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El Conselh d'Aran i el Govern 
es reuneixen per treballar en 
el nou model de finançament 
El nou acord hauria d'entrar en vigor l'any 2024 
una vegada hagi finalitzat la vigència de l'actual 
La síndica d'Aran, Maria 
Vergés, va insistir en la 
necessitat que el nou acord 
de fin~nçament asseguri 
la capacitat d'autogovern i 
d'autonomia. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El Conselh Generau d'Aran i la 
Generalitat es van reunir ahir per 
a començar els treballs del nou 
model de finançament que hau
ria d'entrar en vigor el 2024. La 
síndica d'Aran, Maria Vergés, va 
insistir en la necessitat que el nou 
acord de finançament asseguri 
la capacitat d'autogovern i d'au
tonomia de la màxima institució 
aranesa i que la doti dels recursos 

· necessaris per a poder àconse
guir el desenvolupament efectiu 
d'aquest autogovern. 

Durant la reunió amb el secre
tari de Governs locals i Relacions 
amb Aran, David Rodríguez, la 
síndica d'Aran va destacar "la ne
cessitat de començar a treballar 
en el nou acord de finançament 

Vielha iniciarà 
a la primavera 
les millores al 
passeig fluvial 
del riu Garona 
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del, perquè l'actual finalitza en
guany". Sobre el conveni actual, 
Vergés va assenyalar que malgrat 
les discrepàncies que hagin pogut 
sorgir, aquest acord "ha suposat 
un avanç molt important per al 
Conselh Generau" i va manifestar 
que "és indispensable que el nou 

acord asseguri la capacitat d'au
togovern de la màxima institució 
aranesa". 

En aquest sentit, la síndica 
d'Aran va mantenir que "és es
sencial que la màxima institució 
aranesa compti amb un acord 
de finançament que consolidi la 

capacitat d'autogovern per a po
der assolir el desenvolupament 
efectiu d'aquesta autonomia" i va 
afegir que "és necessari disposar 
dels recursos per a poder aplicar 
unes polítiques que posin a les 
persones en el centre, per a po
der gestionar les seves necessi
tats des de la proximitat". 

La Ponència permanent de 
traspassos, constituïda a la Co
missió Bilateral del Conselh Ge
nerau d'Aran i la Generalitat de 
Catalunya de 2021, té com a ob
jectiu principal l'impuls i la pre
paració de propostes de traspas
sos que s'hagin d'elevar al Ple de 
la Comissió, així com l'estudi de 
propostes de convenis i altres ei
nes de coHaboració entre amb
dues institucions que afectin la 
gestió dels serveis no traspassats. 
Al respecte, Vergés va afirmar 
que "aquest és un òrgan de vital 
importància per al desenvolupa
ment de la Llei de Règim Especial 
d'Aran i de les competències que 
encara no han estat assumides 
de manera efectiva pel Conselh". 

Nou servei 
d'acollida per 
conciliar la vida 
laboral i escolar 
a la Ribagorça 

Per tal de facilitar la conciliació 
de la vida laboral amb els hora
ris escolars, el Consell Comar
cal de l'Alta Ribagorça posa en 
marxa el servei d'acollida mati
nal Badalls. Es tracta d'un servei 
públic i gratuït al Pont de Suert, 
de les 7.50 hores fins a les 9.00 
hores i amb acompanyament 
al centre educatiu, adreçat a 
famílies amb infants de 3 a 12 
anys. Ofereix un espai dedicat 
fonamentalment al lleure dels 
infants, amb l'objectiu que es di
verteixin, juguin i aprenguin. Per 
poder utilitzar el servei, cal ins
criure 's al correu-animacioenac
cio21@gmail.com i .avisar amb 
24 hores d'antelació. 

Tretze botigues de 
Tremp participen 
al concurs 
'Lletres i Vins' 
Un total de 13 establim·ents 
comercials de Tremp han par
ticipat el concurs d'aparadors 
Lletres i Vins, una proposta 
emmarcada en el cicle Bibliote
ques amb què es vol acostar la 
cultura del vi a les biblioteques 
públiques de Catalunya. El pre
mi al millor aparador va ser per 
a Flors Natural Dyes, mentre 
que el guardó del sorteig va ser 
per a li· Iu Lorente. 

l'Ajuntament de Vielha e Mija
ran iniciarà aquesta primavera 
els treballs de millora del marge 
esquerre del passeig fluvial del 
riu Garona al seu pas per Viel
ha i Betren, concretament en 
el tram comprès entre el carrer 
Querimònia de Vielha i el Pònt de 
Betren. La intervenció consisteix 
en la retirada de les vorades jardi
neres que hi ha al llarg del camí a 
Vielha, que limita l'espai en males 
condicions, i una. altra part amb 
corriols estrets entre arbres entre 
l'aparcament i el riu Garona. 
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Una vegada eliminats els ele
ments que dificulten el pas dels 
vianants, es pavimentarà amb 

una mescla asfàltica de color ne
gre amb una amplària entre els 2 
i 2,50 metres i es milloraran els 
elements de contenció del camí 
amb esculleres de pedra de 800 
a 1.200 quilos de pes. En les zo
nes de més altura, es protegirà la 
possible caiguda amb baranes de 
fusta. En el tram del passeig de 

Betren es muntaran un reguitzell 
de balises cada 10 metres per a 
il-luminar el camí fins al pont de 
Betren. El projecte té un cost de 
296.277,95 euros permetrà crear 
un recorregut urbà saludable per
què pugui ser gaudit per la cana
lla, famílies, gent gran i esportis
tes amb un total d'1,5 km. 

Obres a I'N-260 entre la 
Pobla i el Pont de Suert 
Operaris estaven treballant ahir 
en les obres de millora del ferm 
a la carretera N-260, a l'Eix Pi
rinenc, entre els municipis de 
la Pobla de Segur i el Pont de 

Suert. Arran d'aquestes actua
cions, que també pretenen la 
millora de talussos de la zona, es 
va donar pas alternatiu senyalit
zat amb semàfors. 
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Detinguts per robar una 
bossa de mà amb el 
mètode de 'la sembra' 
Els arrestats van controlar la víctima 
d'ençà que va retirar diners del banc 
Tàrrega 
REDACCIÓ 

Els Mossos d'Esquadra han de
tingut tres homes i una dona, 
d'edats compreses entre els 32 i 
49 anys, per, presumptament, ha
ver robat una bossa de mà a una 
dona de Tàrrega. Els fets van tenir 
lloc aquest dimarts, poc després 
que la víctima retirés diners d'una 
entitat bancària. En sortir, va dei
xar la bossa al seient del vehicle i 
va veure que una dona que poc 
abans també havia estat al banc 
es va posar davant del cotxe. Tot 
seguit, un home li va colpejar el 
vidre i li va dir que hi havia unes 
monedes a terra, per li si havien 
caigut a ella. En baixar per reco
ll ir-les, va veure com les dues per-· 
sones marxaven en un vehicle a 
gran velocitat i, immediatament, 
va adonar-se que li havien tret la 
bossa i va entrar al banc per aler
tar del furt. 

Els arrestats van fugir en di
recció a Lleida i, pocs minuts des
prés, una patrulla de la comissaria 
de Mollerussa es va creuar amb 
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el cotxe a l'entrada de Golmés i 
va iniciar el seguiment fins que 
els van aturar a l'interior de la po
blació. Els agents van escorcollar 
els quatre ocupants del vehicle i 
van localitzar tots els diners, que 
portaven repartits entre ells. 

Tot apunta, per aquest fet 1 an
tecedents anteriors, que formari
en un grup especialitzat en furts 
amb el mètode de la sembra, en 

què mitjançant l'engany s'aconse
gueix que el conductor baixi del 
vehicle amb qualsevol excusa per 
aconseguir sostreure els objectes 
de valor que hi ha al vehicle. Un 
cop feta la denúncia es van retor
nar la totalitat dels diners a la víc
tima. Els detinguts, amb antece
dents, estan acusats d'un delicte 
de furt i passaran pròximament a 
disposició judicial. 

Investiguen una suposada 
usurpació de dades a través 
de wifis públiques a Balaguer 
S'indaga si un jove hauria fet un ús il·lícit de 
fotos íntimes, però no hi ha cap denúncia 
Balaguer 
REDACCIÓ 

Els Mossos d'Esquadra han obert 
diligències per determinar si un 
jove de Balaguer hauria usurpat 
dades de mòbils d'altres usua
ris a través de wifis públiques i 
amb quina finalitat. Ara per ara 
no hi ha cap denúncia al respec
te i s'estaria prenent declaració 
als afectats per determinar si hi 
pot haver un presumpte delic-

te o no. Segons ha pogut saber 
aquest diari de fonts veïnals és la 
pròpia parella del jove, relacionat 
amb entitats de Balaguer, qui va 
alertar d'aquest fet al veure su
posadament fotografies de joves 
nues a l'aparell del seu company. 
El jove, que hauria negat els fets 
al seu entorn, havia organitzat al
guna festa privada en pubs de Ba
laguer amb convocatòries que es 
feien per mòbil. Només s'hi podia 

accedir a través d'aquest sistema i 
la darrera es va fer al Pub Sysmic. 
Precisament se n'havia convocat 
una altra per dissabte passat a 
la nit i es va cancelar, suposada
ment, a l'haver transcendit els 
fets que ara s'indaguen. Alguns 
usuaris també van explicar a· 
aquest diari que per accedir a la 
festa calia entrar primer a Insta
gram per passar després a una 
altra aplicació i fer el pagament. 

FOTO: Pompièrs / Imatge de l'incendi que hi ha a Canejan 

L'incendi de Canejan afecta 
320 hectàrees i se suspenen 
els permisos per realitzar foc 
L'incendi forestal de Canejan, a 
la Val d'Aran, ja afecta una su
perfície d'unes 320 hectàrees, 
a més de tres edificacions de 
muntanya. Davant d'aquesta si
tuació, els permisos per fer foc 
que atorga el Conselh Generau 
queden temporalment suspe
sos. En aquest sentit, segons 
van informar des dels Pompièrs 
d'Aran, les tasques d'extinció del 
foc es van mantenir tota la nit 

Cotxe cremat a 
Torres de Segre 
i una màquina 
a Belianes 
Un turisme va cremar total
ment ahir de matinada quan 
es trobava al quilòmetre 132,5 
de I'AP-2, al terme de Torres 
de Segre. El foc es va originar a 
les 2.30 hores a la part del mo
tor i es van desplaçar dues do
tacions dels Bombers. A més, 
a les 11.00 hores, a Belianes 
va cremar una desbrossadora 
i unes soques. 

de dimarts a dimecres. Durant el 
dia d'ahir comptaven amb cinc 
dotacions terrestres -amb efec
tius dels Bombers de la Gene
ra litat i de Saint Beat-, dos més 
d'aèries i un vehicle de coman
dament. Tot i que l'incendi, en 
una zona fronterera amb Fran
ça de difícil accés, es dona per 
controlat des de diumenge al 
vespre, dimarts a la tarda va ha
ver-hi una represa al flanc dret. 

Apaguen un incendi 
en uns marges de 
rA-2, a Bell-lloc 

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un petit incendi 
que es va originar en uns marges 
situats al quilòmetre 478 de I'A-
2, al seu pas pel terme de Bell
lloc d'Urgell. Emergències va ser 
informada de les flames a les 
10.25 hores i van anar-hi dues 
dotacions del cos. A més, cal in
dicar que al Carrer Montsec de 
Tà rrega els Bombers també van 
apagar un contenidor que esta
va cremant . 

. Un camioner resulta ferit de caràcter lleu en 
bolcar a la C-25, al municipi de les Oluges 
Un camioner va resultar ahir ferit de caràcter lleu quan el vehicle que 
condul'a, el qual transportava productes d'alimentació, va bolcar al 
quilòmetre 87 de la C-25, al seu pas pel municipi de les Oluges. Emer
gències va ser alertada a les 19.57 i a més de SEM i Mossos es van · 
desplaçar cinc dotacions dels Bombers per la fuita de gasoil. 

Rescaten dos excursionistes fatigats 
mentre feien una ruta al terme de Tremp 
El GRAE de Bombers va rescatar ahir dos homes que es trobaven fa
tigats, i a més un d'ells s'havia fet mal en un peu, mentre feien una 
ruta des de Sopeira a Llastarri, al terme municipal de Tremp. Emer
gències va ser informada dels fets a les 15.00 hores i es va desplaçar 
un helicòpter amb els efectius i un facu ltatiu del SEM. 
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