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L'alcalde de la Seu i el cap de
govern d'Andorra es reuneixen
per tractar la cooperació en salut
Aborden també temes d'economia i mobilitat laboral
Andorra la Vella
ACN
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, va rebre ahir a l'alcalde
de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, en la seva primera visita a
la seu de l'executiu del Principat.
Durant la trobada, van tractar diferents aspectes de les relacions
transfrontereres relatives a la collaboració en matèria de salut, les
connexions del territori, la mobilitat laboral i la cooperació en
projectes econòmics estratègics.
Així, van parlar de la situació
sanitària derivada de la pandèmia i van celebrar la coordinació
que hi ha en aquest àmbit. Espot
i Viaplana van acordar impulsar
la cooperació per a la mobilitat
laboral transfronterera i explorar
projectes econòmics d'innovació
amb la implicació de les administracions d'ambdós territoris.
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La justícia dona la raó als
veïns de la Vall Fosca per
l'IVA dels rebuts de la llum
La justícia ha donat la raó, amb
quatre sentències, als residents
de la Vall Fosca (Pallars Jussà) en
la qüestió de l'IVA dels rebuts de
la llum. Els veïns, que gaudeixen
de preus reduïts gràcies a convenis fets en el moment de la
construcció de les hidroelèctriques, consideraven excessiu el
que Endesa els facturava. Alguns
d'ells només abonaven a l'elèc-

trica la quantitat que creien justa, d'acord amb el contracte del
1927. El 2016, la companyia ja
va tallar la llum per im pagament
a alguns veïns i l'any 2021 va
deixar sense subministrament a
aquells que havien autoliquidat
els rebuts des del 2016. Ara la
justícia els dona la raó i avala les
autoliquidacions, mentre que
Endesa recorrerà la sentència.

Gairebé 6.000 fam nies de
Lleida estan adherides al bo
socidl que ofereix Endesa
FOTO: Govern d'Andorra/Imatge de Ja reunió entre els dos representants
Un altre dels temes que s'ha
abordat durant la trobada a l'Edifici Administratiu del govern d'Andorra ha estat l'avançament en el
desenclava ment del territori. Precisament, van celebrar la posada
en funcionament de la línia aèria

La síndica d'Aran i el Servei
d'Assistència Mèdica Urgent
francès teixeixen col·laboració
La síndica d'Aran, Maria Vergés,
acompanyada pels representants
del Servei Aranès de Benestar i
Salut (SABS), Aran Salut i Pompièrs-Emergéncies, va rebre ahir a
diversos representants del Servei
d'Assistència Mèdica Urgent (SAMU) francès, amb qui van tractar assumptes relacionats amb
la gestió conjunta de les emergències mèdiques al territori. Es

COMARQUES

va parlar sobre la renovació del
conveni de col·laboració entre
SABS i SAMU, pel qual es deriven
determinats casos del Espitau Val
d'Aran al Centre Hospitalari Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens i el Centre Hospitalari Universitari (CHU) de Tolosa. Per
motius de proximitat, mantenir
aquest conveni suposa una gran
diferència en el tractament de

entre l'aeroport d'Andorra-La Seu
d'Urgell i Madrid, i dels alts índexs
d'ocupació de les primeres setmanes. La reunió s'emmarca en
les bones relacions entre els dos
territoris, que comparteixen projectes transfronterers comuns.

les emergències sanitàries. "Per
al govern del Conselh Generau
d'Aran és un assumpte de vital
importància mantenir i garantir
una estreta col-laboració amb la
SAMU francès, atès que aquesta
cooperació ens permet millorar
l'atenció a les persones i el tractament de les urgències mèdiques
a la Val d'Aran, així com al territori
veí", explicava la síndica d'Aran.
Entre altres assumptes, es va
parlar també sobre la necessitat
de mantenir una estreta col·laboració davant situacions de catàstrofes naturals per a donar una
millor cobertura i atenció a la ciutadania.

Més de 5.700 famílies de la demarcació de Lleida estan adherides al Bo Social, un 10% més
que fa un any. Així ho constaten
les últimes dades de la companyia a tancament del 2021, de
les quals unes 3.000 famílies
són vulnerables i compten amb
una rebaixa del 60% en la seva factura de consum elèctric,
mentre que més de 2.700 són

vulnerables severes i gaudeixen
d'una reducció del70%. Aquests
descomptes, fruit de l'aprovació del nou RDL 23/2021, de 26
d'octubre, estaran vigents fins
el 30 d'abril de 2022. Després
d'aquesta data els descomptes tornaran a ser del 25% pels
clients vulnerables i del 40% pel
vu lnerables severs, tal i com estableix la normativa.

L'E~D

de Vilac ha
nnüUoratelcarrer
Sant Blas per evitar

Sabanés deixarà de
ser alcalde d~rtesa
de Segre amb nnotiu
de la seva jubilació

L:'EMD de Vilac ha realitzat, durant les últimes setmanes, treballs de millora al carrer Sant
Bla s per a evitar despreniments
del mur que hi ha al llarg del
carrer. Aquesta intervenció ha
consistit en la 'Col·locació d'una
estructura de formigó d'uns
30 centímetres d'ample com a
mesura de protecció, per a crear un espai de seguretat per als
vehicles i els vianants.

l'alcalde d'Artesa de Segre,
Mingo Sabanés, renunciarà
avui al seu càrrec amb motiu
de la seva jubilació. El republicà
deixarà de ser alcalde del municipi a partir de les 12.00 hores d'avui al saló de plens de
l'Ajuntament d'Artesa de Segre.
En aquest sentit, el president
de la Diputació de Lleida, Joan
Talarn, assistirà al ple de renúncia.
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Guissona incorpora
una nova agent cívic
per conscienciar
sobre el coronavirus
L'Ajuntament de
Guissona
compta amb una nova agent
cívic per fer tasques d'informació, sensibilització i promoció
d'actituds cíviques així com per
a la prevenció de la Covid-19.
És Rosana Minguez, que ahir va
ser rebuda per l'alcalde Jaume
Arsi els tècnics de l'Ajuntament
amb els quals van tractar les
tasques més prioritàries que
cal portar a terme.

Ferro visita Seròs i
defensa l'aplicació
de les normatives
del sector primari
El portaveu adjunt d'En Comú
Podem al Parlament de Catalunya, Lucas Ferro va visitar una
cooperativa ramadera de Seròs
per conèixer el funcionament
de les granges porcines. Ferro va subratllar que "el sector
primari, malgrat el soroll, està
treballant per posar-se al dia
en l'aplicació de les directives
europees de benestar animal".
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Queixes a Sant Llorenç per la
manca de senyal de televisió
L'alcalde denuncia la inacció de la Generalitat
després. de set anys amb problemes de cobertura
Sant Llorenç de Montgai
J.CASTELLÀ
Al poble de Sant Llorenç de
Montgai (la Noguera) porten set
anys amb problemes amb el servei de televisió i de telefonia mòbil i, tot i les reiterades reclamacions de millores a la Generalitat i
a la Diputació, denuncien que no
s'ha fet res per solucionar aquesta problemàtica. Un fet que genera, segons l'alcalde José Ruiz, "impotència i vergonya" de trobar-se
els veïns.
Ruiz explica que hi ha veïns
que sí que poden' veure canals
públics catalans però bona part
d'ells, no. "S'ha acabat normalitzant entre els veïns haver de
pagar una plataforma digital per
poder veure canals públics com
TV3", lamenta l'alcalde.
En aquest sentit, recorda que

les competències per solucionar-ho són de-la Generalitat, a qui
Ruiz retreu la 'doble vara' d'enorgullir-se de que "en una part del
país es faci el Mobile World Congres mentre hi ha pobles on no
es pot veure fa televisió i l'antena
telefònica cau quan vénen els turistes el cap de setmana".
Així mateix, l'alcalde lamenta
que la Diputació encara no els
ha fet arribar la fibra òptica, cosa que es va comprometre a fer,
segons Ruiz. De fet, cal recordar
que el consistori té un informe de
la Generalitat en què s'acredita
que no hi arriba fa cobertura.
És per això que, després de
tants anys sense que s'hagi solucionat, Ruiz es pregunta el perquè
dels plans i fes polítiques que es
creen per lluitar contra el despoblament quan no s'actua als po-

FOTO: J.R./ Critiquen que els caps de setmana es col·lapsa la cobertura
bles que ho necessiten. "Paguem
els mateixos impostos", reivindica
l'alcalde, que assegura que ja no
sap què dir als veïns quan li pregunten quan se solucionarà. Ara

per ara, sembla que si els veïns de
Sant Llorenç volen saber les notícies sobre el congrés mundial de
mòbils de Barcelona s'hauran de
desplaçar de casa.

La línia Lleida-la Pobla registra
gairebé el doble de viatgers el
2021 respecte a l'any anterior
Tot i això, es manté per sota de la xifra assolida el 2019
Lleida
ACN

FOTO: Aj. Bellpuig/ Els tècnics canviant la nova tarima del teatre

Bellpuig estrena aquest cap
de setmana el nou escenari
reformat del teatre Armengol
Aquesta setmana han tingut lloc
les obres de millora de l'escenari
del Teatre Armengol de Bellpuig,
unes obres que en canviaran la
imatge ja que, amb la línia del
parquet i de la fusteria de tota
la sala, s'ha optat per una tarima
de fusta vista en lloc de negra.
De fet, tot i presentar una imatge totalment renovada la tarima
és la mateixa, ja que s' ha procedit a polir-la i tenyir-la d'un co-

Ior similar al parquet que ja té
tota la sala amb un vernís ignífug. Aquestes millores, que han
suposat un cost d'uns 4.500 euros, se sumen a fes que ja es van
fer temps endarrere quan es va
construir la cabina del tècnic de
so i llums a platea. Les millores
es podran veure aquest cap de
setmana coincidint amb l'acte
de lliuraments de premis que fa
el Moto club Segre.

Les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat van
transportar 60,9 milions de viatgers durant el 2021, xifra que
suposa un 33% menys que el
2019, any anterior a la pandèmia.
D'aquesta manera, s'ha pogut recuperar un 67% de la demanda,
segons la companyia. Aquest percentatge es va elevar fins al 80%
en els mesos de novembre i desembre.
Si es compara amb el 2020,
quan es van registrar 47,5 milions de passatgers, representa
un 28,4% més. Del total, la línia
Lleida-La Pobla de Segur va registrar quasi el doble de passatgers
(+98,10%) que el 2020 tot i que
encara un 17,5% per sota les xifres del 2019. D'aquesta manera,
en aquest tram operat per Ferrocarrils, ja s'ha recuperat un 82,5%

FOTO: ACN/Imatge d'arxiu del tren de la línia Lleida-la Pobla de Segur
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de la demanda de fa dos anys i ha
sigut la línia que millor s'ha recuperat de l'impacte de fa pandèmia, segons Ferrocarrils.
A la línia Lleida-La Pobla de Segur, l'índex de satisfacció se situa

en els 79 punts, igual que al2017.
L'arribada, aquest 2022, del tercer
tren millorarà la disponibilitat i fa
preveure un augment dels índex
de satisfacció per part dels usuaris de Lleida.

