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Cervera 
celebra avui 
un ple i tracta 
sobre crèdits 
La Paeria de Cervera ha convo
cat per avui dia 29 de desem
bre una sessió extraordinària 
del ple a partir de les set de la 
tarda on figura a l'ordre del dia 
el reconeixement extrajudicial 
de crèdits. 

També s'abordarà un dicta-. 
ment de la Comissió informa
tiva. Així mateix, un altre dels 
punts de l'ordre del dia és ac
tivitat de control i precs i pre
guntes. La sessió plenària es 
celebrarà a la sala de plens de 
la Paeria de Cervera. Es tractarà 
del darrer ple que es realitza 
durant aquest any 2022. 

Balaguer ja 
té a punt les 
beques per 
donar suport 
ala creació 
La Paeria de Balaguer, a tra
vés de l'Institut Municipal 
Progrés i Cultura, convoca 
unes beques destinades a 
fer possibles projectes de 
creació cultural, de recerca 
i d'innovació en l'àmbit de 
la cultura i de l'educació. La 
finalitat d'aquestes beques 
és la de promoure iniciati
ves i projectes que contri
bueixin a fomentar la crea
ció a la ciutat de Balaguer 
i promoure projectes que 
ajudin a explicar la ciutat i 
el seu entorn des de dife
rents disciplines. 

El Festival de 
Música dels 
Pirineus, amb 
artistes locals 
Un any més, el Festival de Mú
sica Antiga dels Pirineus aposta 
pels artistes locals per crear la 
que serà la imatge oficial de la 
dotzena edició. Així doncs, el 
festival busca estimular la par
ticipació de creadors pirinencs 
convocant una nova edició del 
concurs de cartells on els parti
cipants poden presentar les se
ves propostes des d'avui i fins el 
27 de gener. El guanyador s'em
portarà un premi de 1.500 eu
ros mentre que els sis finalistes 
obtindran un passi. 

El Geoparc Orígens ultima el 
museu on es reconstruirà en 
3-D la formació dels Pirineus 
El president de la Diputació inaugura la nova 
oficina tècnica del complex a la ciutat de Tremp 
Tremp 
ACN 

El Geoparc Orígens preveu tenir 
enllestida al 2023 la reconstruc
ció de la formació dels Pirineus 
en tres dimensions i mitjançant 
experiències immersives. El pro
jecte es basa en la creació d'un 
museu que estarà ubicat a l'ai
re lliure i on el visitant podrà 
conèixer com eren els darrers di
nosaures que van viure a Europa, 
així com també el patrimoni cul
tural del territori gràcies a la uti
lització de tècniques de realitat 
virtual i augmentada. D'aquesta 
manera, es pretén mostrar de 
forma pràctica la riquesa dels ele
ments que té aquesta zona, que 
ha estat reconeguda per la Unes
co. 

Precisament, amb l'objectiu 
de fer més visible la feina del 
Geoparc a la societat, ahir es va 
inaugurar una nova oficina situa
da al centre històric de Tremp. 

La presidenta del Geoparc Orí
gens i alcaldessa de Tremp, Maria 
Pilar Cases, va destacar que l'es
pai virtual sobre la formació dels 
Pirineus serà "pioner" i pe.rmetrà 
explicar per què aquest territori 
forma part d'un Geoparc. 

FOTO: Diputació de Lleida / La nova oficina tècnica s'ubica als baixos de l'antiga Casa Potau 

Per la seva banda, el president 
de la Diputació de Lleida, Joan 
Talarn, va dir que aquest projec
te servirà per situar-se "al capda-

vanten la modernització". També 
va indicar que el reconeixement 
de la Unesco suposa una "opor
tunitat econòmica" per a la zona, 
a més d'un impuls cap al perfil de 
turisme "sostenible" que valora 
els espais que tenen una "pecu
liaritat pròpia". 

l'objectiu del projecte, anome-

Treballadors de les pistes 
d'esquí, en peu de guerra 
pel conveni col-lectiu 

nat Vigeocult, és investigar sobre 
el patrimoni geològic, paleontolò
gic i cultural del Geoparc Orígens, 
per tal d'aportar un relat acurat 
que permeti explicar l'evolució de 
la Terra, els éssers vius que l'han 
habitada i el llegat històric que 
s'ha preservat. 

La iniciativa s'emmarca en el 

programa del Ministeri de Cièn
cia i Innovació i compta amb fons 
'Next Generation'. 

A més, està participat pel grup 
de recerca Geomodels de la Uni
versitat de Barcelona, l'Institut 
Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont, l'empresa Digivisión i 
el Geoparc Orígens. 

Els comitès d'empresa de les 
estacions d'esquí de la Molina, 
Espot i Port Ainé, van denunciar 
ahir que les negociacions per al 
nou conveni laboral de Turisme 
i Muntanya de FGC no avancen. 
les converses van començar a 
la tardor i diuen que tot i que 
l'empresa es va comprometre a 
desenvolupar un procés "àgil", 
només s'haurien tractat "temes 
poc importants" de manera que 

s'acabarà l'any sense cap ti
pus d'acord. Per aquest motiu 
i després de descartar vagues 
per les Festes de Nadal, els 
treballadors s'estan plantejant 
mobilitzacions de cara al mes 
de febrer, quan té lloc la tem
porada alta de les estacions 
d'esquí. Els comitès d'empresa 
acusen FGC de negar la reserva 
d'una partida per pagar l'anti
guitat dels fixes discontinus. 

FOTO: ACN / Imatge d'arxiu d'una estació d'esquf del Pirineu 
-··· ·- ····- ·- ··- -- - - ---
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FOTO: Bombe-s Els Bombers revisen la coberta de la casa afectada pel foc; a Adons, al Pont de Suert 

Apaguen dos focs en cases 
al Pont de Suert i Sant Ramon 
'Els Bombers de la 
Generalitat van apagar ahir 
dos incendis en habitatges a 
la demarcadó, un al Pont de 
Suert i l'altre a Sant Ramon. 

al Pont de Suert (Alta Ribagorça). 
D'aquesta manera, es va activar 
sis dotacions dels Bombers que, 
en arribar, van apagar el tub de la 
xemeneia i van comprovar que el 
foc havia afectat una mica la co
berta de la casa. Cal destacar que 
el foc no va causar cap ferit. 

Els serveis d'emergències van ser 
alertats ahir a dos quarts de deu 
del matí sobre un foc de xeme
neia produït en una casa d'Adons, 

D'altra banda, sis dotacions de 
Bombers van treballar en el foc 

d'una casa situada a la Plaça Ma
jor de Sant Ramon (Segarra) des 
de dos quarts de dues de la ta r
da. l'incendi s'havia confinat a la 
planta baixa i, mentre l'apagaven, 
van revisar els punts calents i van 
ventilar la planta de dalt. Per la 
seva part, el SEM va evacuar dues 
persones ferides 'per inhalació de 
fum a l'Hospita l d' Igualada. 

FOTO: Bombers I Un núvol de fum causat per l'incendi a Sant Ramon 

El Departament d'Acció 
Climàtica impulsa un pla 
de xoc per al control dels 
danys produïts per senglars 
El Departament d'Acció Climàti
ca, Alimentació i Agenda Rural 
ha mantingut aquest desembre 
diverses reunions per- explicar el 
pla de xoc que el departament 
té en marxa per al control dels 
danys produïts pel senglar 2022-
2025. A les trobades han parti
cipat una cinquantena de socie
tats de caçadors de les 130 que 
hi ha a les Terres de l'Ebre, i re
presentants dels sindicats agra
ris i de la Federació de Caça. Les 
reunions han servit per abordar 
la problemàtica creixent pro
duïda per una sobrepoblació 
de porc senglar, cabirol i conill 
agreujada enguany per la seque
ra, que porta aquestes espècies 
a buscar aliment en zones on 
tradicionalment no hi anaven. 

En aquestes reunions, es van 
explicar les noves eines que dis
posa el departament, com ara 
les gàbies individuals i les gàbies 
trampa, per atrapar porc senglar 
en llocs que presenten dificultat 
per fer batudes. També l'aplica-

Aborda la 
problemàtica 
causada per la 
sobrepoblació 

ció de plans específics que per
metin planificar actuacions en 
àrees concretes per a ser més 
eficients i actuar de manera pre
ventiva. l'evolució de les pobla
cions cinegètiques de senglars 
causa greus afectacions al sec
tor primari, ja que els senglars 
incrementen considerablement 
les pèrdues pels danys produïts 
a l'agricultura i a la ramaderia. 
D'altra banda, el senglar és res
ponsable de gran part dels acci
dents de trànsit i d'atacs directes 
a persones, i també d'afecta
cions a la b,iodiversitat i hàbitats 
d'interès i infraestructures. 

Alcarràs activa el seu primer 
Pla Antifrau per al control de 
les licitacions i subvencions 
l'Ajuntament d'Alcarràs ha elabo
rat el seu primer Pla de Mesures 
Antifrau "amb l'objectiu d'actuar 
amb més transparència, evitar 
confl ictes d'interessos i garantir 
la seguretat jurídica i la diligència 
del consistori en l'atorgament de 
subvencions i en la tramitació de 
licitacions", va explicar l'alcalde, 
Jordi Janés. El pla ja ha passat per 

ll·lesos després 
de topar ala 
carretera C-13, 
a Balaguer 
La carretera C-13 en el seu pas 
pel terme municipal de Ba
laguer (Noguera) es va veure 
afectada ahir per una coHisió 
entre dos turismes. Concreta
ment, l'accident va tenir lloc al 
punt quilomètric pocs minuts 
després de les nou del matí. 
Tot i haver activat els SEM i els 
Bombers, el sinistre no va cau
sar cap persona ferida. 

la comissió de governació i en
trarà en vigor al gener, quan està 
previst que s'aprovi en el ple del 
mes que ve. Amb aquesta eina de 
control es supervisarà totes les 
contractacions i, en especial, les 
ajudes procedents dels fons eu
ropeus Next Generation. 

"Aquest Pla Antifrau ha de 
ser un garant de la integritat pú-

Ferit un ciclista en 
caure de la bid a 
Puigverd de Lleida 

Un ciclista de 42 anys va resultar 
ferit ahir en caure de la bici men
tre circulava per ·Puigverd de 
Lleida. l'home va alertarEmer
gències pocs minuts després de 
les onze del matí i els van infor
mar que havia caigut des d'una 
roca a un terraplè. El SEM i els 
Bombers es van desplaçar fins 
al lloc, on van comprovar que el 
ciclist~ havia caigut d'una alçada 
d'uns dos metres i el van traslla

dar al centre hospitalari. 

blica", va apuntar Janés, qui va 
afegir que "la fi nalitat que el con
sistori disposi d'aquesta eina és 
tenir per escrit que els servidors 
públics ens hem de guiar a l'ho
ra de prendre decisions amb cri
teris basats en l'ètica, els valors i 
el compliment de la legislació vi
gent". A més, "als pobles, tard o 
d'hora es pot donar un conflicte 
d'interessos, perquè les regido
res i regidors també treballem en 
el sector privat i, per això preci
sament, com a Ajuntament hem 
de tenir els instruments necessa
ris per a fisca litzar les licitacions i 
subvencions", va indicar l'alca lde. 

Denuncien 
dos pescadors 
furtius a la 
Pobla de Segur 
Els Agents Rurals van denun
ciar dos pescadors furtius al 
ri u Noguera Pallaresa a la Po
bla de Segur (Pallars Jussà). Els 
denunciats estaven pescant 
en èpoèa de veda i de repro
ducció de la truita autòctona, 
els van localitzar a l'espai pro
tegit de Collegats i van recor
dar que "pescar fora del perío
de hàbil perjudica la població". 
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Tremp penja la 'Llufa' pels innocents 
Com cada 28 de desembre, Tremp va celebrar el Dia dels Innocents 
penjant una gran llufa de paper del campanar situat a la plaça de 
la Creu. El ninot fa 6 metres d'alt per 4 d'ample. /RJrO· Aj. Tremp 

Almacelles inicia el Parc de Nadal 
Almacelles va inaugurar dimarts el Parc de Nadal. El recinte instal·lat 
a la sala polivalent obrirà cada tarda fins al pròxim 4 de gener i 
celebrarà una festa infantil de Cap d'Any. /Faro: Aj. Almacelles 

Visita teatralitzada a l'Espai Ermengol 
!:Espai Ermengol de la Seu d'Urgell va organitzar una visita 
teatralitzada per als infants del municipi que va girar al voltant 
dels formatges del territori pirinenc. / fmO• 

Unes 3.000 persones visiten rEspai Cultural dels Canals d'Urgell 
La directora de la Fundació Canals d'Urgell, Maribel Pedrol va explicar ahir que l'Espai Cultural 
dels Canals d'Urgell ha rebut unes 3.000 persones que han participat en les activitats de divulgació i 
sensibilització entorn de la infraestructura hidràulica. La fundació ha organitzat dues jornades de portes 
obertes destinades als equips docents per donar a conèixer la nova la proposta didàctica. /FOTO: J.A.P. 

Els infants de Balaguer ja es diverteixen al Cosmolúdic 
Balaguer va donar el tret de sortida dimarts al Cosmolúdic 2022, l'espai de referència per als nens 
durant les vacances de nadalenques, que ofereix tot un seguit de tallers i activitats esportives, lúdiques, 
culturals i pedagògiques a infants d'entre 2 i 14 anys. El Parc de Nadal se celebra a les instal·lacions del 
Pavelló Inpacsa i romandrà obert fins al pròxim dijous 5 de gener. / Faro: @RadioBalaguer 

El pessebre d1\.itona compleix el seu 25è aniversari 
El pessebre d'Aitona, que s'ubica a la serra de l'entrada del municipi, compleix 25 anys. El betlem és obra 
de Ricard Roca i a Jordi Gaya i l'arranjament de les figures del Grup di\rt Aitonenc. /K1r0: Aj. Aitona 

• 
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..,. MOMENTS DE CARÏ CIES Mostra que va tenir lloc a la sala d'exposicions del casal dJ\lmacelles 

La Picota ,. 
~ 
Maria Pilar Cases 
Alcaldessa de Tremp 

La felicitem per
què el Geoparc 
Orígens preveu 
enllestir al 2023 
el museu on es 
reconstruirà la 
formació dels Pi
rineus d'una forma immersiva. El 
projecte Unesco posarà en marxa 
una nova oficina a Tremp. 

Toni Seligrat 
Entrenador de fútbol 

El tècnic valen
cià tornarà a en
trenar el lleida, 
al qual ja va di
rigir durant dos 
temporades en 
què va classifi
car l'equip per al 'play off 'd'as
cens. Li donem l'enhorabona i li 
desitgem molta sort. 

.. - . ~-

Miguel Angel Revilla 
President de Cantàbria 

Ha replicat a ~,_,."!!!! 
Pere Aragonès 
que "si tornen a 
convocar un re
ferèndum, com 
van fer els an
teriors, hi ha un 
hotel que es diu Soto del Real, 
on han d'anar tots". Personatges 
com aquest sobren en política. 

el Petardo 
Ahir tocaven les innocenta
des. Joan Pifarré va fer una 
piulada amb una portada de 
LA MAÑANA amb la visita a 
Granja Pifarré de Leo Messi i 
Antonella. Endesa, per la se
va part, en una nota informa
tiva, va haver d'especificar 
que la notícia que comuni
cava no era cap innocentada. 

cana I CAMP 
. ...... · '~[Alt 1 AS 17 !&lLU. e a 

1 cada dia a TWitter bel haslltag #Canalt:MIP @LaManyanacat 

eserva el llu exemllar 
vols participar en aquesta secció: 

Envia'ns un e-mail amb l'assumpte "canal CAMP" a: publicitat@lamanyana.cat o truca'ns al telèfon: 973 00 11 40. 
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La -anana 
Telèfon: 973 001140 
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VATUA L'OLLA! 
I Irene Massana 
i Urgell 
@ IreneMassana 

Encisa'm 
La llum tènue d~l sol m'acompa
nya a través de la finestra. Arriba
da a la darreria de desembre faig 
introspecció d'un any que culmina. 
El balanç pren estabilitat entre l'or
dre i el garbuix personal i col·lectiu. 
Deixem el català tocat de mort de
penent exclusivament de nosaltres. 
Traiem la llengua i parlem català a 
tothora i arreu. El Govern català es
tà desorientat mentre la democrà
cia espanyola és una fraudulència. 
La crisi energètica causa estralls en 
l'economia de particulars i empre
ses vulnerables i la crisi climàtica 
és inapeHable. Ara ens sadollaran 
amb la baixada de l'IVA dels pro
ductes bàsics com a mesura estre
lla, quan el palpable benefici pel 
consumidor rau en una limitació 
dels preus. Però, salut tinguem. És 
cabdal invertir en salut i desbloque
jar urgències i atenció primària. Po
seu-hi fil a l'agulla, atès que la salut 
és un bé molt preuat pel benestar 
individual i comunitari. Personal
ment l'any entona un mot: Passió. 
Soc passional en tots els àmbits de 
la meva vida i per això escullo l'he
donisme, ja que memorant a Maria 
Mercè Marçal, barques d'amor in
cendien la platja. En efecte, a nivell 
existencial i moral la felicitat s'eri
geix del plaer. Al nou any propinc 
exigeixo una desacceleració acce
lerada del repunt de feminicidis. 
Vatua l'olla, mai dos antònims junts 
lravien donat tant sentit a un anhel. 
D'això es tracta, de fer bullir el brou 
plegats perquè ens surti una bona 
escudella, perquè units som més 
forts i sabem que equivocarJt-se 
d'enemic la guerra es perd fàcil
ment. Any i023; seré breu, clara i 
lacònica: Encisa'm. 
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