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Contenidors en un dels carrers de la capital de l’Urgell.

l.p.

laia pedróS
❘ tàrrega ❘ La taxa de la recollida 
d’escombraries a Tàrrega pu-
jarà un 20% l’any vinent, amb 
la qual cosa els habitatges de 
la capital de l’Urgell passaran 
a pagar de 97,20 a 116,64 eu-
ros anuals. L’import als nuclis 
agregats passarà de 65,49 a 
78,59 euros. Aquest any ja va 
pujar un 30%, de manera que 
en dos anys s’haurà incrementat 
més d’un 50%. En total, suposa 
41,87 € més als habitatges de la 
ciutat i de 28,21 € als de nuclis 
agregats. Aquesta mesura es de-
batrà en el ple de dijous vinent.

El regidor de Finances, Da-
niel Esqué (CUP), va defensar la 
pujada adduint que el cost de la 
gestió no para de pujar i l’ajun-
tament preveu pagar el 2022 
entre 206.000 i 215.000 euros 
més que el 2021 per l’increment 
del cànon que aplica l’Agència 
de Residus. Passarà de 53,10 
euros per tona d’escombraries 
a l’abocador a 59,1.

D’altra banda, l’ajuntament, 
governat per ERC, CUP i PSC, 

Tàrrega apujarà la taxa de recollida 
d’escombraries un 20% l’any que ve
Per pagar la despesa de gestió, que supera els 206.000 € pel cànon de sanejament

municipis ordenances fiscals

preveu apujar el tipus impositiu 
de l’IBI rústic, que passarà de 
0,71 a 0,80, i simplificarà les bo-
nificacions a famílies nombro-
ses amb una rebaixa del 15%. 
També preveu apujar l’impost 
d’instal·lacions, construccions i 
obres (ICIO) d’un 3 a un 3,25%. 
En els incentius de l’ICIO a ha-

bitatges que instal·lin plaques 
solars, simplificaran el tràmit 
sense tenir en compte el certi-
ficat d’eficiència energètica ni 
la qualificació, per la qual cosa 
qualsevol habitatge tindrà re-
baixes del 50%. N’incorpora 
una altra del 25% per a indús-
tries, comerços i altres edificis.

Veïns i oposició ho 
titllen d’abús i 
exigeixen una 
rectificació
■ La Federació de Veïns 
de Tàrrega (FAVT) ha 
denunciat la pujada de la 
taxa de les escombraries. 
La qualifica d’abusiva, so-
bretot en temps de pandè-
mia i crisi “en què costa 
arribar a final de mes” i 
exigeixen una rectificació. 
Per la seua part, l’edil Ro-
sa Maria Perelló, de Junts 
per Tàrrega, a l’oposició, 
va assenyalar que “no és 
acceptable augmentar-la 
un 20% sense cap argu-
ment que avali i justifi-
qui amb solidesa aques-
ta pressió fiscal”. D’altra 
banda, també reclamen 
una rebaixa de l’IBI, com 
van exigir en les taxes del 
2020 i d’aquest any.

El consell del Jussà 
defensa el mirador         
a Roca Regina

projectes

❘ tremp ❘ El consell del Pallars 
Jussà va defensar ahir el pro-
jecte del futur mirador a Ro-
ca Regina, a Castell de Mur, 
que es va impulsar el 2018, 
per donar més seguretat a un 
espai cada vegada més fre-
qüentat. Veïns de la comarca 
han iniciat una recollida de 
firmes en contra del mirador 
al considerar que “danyaria 
el paisatge i l’entorn”.

Àrea d’emergència   
a la deixalleria 
d’Agramunt

residus

❘  agramunt ❘  L’ajuntament 
d’Agramunt ha habilitat una 
àrea d’emergència al costat 
de la deixalleria per diposi-
tar residus només en casos 
de necessitat. Es tracta d’un 
espai pensat per a ciutadans 
dels diferents pobles del mu-
nicipi que, per un motiu jus-
tificat, no poden adaptar-se 
als horaris de la recollida del 
sistema porta a porta de la 
localitat.

Fira del Torró i la XoColaTa a la pedra 2021 GalEria d’Expositors

ViRginiAs ha presentat la nova i exclusiva línia de torrons Sublime, atrevides combinacions de la millor xocolata 
amb elements típics de la nostra terra. S’ha pogut veure i comprar el Torró de Pa amb Tomàquet, Oli Verd i Flor de 
Sal, així com el Torró de Mel i Mató o el Torró de Festucs amb Tòfona Negra. Proveu-los, no us deixaran indiferents!

ViRginiAs ha presentat a la Fira tota la seva nova col·lecció de Virtanias i Dragees; ametlles Marcona caramel-
litzades i fruites, respectivament, banyades en la millor xocolata per aconseguir petits moments de plaer.

gOBLALUM. Tancaments d’alumini i PVC, vidre, protecció solar. Av. Guissona, 56, de Cervera. Tel.: 973 533 786. 
comercial@globlallum.com.

EL TALLER dE ViRginiAs ha posat a la venda la recentment presentada línia Art & Tradició, composta per 
Torró d’Agramunt i Xocolata d’Agramunt en gran format, embolcallats amb reproduccions de l’obra d’en Josep 
Guinovart.
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entrega de premis a l’escola de Sant ramon.

agricultura producció ecològica
laia peDrós

L. pedróS
❘ sant ramon ❘ La consellera 
d’Acció Climàtica, Teresa 
Jordà, va animar ahir a con-
sumir aliments ecològics per 
mitigar el canvi climàtic. Ho 
va fer des de Sant Ramon, 

on va presidir l’entrega dels 
guardons del Premi Escola, 
Agricultura i Alimentació 
Ecològica, el primer acte de 
la Setmana Bio, que vol do-
nar a conèixer la producció 
ecològica.

impuls als aliments eco per 
mitigar el canvi climàtic

Guia ‘virtual’ per degustar els 
formatges per Sant Ermengol
Codis QR donen accés a diversos vídeos sobre cada varietat || 
Com a alternativa als tastos tradicionals per la Covid

fires la seu d’urgell

c. SanS
❘ la seu ❘ La Fira de Formatges 
Artesans del Pirineu va obrir 
ahir les portes de la 27a edició, 
amb importants canvis per mi-
rar d’evitar la propagació de 
la Covid que afecten la mane-
ra en què el públic degusta els 
formatges. 

El certamen, que s’emmarca 
en la mil·lenària Fira de Sant 
Ermengol, ha suprimit aquest 
any els tradicionals tiquets de 
degustació i, en lloc seu, propo-
sa als visitants que adquireixin 
porcions per tastar-les a casa, 

utilitzant com a guia vídeos 
que expliquen les caracterís-
tiques de cadascun. Publicats 
a internet en els últims mesos, 
són accessibles a través de co-
dis QR en fullets que l’organit-
zació ha repartit pels estands 
de la fira.

La fira de formatges surt 
enguany al carrer i els gaire-
bé 40 expositors de productes 
lactis omplen el carrer Camí 
Ral de Cerdanya. Com és tra-
dició durant els últims anys, la 
fira ja va obrir portes ahir a la 
tarda, malgrat que només ho 

va fer l’àrea dedicada als ar-
tesans del formatge. La resta, 
la fira d’artesania, amb gaire-
bé 70 artesans al passeig Joan 
Brudieu, els productes de km 
0 i els productors ecològics del 
Pirineu, que aquest any esta-
ran a la plaça dels Oms, obren 
avui el certamen, que s’allar-
garà tot el cap de setmana. No 
falten a la cita l’espai d’autofira 
i els food trucks a l’aparcament 
de Dr. Peiró. 

El conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena, presidirà avui la 
inauguració.

c. sans

Una de les visitants de la fira utilitzant el codi Qr per conèixer els diferents formatges.

c. SanS
❘ la seu ❘ Els presidents i presi-
dentes dels consells comar-
cals de l’Alt Pirineu i la síndi-
ca d’aran es van reunir ahir a 
la Seu d’Urgell per avançar en 
l’elaboració d’un document que 
presentaran pròximament a la 
Generalitat per reclamar més 
atenció a les persones en les zo-
nes de muntanya. Consideren 
que la dispersió demogràfica, 
la despoblació i l’envelliment 
són “problemes clau” i recla-
men que la millora de la quali-
tat de vida d’aquests ciutadans 
es converteixi en l’“objectiu 
prioritari” de totes les políti-
ques que es despleguin durant 
els propers anys. 

La presidenta de l’Alt Urgell, 
Josefina Lladós, va explicar 
que el document servirà per 
reivindicar l’aprovació “ur-
gent” de la Llei de Muntanya 

El Pirineu vol la llei de muntanya 
i més atenció als seus habitants

pirineu polítiques de muntanya

reunió de consells del pirineu i el conselh d’aran a la Seu.

c. sans

i de Territori “que no es pot 
ajornar més”. Reivindicaran 
“més governança i gestió ter-
ritorial” i posaran sobre la 
taula els dèficits, els reptes i 

les inquietuds del territori de 
l’Alt Pirineu i Aran en matèria 
de comunicacions terrestres, 
telecomunicacions i transició 
energètica.

17033

rcolomina
Resaltado


	S202110161
	1634550710CATALA


