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L'Estat aportarà els recursos per la redacció de 
la R-40, es pactarà com fer de l'aeroport un hub 
internacional i es desencalla el Hard Rock. 

El 24% aniran a la millora de l'atenció primària, 
50 milions seran per redui r llistes d'espera i es 
milloraran les condicions dels professionals. 

Acció Climàtica incorporarà 75 treballadors 
més amb l'objectiu d'agilitzar la tramifació dels 
projectes d'energies renovables ara encallats. 

Barcelona 
AGÈNCIES 

A les 16.30 hores de la tarda 
d'ahir, el president de la Genera
litat, Pere Aragonès, i el líder del 
PSC, Salvador lila, van rubricar 
l'acord de pressupostos a la Sala 
de Diputats del Palau de la Ge
neralitat, segellant el pacte amb 
una encaixada de mans final. El 
president i el cap de l'oposició 
posaven punt i final així a mesos 
de negociacions sobre els comp
tes, i permeten que el Govern ti
ri endavant el pressupost amb el 
suport també d'En Comú Podem. 
El Consell Executiu aprovarà avui 
els pressupostos 1 després d'inici
arà la tramitació parlamentària. 

l'acord inclou un document 
sobre grans infraestructures que 
comprèn la B-40, la "modernit
zació" de l'aeroport del Prat i el 
Hard Rock. Aquests són tres pro
jectes que els de Salvador lila exi
gien per a validar els comptes. A 
banda, contè diverses qüestions 
en blocs sobre la prosperitat eco
nòmica, la societat del coneixe
ment, les energies renovables, la 
salut, els drets socials, l'educació 
o la seguretat. 

L'ESCULL DE LES 
INFRAESTRUCTURES 

Sobre la Ronda Nord, que ha 
estat el gran escull les darreres 
setmanes durant la negociació, 
Govern i socialistes han· acordat 
fer efectiu, dins del primer tri
mestre del 2023, amb el ministeri 
de Transports, el conveni d'acord 
i finançament que garanteixi la 
redacció del projecte. 

Pel que fa al Hard Rock, el 
document apunta que durant 
el 2023 es completaran els pro
cessos relacionats amb l'inici del 
projecte del Consorci Recreatiu i 
Turístic de Salou i Vila-seca. Sobre 
l'aeroport, l'executiu i els socialis
tes van dir que acordaran durant 
aquest any, amb el govern espa
nyol, una comissió tècnica que 
permeti abordar el nou model 
aeroportuari que necessita Cata
lunya per a "transformar" l'aero
port perquè esdevingui un hub 
internacional. 

També preveu una inversió, 
fins el 2026, de 49 MEUR pel 
Delta de Llobregat per assolir un 
espai natural i amb biodiversitat 

FOTO: ACN I El president Aragonès i Salvador lila van signar ahir el pacte dels pressupostos a la Generalitat 

per tota aquesta àrea natural del 
Barcelonès. 

1.284 MEUR MÉS A SALUT 

Salut rebrà 12.212,8 MEUR, 
1.284 MEUR més que l'any pas
sat. De l'import total, el 24% des 
recursos aniran a l'atenció pri
mària, que comptarà amb 2.100 
MEUR. A més, també es vol mi
llorar els condicions laborals i 
retributives dels professionals i 
l'harmonització de les condici
ons de tots els professionals del 
sistema públic. Entre els punts 
acordats hi ha l'increment de 30 
MEUR a salut mental i destinar 
30 MEUR a augmentar la dotació 
de les polítiques de salut pública. 
Es dedicarà 50 MEUR a disminuir 
les llistes d'espera quirúrgiques, 
diagnòstiques i de consultes ex
ternes, i es proposa incrementar 
l'oferta de places de formació sa
nitària especialitzada. 

REFORÇAR l'EDUCACIÓ 

Pel que fa a educació, s'ha 
acordat sumar 52,3 MEUR al fi
nançament de les llars d'infants 

per a garantir la gratuïtat de 1'1-
2, augmentar en 39 MEUR el 
pressupost a concerts educatius, 
23,7 MEUR més al pla d'equipa
ments educatius i 58 MEUR per 
al desplegament del Pacte contra 
la segregació escolar. En l'àmbit 
dels drets socials, es destinaran 
56 MEUR a incrementar en 2.000 
el nombre de places residencials 
i de centre de dia per a persones 
dependents, i 50 MEUR més a 
crear noves prestacions econò
miques per residències, centres 
de dia i assistència domiciliària. 

ENERGIES RENOVABLES 

El pacte acorda destinar 180 
MEUR a l'acceleració de la instal
lació de renovables per a l'auto
consum domèstic i industrial, el 
doble del 2022. L'energètica pú
blica del Govern rebrà 25 MEUR, 
es destinarà 54 MEUR a la sego
na fase del Programa Barris per a 
la rehabilitació d'edificis per a la 
millora de l'eficiència i s'incorpo
raran 75 treballadors més a Acció 
Climàtica per accelerar la trami
tació de projectes sobre energies 

--- ---·--

renovables. 

SUPORT A LA INDÚSTRIA 

Enguany es destinaran 20 mi
lions per les línies de reindustria
lització. Hi haurà 15 MEUR més a 
agroindústria, 20 més per convo
catòries per la descarbonització i 
automatització de processos i en 
l'àmbit del coneixement s'impul
sa un pla d'inversions università
ries amb una aportació mínima 
de 125 MEUR del 2023 al 2027. 
Es desplegarà la llei de la ciència 
i es destinarà 20 MEUR a inversió 
pública en recerca, desenvolupa
ment i innovació. També es des
tinarà 15 MEUR a un programa 
d'incentius de millora de la do
cència, 17,2 MEUR a garantir les 
despeses del creixement vegeta
tiu de les universitats. 

SEGURETAT I MOBILITAT 

En l'àmbit de la seguretat, s'ha 
· acordat convocar anualment 840 

noves places de Mossos d'Esqua
dra mentrea que en el camp de 
la Cultura es destinarà 1'1,5% del 
pressupost a aquest àmbit. 

CRONOGRAMA 

L'ENUIG D'ILLA 
El 25 de gener va tirar en 
cara a ERC que acudís a 
la Moncloa per intentar 
aconseguir l'aval del PSC 
als pressupostos. 
EL BÀLSAM DE LA B-40 
L'endemà ERC anuncia 
per sorpresa que dóna 
suport a la B-40 per 
desencallar els comptes. 
L'SPRING NEGOCIADOR 
Laura Vilagrà, Natàlia 
Mas i Alícia Romero es 
troben dilluns durant sis 
hores. El PSC dóna carta 
blanca a lila per l'acord. 
DIMARTS 31, EL PACTE 
JA ENCARRILAT 
Les dos parts es tornen 
a trobar i deixen casi 
enllestit el pacte. 
Aragonès i illa parlen per 
telèfon i s'interpreta que 

hi ha fumata blanca. 
LA CARTA DE TURULL 
Un moviment d'última 
hora del secretari 
general de JxCat oferint 
el seu partit per un 
pacte arriba poc abans 
de segellar l'acord. 

DIMECRES, L'ANUNCI 
Cap a les nou del matí 
els dos partits anuncien 
de forma simultània que 
s'ha arribat a un acord. 
A la tarda Aragonès i lila 
ho certifiquen amb foto. 
UN PRESSUPOST 
'TRIPARTIT' 
Els pressupostos tornen 
a tirar endavant amb 
els tres partits que van 
formar o són hereus del 
tripatit entre PSC, ERC i 
ICV que va governar del 

2003 al 2010. 
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Vilagrà: "Que 
se sumi Junts 
seria bo per 
al país i per al 
sobiranisme" 
la consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà, va convidar Junts 

-a sumar-se a l'acord de pressu
postos que ha tancat amb el 
PSC. "Seria no per al país i per 
a l'independentisme", va asse
gurar. Vilagrà va afegir que el 
pacte inclou "la immensa ma
joria de temes acordats" amb 
Junts i va defensar que la ma
joria independentista del 52% 
segueix vigent. Va remarcar les 
"diferències enormes" amb el 
PSC. "Des del Govern continua
rem defensat que només do
nant la veu a la ciutadania aca
barem amb el conflicte polític". 

Illa avisa 
Aragonès i 
sosté que "no 
és un acord 
de legislatura" 
El líder del PSC, Salvador lila, 
va advertir que no serà un soci 
permanent del Govern de Pe
re Aragonès tot i el pacte pels 
pressupostos. "No és un acord 
de legislatura", va remarcar. 
lila també va expressar que 
aquests no són els comptes 
que haurien aprovat si tingues
sin una majoria més àmplia, 
però a la vegada es va mos
trar satisfet amb el resultat. lila 
també va negar haver manio
brat d'acord amb "càlculs elec
torals", amb les eleccions muni
cipals a tocar. 

Junts considera 
que marca un punt 
d'inflexió i diu que 
" t- .ol ....,. • ~ rf- • • " 

El president del grup parla
mentari de Junts, Albert Batet, 
va constatar un "canvi de cicle" 
després de l'acord de pressu
postos entre el Govern, el PSC 
i els comuns. "Torna el tripartit, 
i torna de la mà de Pere Ara
gonès¡ no tornem al2017, avui 
tornem al 2004", va sentenciar. 
El president del grup parlamen
tari reivindica Junts com "l'úni
ca alternativa". 

ERC LLIGA EL SUPORT DEL PSC ALS PRESSUPOSTOS 

El Govern tindrà la titularitat 
de l'Eix Transversal de Ponent 
per unir el Pla d'Urgell i l'Ebre 
S'invertirà en la futura autovia Lleida-Balaguer, el 
pla director de Torreblanca i l'Institut de Cappont 
Lleida 
REDACCIÓ 
D'entre les inversions que reverti
ran a les comarques de Lleida des
taquen els cinc milions d'euros 
que permetran al Govern assumir 
la titularitat de les carreteres que 
formen part de l'Eix Transversal 
de Ponent, una via que permetria 
connectar el Pla d'Urgell amb les 
Terres de l'Ebre seguint el traçat 
de la C-233 i la C-13 entre Bell
puig i Maials (aquesta era, de fet, 
una vella reivindicació dels mu
nicipis i entitats supramunicipals 
que en són els titulars). 

Els pressupostos també pre
veuen "finalitzar les obres de 
connexió de la C-13 entre Lleida 
i Balaguer", tot i que en el pacte 
no s'especifica si aquesta via, de 
la que ara només hi ha fets els 
6,4 quilòmetres de la variant de 
Vilanova de la Barca, serà autovia 
o no. El PSC defensa que ho sigui 
(com ja va anunciar abans de Na
dal, tot i que l'estudi informatiu 
de l'obra contempla també con
vertir-la en una via de tres carri
ls a Térmens i Territori encara no 
s'ha pronunciat al respecte). El 
llistat d'inversions per Lleida pel 
que fa a- infraestructures inclou 
també la redacció del projecte 
constructiu de I~ C-14 a Tàrrega i 
l'elaboració del projecte d'estudi 
de la variant de la C-26 a Alfarràs 

Albiach reivindica 
que es podrà rescatar 
la sanitat o impulsar 
les renovables 
Els comuns van celebrar l'acord 
anunciat ahir entre el Govern i el 
PSC per aprovar els pressupostos 
del 2023. "Era un clam: Catalun
ya, la seva gent i els seus serveis 
públics necessitaven pressupos
tos", va dir la líder d'En Comú 
Podem, Jéssica Albiach, que rei
vindicar que amb el seu acord es 
podrà "rescatar la sanitat, impul
sar les renovables o multiplicar 
l'habitatge públic", va reblar. 

FOIO: LM./ EL tram entre Cogul i Granyena (part de l'Eix Transversal de Ponent), en estat deplorable 

per connectar-la amb l'autovia 
A-14 que finalitzarà en aquest 
municipi. També es reforçarà el 
ferm de la C-1311 entre Tremp i 
el Pont de Montanyana. 

L'lES DE CAPPONT, l'ECMU I 
POLÍGON DE TORREBLANCA 

A Lleida ciutat s'invertirà en 
l'Institut de Cappont i en l'apro
vació del Pla Director Urbanístic 
del polígon industrial de Torre
blanca, a més de redactar-ne els 
projectes de gestió urbanística i 
urbanització. En paraHel es con
certaran 20 places de centre de 

La CUP denuncia 
que són els comptes 
"més tòxics 
,lP 

la portaveu del grup parla
mentari de la CUP-NCG, Eulàlia 
Reguant, va denunciar que els 
pressupostos que han pactat el 
Govern, el PSC i els comuns son 
"els més tòxics de la història'~. 

"Són anticlimàtics en plena 
emergència climàtica i conso
liden les desigualtats en plena 
crisi econòmica", va carregar. A 
més, va advertir que "obren la 
porta a les retallades". 

dia per a gent gran de Cappont. 
L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, 
també va dir que hi haurà inver
sió "per acabar" l'alberg de Par
dinyes, l'estació d'autobusos i pel 
nou pavelló de Fira Lleida, a més 
d'un "compromís" de futur pel 
Parc Abrobiontech. 

Pel que fa a la resta del terri
tori s'invertirà en la reforma de 
l'escola de Torre-serona i el pro
jecte executiu per convertir l'an
tiga residència de la Guàrdia Civil 
d'Oliana en habitatges socials. la 
reforma de dos pisos per habitat
ge social a Salàs i la primera fase 

C's creu que ERC ja 
governa a Barcelona, 
Catalunya i Espanya 
gràcies al PSC 
El líder de Cs a Catalunya, Carlos 
Carrizosa, va assegurar que "s'aca
ba el paripé". En una piulada, Ca
rrizosa es va referir així a la nego
ciació entre executiu i socialistes 
per als comptes, després que al 
llarg de les darreres setmanes ha
gi afirmat que realment l'acord ja 
estava fet feia dies. "Gràcies als 
socialistes, ERC ja governa 'de fac
to' Barcelona, Catalunya i el con
junt d'Espanya", va escriure. 

d'ampliació de reg de la Conca 
de Tremp, a part d'executar els 
acords de la bilateral Generali
tat-Conselh d'Aran són altres dels 
punts d'aquests pressupostos. 

S'ha acordat continuar treba
llant per desplegar les rodalies 
ferroviàries de Lleida negociant 
amb RENFE la "millora i freqüèn
cia de pas" dels combois mentre 
no es faci el canvi d'operador a 
FCG previst pel 2025. Es preveu 
treballar en les línies de Manresa, 
la Pobla, Lleida-les Borges, Mont
blanc-Lleida i Almacelles-Mon
só-Lleida i la del tren de la Pobla. 

El PPC sosté que 
l'acord "erosiona 
les institucions 

em e :.. i ues'' 
El president del PPC, Alejandro 
Fernandez, va assegurar que 
l'acord de pressupostos del Go
vern amb el PSC i els comuns 
"erosiona les institucions de
mocràtiques de tot Espanya". 
Els populars van criticar l'acord 
i el vinculen amb la reforma del 
Codi Penal, i afegeixen que es 
tracta d'un acord "amb el sepa
ratisme en tots els seus objec
tius polítics". 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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Eva Fiter, 
nomenada 
directora de 
l'Institut de 
l~lt Pirineu 

El sector turístic de Lleida 
tanca el 2022 amb el millor 

El Consell Rector de l'Institut 
per al Desenvolupament de 
l'Alt Pirineu i Aran {lOAPA), pre
sidit pel conseller de Territori, 
Juli Fernàndez i Olivares, va es
collir ahir Eva Fiter i Cirera com 
a nova directora, en substitució 
de Pere Porta i Colom. La pro
posta de nomenament de Fiter 
s'elevarà ara al Consell Executiu 
per a la seva aprovació. Nascu
da a Tremp el1981, és llicencia
da en Ciències Polítiques i de 
l'Administració i diplomada en 
Gestió i Administració Pública 
per la Universitat Pompeu Fa
bra (UPF). 

registre de tots els temps 
El nombre de pernoctacions a Ponent creix un 
9, 7% i la xifra de visitants augmenta un 2,5% 

Les Borges acull 
una mostra sobre 
la realitat dels 
malalts de càncer 

L'Ajuntament de les Borges 
acull des d'aquesta setmana 
la mostra 'Apropa't a la meva 
realitat. Descobreix les me
ves emocions', una proposta a 
càrrec de l'Associació Espanyo
la Contra el Càncer a Catalunya 
(AECC} que té l'objectiu de visi
bilitzar la realitat que viuen els 
milers de pacients amb càncer i 
els seus familiars. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El sector d'allotjament turístic de 
la demarcació de Lleida va tancar 
l'any 2022 amb el millor resultat 
de la història amb un increment 
d'un 2,56 % quant al nombre de 
viatgers i d'un 9,71% pel que fa 
al nombre de pernoctacions amb 
relació a l'any 2019, abans de la 
pandèmia, segons les dades de 
I'INE en els establiments d'ho
teleria, turisme rural, càmpings i 
apartaments turístics. 

L'any 2019, juntament amb el 
2018 i també el 2006, es mante
nien fins ara com els tres millors 
registres quant a ocupació turís
tica a la demarcació de Lleida. Si 
bé tots els subsectors d'allotja
ment turístic han millorat els seus 
resultats d'abans de la pandè
mia, els sectors de turisme rural 
i càmping han assolit un creixe
ment espectacular; del 31 % en 
pernoctacions els càmpings i del 
28% el turisme rural, així com un 
altre 9,7 % en els apartaments 

Trobada d'autocaravanes 
procedents de tota Europa 
del 3 al 5 de febrer a Arbeca 
L'àrea d'autocaravanes Vinya 
Els Vilars d'Arbeca reunirà del 3 
al S de febrer una cinquantena 
d'aquests vehicles turístics als 
que acompanyaran al voltant 
de dues-centes persones proce
dents de tota Europa. 

Està prevista 
la participació 

d'uns 50 
vehicles 

L'àrea es troba en la finca del 

El programa començarà el di
vendres amb la benvinguda als 
participants en la trobada, i el • 
dissabte serà un dia intens amb 
sortides amb bicicleta, activitats 
infantils i el concurs mastercheff 
entre tots els assistents, projec
cions de cinema, música i ball 

celler Vinya Els Vilars a escas
sos quilòmetres del municipi 
garriguenc d'Arbeca, és un dels 
espais més ben valorats en les 
guies especialitzad.es espanyo
les i europees; per la situació, 
la qualitat dels serveis, i per la 
situació geçgrafia per sortides i 
visites turístiques. J.A.P 

fins a la matinada. 
El diumenge està previst un 

esmorzar de forquilla i gabinet, 
una gimcana gastronòmica fa
miliar, i visita completa al celler 
i tast de vins. 

i un 4 % menys de visitants, tot i 
que el sector del càmping i el tu
risme rural han millorat els resul
tants de visitants i pernoctacions 
d'abans de la Covid-19. 

FOTO: Dlputadó/ Un establiment hoteler del Pirineu de Lleida 

La vicepresidenta del Patro
nat de Turisme, Rosa Pujol, va ex
pressar la seva plena satisfacció 
quant al nivell de resultats en el 
conjunt de demarcació en relació 
amb el nombre de visitants i de 
pernoctacions registrats durant 
l'any 2022. "Uns bons resultats 
que ens han permès recuperar 
les dades d'abans de la pandèmia 
i alhora tancar amb els millors 
registres de tots els temps. Les 
dades que s'han conegut ara del 
mes de desembre han confirmat 
l'avenç de resultats que ja vam 
anunciar durant la celebració del 
saló Fitur de Madrid el 18 de ge
ner. El sector turístic de la demar
cació de Lleida ha reprès el ritme 
de creixement que ja havia mos
trat del 2014 al 2019 i que es va 
veure truncat per l'arribada de la 
pandèmia", afirmà. 

turístics, que ha permès assolir 
la mitjana de gairebé un 10 % 
en el conjunt del sector. Per la 
seva banda, els hotels han regis
trat les millors xifres de tots els 
temps, però amb un creixement 
més moderat de 1'1% respecte al 
2019, que li han permès superar 

Campanya a 
la població 
d'Alcarràs sobre 
la importància de 
la bioeconomia 
'Alcarràs', la peJ.Iícula de Caria Si
mon, que ha catapultat la capital 
del Baix Segre a la gran pantalla, 
s'ha convertit en el fil conductor 
del pla de sensibilització sobre 
la importància de la bioecono
mia per al futur de les terres de 
Lleida i particularment d'Alcarràs. 
Amb el títol 'Alcarràs, per un fu
tur de peJ.Iícula', el consistori im
pulsa una campanya que té per 
objectiu "explicar a la població la 
importància estratègica de l'eco
nomia circular i sostenible per 
diversificar l'economia, fixar el ta
lent i arrelar la població", va expli
car ahir l'alcalde, Jordi Janés. 

La plaça on s'ubica, les parets 
de les antigues Escoles Velles es 

els 2 milions de pernoctacions 
per primera vegada. El turisme 
estranger, va tancar amb una 
notable recuperació en relació 
amb els dos anys de pandèmia, 
el 2020 i 2021, si bé en compa
ració amb el 2019 s'ha situat en 
un 1,5 % menys de pernoctacions 

FOTO: Aj.Akanàs I Un moment de la presentació de la campanya 

convertiran en una gran galeria 
d'art a l'aire lliure destinada a di
vulgar els principals conceptes 
relacionats amb la bioeconomia. 
Una de les accions serà una inter
venció mural que anirà a càrrec 
de l'estudi Cactus Soup, que aviat 
hi iniciarà la intervenció. Segons 
va explicar l'alcalde, "aquest nou 
futur que estem escrivint entre 

tots ha de ser una peJ.Iícula en la 
que totes i tots siguem els prota
gonistes". Una altra de les accions 
previstes és l'emissió d'una -sèrie 
de vídeo-podcasts a càrrec de la 
companyia lnhabitants, que ex
plica de forma teatralitzada què 
és la bioeconomia per tal de sen
sibilitzar la població de la seva im
portància. 

cfarre
Resaltado



16 COMARQUES I DIJOUS 2 DE FEBRER DE 2023 

FOTO: Agents Rurals I La sanció es va produir al Pallars Jussà 

Denunciat per portar un 
carregador de 3 cartutxos 
Els Agents Rurals van denunciar 
recentment al Pallars Jussà un 
caçador per utilitzar un carrega
dor amb capacitat de tres cartut
xos. En aquest sentit, a través de 

Rescaten una 
escaladora a la 
qualli havia caigut 
una pedra a Àger 

Els efectius del GRAE de Bom
bers van rescatar ahir una es
caladora a la qual li va caure 
una pedra a l'espatlla i no podia 
continuar a Àger, concretament 
a la zona del Cantal Pla, mentre 
feia la via Montsiciana. D'altra 
banda, també es va fer el res
cat a Baqueira Beret d'una do
na que havia caigut mentre es
tava practicant raquetes de neu 
i s'havia fet mal. 

les éorresponents xarxes socials, 
des del cos van recordar que en 
armes semiautomàtiques els 
carregadors només pòden por
tar un màxim de dos cartutxos. 

Calcinats dos 
contenidors per 
focs a l'interior 
a la Seu d,Urgell 

Dos contenidors de la Seu d'Ur
gell van quedar ahir totalment 
calcinats per sengles incendis 
que es van originar en el seu 
in~erior. En aquest sentit, a les 
14.20 hores els serveis d'emer
gències van ser alertats que un 
contenidor del carrer Major es
tava cremat. Així mateix, a les 
16.09 hores van ser informats 
d'un altre que estava en flames 
al barri de Sant Antoni. 

Porten a l'Oficina Antifrau 
el nomenament del cap 
de la policia d'Almacelles· 
En Comú considera que pot haver-hi 
irregularitats per part de l'ajuntament 
Almacelles 
REDACCIÓ 

El grup municipal d'Almacelles En 
Comú ha presentat una denúncia 
a l'Oficina Antifrau de Catalunya 
per suposades irregularitats en el 
procés de nomenament del cap 
de la policia local d'aquesta po
blació del Segrià. Segons el text 
presentat, i que signa la regido
ra i candidata a l'alcaldia Montse 
Cortasa, l'actual cap de la policia 
local d~lmacelles va ser nomenat 
sense procés de selecció interna 
i sense reunir els requisits neces
saris per efectuar les funcions de 
direcció i coordinació del Cos de 
Policia Local, per davant d'altres 
agents, incomplint així els princi
pis d'objectivitat, mèrit, capacitat 
i igualtat d'oportunitats. Va ser 
nomenat el maig de 2019 a través 
d'un decret d'alcaldia quan enca
ra era un agent en pràctiques. 

Segons Almacelles En Comú, 
l'agost de 2020 el policia va ser 
substituït per un altre agent que 
sí que complia els requisits, tam
bé a través d'un decret. Però da
vant la seva dimissió "forçada per 
l'equip de govern", segons decla-
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ra el mateix afectat, el febrer de 
2021, l'ajuntament va tornar a no
menar sense cap procés de pro
moció interna al seu predecessor, 
que suposadament continuava in
complint els requisits, per davant 
altres agents que sí que els com
plien. Un cop superat el període 
de pràctiques, i nomenant el fun
cionari de carrera l'agost de 2021, 
l'Ajuntament el va ratificar el març 

de 2022 en el càrrec, malgrat la 
reunió mantinguda pel consistori 
amb la plantilla de la policia local 
informant de problemes i discon
formitats sobre les tasques realit
zades al capdavant del cos. 

Cortasa considera que el pro
cés de "nomenament i ratificació 
en el càrrec" del cap de la policia 
local d'Almacelles presenta aspec
te que "provoquen dubtes". 

Tres persones 
perden la 
vida a Lleida 
en accidents 
durant el gener 

Simulacre d'emergència a 
Lleida el dia 28 per provar el 
sistema d'alertes per mòbil 

Un total de tres persones van per
dre la vida en tres accidents de 
trànsit que es van registrar des de 
1'1 fins al 31 de gener a les carre
teres lleidatanes. En aquest sen
tit, cal destacar que són dues més 
que l'any passant, quan durant el 
mateix període de temps només 
va haver-hi una víctima mortal, 
segons les xifres facilitades ahir 
pel Servei Català de Trànsit (SCT). 
Pel que fa a tot Catalunya, 14 per
sones van morir en 12 sinistres 
mortals a la xarxa interurbana 
catalana, mentre que l'any passat 
van ser 12 en 9 accidents mortals. 

El conseller d'Interior, Joan Igna
si Elena, va anunciar ahir que en 
els propers quatre mesos Protec
ció Civil farà quatre simulacres 
arreu del territori per provar el 
nou sistema d'alertes per mòbil 
davant d'una emergència, que 
va entrar en funcionament ahir 
després que es fes efectiu el tras
pàs de competències per part del 
govern espanyol. El primer simu
lacre es farà el pròxim 28 de fe
brer a Lleida, els Pirineus i l'Aran. 
El 12 d'abril es farà a Tarragona, 
el Penedès i l'Ebre, el 27 d'abril 
a la Catalunya central i Girona i, 
finalment, el31 de maig a Barce
lona. Amb aquest nou sistema, 
els ciutadans de la zona afectada 
rebran un·missatge quan s'activi 

• 

Entre l'abril i 
el maig es farà 
a la resta de 
Catalunya 

una alerta davant de casos "con
crets", com un incendi o un acci
dent natural. 

El titular d'Interior va explicar 
que l'instrument no s'utilitzarà 
per informar ni per donar avi
sos de servei, sinó que només 
s'activarà en cas d'emergència i, 
en concret, "quan hi ha alertes 
que comporten l'activació dels 
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ciutadans". En aquests casos, la 
població afectada rebrà un mis
satge on s'informarà de l'alerta i 
se li donarà instruccions a seguir. 
El missatge arribarà als telèfons 
que es trobin dins l'àrea d'influ
ència de l'emergència i s'anirà 

reproduint en els mòbils mentre 
estigui activa, segons va detallar. 

Aquests contindran el missat
ge "Alerta de Protecció Civil" i un 
text en què s'identificarà el tipus 
d'emergència, la zona d'afectació 
i les recomanacions. 

cfarre
Resaltado
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