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Macrobotelló a Lleida
Lleure nocturn || Pubs i discoteques demanen reobrir i evitar aglomeracions 
com les de la canalització de la matinada de divendres amb 2.000 persones

és notícia ❘ 3-4

guàrdiA urbANA

comarques ❘ 11

AjuNtAmeNt sANt esteve de lA sArgA

més de 12.000 
treballadors de 
lleida veuran pujar 
el seu salari mínim
Més de 12.000 treballadors de la 
província de Lleida es benefici-
aran de l’acord entre el Govern 
central i els sindicats per apujar 
l’SMI en 15 euros.

economia ❘ 31

Dimiteix una   
edil de la CUP de 
Tàrrega al ser-li 
vetat un acte de 
Josep Pàmies

La regidora de Medi Ambient de 
l’ajuntament de Tàrrega, Teresa 
Sala (CUP), va dimitir ahir del 
seu càrrec per un “conflicte de 
valors” amb la resta del govern 
municipal, format per ERC, PSC 
i CUP. La seua decisió arriba 
després que el consistori li impe-
dís organitzar una conferència 
de Josep Pàmies, sancionat per 
la divulgació de pseudoteràpies 
i negacionista.

comarques ❘ 13

Al·lega “conflicte de 
valors” amb el consistori

La nova estació 
d’autobusos obrirà el 2024

lleida ❘ 8

Obres el 2023 i situada al costat de la de Renfe, 
a l’edifici dels Docs i vora La Meta

Portes al   
camp a         
Mont-rebei  
per controlar 
emergències

L’ajuntament de Sant Esteve de 
la Sarga ha instal·lat dos por-
tes a Mont-rebei per controlar 
el tram municipal del sender 
i poder tancar el camí en cas 
d’emergència. L’alcalde, Jordi 
Navarra, va assegurar que la 
mesura és el primer pas per re-
gularitzar l’accés, a l’espera de 
disposar del pla d’usos que ja 
estan redactant les diputacions 
de Lleida i Osca.

L’ajuntament de  
Sant Esteve, a  
l’espera del pla d’ús

1,50 €

esports | pàg. 34
el llista obre avui la 
temporada oficial a la recerca 
del seu quart títol europeu

Guia | pàg. 41
un pare de Peramola demana 
recursos educatius per a la 
filla amb una malaltia rara

Especial

Magazín Kids
àmplia informació sobre 
l’educació i activitats 
extraescolars
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Dimiteix una edil de la CUP de 
Tàrrega al vetar-li un acte de Pàmies.

p. 13
Ofereix diners a una menor a canvi 
de fotos despullada a la Seu.

p. 14

La porta instal·lada abans del pont de Sant Jaume. els cartells que indiquen del perill de despreniments.

ajUnTamenT De SanT eSTeve ajUnTamenT De SanT eSTeve

e. farneLL
❘ SanT eSTeve De la Sarga ❘ L’ajunta-
ment de Sant Esteve de la Sarga 
ha instal·lat dos portes al con-
gost de Mont-rebei per controlar 
el pas pel tram municipal del 
sender i poder tancar-lo en cas 
d’emergència. L’alcalde, Jor-
di Navarra, va assegurar que 
aquest és el primer pas per regu-
laritzar l’accés al congost, a l’es-
pera de disposar del pla d’usos 
que ja redacten les diputacions 
de Lleida i Osca, a fi d’evitar 
aglomeracions en aquest espai 
natural protegit.

Les dos portes s’han instal·lat 
al pont de Sant Jaume i a la zona 
del túnel al camí excavat sota 
la balma. Són els dos extrems 
per on transcorre el sender pel 
terme municipal de Sant Esteve. 
També s’han instal·lat cartells 
que adverteixen els turistes del 

perill de despreniments i asse-
nyalen que, a partir d’aquest 
punt, cada persona creua el sen-
der sota la seua pròpia respon-
sabilitat. Així mateix, inclouen 
recomanacions de pas. 

Navarra va assegurar que 
les portes només es tancaran 
davant d’emergències, com ara 
incendis o situacions meteoro-
lògiques adverses, o “si l’ajun-

Sant Esteve de la Sarga instal·la portes a 
Mont-rebei per tancar-lo en cas d’emergències
Mesura preventiva per regular el tram municipal del camí natural, a l’espera del pla d’usos del congost 
|| Plafons informatius sobre el perill de despreniments i recomanacions de pas

espais naturals regulació

tament creu que hi ha perill 
imminent d’esllavissades que 
puguin afectar la seguretat de 
les persones”. 

Va afegir que el perill a la zo-
na sempre existeix i que “l’im-
portant és minimitzar-lo”. Per 
a Navarra aquesta mesura vol 
garantir l’obertura del congost 
el major temps possible en bene-
fici del turisme i de les empreses 

que viuen de Mont-rebei, però 
sense que el consistori s’hagi 
de responsabilitzar davant de 
qualsevol accident. 

“El consistori no pot assumir 
responsabilitats en cas que es 
produeixin accidents o allaus, 
és un ajuntament petit i no po-
dem afrontar-ho. L’important 
davant de tot és la seguretat de 
les persones”, va dir Navarra.

L’actuació ha estat finançada 
pel consistori de Sant Esteve, 
que ha invertit vora 6.000 euros 
en la fabricació d’aquestes por-
tes. El consell del Jussà també 
ha col·laborat en els cartells.

Botó a Àger
D’altra banda, el departa-

ment d’Interior de la Generalitat 
ha instal·lat al camí del congost 

a Àger, en un punt entre el pont 
del Siegué i el congost, un botó 
d’emergències connectat amb 
el 112. 

En aquesta zona del congost 
no hi ha cobertura de telefonia 
mòbil i a través d’aquest botó es 
podrà avisar els serveis d’emer-
gència i seguretat sobre qualse-
vol incident que es produeixi a 
la zona del congost.

Camí naturaL
les portes s’han  
instal·lat al pont de  
Sant jaume i al túnel 
excavat a la roca

Junts prepara el curs 
polític a les Borges

política partits

❘ leS bOrgeS ❘ Els diputats lleida-
tans de Junts al Parlament i 
el president del seu grup par-
lamentari, Albert Batet, van 
preparar ahir el nou curs po-
lític a les Borges Blanques. Ra-
mon Tremosa, Cristina Casol, 
Jordi Fàbrega, Anna Feliu i 
Joan Carles Garcia van abor-
dar temes com el seu suport a 
la candidatura del Pirineu als 
Jocs d’Hivern, la reforma de la 
política agrària comuna (PAC) 
i la millora d’infraestructures. 

Abans de la reunió, Batet i els 
diputats per Lleida van visitar 
el mercat i l’ajuntament de Cer-
vera, acompanyats de diferents 
càrrecs de Junts a les comarques 
lleidatanes.

Demanen reparar carreteres
Per la seua part, Tremosa va 

visitar Àger, va reclamar obres 
per adequar la carretera de Cor-
çà i la del coll d’Ares, i va recor-
dar que són vies molt transita-
des per nombrosos turistes.albert Batet, amb els diputats lleidatans de Junts i altres càrrecs del partit a les Borges.
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