica. Aquesta 
els permetra pagar en funció del consum, amb una diferen
ciació entre el període de maxima despesa energetica i el de 
manteniment de les instaHacions. 

AGRARIA 1 SECCIÓ DE CREDIT 
SANT PERE DE SUDANELL, SCCL 

i CONSUM SANT JORDI, SCC 

ANUNCI DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ 

De conformitat i en compliment del 1 

que s'estableix a l'article 94 de la Llei 
12/2015, de 9 de julio! de Cooperati
ves de Catalunya, es fa públic que les 
respectives Assemblees Generals 
d'Agriuia i Secció de Credit Sant Pere 
de Sudanell, SCCL (F25009846) i 
Consum Sant Jordi, SCCL, 
(F25015835) celebrades respectiva
ment el dla 29 de novembre de 2022, 11 

han aprovat, per unanimitat, la fusió 
d'ambdues cooperatives mitjan~ant 
l'absorció per part d'Agraria i Secció 
de Credit Sant Pere de Sudanell, 
SCCL, amb dissolució sense liquida
ció de la cooperativa absorbida i 
traspas en bloc a títol universal de tots 
els béns, drets i obligacions que 
componen el seu patrimoni a la 
cooperativa absorbent, en els termes i 
condicions fixades en el projecte de 
fusió subscrit pels respectius 
Consells Rectors. 
Es fa constar el dret que assisteix els 
socis de les cooperatives participants 
en la fusió que no han assistit per 
causa justificada a I'Assemblea en 
que s'ha acordat la fusió, a expressar 
llur disconformitat i separar-se de la 
cooperativa, mitjan~ant escrit adre~at 
a la Presidencia del Consell Rector, en 
el termini d'un mes d 'en~a de la 
darrera publicació deis anuncis de 
fusió. 
Els creditors de cadascuna de les 
cooperatives que es fusionen podran 
oposar-se a la fusió en els termes , 
previstos a l'article 95 i 96 de la Llei 
12/2015, de Cooperatives de Catalun
ya. 

Sudanell, 30 de novembre de 2022 
Per la cooperativa absorbent: lsidre 
Eritja Ges. President del Consell Rector 
Perla cooperativa absorbida: lsidre 
Eritja Ges, President del Consell Rector 

Oposidó a cobrir el Canal 
d'Urgell amb plaques 
1 PENELLESI El Castell del Remei 
va acollir el cap de setmana 
la cinquena assemblea de la 
Xarxa d'Entitats Locals de 
la Plataforma Canal Viu. Hi 
van ratificar la seua oposició 
al cobriment del Canal d'Ur
gell amb plaques solars. 

MUNICIPIS URBANISME 

Alpicat inverteix 
400.000 € en 
la millora del 
centre historie 
Inaugura la segona 
fase del projecte 

1 ALPICAT 1 Alpicat va inaugurar 
ahir la segona fase de les abres 
de reurbanització del centre his
torie. Els treballs s'han centrat 
ara en els carrers Centre, La Ri
ba i Sant Antoni. Han consistit 
en la substitució del paviment 
de di verses zones, així com la 
modernització i soterrament de 
les instal·lacions de serveis. A 
més, s'han reurbanitzat alguns 
trams que estaven deteriorats, 
s'ha equipat la zona amb nou 
mobiliari i s'han guanyat 21 pla
ces d'aparcament a la zona del 
carrer Centre. 

Aquestes obres han suposat 
una inversió de 400.000 euros, 
deis quals 250.000 s'han finan
<;:at amb el Puosc. Entre les dos 

POLÍTICA RELLEUS 

SEGRE 
Dimecres, 7 de desembre del2022 

Bergés ja és la delegada 
de la Generalitat a Lleida 
Ratifiquen el seu nomenament en substitució de Bernat Solé 11 

Amb el desplegament de l'Agenda Rural com un deis reptes 

Montse Bergés, nova delegada de la Generalitat a Lleida. 

1 LLEIDA 1 Montse Bergés ja és la 
nova delegada de la Generali
tat a Lleida. Substitueix Ber
nat Solé, que dilluns va deixar 
el carrec arran de la senten
cia que el va inhabilitar per 
un. delicte de desobediencia a 
causa de la seua participació en 
el referendum de 1'1-0 (vegeu 
SEGRE d'ahir). El Govern va 
ratificar ahir el nomenament 
de Montse Bergés, q:Ue fins ara 
era la número dos de Solé a la 
delegació. 

Bergés va assegurar que la 
inhabilitació del ja exdelegat 
és "injusta i arbitraria" i va ex
plicar que la seua voluntat "és 
donar continuitat als projectes 
iniciats alllarg d'aquest any i 

mig que he pogut treballar al 
costat de Solé". Va assenyalar 
que es fixa com a objectiu pri
oritari "treballar peral desple
gament de l'Agenda Rural com 
a eina de repoblació" i també 
col·laborar "en la transforma
ció feminista que esta liderant 
el departament d'Igualtat i 
Feminismes". 

La nova delegada és llicenci
ada en Ciencies Biologiques per 
la Universitat de Barcelona i ha 
desenvolupat la seua cárrera en 
la docencia, la gestió ambiental 
i la planificació de projectes. 
També ha treballat en política 
municipal a la Paeria i en l'ac
tualitat era cap de !'oficina de 
la delegació del Govern. 

Francesc Xavier Grau. 

Un lleidata, 
altcarrec 
d'Universitats 
• La Generalitat va apro
var ahir el nomenament 
dellleidata Francesc Xa
vier Grau com a presi
dent de !'Agencia per a la 
Qualitat del Sistema Uni
versitari de Catalunya, 
que depen del depar
tament d'In~estigació i 
Universitats. Es doctor en 
Ciencies Químiques per 
la Universitat de Barce
lona (UB) i catedratic de 
Mecanica de Fluids perla 
Universitat Rovira i Vir
gili (URV). Va ser rector 
de la URV i entre 2018 
i 2021 va exercir com a 
secretari d'Universitats i 
Investiga ció. 

La inauguració de la segona fase de les obres de reforma del centre historie d'Aipicat. 

fases executades fins ara l'ajun
tament ha destinat 750.000 eu
ros a la remodelació del nucli 
antic. 

L'alcalde, Joan Gilart, va en
cap<;:alar la inauguració, a la 

qual també van assistir el vi
cepresident primer de la Dipu
tació, Jordi Latorre, i el presi
dent del Segria, David Masot. 
Gilart va explicar que l'objectiu 
és "revitalitzar el nucli antic" 

per evitar-ne la degradació i 
fer-lo atractiu. Encara queden 
pendents tres fases més de les 
obres. La proxima s'executara el 
2023 i afectara els carrers Ma
jor, Concordia i Raval. 
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