
Del 19 al 21 d'octubre de 2021

Dossier de Premsa



MATERIAL AUDIOVISUAL PROPI 
 

 

 

 
VÍDEO RESUM DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS DE LA DIPUTACIÓ 

                  DE LLEIDA A FIRA MINICIPÀLIA  Aquí 
 
 

                     RECULL FOTOGRÀFIC A FIRA MINICIPÀLIA  Aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iafYLDktkY0
https://www.flickr.com/photos/193209637@N06/albums/72157720055775477


 

 

PRINCIPALS NOTÍCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DIGITALS 

 

 

 

 

2021-10-19 LA MANYANA Aquí   

2021-10-19 LLEIDA.COM Aquí 

2021-10-19 CCMA/324 Aquí 

2021-10-19 ONDA CERO Aquí 

2021-10-19 TELEPONENT Aquí 

2021-10-19 TOT LLEIDA Aquí 

2021-10-19 TOT LLEIDA Aquí 

2021-10-19 LA REPÚBLICA Aquí 

2021-10-19 LLEIDA DIARI Aquí 

2021-10-20 INTEREMPRESAS Aquí  

2021.10-20 CCMA/324 Aquí 

2021-10-20 SEGRE.COM   Aquí  

2021-10-20 SEGRE.COM Aquí 

2021-10-20 LLEIDA TV INF.MIGDIA Aquí 

2021-10-20 LLEIDA TV NOTÍCIES NIT Aquí 

 

 

2021-10-20 SEGRE.COM Aquí 

2021-10-20 CCMA/324 Aquí 

2021-10-20 LA MANYANA Aquí 

2021-10-20 SEGRE  Aquí     

2022-10-21 LA MANYANA Aquí 

2021-10-21 TELEPONENT Aquí 

2021-10-21 LA MANYANA Aquí 

2021-10-21 TERRITORIS.CAT Aquí 

2021-10-21 LLEIDA TV NOTÍCIES NIT Aquí 

2021-10-21 LA XARXA – FET A MIDA Aquí (minut 

1:12) 

2021-10-22 LA MANYANA Aquí  

2021-10-22 TOT LLEIDA Aquí 

2021-10-22 LA MANYANA Aquí 

2021-10-22 LA VANGUARDIA Aquí 

 

https://www.lamanyana.cat/mes-de-6-000-visitants-shan-registrat-ja-telematicament-a-municipalia-i-innocamping/
https://www.lleida.com/noticia_canal/municipalia-i-innocamping-obren-portes-amb-bones-expectatives-dels-expositors
https://www.ccma.cat/324/arrenca-a-lleida-la-21a-edicio-del-salo-internacional-municipalia-amb-bones-expectatives-dels-expositors/noticia/3124733/
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/lleida/audios-podcast/mes-6000-visitants-registren-per-participar-als-salons-municipalia-innocamping-fira-lleida_20211019616eb1a695a4560001b02dcd.html
https://www.teleponent.cat/municipalia-referencia-sud-europa/
https://totlleida.cat/la-diputacio-anuncia-a-municipalia-la-primera-linia-de-subvencions-especifica-per-afrontar-el-repoblament/
https://totlleida.cat/municipalia-es-consolida-com-la-cita-municipalista-de-referencia-del-sud-deuropa/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/arrenca-a-lleida-la-21a-edicio-del-salo-internacional-municipalia-amb-bones-expectatives-dels-expositors/
https://lleidadiari.cat/lleida/arrenca-lleida-21-edicio-salo-internacional-municipalia-bones-expectatives-expositors
https://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/370022-Municipalia-se-consolida-como-la-cita-municipalista-de-referencia-del-sur-de-Europa.html
https://www.ccma.cat/324/municipalia-2021-acollira-una-missio-tecnica-dautoritats-damerica-llatina/noticia/3112396/
https://www.segre.com/noticies/lleida/2021/10/20/municipalia_arranca_com_fira_per_alcaldes_el_motor_la_recuperacio_149872_1092.html
https://www.segre.com/multimedia/videos/2021/10/19/imatges_la_21a_edicio_municipalia_de_5a_innocamping_que_celebren_fira_lleida.html
https://lleidatv.alacarta.cat/noticieslleida/capitol/dimecres-20102021-migdia
https://lleidatv.alacarta.cat/noticieslleida/capitol/dimecres-20102021-vespre
https://www.segre.com/noticies/guia/2021/10/20/aquesta_imatge_municipalia_no_agradat_les_xarxes_149947_1111.html
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-al-dia/lhipermercat-de-les-ciutats-del-futur/noticia/3124883/
https://www.lamanyana.cat/el-govern-garanteix-que-donara-veu-a-tots-els-municipis-catalans/
https://www.segre.com/noticies/comarques/2021/10/20/la_diputacio_destinara_almenys_quatre_milions_la_repoblacio_149884_1091.html
https://www.lamanyana.cat/la-diputacio-de-lleida-anuncia-ajuts-especifics-per-als-ens-locals-per-lluitar-contra-el-despoblament/
https://www.teleponent.cat/municipalia-tanca-una-reixida-edicio-amb-visitants-de-23-paisos-satisfaccio-general/
https://www.lamanyana.cat/la-generalitat-prorroga-fins-al-juny-del-2022-la-justificacio-de-les-despeses-del-puosc-del-2020/
https://www.territoris.cat/articulo/societat/diputacio-i-generalitat-dissenyaran-full-ruta/20211020093116077419.html
https://lleidatv.alacarta.cat/noticieslleida/capitol/dijous-21102021-vespre
https://www.alacarta.cat/fetamida/capitol/fet_a_mida_21102021
https://www.lamanyana.cat/digitalitzacio-habitatge-i-urbanisme-claus-per-dinamitzar-lambit-rural/
https://totlleida.cat/gran-interes-de-municipis-i-empreses-emergents-del-territori-per-obtenir-informacio-dels-ajuts-next-generation-i-generar-contactes-empresarials-durant-la-fira-municipalia/
https://www.lamanyana.cat/digitalitzacio-habitatge-i-urbanisme-claus-per-dinamitzar-lambit-rural/
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20191022/471149431413/catalunya-las-ferias-municipalia-e-innocamping-reunen-a-320-expositores-en-lleida.html
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Nova jornada 
per impulsar 
una reforma 
horària
Insten els comerços a 
tancar a les 7 de la tarda

comerç

❘ lleiDa ❘ L’associació Slow 
Shop Lleida va anunciar ahir 
que dimecres vinent, dia 27, 
celebraran el dia per a la re-
forma horària, una iniciativa 
que busca “un canvi en les 
necessitats de descans, lleu-
re, salut, formació i concilia-
ció familiar”. Per reivindicar 
un horari més europeu, han 
demanat als comerços de la 
ciutat que tanquin aquell dia 
a les set de la tarda. Fa diver-
sos anys que per aquesta ini-
ciativa se celebra a la capital 
i a l’última convocatòria, el 
2019, uns 200 comerços van 
tancar a les set de la tarda. 
Aquesta reivindicació comp-
ta amb el suport de Pimec 
Comerç i des de Slow Shop 
van informar que aquest dis-
sabte celebraran diferents 
“actes de conscienciació” a 
la plaça de les Comèdies i la 
sala Alfred Perenya a partir 
de les 17.00 hores per dema-
nar la reforma horària i una 
millor conciliació laboral i 
conscienciar la societat.

Un dels estands de Municipàlia, que obre avui.

MagDalena altisent

❘ lleiDa ❘ El certamen Municipà-
lia, que inclou Innocàmping, 
obre amb ple d’expositors (300) 
i millors expectatives d’assis-
tents que abans de la pandèmia, 
segons va indicar el director de 
Fira de Lleida, Oriol Oró. La 
inauguració, a càrrec del secre-
tari de Governs Locals i Rela-
cions amb Aran, David Rodrí-
guez González, està prevista a 
les 17.00 hores. 

“Tenim molt bones expectati-
ves, 100% de superfície ocupa-
da (21.000 metres quadrats més 
mil d’una carpa annexa) i per 
visitar tots dos salons hem rebut 
més trucades i correus que en 
altres anys. No sé si és pel fet 
de reprendre l’activitat en gene-
ral, però hi ha més ganes”, va 
argumentar Oró. De fet, més de 
6.000 persones s’han registrat 
com a visitants professionals.

Va destacar que es tracta del 
certamen amb més repercussió 
econòmica i que omple els ho-
tels i restaurants. Així mateix, 
va detallar que Municipàlia, 
que acabarà dijous, reunirà 

Municipàlia obre avui amb millors 
expectatives que abans de la Covid
Més de 6.000 persones s’han registrat com a visitants professionals

certàmens municipis

innovacions en l’àmbit de la 
sostenibilitat, la gestió eficient 
dels recursos i l’energia, les 
smart city o els materials que 
no perjudiquin el medi ambient 
“tots els productes i serveis han 
evolucionat per incorporar in-
novacions en aquest sentit”, va 

subratllar. La Paeria explicarà 
al seu estand “casos d’èxit en 
l’aplicació de tecnologia en la 
millora de la gestió pública”. 

La síndica municipal de greu-
ges, Dora Padial, presentarà la 
bústia ètica de l’ajuntament i 
tècnics explicaran també la ges-

tió del teletreball, l’expedient 
electrònic, la transparència a 
les factures i la gestió digital 
d’actes. 

Hi haurà ponències sobre 
la recollida porta a porta i el 
Civicar, el cotxe de la Guàrdia 
Urbana que multa la doble fila.

la dada

300
expositors

Procedents de tot l’estat i d’ale-
manya, Bèlgica, Dinamarca, 
França, itàlia i Portugal.

40
activitats paral·leles

entre jornades tècniques, pre-
sentacions de novetats d’em-
preses i una missió inversa.
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E
l món del municipalis-
me té cita obligada des 
d’avui i fins dijous a Fi-
ra de Lleida a la crida 
de Municipàlia. La 21a 
edició obre portes amb 

plena ocupació i aplega uns 300 
expositors desplegats en una su-
perfície bruta que creix fins als 
21.500 metres quadrats. A més, 
se succeiran una quarantena 
d’activitats enfocades al visitant 
professional.

En aquest sentit, brilla amb 
llum pròpia la missió tècnica 
internacional sobre solucions 
sostenibles per a la gestió mu-
nicipal, que convocarà repre-
sentants de 7 països americans, 
com l’Argentina, Mèxic, el Perú, 
Bolívia, el Salvador, la Repú-
blica Dominicana i l’Equador, 
coordinada per la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas. 
Una altra iniciativa de renom 
és la conferència Ategrus sobre 
abocadors controlats, que en-
guany se centra en l’economia 
circular i gestió d’abocadors.

Presentacions de novetats 
tecnològiques, jornades tècni-
ques o diàlegs empresarials om-
plen l’agenda del certamen bien-
nal, que preveu inaugurar avui 
al migdia el secretari de Go-
verns Locals, David Rodríguez.

segre

segre

el certamen professional biennal s’inaugurarà avui.

Municipàlia i innocàMping edició 2021

|| La cita del món municipalista congrega 
enguany uns 300 expositors en 21.500 m2 

i inclou més de 40 activitats paral·leles 

|| Destaquen la missió tècnica internacional 
centrada en solucions sostenibles o la 
conferència sobre abocadors controlats

cinquè innocàMping

n En paral·lel a Municipàlia, 
obre portes Innocàmping, el 
saló professional d’equipa-
ments i serveis a l’aire lliure. 
Enguany guanyen més pre-
sència les instal·lacions fixes 
per a càmpings, com bunga-
lous i mobilhomes.

D’altra banda, s’hi cele-
brarà una jornada tècnica 
que aplega 170 professionals 
inscrits i que incidirà aquest 
cop a com reduir la dependèn-
cia del turisme estranger, la 
tendència del glàmping i les 
noves alternatives que ofereix 

el teletreball. La sessió inclou-
rà una aula taller amb firmes 
com Sandaya, Campings.com, 
Camping Vision, Heinze Lat-
zke, Procamp, CampingRed, 
Llort Tarradas. Arrodonirà el 
programa el sopar de gala al 
Parador de Lleida.

Bungalous i mobilhomes guanyen pes

Aparador  
de béns i 
serveis d’uns 
vint sectors

A debat 
iniciatives 
per impulsar 
l’entorn rural

Municipàlia obre portes 
amb plena ocupació

n La fira assumeix una doble 
funció de fòrum d’innovació i 
de gran aparador de tota me-
na de béns i serveis. Tant és 
així que hi són representats 
sectors com medi ambient, 
mobiliari urbà i il·luminació 
pública, residus, TIC, ins-
tal·lacions esportives i d’oci, 
parcs i jardins, obres públi-
ques, senyalització de la xar-
xa viària, gestió de l’aigua, 
mobilitat, neteja pública o 
salut pública i higiene. 

n Diputació i Generalitat 
organitzaran en el marc de 
Municipàlia la jornada Acci-
ons i iniciatives de futur per a 
l’entorn rural català, oberta 
a tots els alcaldes del país. 
Convocada dijous a la Llotja, 
diversos experts analitzaran 
aspectes com les polítiques 
digitals o l’urbanisme i l’ha-
bitatge en relació amb el món 
rural. A més, l’ens provin-
cial ha habilitat una oficina 
d’atenció als municipis dins 
del certamen.

accent internacional
Una trentena de 
representants de  

set països americans 
hi assistiran

www.clanser.com

Serveis de neteja i manteniment d’instal·lacions per les administracions

18605
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 dimarts 19
10.00-12.00 BREO: Supervisió de 
baixa tensió a càrrec de Marc Lafarga. 
Al saló Veyrat.

10.00-19.00 IV Missió Tècnica 
Internacional. A la sala Sud.

10.00-15.00 Solucions sostenibles 
per a la gestió de les nostres ciutats. 
A la sala Sud.

10.00-11.35 Jornada repoblament. 
Al saló Congressos.

10.25 Foto d’obertura de la Missió 
amb les autoritats. A la sala Sud.

11.00-12.00 Upandbike - La nova 
xarxa de mobilitat sostenible a la 
teva ciutat. A la sala Nord.

11.00-12.00 Concentració i compra 
públiques a pimes. Què podem fer 
per incrementar-los? Al saló Segrià.

12.00 Inauguració de la fira 
Municipàlia. A la sala Sud.

12.00-13.30 Assemblea ordinària 
d’ELFOCAT. Al saló Veyrat.

12.30-14.00 Sessió de presentació 
del programa de suport als 
ajuntaments en projectes europeus: 
Servei Info Europa. Al saló 
Congressos.

12.30 Conferència Municipalisme, 
finançament i Europa. Al saló 
Congressos.

13.00-13.30 Presentació de 

la maquinària de Weedingtech 
Foamstream. A la sala Nord.

13.00 Conferència Presentació del 
Servei Info Europa de la FMC. Al saló 
Congressos.

13.30 Precs i preguntes. Al saló 
Congressos.

13.05 Visita guiada a la 21a Fira 
Municipàlia 2021 i exposicions.

14.00 Cloenda i visita a l’estand 
d’FMC. Regal del llibre Bones 
pràctiques del món local. Al saló 
Congressos.

14.00-15.00 Dinar. Coneixent la 
gastronomia local. 

15.10-18.00 Gestió de la seguretat 
ciutadana a les ciutats. A la sala Sud. 

17.00-18.00 Patis escolars, verds, 
segurs i educatius. Al saló Veyrat.

16.00-18.00 Les forests dels pobles, 
un patrimoni a gestionar. A la sala 
Nord.

16.00 Presentació del llibre Breu 
història de les forests dels pobles de 
Catalunya, de Jacinto Bonales. A la 
sala Nord.

16.00-17.00 SOM Solutions, del 
Grupo Saltó. Al saló Segrià.

16.25 Jornada Les forests dels 
pobles: un patrimoni a gestionar. 
Moderació i clausura a càrrec de 
Martí Riera . A la sala Nord.

dimecres 20
10.00-14.30 Jornada Innocàmping 
2021: Com reduir la dependència del 
turisme estranger: nous segments 
de clientela de proximitat. Al saló 
Congressos.

10.00 Conferència sectorial sobre 
gestió de residus a les ciutats. A la 
sala Sud. 

10.00-19.00 IV Missió Tècnica 
Internacional. Solucions sostenibles 
per a la gestió de les nostres ciutats. 
A la sala Sud.

10.00 -18.00 XVII conferència 
Ategrus sobre abocadors controlats. 
Economia circular i gestió 
d’abocadors. Al saló Segrià.

10.00-12.00 Reptes dels serveis 
públics municipals: el debat sobre els 
models de gestió i l’establiment de la 
prestació. Al saló Veyrat.

10.00-11.00 Procés de digitalització 
de la recollida i tractament de residus 
en una ciutat a través de la proposta 
de valor de DORLET. A la sala Nord.

11.00-12.00 Neteja amb 
maquinària multifunció en diferents 
estacions de l’any. A la sala Nord.

12.00-13.00 Infraestructura de 
recàrrega per a vehicle elèctric a 
l’entorn municipal, a càrrec de Manel 
Martínez. Al saló Veyrat.

12.00-13.30 Xerrada informativa 

sobre les APEU (Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana) i la seva 
naturalesa, a càrrec de Francisco 
Povedano. A la sala Nord.

13.30-14.30 Problemàtica en 
l’aplicació de la llei de contractes del 
sector públic i possibles solucions, a 
càrrec d’Ernest Valios. A la sala Nord. 

16.00-17.00 Visites tècniques 
virtuals al Centre Integral de 
Valorització de Residus del Maresme 
(Barcelona) i Centro Integral de 
Tratamiento de SU de Montemarta 
Cónica (Sevilla). Al saló Segrià.

17.00-18.00 Gestiona eficientment: 
Incidències, Tasques i Manteniment 
preventiu sota control. A la sala Nord.

17.00 Visita a la 21a Fira Municipàlia 
2021. A la sala Sud.

17.00-19.00 Taula rodona. 
Instal·lacions de gestió de residus 
i economia circular, moderada per 
Fernando Calvo. Al saló Segrià.

17.00-19.00 Reunió de la Federació 
Catalana de Càmpings. Al saló Veyrat.

18.00-19.00 Tapes de registre en 
Composite. A la sala Nord.

18.00-19.00 Assemblea de 
l’Associació de Càmpings de 
Muntanya i del Pirineu Català. 
Al saló Congressos. 

20.30 Sopar de gala d’Innocàmping. 
A la Llotja.

dijous 21
10.00-19.00 IV Missió Tècnica 
Internacional. Solucions sostenibles 
per a la gestió de les nostres ciutats. 
A la sala Sud.

 10.15-14.00 XVII Conferència 
Ategrus sobre abocadors controlats. 
2021, economia circular i gestió 
d’abocadors. Al saló Congressos. 

10.00-13.15 Jardineria i horts 
urbans. Al saló Veyrat.

10.00-11.00 ControlCat Intelligent 
Security, a càrrec d’Àngel Brunés, Toni 
Travesa i Jordi Íbero. A la sala Nord.

11.00-12.00 Upandbike. A la sala 
Nord.

11.30 i 17.00 Experiències de 
millora i Innovació en serveis i 
productes en la gestió de l’energia 
a les ciutats a Espanya i Amèrica 
Llatina. A la sala Sud.

12.00-13.00 Oktablock, la pilona 
mòbil d’alta seguretat certificada, a 
càrrec d’A.Terradas. A la sala Nord.

13.00-14.00 Circularitat del residu 
plàstic en la producció de Mobiliari 
urbà i equipaments. A la sala Nord.

13.00 Problemàtica del residu 
plàstic post consum. A la sala Nord.

16.00 -20.00 Accions i iniciatives 
de futur per a l’entorn rural català. A 
la Llotja.

acm, la força del municipalisme
L’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) és present a 
Municipàlia tot presentant els 
seus nous serveis a Lleida. En 
aquest sentit, en compliment 
del Pla de Mandat 2020-2024 
de l’ACM, aquest mes d’octu-
bre entraran en funcionament 
tres noves oficines tècniques 
per ampliar els serveis d’asses-
sorament i orientació que s’ofe-
reixen als ens locals associats:

Pel que fa a l’àrea de serveis 
Jurídics, obre una oficina de 
contractació pública local: Es 
tracta d’un nou servei d’assesso-
rament especialitzat en matèria 
de contractació, amb la voluntat 
d’obtenir el màxim rendiment 
dels coneixements i know-how 
que l’ACM genera a través dels 
serveis jurídics, de la Central 
de contractació i de les activi-
tats formatives. D’altra banda, 
tindrà suport d’experts externs, 
tant per contribuir a resoldre els 
dubtes que l’aplicació de la legis-

lació contractual provoca en el 
dia a dia dels ens locals com per 
produir continguts informatius i 
interpretatius d’utilitat.

També prestarà serveis ju-
rídics l’Oficina d’Hisendes 
Locals. Esdevé un nou servei 
d’assessorament especialitzat 
en el règim jurídic financer de 
l’administració local per poder 
contribuir d’aquesta manera a 
resoldre els dubtes que la gene-
ra la gestió economicofinance-
ra i pressupostària, així com la 
comptabilitat, la tresoreria i la 
recaptació als ens locals. A més 
s’hi seguirà l’actualitat norma-
tiva i generarà continguts infor-
matius i interpretatius d’utilitat. 
Per a la prestació d’aquest servei 
es comptarà amb el suport d’in-

terventors amb habilitació de 
caràcter estatal.

Quant a l’Àrea de contin-
guts, posa en marxa una Ofi-
cina de Fons Europeus. La 
creació d’aquesta oficina ve 
motivada per la necessitat d’as-
sessorament i acompanyament 
dels ens locals en la gestió i tra-
mitació de projectes europeus. 
El nou període de programació 
europea i els fons Next Gene-
ration han incrementat aquesta 
necessitat per part dels ens lo-
cals. Així doncs, es coordinarà 
la gestió sobre la licitació i tra-
mitació de subvencions de pro-
jectes europeus. Des de l’ofici-
na es detectaran els projectes 
europeus d’interès local, s’in-
formarà de les convocatòries, 

es farà un acompanyament al 
municipalisme en licitacions 
i tramitació d’ajuts europeus 
i se’ls assessorarà en tot allò 
que puguin necessitar. 

Nous instruments
A banda dels nous serveis, 

l’entitat dona a conèixer en el 
marc de la fira la Fundació Mu-
nicipalista d’Impuls Territori-
al, (FMIT) un nou instrument 
al servei dels pobles i ciutats 
catalanes. 

Totes les veus del municipa-
lisme català, representants aca-
dèmics i col·legis professionals 
vinculats amb el territori fan pi-
nya per tal de donar suport en 
matèria d’urbanisme, territori 
i medi ambient, impulsant així 

la gestió i planificació territorial 
dels ajuntaments.

A més, la fundació es plante-
ja abordar les necessitats emer-
genta i així implantar agendes 
globals a escala local i posant 
l’accent en aspectes socials. Fet 
i fet, vol actuar com a altaveu 
muncipalista per dinamitzar un 
territori equilibrat i avançat des 
de l’equitat i la sostenibilitat. 

ACM

representants del municipalisme a l’acte dels 40 anys de l’ACM.

ACM

el president de l’ACM, Lluís Soler, en la XXIV Assemblea.

una de les oficines 
donarà assessorament 
als ens locals en la 
gestió i tramitació de 
projectes europeus

fonS europeuS

Vol donar suport en 
matèria d’urbanisme, 
territori i medi ambient 
impulsant la planificació

 fundACIó

Municipàlia i innocàMping prograMa

L’associació presenta a Municipàlia tres noves oficines tècniques per ampliar serveis en contractació pública, hisendes locals i fons europeus
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municipàlia i innocàmping activitats

L
a gestió dels residus 
esdevé un dels princi-
pals fronts d’actuació 
dels municipis. Des del 
1991, una conferència 
d’Ategrus aprofundirà 

en aquesta problemàtica, per-
metent als tècnics posar-se al 
dia en legislació i tecnologia.  
Enguany l’economia circular i 
la gestió d’abocadors serà el fil 
conductor de les jornades, en 
què s’exposaran novetats i ex-
periències pràctiques en aquest 
àmbit. En aquest sentit, demà al 
matí es donaran a conèixer les 
noves normatives estatals en 
matèria de residus, així com l’ús 
de drons per controlar les emis-
sions en abocadors o la solució 

Inclouen una visita virtual a una planta del Maresme.

als lixiviats en abocadors antics 
i petits. A la tarda, adquireix 
una dimensió més pràctica, ja 
que de manera virtual es po-
dran visitar les instal·lacions 
de la planta de tractament de 
residus al Maresme, on s’aplica 
el tractament mecànic biològic, 
digestió anaeròbica o la valorit-
zació energètica per convertir 
en energia residus no recupe-
rables. D’altra banda, es desco-
brirà com funciona la planta de 
Montemarta Cónica (Sevilla), 
el major de tractament de resi-
dus sòlids urbans d’Andalusia, 
on s’han engegat projectes per 
produir hidrogen a partir de bio-
gàs. Una taula redona tancarà la 
primera sessió. Dijous diversos 

|| L’economia circular i la gestió dels 
abocadors és l’eix d’una conferència en 
què exposaran diverses experiències

A anàlisi com 
transformar el 
residu en recurs

govern generalitat

Gestió d’una 
a altra banda 
de l’Atlàntic

■ Atansar als municipis 
d’Amèrica Llatina diverses 
solucions per tal d’optimitzar 
la gestió municipal. Aquesta 
és la filosofia que inspira la 
IV Missió Tècnica Internaci-
onal, amb múltiples confe-
rències. Avui analitzarà les 
agendes urbanes, comprome-
ses amb el desenvolupament 
sostenible o la gestió de la 
seguretat ciutadana. Dime-
cres posaran sobre la taula 
experiències al voltant de 
la gestió integral de l’aigua i 
residus, alhora que dijous les 
ponències versaran sobre la 
gestió de l’energia i la mobi-
litat sostenible a les ciutats. 
A més inclouran accions de 
networking.

experts abordaran aspectes com 
la gestió i tractament de lixiviats 
o l’explotació d’abocadors com 
a quarta revolució industrial. 
Donaran pas a una taula rodo-
na sobre el present i futur dels 

abocadors i, posteriorment, es 
posarà l’accent en la gestió i va-
lorització del biogàs de l’aboca-
dor, centrant-se en la viabilitat 
de la injecció de biometà o la 
reducció d’emissions GEI. 

18605



15Segre 
Dimarts, 19 d’octubre del 2021 ESPECIAL 18605





www.segre.com 

Dimecres 20
d’octubre del 2021

Número 14.285 · Any Xl

esports | pàg. 25
una gimnasta de Maials amb down, la 
primera a anar al campionat d’espanya 
amb companyes sense discapacitat

GUIA | pàg. 32
lleidatanes amb càncer de mama 
destaquen la importància de  
l’actitud per fer front a la malaltia

1,50 €

és notícia ❘ 3-5

MAgdAleNA AltiseNt

La Generalitat 
pren a Renfe 
Rodalies Lleida i 
atorga el servei  
a Ferrocarrils

La Generalitat va aprovar ahir 
retirar Renfe del servei de Ro-
dalies de la línia de Lleida a 
Manresa i atorgar-lo a Ferro-
carrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC), un relleu que 
es farà efectiu el 2024. Amb el 
canvi es doblaran els trajectes 
diaris entre la capital del Segrià 
i Cervera, amb una inversió de 
65 milions, amb els quals s’es-
pera guanyar un 50% de passat-
gers i la millora integral d’una 
línia molt infrautilitzada.

comarques ❘ 12

A la línia de Manresa 
i a partir del 2024

Interior readmetrà tres 
bomberes expulsades per 
donar el pit als seus fills
Voluntàries || Aquestes 
dones, no funcionàries, 
van incomplir les hores 
obligatòries al tenir nens

Denúncia || Sara, del parc 
d’Agramunt, i Míriam, 
d’Almacelles, veuen injust 
l’inicial acomiadament

Govern || Diu que revisarà 
tots els casos per si hi 
hagués més ‘errors’ com  
els ara esmenats

lAiA pedrós

comarques ❘ 15

La fira dels ajuntaments
Municipàlia obre les portes oferint una infinitat de serveis per al món 
local i amb una participació molt similar a abans de la Covid

L’alcalde i autoritats, 
en un dels estands.

lleida ❘ 9

Urbanisme desencalla  
els projectes de l’institut  
i del CAP de Cappont

lleIdA cIUtAt

un jugador de l’actual 
plantilla del lleida, al 
límit de la indigència
Un jugador de l’actual plantilla 
del Lleida està al límit de la in-
digència, ha demanat acollir-se 
a les prestacions dels serveis 
socials i actualment està vivint 

literalment de la caritat d’al-
guns amics que li deixen diners 
per sobreviure. Es tracta d’una 
mostra més de la crítica situació 
del club.

esports ❘ 26
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El saló de serveis i equipaments per als ajuntaments, Municipàlia, va obrir ahir a Lleida les portes de la
21a edició amb 300 expositors en 21.000 metres quadrats i 6.000 visitants acreditats. La sostenibilitat és el 
denominador comú de les novetats d’un certamen que suposa un estímul per a l’economia lleidatana.

➜la fira dels municipis inauguració

Municipàlia arranca com la fira per a 
alcaldes i el motor de la recuperació
El certamen va obrir ahir portes amb unes xifres molt similars a abans de la Covid

S. coSta d.
❘ lleiDa ❘ El saló Municipàlia va 
obrir ahir les portes de la vint-i-
unena edició convertit en el pri-
mer certamen especialitzat en 
equipaments urbans de l’Estat 
que torna a la plena presencia-
litat des de l’inici de la pandè-
mia del coronavirus. Una edició 
que s’allargarà fins demà dijous 
i que està marcada per la soste-
nibilitat, l’aprofitament de les 
noves tecnologies al servei dels 
ajuntaments i, sobretot, com un 
dels estímuls tant perquè Lleida 
ciutat com l’àrea d’influència 
comencin la recuperació de la 
crisi econòmica derivada de 
la Covid. Així ho van recalcar 
les autoritats encarregades de 
donar el tret de sortida al saló, 
que amb 300 expositors, 21.000 
metres quadrats, 40 activitats 

paral·leles, més de 6.000 visi-
tants acreditats, la majoria d’ells 
alcaldes i regidors de gairebé 
tots els municipis de l’Estat i una 
nombrosa presència internacio-
nal repeteix o supera les xifres 
de l’anterior edició, celebrada 
el 2019.

L’encarregat d’inaugurar Mu-
nicipàlia i la cinquena edició del 
saló Innocàmping va ser el se-
cretari de governs locals i de 
relacions amb l’Aran de la Ge-
neralitat, l’exalcalde de Solso-
na David Rodríguez, que no va 
dubtar a qualificar Municipàlia 
com “el punt de referència als 
equipaments urbans i la gestió 
de residus”, per la qual cosa va 
considerar que el certamen “és 
més necessari que mai” després 
de la crisi generalitzada per la 
pandèmia.  

El president de la Cambra de 
Comerç i del patronat de la Fi-
ra de Lleida, Jaume Saltó, va 
recalcar que el certamen “no 
ha de ser només un mercat per 
als ajuntaments, sinó també un 
nínxol d’oportunitats per a les 
empreses”. Per la seua part, el 
president de la Diputació, Jo-

els visitants al saló van anar-hi a primera hora i durant tota la primera jornada hi va haver una notable afluència de públic.

maite monné

ajuntament De lleiDa

an Talarn, va dir que Munici-
pàlia “és l’aparador de Lleida 
a la resta del món”, i va afegir 
que “l’objectiu d’aquesta fira 
és donar serveis als ciutadans 
perquè siguin més feliços”. Fi-
nalment, l’alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, va dir que Mu-
nicipàlia torna “amb més força 
que mai després de superar tots 
els obstacles d’aquests últims 
dos anys” i que s’ha convertit 
“en una cita obligada per al món 
municipal”.

Per la sostenibilitat
A la fira Municipàlia es pot 

trobar tot el que necessita un 
ajuntament per a un funciona-
ment sostenible. Camions d’es-
combraries elèctrics, vehicles 
segway per a policies locals, 
llums i parcs infantils fets amb 
productes reciclats i fins i tot 
bancs que fan la funció de pape-
rera són alguns dels productes 
que ofereixen els tres-cents ex-
positors del certamen. “Ara ma-
teix no pots exposar res que no 
sigui sostenible”, van assegurar, 
alhora que es van alegrar del re-
torn de les fires presencials. “Fa 
goig tornar, ningú s’ha volgut 
perdre Municipàlia i es nota: en 
tres hores que portem oberts no 
hem parat de tenir consultes”, 
va dir una expositora procedent 
de Girona.

bona arrancada
els expositors asseguren 
que “ningú s’ha volgut 
perdre” el certamen i ja 
reben “moltes consultes”

Jornada sobre gestió de ciutats amb presència llatinoamericana ■ La Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) va celebrar ahir al pavelló 4 de la Fira una jornada per debatre sobre la gestió 
de ciutats. En aquest sentit, de la UIM han assistit a Municipàlia una trentena d’alcalces i regidors 
de l’Argentina, Bolívia, Perú, Mèxic, el Salvador, República Dominicana i Equador.
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la fira dels municipis la jornada

Presenten un banc que 
carrega mòbils, genera 
llum i pot donar senyal wifi
Ha estat dissenyat per una empresa lleidatana

Imatge del banc solar carregamòbils personalitzat amb el logo de l’ajuntament de Seròs.

S.c.d.
❘ LLeiDa ❘ Un banc que, a més de 
permetre asseure’t, ofereix 
carregar el mòbil, ordinador 
o tauleta, genera llum pròpia 
i fins i tot pot dotar d’internet 
sense fil mitjançant senyal wifi. 

Aquest és l’enginy que va pre-
sentar ahir l’empresa lleidata-
na Solar 3 al saló Municipàlia i 
que és totalment autònom des 
del punt de vista elèctric, ja que 
disposa d’un sistema de captació 

d’energia solar. L’equipament, 
que té una longitud d’uns dos 
metres, també disposa d’il·lu-
minació led nocturna i només 
fa sis mesos que és al mercat. 

De moment, no s’ha comer-
cialitzat en cap municipi de Ca-
talunya, encara que sí que és 
present en algunes localitats de 
la província d’Osca. 

El banc està pensat per ins-
tal·lar-se tant en ple carrer com 
en equipaments municipals o 
esportius i pot ser personalit-
zat per complet amb cartells 
publicitaris o logos pels quatre 
costats. 

D’altra banda, el banc disposa 
d’una connexió a la xarxa wifi 
4G o de wifi pròpia si s’instal·la 
una targeta d’internet mòbil. 
Al seu torn, és completament 

fira De LLeiDa

autònom gràcies a les plaques 
solars que té instal·lades. 

Des de l’empresa Solar 3 han 
assegurat que tenen previst co-
mercialitzar més equipaments 
urbans d’aquest tipus més en-
davant. El següent producte 

amb les mateixes prestacions 
que trauran a la venda serà 
una taula que complementi els 
bancs exposats des d’ahir al saló 
Municipàlia.

Sobre la firma que ha creat 
aquest enginy, Solar 3, va ser 

creada el 2019 a Lleida i està 
especialitzada a buscar soluci-
ons energètiques tant en l’àmbit 
domèstic com industrial. És per 
això que tots els productes que 
exposa a Municipàlia són 100% 
sostenibles.

100% SoStenIble
el banc és personalitzable i 
els creadors van avançar 
que trauran una taula amb 
les mateixes característiques

Imatge de la jornada sobre repoblació que va celebrar ahir la diputació en el marc de Municipàlia.

maite monné

x. rodríguez
❘ LLeiDa ❘ La Diputació destinarà 
almenys quatre milions d’eu-
ros a un paquet d’ajuts destinats 
a la repoblació dels municipis 
que hagin perdut habitants du-
rant l’última dècada. Així ho va 
anunciar ahir el vicepresident 
primer de la corporació pro-
vincial, Jordi Latorre, en una 
jornada que es va celebrar en 
el marc de Municipàlia. 

Lator re va apuntar que 
aquestes subvencions tindran 
tres àmbits d’actuació: suport 
als ajuntaments perquè facilitin 
l’accés a l’habitatge; ajudar la 
contractació de personal tècnic 
que elabori projectes de repo-
blació o de promoció; i finançar 
iniciatives que vagin en la ma-
teixa línia i que ja estiguin en 
marxa. Va apuntar que els ajuts 
busquen “treballar i afavorir la 
repoblació del territori”. Fonts 
pròximes van avançar que les 
subvencions s’aprovaran entre 
finals d’aquest any i el primer 
trimestre del 2022.

Per la seua part, el president 
de la Diputació, Joan Talarn, va 
recordar que a l’inici d’aquest 
mandat, després de les eleccions 
del 2019, van fer una “aposta 
decidida” i van aplicar criteris 
de discriminació positiva cap 
als municipis en risc de despo-
blació. Per això, “el 20 per cent 
dels ajuts, més de 6 milions d’eu-
ros anuals, s’han repartit des 
d’aquesta consciència que els 

La Diputació destinarà almenys 
quatre milions a la repoblació
En ajuts per a habitatge, contractar tècnics que elaborin projectes i finançar iniciatives 
existents || S’aprovaran entre finals d’any i principis del que ve

més petits són els que més su-
port necessiten”, va dir Talarn.

En la jornada també es va 
presentar la Càtedra de Repo-
blament que impulsen la Dipu-
tació i la Universitat de Lleida 
(UdL). El professor Jordi Gar-
reta va avançar que a finals 
d’any publicaran un llibre que 
analitzarà les polítiques que es 
porten a terme en aquesta ma-
tèria i abordarà la realitat  dels 

micropobles de Lleida, entre 
altres temes. 

Així mateix, Josep Maria 
Piñol, tècnic de la Càtedra 
Universitat i Regió del Conei-
xement de la Universitat Rovi-
ra i Virgili (URV) va parlar de 
l’estudi sobre la despoblació a la 
demarcació. Va remarcar que a 
Lleida conviuen situacions dife-
rents respecte a aquesta proble-
màtica i va assenyalar que un 

accés fàcil a l’habitatge és un 
dels factors que contribueixen 
a l’estabilitat demogràfica.

A més, també va tenir lloc 
una taula redona sobre repo-
blació en la qual van participar 
tant Latorre com la presidenta 
del consell de l’Alta Ribagor-
ça, Maria José Erta; l’alcalde 
de Castelló de Farfanya, Omar 
Noumri; i el primer edil de Puig-
verd d’Agramunt, Joan Eroles.

Imatge d’un dels estands del Municipàlia especialitzat en la recollida de residus urbans.

institucions

Servei per informar 
sobre fons europeus
n  La federació catalana de 
municipis va presentar ahir el 
servei info europa, un espai en 
el qual es poden trobar totes 
les informacions en matèria de 
fons europeus, convocatòries 
obertes rellevants i recursos 
que poden ser útils per als go-
verns locals. a més de la pre-
sentació d’aquest nou servei, 
l’fcm va celebrar ahir un dinar 
per celebrar els quaranta anys 
de la creació d’aquesta institu-
ció catalana.
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s.c.D.

Llums i decoracions nadalenques  
en 3D a partir de productes reciclats
❘ lleiDa ❘ L’empresa BlackShare 
Iluminació ofereix tota mena 
d’il·luminació nadalenca i és 
present en bona part dels mu-
nicipis catalans. 

El director, Jordi Aymerich, 
va dir que “oferim tota mena de 
productes lluminosos de cara a 
Nadal i els més demanats són els 

elements en tres dimensions”.  
D’altra banda, Aymerich va 
explicar que “tenim peces de 
decoració de materials reciclats 
i fetes amb polietilè a partir de 
canya de sucre”. Va conclou-
re que és “una alegria venir al 
certamen, feia temps que ho 
esperàvem”.

s.c.D.

Videojocs educatius per a totes les 
edats per a pavellons i càmpings
❘ lleiDa ❘ Una pantalla amb qua-
ranta videojocs educatius que 
fomenten l’aprenentatge i l’acti-
vitat física. Aquesta és la princi-
pal novetat que l’empresa Parcs 
i Jardins de Catalunya ha pre-
sentat al Municipàlia. Mariàn-
gels, gerent de la firma, explica 
que aquest enginy, que consta 

d’un projector i un sistema in-
formàtic, “és ideal per a esco-
les, pavellons municipals, locals 
socials o càmpings i són vide-
ojocs fets per a tots els gustos 
i edats”. A més de videojocs, 
l’empresa també subministra 
mobiliari infantil i de parcs per 
tot Catalunya.

agenda

Jornada Innocàmping
z Saló de Congressos. 10.00 ho-
res: Jornada centrada en com 
reduir la dependència del turis-
ta estranger i com trobar nous 
segments de clientela de proxi-
mitat. Organitza Fira de lleida i 
campireport.

Abocadors controlats
z Saló Segrià. 10.00 hores: Orga-
nitzada per ategrus en col·labo-
ració amb iswa i Fira de lleida, 
aquesta xarrada tractarà sobre 
els abocadors controlats i la se-
ua gestió i l’economia circular.

Reptes municipals
z Saló Veyrat (Palau de Vidre). 
10.00 hores: els reptes dels ser-
veis públics municipals i els mo-
dels de gestió, amb J.R. Barberà 
i claudia García.

Recollida porta a porta
z Estand de la Paeria. 13.00 ho-
res: conferència sobre la imple-
mentació del sistema de recolli-
da porta a porta a lleida.

Joan Caba, ahir al seu estand de Municipàlia amb una maqueta de l’‘Upandbike’.

maite mOnné

Una firma de Mollerussa presenta 
uns pàrquings de bicis en altura
Iclotet preveu tenir a punt cinquanta unitats per a l’any que ve
x.r.
❘ lleiDa ❘ Iclotet, una empresa de 
Mollerussa, presenta a Munici-
pàlia l’Upandbike, un sistema 
d’estacionament de bicicletes 
en altura. Cadascun està format 
per dos mòduls, té capacitat per 
a setze bicis i es pot instal·lar en 
un sol matí. 

El director de la firma, Joan 
Caba, va explicar ahir que estan 
acabant el prototip i mantenen 
contactes amb una empresa bel-
ga per implantar-los a Europa. 
Va apuntar que per a l’any que 

ve preveuen tenir a punt cin-
quanta unitats. L’Upandbike 
“és un magatzem robotitzat de 
bicicletes”, encara que també és 
“un concepte per facilitar l’ús 
de la bicicleta a la ciutat”, va 
dir Caba. 

Per aquesta raó, es conceben 
com una xarxa de pàrquings de 
bicicletes i plantegen que n’hi 
hagi un cada 3.000 habitants. 
Això significa que “a Lleida es-
taríem parlant d’unes cinquanta 
unitats i a Mollerussa, d’unes 
set o vuit”. De la mateixa ma-

nera, Caba va assenyalar que 
també es poden desplegar els 
Upandbike de forma temporal 
durant esdeveniments com les 
fires que se celebren a la capital 
del Segrià o l’Aplec del Caragol.

Aquest pàrquing de bicicletes 
elevat ofereix als usuaris un plus 
de seguretat. També està disse-
nyat perquè s’integri a l’entorn 
i facilita que a l’espai inferior, 
que queda lliure, es pugui ins-
tal·lar una parada d’autobús o 
un quiosc, per posar només dos 
exemples.

Imatge d’un dels estands del Municipàlia especialitzat en la recollida de residus urbans.

maite mOnné

sOsteniBilitat

Nou sistema per  
reciclar els residus
■ les empreses citisend, sma-
fybin i Urban Refuse Develop-
ment, ubicades al parc científic 
de Gardeny de lleida, van pre-
sentar ahir un sistema de gestió 
de residus que permetria reci-
clar fins al 60 per cent dels resi-
dus de les ciutats, tal com exi-
girà la Unió europea l’any 2030. 
Per arribar a aquestes xifres, les 
empreses utilitzen un sistema 
que permet personalitzar la re-
collida selectiva en funció del 
ciutadà.

tecnOlOGia

Aplicació lleidatana per 
cuidar persones grans
■ Una aplicació que s’encarre-
ga de vetllar pel benestar dels 
padrins. aquest és un dels en-
ginys que el Grup saltó ha pre-
sentat en aquesta edició del 
municipàlia i que rep el nom 
de Som Care. l’aplicació està 
configurada per fer preguntes 
a l’usuari sobre com es troba i 
els aspectes bàsics del seu dia 
a dia amb l’objectiu de fer-li un 
seguiment i, en el cas que fos 
necessari, gestionar emergèn-
cies mèdiques.
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Dos setmanes després que la Fira recuperés la nor-
malitat postpandèmia amb el certamen agrari, Llei-
da torna a reprendre el pols firal amb Municipàlia, 
la fira d’equipaments municipals, i Innocàmping, el 
saló dedicat a serveis i equipaments per a càmpings, 
allotjaments turístics i empreses esportives i de lleu-
re. Són dos certàmens amb menys repercussió popu-
lar que el de Sant Miquel, però que conciten més vi-
sites professionals i un important volum de negoci. 
Municipàlia és un certamen plenament consolidat 
que va sorgir com a novetat en un sector en el qual 
cada dia hi ha més oferta d’instal·lacions i serveis 
i també una demanda permanent dels ajuntaments 
i que va tenir des de la primera edició una resposta 
positiva per part dels consistoris, que trobaven als 
expositors aportacions per fer més habitables els res-
pectius municipis. El seu èxit es basa en la innova-
ció com a fira, que inicialment no tenia competència 
a l’Estat, i també la practicitat del que ofereix perquè 

aporta solucions i novetats als problemes munici-
pals. La millor demostració del seu èxit és que hi 
assisteixen tres-cents expositors procedents de tot 
l’Estat, d’Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, França i 
Portugal i ja estan acreditades sis mil persones com 
a visitants professionals que venen a comprar o a 
participar en les quaranta activitats paral·leles que 
van des de jornades tècniques fins a presentació de 
novetats. 

Des d’ahir i fins dijous passaran per la fira alcaldes i 
regidors de l’Estat i també una missió iberoamerica-
na, i l’important és que trobin solucions i possibles 
millores per a les seues ciutats i que puguin inter-
canviar experiències sobre la millora de serveis i in-
fraestructures, la dinamització municipal, les smart 
cities, les solucions sostenibles als nous problemes i 
la reactivació després de la pandèmia. És important 
que trobin atractiva l’oferta, que es tanquin nego-

cis que garanteixin la repetició en futurs certàmens 
i també seria molt positiu, encara que desitja més 
difícil, que s’oferís la imatge d’un certamen i una 
ciutat dinàmics i moderns que saben adaptar-se als 
nous temps.

Traspàs de Rodalies
Un any després de l’anunci del traspàs del servei fer-
roviari de Rodalies, s’ha tancat l’acord perquè Fer-
rocarrils de la Generalitat assumeixi la gestió de les 
rodalies de Lleida. Amb prou feines és el 10 per cent 
del total, però és un primer pas que permetrà aug-
mentar els combois de Lleida a Manresa de tres a 
cinc i de Lleida a Cervera de sis a dotze, a més d’in-
vertir 65 milions d’euros en la renovació de trens. 
És un traspàs lògic perquè les competències són de 
la Generalitat, que ha de gestionar millor el servei.

Editorial

La fira dels ajuntaments

el més llegit a segre.com

Desnonen nou 
jugadors del Lleida 
d’un pis llogat
z La precarietat del Lleida 
dona cada dia noves evi-
dències. SEGRE destapa 
que nou jugadors van ser 
desnonats d’un pis llogat 
pel club.

Ofereix diners a un 
company per matar 
la seua excunyada
z Un veí de Lleida ha estat 
detingut per haver ofert 
12.000 € a un company 
de feina per matar la seua 
excunyada. El sicari ho va 
explicar als Mossos.

Promouen un  
canvi d’horari 
comercial a Lleida

1 2 3

vox PoPuli

Blanca Verdaguer @BVerdaguer
«En el Dia Mundial del Càncer de Mama, un 
record per a les que ens han deixat, molta 
força per a les que estan lluitant, esperança 
de totes aquelles que ho hem superat i fe en 
la ciència que avança contínuament.»

Nàdia @NadiaBP71
«Avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama. 
Toca’t perquè no et toqui! Fent això es poden 
salvar moltes vides. No esteu soles.»

Andreu Ginola @andreuginola
«M’agradaria avançar-me i dir que el xandall 
del Juego del calamar no és una disfressa. No 
aprofiteu aquesta excusa per anar amb 
xandall per Carnaval.»

Xavier Rigall @RigallXavier
«En García Albiol volia netejar Badalona i 
resulta que era ell el que estava més brut.»

Pau Juvillà @pjuvilla
«@onsonlesdones. Doncs a la inauguració de 
Municipàlia aguantant la cinta.»

«L’objectiu de 
Municipàlia és, 
al cap i a la fi, 

dotar de serveis 
els ciutadans 
perquè siguin 
més feliços»

Joan Talarn

President de la  
Diputació de Lleida

atxim!
La ‘nova’ normalitat 
se’ns presenta refreda-
da. L’aixecament de bo-
na part de les restriccions 
que hem arrossegat pesa-
dament el darrer any i 
mig ens ha coincidit amb 
un entretemps que, per 
molt que ho provi, no ens 
desconcertarà pas tant 
com el virus del dimoni. 
Tot i que déu-n’hi-do. 
Lleidatanes i lleidatans, 
avesats als extrems, en 
sabem ben poc, de ja-
quetes primes. Tan poc 
que quan ens adonem 
que possiblement ens en 
caldria una per transitar 
entre la màniga curta i 
l’abric, ja ens hem de folrar de plomes 
per afrontar la caiguda dels termòme-
tres. D’acord que ni el fred ni la calor 
són el que eren, però seguim a la terra 
de les dues estacions, estiu i hivern, que 
només arriben a quatre si comptem la de 
trens i la d’autobusos. Sigui com sigui, 
tot indica –creuem dits– que podem 
començar a acomiadar-nos de la Covid 
letal i el moment que somiàvem està 
passant sense pena ni glòria. Potser per-
què no ens refiem que sigui un adeu per 
sempre. Ja saben que gat escaldat d’ai-
gua freda fuig i nosaltres, volent o sense 
voler, ens hem acabat fent una cuirassa 
de prudència i de desconfiança que cos-
tarà deixar enrere, segurament més que 

la mascareta. ara que 
recuperem aforaments 
complets, ves que no ens 
decidim a omplir teatres 
i cinemes! La cultura és 
segura i terapèutica, no 
ho dubtin. El cas és que 
aquest entretemps, amb 
sandàlies un dia i mit-
jons al següent, està sig-
nificant el retorn d’una 
patologia senzilla que 
gairebé havíem oblidat: 
els constipats. Ho han 
notat al voltant? o són 
vostès els qui en pateixen 
els efectes? Per un motiu 
o per l’altre, jo sí que he 
percebut que no s’ence-
nen els llums d’alarma 

quan algú esternuda o tus. Recorden 
com ens justificàvem amb l’entorn si 
havíem de mocar-nos o estossegàvem 
quan acabàvem de conèixer la Covid? 
ara hem après a identificar quins símp-
tomes corresponen a cada variant... Qui 
ens ho havia de dir! això sí, beneïdes 
vacunes i tests d’antígens! Però el fet 
que no arrenquem a córrer per guardar 
distàncies amb qui ensuma voldria dir, 
tal vegada, que estem sortint de la cova. 
Temerosos i enlluernats, sí, i amb ganes 
de contacte i moviment, també. Com 
a mínim, fins al proper virus. Potser la 
normalitat, la nova normalitat, és tan 
vella i tan quotidiana com un simple 
refredat. atxim!

arEs Escribà i cruElls
trEs voltEs rEbEl

Ara que recuperem 
aforaments 
complets, ves que 
no ens decidim 
a omplir teatres 
i cinemes!
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El sector del càmping busca fidelitzar els clients que s’han allotjat en aquests establiments per primera vegada 
durant la pandèmia. Així es va posar de manifest ahir durant la jornada d’Innocàmping que va acollir Municipàlia, 
en la qual es van proposar fórmules com el glàmping o els espais de teletreball per captar nous turistes.

➜la fira dels municipis innocàmping

El sector del càmping vol fidelitzar els 
clients guanyats amb la pandèmia
I captar nous visitants de proximitat amb el glàmping o serveis per a mascotes
x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ Els càmpings volen fi-
delitzar els clients que han gua-
nyat durant la crisi sanitària de 
la Covid. La presidenta del sec-
tor a Lleida, Cel Feliu, va expli-
car que “a causa de la pandè-
mia” i al sentir-se “més segurs 
en entorns naturals i oberts”, 
han rebut visitants que mai 
abans havien optat per aquests 
allotjaments. Va assegurar que 
“amb els serveis que oferim i els 
entorns que tenim, la fidelitza-
ció està sent molt alta”. Aquest 
va ser un dels temes que es van 
abordar ahir a la jornada d’In-
nocàmping. Aquest acte arriba 
després que el turisme de Lleida 
hagi viscut dos estius de rècord 
en pandèmia. Càmpings, hotels 
i cases rurals s’han beneficiat 
de l’arribada de turistes de pro-
ximitat que, per la Covid, bus-
quen destinacions de naturalesa 
i sense massificar. En el cas dels 
càmpings, del juny a l’agost van 
tenir més de 529.000 pernoc-
tacions, enfront de les 424.000 
del 2019, que va ser de rècord.

En la jornada, Paco Cerdà, 
tinent d’alcalde de la Paeria, 
va destacar que aquest és un 
“sector importantíssim al nostre 
territori”. Agustí Valls, direc-
tor de Campireport, va subrat-
llar que la pandèmia “ha aug-
mentat l’atractiu de l’oferta del 
càmping”. 

No obstant, va apuntar que 
hi ha mercats de proximitat que 
es poden captar, com els turis-
tes que viatgen amb la mascota 
o els que necessiten zones per 
teletreballar. Aquests públics 
ajudarien a desestacionalitzar 
el turisme. En aquest sentit, Da-

vid Isern, director del Cerdanya 
Ecoresort, va recordar que el 
2020 van obrir un coworking 
i va dir que aquests espais po-
den atreure clients del sector 
empresarial. Carlos Pérez, di-
rector de màrqueting d’Alan-
nia Resorts, va destacar que ara 
“els nous clients busquen viure 
experiències a la naturalesa”. 
Per això, va assenyalar que els 
càmpings i glàmpings tenen “les 
característiques per satisfer les 
seues necessitats”. Va exposar 

Imatge d’una de les ponències de la jornada Innocàmping, que es va celebrar ahir a Lleida.

maite monné

eStIuS de rècord
el turisme de lleida ha  
viscut dos estius de rècord 
en plena Covid gràcies als 
visitants de proximitat

també les peculiaritats d’allot-
jaments com els tipis, les iurtes 
o les cabanes als arbres. Així 
mateix, Álvaro García, gerent 
de Bungadogs, va destacar que 
hi ha càmpings que a més d’ac-
ceptar les mascotes ofereixen 
serveis com piscines per a gos-
sos o guarderia per a aquests 
animals. D’altra banda, l’impuls 
als vehicles elèctrics també pot 
suposar una oportunitat per a 
aquest sector. 

El director general d’EV 
Mobe, Josep Musté, va explicar 
que el nivell d’implantació dels 
carregadors per a aquests cotxes 
als allotjaments està tenint un 
“creixement exponencial”. José 
Luis Ávila, gerent de Campings.
com a Espanya, va apuntar que 
els nous campistes són més joves 
i van a buscar experiències, i 
va destacar l’“oportunitat” que 
hi ha per fidelitzar aquest pú-
blic. Jordi Tarradas, gerent de 
Llort-Tarradas, va presentar els 
nous models d’assegurances per 
a aquests establiments i Albert 
Grau, de Cushman & Wakefi-
eld España, va parlar de com els 
hotels han desenvolupat ofertes 
per captar clients de proximitat.

magDalena altisent

Sopar de gala ■ En el marc de la jornada d’Innocàmping, els empresaris del sector van celebrar ahir 
al Parador del Roser un sopar de gala que va comptar amb animació. A l’acte van assistir, entre 
d’altres, el president de la Diputació, Joan Talarn; la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol; el delegat del Govern, Bernat Solé; el subdelegat, José Crespín, i regidors de la Paeria.
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➜la fira dels municipis sostenibilitat

maite monné

Imatge de la jornada que ahir va organitzar Pwacs.

Debat sobre els models de  
gestió dels serveis públics
x.r.
❘ lleiDa ❘ La consultora Pwacs 
va celebrar ahir una jornada 
en què es va debatre sobre 
els models de gestió dels ser-
veis públics com els residus 
o l’aigua. Va comptar amb la 
participació de Josep Ramon 
Barberà, professor de Dret 
Administratiu a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), i Clau-
dia García, directora jurídica i 

de desenvolupament de Pwacs 
i la consultora Marta Camps. 
L’acte arriba en ple debat so-
bre la remunicipalització dels 
serveis i va girar entorn de la 
seua explotació i els processos 
necessaris per poder fer-ho, 
ja sigui de manera directa per 
part dels ajuntaments o a tra-
vés d’una concessió. La jorna-
da va comptar amb el suport 
de l’Escola de Serveis Públics.

s.c.D.

el nou contenidor ha rebut el nom de Smafybin.

Presentació d’un 
contenidor solar capaç 
de compactar brossa
❘ lleiDa ❘ L’empresa lleidatana 
Urban Refuse Development 
(URD) va presentar ahir un 
nou model de contenidor/pa-
perera solar intel·ligent que és 
capaç de compactar la brossa 
i acumular la mateixa quanti-
tat de residus que 40 papereres 
convencionals. També informa 
de com de ple està, per la qual 
cosa permet establir patrons de 
comportament de la ciutadania.

maite monné

Operaris de Sorigué mostren el nou sistema de premsatge.

Demostracions de  
nous paviments i 
xarxes de sanejament
❘ lleiDa ❘ Un dels estands que 
atreuen més públic en aques-
ta edició de la Fira Municipà-
lia és l’exterior de Sorigué, que 
ofereix demostracions a temps 
real d’un paviment que genera 
energia fotovoltaica, sistemes de 
premsatge fets amb productes 
reciclats i sostenibles i proves 
sobre com mantenir deguda-
ment les xarxes de sanejament 
d’aigües.

Un dels estands de Municipàlia que ofereixen els contenidors amb què fer el porta a porta.

maite monné

S. cOSta d.
❘ lleiDa ❘ L’ajuntament de Lleida 
va anunciar ahir durant el saló 
Municipàlia que el sistema de 
recollida d’escombraries por-
ta a porta no s’implementarà a 
tota la ciutat fins a l’any 2030. 
Així ho va assegurar l’edil de 
Transició Ecològica, Jaume Rut-
llant, durant una xarrada sobre 
aquest mètode de reciclatge a 
Municipàlia. El calendari no té 
a res veure amb el que va fixar 
el seu predecessor, Sergi Tala-
monte, que assegurava que a 
finals d’aquest mandat (2023) el 
porta a porta seria una realitat a 
tota la capital. El motiu d’aques-
ta demora és, segons Rutllant, 
que “si correm excessivament 
podem generar conflicte o re-
buig a la ciutadania”, per la qual 
cosa va advocar per “corregir 
els errors, millorar les presta-
cions i analitzar totes les dades 
que puguem abans d’avançar 
més”. Val a recordar que la Unió 
Europea ha fixat que el 2030 el 
70% dels residus que generin les 
ciutats hauran de ser reciclats de 
forma selectiva.

Els primers barris de Lleida 
que van adoptar aquest siste-
ma van ser Ciutat Jardí i Vila 
Montcada el 2018 i aquest any 
han fet el mateix la meitat de 
Pardinyes i Balàfia. Sobre com 
s’han adaptat els veïns al porta 
a porta, Rutllant va dir que “a 

El porta a porta no s’estendrà  
a tot Lleida ciutat fins al 2030
Rutllant rebaixa les pretensions de fer-ho el 2023 “per no generar conflictes”

Ciutat Jardí el 89 per cent dels 
residus es recullen de forma se-
lectiva, té una participació del 
70 per cent dels veïns i el 78 per 
cent qualifiquen el sistema de 
notable o excel·lent”. En canvi, a 
Pardinyes i Balàfia l’acceptació 
no ha estat tan alta. “En aques-
tes dos zones, molt diferents de 
Ciutat Jardí pel que fa a urba-

nisme, la recollida selectiva és 
del 70 per cent, mentre que la 
participació ciutadana és del 60 
per cent”, va dir Rutllant, que 
va reconèixer que “hi ha una 
estabilització en la participa-
ció a Pardinyes i Balàfia quan 
abans era ascendent. No creix 
com esperàvem”. Malgrat les 
bones xifres de recollida selec-

tiva en aquests barris, Rutllant 
va afirmar que a tota la ciutat 
aquest valor només arriba al 37 
per cent i en nou anys haurà de 
ser del doble.

El porta a porta i la sostenibi-
litat són un dels grans reclams 
d’aquesta edició de Municipà-
lia i guanyen molt pes entre els 
expositors.

Aplicació per 
denunciar casos de 
violència masclista 
des del mòbil
n L’empresa Software 
Tech Iberica presenta a 
Municipàlia una aplica-
ció per a telèfons mòbils 
que permet avisar la po-
licia de casos de violència 
de gènere. Es diu Código 
Violeta i el propietari de 
la firma, Luis Miguel Gon-
zález, va dir que l’aplica-
ció consta “d’una sèrie 
de botons d’alarma que 
quan es premen s’activa 
l’enviament d’un missatge 
amb geolocalització i tots 
els arxius multimèdia de 
l’smartphone a la policia 
municipal”. 

Aquests botons són tant 
per denunciar casos de vi-
olència de gènere, dema-
nar assistència, informar 
que ets de camí a casa o 
avisar que has arribat bé. 
A més, “també disposa 
d’un botó amb blueto-
oth connectat al telèfon 
perquè la persona pugui 
llançar l’avís sense haver 
d’utilitzar el terminal mò-
bil i exerceixi com a botó 
del pànic”. 

Aquesta aplicació ja la 
utilitzen ajuntaments com 
els de Marbella, Granada i 
Burgos i segons González, 
“per desgràcia, a causa de 
l’augment de casos en els 
últims anys, la deman-
da per aquesta mena de 
productes ha crescut i, al-
menys, donem eines a les 
víctimes”.
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■la fira dels municipis novetats

Un dels cartells informatius que posaran per la ciutat.

❘ lleiDa ❘ L’ajuntament de Lleida 
va presentar ahir a Municipàlia 
una campanya per promoure 
un ús responsable dels patinets 
elèctrics a la trama urbana. Per 
a això, els propers dies col·lo-
caran una trentena de cartells 
per la ciutat en els quals es de-
tallarà què es pot fer i què no 
amb aquests vehicles de mobi-
litat personal. En aquest sen-
tit, l’alcalde, Miquel Pueyo, va 
recordar que “des de principis 
d’any s’han imposat 409 multes 

a conductors de patinets elèc-
trics i centenars d’advertències. 
És essencial que tots es despla-
cin amb seguretat”.

Per la seua part, l’edil de 
Mobilitat de la Paeria, Joan 
Ramon Castro, va fer balanç 
sobre les actuacions que el con-
sistori ha fet en matèria de mo-
bilitat aquest mandat i va recor-
dar que a finals d’aquest mes 
s’aprovarà la nova ordenança 
de mobilitat, que derogarà la 
del 1983.

Campanya per a l’ús 
responsable de patinets

ajuntament De lleiDa

agenda

Jardineria i horts
z Saló Veyrat. 10.00 hores: jor-
nada sobre jardineria i horts 
urbans a càrrec del departa-
ment d’acció Climàtica de la 
Generalitat.

Missió internacional
z Sala Sud. 10.00 hores: la unió 
iberoamericana municipalista 
(uim) continua amb la jornada 
que va iniciar dimarts per parlar 
sobre Solucions sostenibles per a 
la gestió de les ciutats.

Mobilitat
z Sala Nord. 11.00 hores: l’em-
presa iclotet organitza la jor-
nada Upandbike, la nova xarxa 
de mobilitat sostenible a la teva 
ciutat.

Món rural
z La Llotja. 16.00 hores: Confe-
rència de la Generalitat i la di-
putació de lleida sobre Accions 
i iniciatives de futur per a l’entorn 
rural català. Hi col·laboren la 
Paeria i la Fira.

Clausura de Municipàlia
z  Saló Segrià. 18.00 hores: la 
consellera de Presidència de la 
Generalitat, laura Vilagrà, serà 
l’encarregada de tancar la 21a 
edició de municipàlia i la 5a edi-
ció d’innocàmping.

Vicenç guillem, amb el dron de rescat marítim a Municipàlia.

❘ lleiDa ❘ Drons per vigilar, es-
cortar i fins i tot fer rescats en 
alta mar. Això és el que ofereix 
l’empresa Mars Intelligence en 
col·laboració amb Aerofor i que 
s’estrena a Municipàlia oferint 
tota classe d’aquests aparells 
i, fins i tot, sistemes per poder 
interceptar-los. 

El CEO de Mars Intelligen-
ce, Vicenç Guillem, va dir que 
“oferim drons especialitzats en 
seguretat i emergències com-
plementant operatius de terra 

amb aeronaus”. La seua prin-
cipal activitat és la recerca de 
persones, ja sigui per terra o 
mar, gràcies a un dron equipat 
amb salvavides i que han estre-
nat aquest estiu a les platges de 
València. “Esperem poder tenir 
aquest tipus de drons presents 
en totes les platges de l’Estat”, 
va explicar Guillem, que va 
afegir que també es van en-
carregar de controlar el perí-
metre del Festival Vida des de 
les altures.

Drons de vigilància que 
salven vides al mar

s.C.D.

MUnicipÀlia / innocÀMping 2021 GalEria d’Expositors

DISSENY BARRACA. Especialistes amb tanques de fusta metàl·liques i sostenibles. Mobiliari urbà i rural. Tanca-
ments i productes per a la recollida de residus. www.dissenybarraca.com.  

ISIDRO TORRES. Fabricant de raspalls per a la neteja diària i industrial. www.isidrotorres.net.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Municipàlia és el principal certamen dedicat al municipalisme, i és des d’aquesta pers-
pectiva que és vist des de la Diputació de Lleida, que el considera un espai idoni per “desplegar i informar de 
tota l’acció que fem de cara als nostres municipis”.

CESECAT. Sistemes de seguretat i mobilitat amb software propi i integracions múltiples. www.cesecat.eu. 
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Número 14.287 · Any Xl

lleida | pàg. 10
les residències relaxen les mesures i 
reobren portes sense límits de visites  
ni de dies de sortida per als usuaris

1,50 €

GUia | pàg. 40
Amenaces a torrelameu per un oli sobre la 
família reial del madrileny rubén Fernández 
rojo al concurs de pintura Viladrich

lAiA pedrós

comarques ❘ 16

lleida ❘ 7-9

Municipàlia tanca amb  
més visites i contactes
El Govern anuncia dos milions més per 
rehabilitar pobles i prolongar el PUOS

Protesta dels 
alumnes, ahir.

Alumnes de Tàrrega denuncien 
un professor per masclista
Estudiants de l’Escola Ondara, i Educació activa el protocol

La Paeria adverteix el Lleida 
que si no paga els deutes 
pot quedar-se sense estadi
3 setmanes || Termini 
que dona al club per 
posar-se al dia o es 
plantejarà rescindir  
el conveni d’ús

Directiva || Esteve 
s’obre a escoltar 
ofertes de compra  
i diu que abonarà 
nòmines aviat

La Paeria ha donat al Lleida 
Esportiu un termini de tres 
setmanes per “estar al cor-
rent” de les seues obligacions 
o, en cas contrari, està dispo-
sada a “analitzar molt seriosa-
ment la continuïtat del conveni 

de col·laboració” entre les dos 
parts, que permet al club la uti-
lització del Camp d’Esports, 
va afirmar ahir l’alcalde, Mi-
quel Pueyo. Per la seua part, 
la directiva va assegurar que 
està oberta a escoltar ofertes.

esports ❘ 24

comarques ❘ 13

Encara que la denúncia 
contra l’edil seguirà 
per la via judicial

Alcarràs arxiva el  
cas d’abús de  
poder d’Ezquerra

és notícia ❘ 3

Les companyies 
recorren els canvis 
de concessions

‘Guerra de l’aigua’ 
per concursos i 
municipalitzacions

MAgdAleNA AltiseNt

Clava un cop  
de puny a  
un metge
al CAP de la  
Pobla de Segur

Un metge va ser agredit di-
marts per un veí de la Pobla 
de Segur al Centre d’Atenció 
Primària d’aquesta localitat del 
Pallars. L’aldarull es va produir 
cap a les 9.00 hores, segons va 
avançar Pallars Digital. Pel 
que sembla, el cop de puny no 
obeiria a una raó sanitària sinó 
d’índole personal.

comarques ❘ 17

Pel que sembla, l’agressió 
és d’índole personal
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lleida
www.segre.com/lleida

Les residències reobren sense límits 
de visites ni dies de sortida.

p. 10
Salven la vida a un nadó que va patir
un prolapse de cordó umbilical.

p. 12

➜la fira dels municipis jornades

x. rodríguez
❘ LLeiDa ❘ La Generalitat repartirà 
el 2022 dos milions més en ajuts 
per rehabilitar habitatges en 
pobles de menys de cinc-cents 
habitants. Així ho va anunciar 
ahir la consellera de Drets Soci-
als, Violant Cervera, durant la 
jornada de la Diputació i el Go-
vern, en el marc de Municipà-
lia, per debatre sobre polítiques 
d’impuls als municipis rurals. 
Així, la Generalitat mantindrà 
el programa que va estrenar 
aquest any, també dotat amb 
dos milions, que va beneficiar 
nou pobles de Lleida (vegeu les 
claus). L’objectiu és facilitar que 
les famílies puguin instal·lar-se 
en aquests habitatges i lluitar 
contra la despoblació. Per la 
seua part, Carles Sala, secreta-
ri d’Habitatge, va avançar que 
analitzen ampliar aquest pla a 
municipis amb un nombre més 
elevat d’habitants. Així mateix, 
Cervera va assenyalar que els 
fons europeus “també suposen 
una oportunitat per a la reacti-
vació de l’habitatge al món ru-
ral”. En aquest sentit, Sala va 
explicar que el mes que ve es 
transferiran a Catalunya 186 
milions dels fons Next Gene-
ration destinats a rehabilitació.

El president de la Diputació, 
Joan Talarn, va destacar que “el 
món rural necessita polítiques 
combinades i transversals”. L’al-
calde de Lleida, Miquel Pueyo, 
va assegurar que “el futur de 
la ciutat de Lleida passa per 
disposar d’una xarxa de mu-
nicipis amb bons serveis, con-
nexions segures, oportunitats 
d’ocupació i de creixement de 
la població”. El secretari de Ter-
ritori i Mobilitat, Isidre Gavín, 
va apuntar que “necessitem un 
territori connectat” amb “infra-
estructures físiques i digitals”. 
David Ferrer, secretari de Polí-
tiques Digitals, es va referir a 
la connectivitat com “un dret 
social” i va parlar del projecte 
per desplegar la fibra òptica. El 
vicepresident primer de la Di-
putació, Jordi Latorre, va afir-
mar que en un “període breu” 
tindran a punt els projectes de 
la primera fase per implantar 
aquesta tecnologia. El director 
general d’Urbanisme, Agustí 
Serra, va avançar que estudien 
mesures per al món rural que 
passarien per flexibilitzar l’ús 
del sòl no urbanitzable. Durant 
la jornada també hi va haver 
un debat amb representants del 
món local i del Govern.

La Generalitat repartirà dos milions més  
per rehabilitar habitatges en pobles petits
La Diputació i el Govern debaten sobre les polítiques d’impuls als municipis rurals || També preveuen 
posar en marxa mesures per flexibilitzar l’ús del sòl no urbanitzable en aquestes localitats

Pueyo, Cervera, Talarn i Solé, ahir a la jornada sobre les polítiques d’impuls als municipis rurals.

magDaLena aLtiSent

leS ClauS

Habitatge
z La conselleria de Drets Socials 
preveu continuar amb el pro-
grama de rehabilitació d’ha-
bitatge al món rural. aquest 
projecte es va posar en marxa 
aquest any com a pla pilot en 
vint municipis de menys de 500 
habitants. a Lleida ha benefici-
at almatret, Llardecans, Ciuta-
dilla, maldà, Pinós, Riner, isona, 
Josa i Baix Pallars.

Urbanisme
z el govern de la generalitat 
estudia mesures per flexibilit-
zar la normativa urbanística en 
els municipis rurals que afec-
tarien, per exemple, el sòl no 
urbanitzable.

Polítiques digitals
z Les infraestructures digitals es 
plantegen com un dels factors 
que poden ajudar a fixar la po-
blació i atreure nous veïns. La 
generalitat ja ha començat amb 
el desplegament i la diputació 
de Lleida preveu tenir enllestits 
ben aviat els projectes de la pri-
mera fase.

el nou autobús elèctric, ahir davant de la Paeria. l’aparell es va mostrar al pavelló 4 de la Fira de lleida.

aJuntament De LLeiDa fiRa De LLeiDa

n Autobusos Lleida va anun-
ciar ahir que provarà durant 
una setmana un nou model 
d’autobús elèctric que ha estat 
exposat a la fira Municipàlia. 
L’objectiu és comprovar si el 
vehicle compleix els requisits 
i pot formar part de la nova 

flota d’autobusos urbans que 
l’ajuntament vol comprar grà-
cies als fons europeus Next 
Generation. 

L’autobús és un MAN 
Lion’s City E de dotze me-
tres de llarg i es provarà en 
les línies L1 i L7.

n L’empresa SG Group va 
presentar a la fira Municipàlia 
un urinari per a gossos amb 
forma de jardinera que és re-
tràctil, autonetejable i que 
elimina les pudors i la possi-
ble corrosió dels edificis i del 
mobiliari urbà. 

Aquest aparell, batejat com 
a Canem Cultum (Cultura 
Canina en llatí), incorpora 
botons perquè el propietari 
del gos desplegui l’urinari i, 
d’aquesta manera, els carrers 
es poden mantenir més nets 
i higiènics.

Un bus elèctric presentat a 
Municipàlia, a prova a Lleida

Canem Cultum, un urinari per a 
gossos retràctil i autonetejable
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La consellera Laurà Vilagrà amb el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró.

magDalena altisent

Ahir al matí es va registrar una bona afluència de públic.

jorDi echevarria

S. cOStA d.
❘ lleiDa ❘ La vint-i-unena edició de 
Municipàlia i la cinquena d’In-
nocamping va tancar ahir amb 
un 18% més de visitants res-
pecte a l’edició del 2019, plena 
ocupació hotelera i molt bones 
expectatives quant a l’impac-
te econòmic que ha deixat al 
territori. Així ho van assegu-
rar ahir els responsables de la 
Fira de Lleida durant l’acte de 
clausura del certamen, que va 
estar presidit per la consellera 
de Presidència, Laura Vilagrà, 
que va anunciar una pròrroga 
automàtica dels Plans Únics 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) del 2020 fins al juny 
del 2022. La consellera va asse-
gurar que aquesta mesura “ser-
virà per ajudar els municipis que 
no han pogut desenvolupar els 
projectes del 2020 a causa de la 
pandèmia” i que això demostra 
“el fort compromís de la Gene-
ralitat amb el municipalisme”. 
Sobre Municipàlia, Vilagrà va 
dir que és una fira “incompa-
rable i hem de felicitar els or-
ganitzadors per l’èxit”. Per la 
seua part, el president del pa-
tronat de la Fira i de la Cambra 
de Comerç de Lleida, Jaume 
Saltó, va detallar que el certa-
men ha rebut “22.538 visitants, 
un 18% més que el 2019, per la 
qual cosa ha estat un èxit a tots 
els nivells”. Al seu torn, Saltó va 
instar que la Generalitat millori 
els equipaments de la Fira “per 
guanyar més pes internacional”. 
Per la seua part, el president de 
la Diputació, Joan Talarn, va dir 
que Municipàlia “ha demostrat 
amb escreix que és la fira del 
municipalisme català, estatal 
i europeu”. Finalment, l’alcal-
de de Lleida, Miquel Pueyo, va 
recordar que al certamen han 
vingut alcaldes i regidors de 
“tretze països europeus i vuit 
d’americans, a més de Corea del 
Sud i Etiòpia”, posant èmfasi en 
la internacionalització.

Municipàlia tanca amb un 18% més 
de visitants i bones expectatives
La consellera Vilagrà anuncia una pròrroga dels PUOSC fins al juny del 2022

➜la fira dels municipis bALAnç

Plafons que mesuren la qualitat de l’aire, 
testejats en dos guarderies de Lleida
S.c.d.
❘ lleiDa ❘ Uns plafons que infor-
men en un segon de la qualitat 
de l’aire d’un recinte, de la tem-
peratura i dels decibels. Això és 
el que ha presentat l’empresa 
Vunkers a Municipàlia després 
d’haver fet una prova pilot del 
seu funcionament en dos esco-
les bressol de Lleida, la de la 
Mitjana i la de Gardeny. La 
directora d’atenció al client de 
l’empresa, Helena Marquès, va 
dir que aquests aparells “me-
suren el CO2, la temperatura, 

les partícules de metall en sus-
pensió i els decibels i mostra si 
aquests estan dins dels límits 
recomanats”. 

A les dos bressol lleidata-
nes que es van testejar aquests 
enginys servien “per saber en 
quin moment les professores ha-
vien de ventilar les aules i hem 
notat un gran interès per part 
dels ajuntaments per aquests 
aparells a causa de la pandèmia 
del coronavirus”. De fet, també 
Municipàlia utilitzava aquests 
sensors als pavellons 3 i 4 de 

la Fira per mesurar la qualitat 
de l’aire. D’altra banda, l’em-
presa Vunkers també oferia uns 
comptadors d’aigua intel·ligents 
que mostren a l’instant “la des-
pesa de cada comptador, si hi ha 
una fuita d’aigua, detectar si un 
client consumeix molta o poca 
aigua, cosa que és molt útil per 
als ajuntaments que gestionen 
directament el servei d’aigües 
de la ciutat”, va afegir Mar-
quès, que es va mostrar “molt 
satisfeta” per com els ha anat 
Municipàlia.el plafó que mostra la qualitat de l’aire i el comptador intel·ligent.

s.c.D.

JxCat reivindica  
la “força dels 
ajuntaments”  
al certamen

El PSC assegura 
que són garantia 
“de defensa del 
territori”

n El coordinador de Junts 
per Catalunya per Lleida, 
Eloi Bergós, va reivindicar 
ahir Municipàlia com un 
certamen “clau” per als 
consistoris i va posar en 
relleu “la força dels ajun-
taments”. Unes declara-
cions que va fer durant 
la visita a Municipàlia 
d’una vintena d’alcaldes 
i alcaldesses de JxCat de 
les comarques de Lleida. 
Bergós també va destacar 
que la formació “ja ha es-
calfat els motors de cara a 
les municipals, que seran 
ben aviat”. 

Entre els visitants hi 
havia el líder de JxCat 
a Lleida, Toni Postius, i 
els delegats d’Economia 
i Polítiques Digitals, Ra-
mon Alturo i Dolors Tella, 
respectivament.

n El primer secretari del 
PSC a les comarques de 
Lleida, Pirineu i Aran, el 
diputat al Parlament Òs-
car Ordeig, va assegurar 
ahir durant la visita a Mu-
nicipàlia amb mig cente-
nar d’edils i alcaldes soci-
alistes que “només amb 
ajuntaments socialistes 
hi ha garantia que les al-
caldies defensaran el ter-
ritori”. És per això que 
Ordeig es va fixar per a 
les municipals del 2023 
“recuperar les principals 
alcaldies” de la província. 
Per la seua part, el cap de 
l’oposició a Lleida, Fèlix 
Larrosa, va demanar a 
la Paeria que convoqués 
la comissió de seguiment 
del Pla de Rodalies per a 
Lleida perquè “el territori 
té dret a manifestar-se”.
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