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Fraga aprova pagar 90.000 €
a la secretària, un 50% més

Inicien les obres de
l’església d’Algerri,
tancada des del 2018

Tàrrega ratifica un crèdit per rehabilitar Cal Trepat || Fruits de
Ponent projecta una planta d’hidrogen a Alcarràs
A.F.

M. MOLINA/REDACCIÓ

❘ FRAGA ❘ El ple de Fraga va ratificar ahir la pujada del sou de la
secretària de 60.000 a 90.000
euros anuals amb els vuit vots
a favor del PP i Compromís per
Fraga, sis en contra de PSOE,
Podem i Cs i l’abstenció del
PAR. Els arguments a favor
es van centrar en el fet que es
tracta d’una professional amb
més de 20 anys d’experiència
i la màxima categoria en el
seu àmbit, natural i veïna de
Fraga i a qui havien fet ofertes per més del que cobrarà a
Osca i Lleida. La mesura és legal i compta amb el suport dels
sindicats.
Cs va qualificar la pujada
d’“impresentable, innecessària, inacceptable i fins i tot
indecent”, ja que és l’atribució d’un alt càrrec al nivell de
grans poblacions, va dir. El
PSOE la va qualificar d’“arbitrària, socialment injusta amb
altres treballadors municipals,
i desproporcionada”.

El ple amb la secretària a la cantonada superior esquerra.

En altres àmbits, el ple de
Tàrrega va aprovar un crèdit
de 392.000 euros a deu anys
per rehabilitar l’antic edifici
d’oficines de Cal Trepat per
a FiraTàrrega, una residència d’artistes i un alberg de
pelegrins.
El de Balaguer va ratificar

la segona fase de millora del
carrer Barcelona, amb un cost
total del 580.000 euros, i el
d’Alcarràs va aprovar declarar d’interès i utilitat públics
el projecte de Fruits de Ponent
per instal·lar una infraestructura per produir i acumular hidrogen per generar electricitat.
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❘ ALGERRI ❘ El bisbat de Lleida
va firmar ahir el contracte
d’inici de les obres de rehabilitació de l’església d’Algerri.
També va rubricar el contracte amb l’arquitecte responsable dels treballs. Aquest temple està tancat des de fa ja
tres anys després de detectar
despreniments i per l’aparició
d’esquerdes en gran part de
l’estructura de l’edifici.
Els treballs, que començaran a finals de maig i es
preveu que durin sis mesos,
aniran a càrrec de l’empresa
Biosca. Suposaran una inversió de 453.556 euros i el
bisbat compta amb subvencions de la Generalitat i de
la Diputació, a banda de les
aportacions de la parròquia
d’Algerri.
En la firma dels dos contractes van ser presents el
bisbe de Lleida, Salvador
Giménez; l’ecònom de la
diòcesi, mossèn Francesc
Xavier Jauset; el rector de

la parròquia, mossèn Josevi
Forner; l’arquitecte Miquel
Àngel Sala; i Manel Biosca,
representant de l’empresa
Biosca.
Val a recordar que l’abril
del 2018 els tècnics i les autoritats van aconsellar tancar
el temple al culte per evitar
riscos.
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Costaran 453.000 euros
i el bisbat compta amb
subvencions del Govern
i la Diputació
Així mateix, el bisbat de
Lleida va agrair l’esforç de
l’ajuntament d’aquest municipi de la Noguera per cedir
un local en el qual portar a
terme les celebracions i activitats pastorals i per mostrar “la seua constant preocupació i ajuda per buscar
solucions”.
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La Unió Europea aportarà un finançament d’1,8 bilions
d’euros per modernitzar Europa fins al 2027
El programa Horitzó Europa, que compta amb 95.000 milions d’euros, pretén ser el projecte més ambiciós en investigació i
recerca del món i, d’altra banda, també ajudarà les pimes, els investigadors i les universitats europees
La Unió Europea està preparant rigorosament un paquet
econòmic mai vist a Europa,
que pretén canviar l’orientació de l’economia i del futur
de l’antic continent. L’instrument de Recuperació –Next
Generation EU– és el fons que
permetrà donar suport als Estats membres que han resultat
més afectats per la pandèmia.
El fons compta amb 750 mil
milions d’euros, dues vegades
més que el Pla Marshall que
va ajudar a reconstruir Europa després de la Segona Guerra
Mundial.
La Unió Europea ha vist una
oportunitat per innovar i treballar conjuntament amb nous
reptes: “És un pla enfocat cap a
la modernització de l’economia
que és la neutralitat climàtica,
les inversions verdes i digitals
amb una economia basada en
el coneixement i la digitalització. També hi ha una sèrie
d’estímuls i ajuts als sectors
més colpejats que els pot costar més enganxar-se en aquestes transformacions verdes i
digitals”, declara Laura Rahola,
responsable de comunicació de
la Representació de la Comissió

Màquina polvoritzadora de l’empresa
TEYME dedicada al cultiu.

Europea a Barcelona. A part
d’aquest fons, cal afegir els recursos del Marc Financer Pluriennal d’aquest període, que
garanteixen el finançament de
projectes de cooperació i co-

hesió, com també de projectes
que tenen un impacte en el territori. En total, el pressupost de
la Unió Europea del 2021 fins
al 2027 superarà els 1,8 bilions
d’euros.
En el nou pla financer de la
UE s’hi inclou el programa d’investigació i recerca, Horitzó
Europa, que buscarà contribuir
en els nous projectes de futur
donant un paper fonamental
a les pimes, investigadors i
universitats europees. El nou
programa Horitzó Europa és el
cercador de noves oportunitats
en un moment on el mercat té
por d’arriscar-se i d’invertir.
La preocupació ve de la falta
de recursos que no es destinen
en aquesta àrea: el 2019 la Unió
Europea va destinar 1,5% del
seu PIB a la investigació i recerca d’empreses, una xifra bastant baixa comparada amb la
Xina, Estats Units, Japó i Corea
del Sud que superen el 2%. La
modernització europea demana ser puntera i poder solucionar problemes que afecten de
molt a prop el nostre país, com
la fuga de cervells i la manca de
centres d’investigació. Horitzó
Europa és un programa amb un

fons d’aproximadament 95.000
milions d’euros, dels quals
5.500 milions d’euros seran del
fons Next Generation EU i que
amplia la dotació de l’anterior
programa Horitzó2020.
El programa Horitzó Europa inclou diferents sectors dins
dels àmbits de la recerca i la innovació, distribuït en 3 pilars.
El primer està dirigit als investigadors i científics per reforçar
els seus coneixements. El segon
dona resposta als grans reptes
globals i impulsa la competitivitat i la col·laboració entre
indústries europees, organitzades en sis clústers temàtics
(salut, cultura, energia, digital,
medi ambient i seguretat). El
tercer pilar destaca per l’instrument EIC Accelerator, que,
com informa Clara Porta, delegada d’ACCIÓ a Lleida, “és un
programa que va destinat a ajudar empreses emergents i pimes
amb un perfil tecnològic alt i
una capacitat d’escalar el seu
projecte a nivell internacional”.
L’empresa TEYME, especialitzada en el desenvolupament
i producció de màquines per a
la protecció de cultius situada
a Torre-serona, ha estat una de

les pimes que han tret profit
dels projectes europeus i que
enguany ha començat dos nous
projectes finançats per l’anterior programa Horitzó 2020:
“Hem estat escollits per formar
part en el desenvolupament de
la robòtica en el camp de l’agricultura”, declara Ferran Iturbe,
gerent de TEYME. Els projectes
en què participa TEYME són
Robots4Crops i Scorpion. Entre
els dos projectes, on participen
amb altres entitats i empreses
sòcies, han obtingut un finançament de 10 milions d’euros:
“El programa permet contribuir i aprendre de les diferents
institucions per fer créixer l’empresa i ampliar el mercat.” El
grup TEYME ha estat seleccionat en aquest programa amb
l’orientació del Centre Tecnològic de Catalunya, Eurecat. Per
a més informació dels projectes
europeus que es realitzen a les
terres de Lleida i conèixer les
futures convocatòries europees podeu adreçar-vos al servei
Europe Direct Lleida.

